
Het enige verhaal van Vivant Denon 

(1747-1825) 

Het is geloof ik een volkomen unieke zaak als de auteur van één kort ver-
haal bijna twee eeuwen lang in de kringen van hen, die van de literatuur een 
gedetailleerde kennis bezitten, als een beroemd man wordt geacht. Dat is het 
geval met Dominique-Vivant De Non — baron de l'Empire — die van 1747 tot 

1825 leefde en in 1776 een verhaal schreef: „Point de lendemain", misschien 

het beste te vertalen met: „Geen vervolg", van nog geen twintig bladzijden, 
dat sindsdien tientallen herdrukken beleefde, soms zeer fraaie, geïllustreerde, 
bibliophiele edities — maar geen vertalingen.' 
Het verhaal is van amoureuze aard, voor die tijd zelfs nogal openhartig, maar 
door de intrige en de verteltrant van zeldzame rijpheid, charme en raffinement. 

Het heeft de inhoud en de sfeer van het galante avontuur, de bijzondere aan-
trekkelijkheid verwerft het door een soepel hanteren van ironie en gevoelig-

heid, van aarzeling en meesterschap. 

De eerste zin al geeft een volledige informatie op heel eigenaardige, ritmische 
wijze: „Ik was smoorverliefd op gravin X; ik was twintig jaar en ik was naïef; 
zij bedroog mij, ik werd kwaad, zij liet mij in de steek. Ik was naïef, ik ver-
langde naar haar; ik was twintig jaar, zij vergaf me; en omdat ik twintig jaar 
was èn naïef, om de haverklap bedrogen maar niet meer in de steek gelaten, 
waande ik mij de meest geliefde en dus de gelukkigste van alle mannen" 2  
Zijn wispelturige geliefde, de gravin, heeft een hartsvriendin, mevrouw De 
T ..., die een verhouding heeft met een markies. Deze mevrouw De T 
wordt geïntroduceerd als een fraaie personage met strenge opvattingen over 
betamelijkheid waar zij zich angstvallig aan houdt. 

Op een avond zit onze jonge held alleen in de schouwburg als hij wordt uit-

genodigd in de loge van de vriendin van zijn geliefde te komen. Op drieste 
wijze weet deze hoogstbetamelijke mevrouw De T... hem mee te tronen in 
haar rijtuig om haar te begeleiden naar haar buitengoed waar hij zal worden 
voorgesteld aan haar wettige echtgenoot met wie zij zich na een verkoeling 
van drie jaar weer heeft verzoend. „Als ik niet zo goed geweten had", zegt de 

licht verbouwereerde jongeman in zichzelf, „dat zij een vrouw met zeer hoog-
gestemde gevoelens was en dat zij op dat moment een diepe genegenheid 
koesterde (voor de markies), een genegenheid waarvan zij wist dat ik op de 
hoogte was, dan zou ik in de verleiding gekomen zijn aan een gelukkig toeval 
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te geloven". 
Tijdens de tocht door de avond in het rijtuig vertelt zij hem over de verzoe-
ning met haar man, maar in toenemende mate tracht zij hem uit te horen over 
zijn relatie tot haar vriendin, gravin X, waarvan hij schroomt bijzonderheden 

te vertellen. Met allerlei terloopse accenten weet Vivant Denon voortreffelijk 
de sfeer op te roepen van een prikkelende, licht-erotische situatie in dat hot-

sende en botsende koetsje. 
Op het kasteel aangekomen wordt de jongeman voorgesteld aan de oudere, 
afgemeten en gereserveerde echtgenoot van mevrouw De T ... Direct na het 
souper verontschuldigt de man zich en trekt zich terug. 
De twee gaan nog een korte wandeling maken over het terras. Zij vat de in-
formatie naar zijn liefdeleven weer op en gaandeweg groeit er een intimiteit. 
Op speelse wijze ontwikkelt zich het verhaal tot een vrijerij in een paviljoen 
van de tuin. Daarna wandelen ze weer in de richting van het huis. Zij vertelt 
hem van een merkwaardig kabinet. Hij wil het vertrek zien; zij verzet zich 
aanvankelijk, prikkelt hem en tenslotte geeft zij zich gewonnen. Het blijkt een 
uiterst romantische aangelegenheid van sensuele decadentie en naïeve ideali-
sering te zijn — die serieus, precies en ironisch beschreven wordt — en waar 
zij eindelijk na omzichtige preparaties stormachtig de liefde bedrijven tot de 

dageraad aanbreekt. 
Hij moet haastig retireren; weet zijn kamer niet meer te vinden en besluit in 
het park te gaan wandelen om later, als het personeel wakker is, weer binnen 

te komen, voorwendende een vroege wandeling te hebben gemaakt. 
Als hij uit het huis de tuin betreedt, nog roezig van het onverwachte geluk, 
zegt hij in zichzelf: „In plaats van een verrukte natuur, zag ik een onaange-
dane, onnozele natuur". Hij is in lichte verwarring, tenslotte is hij pas twintig 
jaar. Hij heeft een verhouding met gravin X. Dat is al wat. Maar nu heeft hij 
de nacht doorgebracht met de vriendin van zijn vriendin, met mevrouw De 
T..., die befaamd is om haar trouw aan haar minnaar, de markies. 

Als hij opkijkt ziet hij de markies voor zich staan. Deze ziet zijn schrik en 
zegt: „Je wist zeker niet dat ik komen zou?" Uit het gesprek dat volgt blijkt 
het een goed georganiseerde intrige te zijn. Tot op zekere hoogte. De jonge 

man moest de rol van de minnaar vervullen zodat de markies buiten spel bleef. 

De echtgenoot werd bij de verzoening voorgesteld aan een jonge, onbedui-

dende figuur. Alleen was de verpozing in het mysterieuze kabinet niet door de 
markies gearrangeerd. De jonge man kan niet nalaten zijn verbijstering er 
over te uiten dat hij dus onbewust in een klein toneelspel heeft meegedaan. 

— Ja, zegt de markies, je had niet de hoofdrol. 

— Ach, wees gerust, zegt de jongere, voor goede acteurs bestaan er geen 

kleine rollen. 

— Ik zie het al, merkt de markies op, je hebt je er uitstekend uitgered. 

— Voortreffelijk, kan de jongeman zeggen. 

— En mevrouw De T ? vraagt de markies. 

— Uitstekend, antwoordt de jongen, zij kent het hele vak! 
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De jongeman gaat daarna afscheid nemen, en hij, mevrouw De T ..., haar 

eigen man en haar minnaar, de markies wisselen nog wat spitse, dubbelzinni-

ge beleefdheden uit. Dan vertrekt hij — in een rijtuig waarvoor men tenslotte 

ook nog heeft gezorgd. Zijn rol is uit. Er is geen vervolg. Point de lendemain. 

„Ik stapte in het rijtuig", besluit Vivant Denon, „dat voor mij klaar stond. Ik 

deed erg mijn best achter de moraal van dit avontuur te komen en ... ik vond 

er geen". 

Omstreeks 1776 moet Vivant Denon dit verhaal op een avond aan vrienden 

hebben verteld. In het gezelschap bevond zich ook Dorat, een publicist, en 

deze wist de verteller er toe te brengen de historie op te schrijven. De novelle 

verscheen voor het eerst in 1777 in een soort van damestijdschrift: „Melanges 

littéraires ou Journal des Dames" te Parijs, met als ondertekening de ogen-

schijnlijk geheimzinnige letters M.D.G.O.D.R. Vijf edities werden kort achter-

een op soortgelijke wijze uitgebracht, totdat tenslotte in 1812 een minuscule 

uitgave verscheen waarbij in het exemplaar van de Bibliothèque Nationale 

werd aangetekend: „Par Denon". Bij nader inzien betekenden die zes letters 

onder de eerste edities: „Monsieur Denon Gentilhomme Ordinaire Du Roi". 

Wie was nu deze wonderlijke man die beroemd werd met één kort verhaal, 

dat zo goed geacht werd dat verscheidene auteurs — waaronder Honoré de 

Balzac — de tekst zonder auteursvermelding in hun verzamelingen opnamen. 

Bij de dood van Denon schreef een necroloog: „Er zijn mannen van wie het 

bestaan zo geheel gericht lijkt op het geluk, en wier leven in werkelijkheid 

ook zo volkomen geslaagd is, dat wanneer de dood hen velt iedereen onwil-

lekeurig het gevoel krijgt dat er een onrechtvaardigheid werd begaan." 3  

Op 4 januari 1747 werd Dominique-Vivant De Non in Chálons-sur-Saóne gebo-

ren. Zijn familie behoorde tot de kleine adel, zijn vader was rijmeester. Van 

De Non zelf is het volgende verhaal afkomstig: op zeven-jarige leeftijd voor-

spelde een zigeunerin hem dat hij in zijn leven veel genegenheid van vrouwen 

zou ondervinden, dat hij aan alle hoven van Europa zou worden ontvangen en 

dat op een dag een omwenteling nog eens al zijn wensen zou vervullen. Twin-

tig jaar later heeft hij die vrouw in Italië nog eens ontmoet en toen waren er al 

enkele van die voorspellingen in vervulling gegaan. 

Na aanvankelijk op verlangen van zijn vader een juridische opleiding te heb-

ben gevolgd, brak hij die af en vertrok naar Parijs om te doen wat zijn eigen 

ambitie was: een artistieke scholing te krijgen, in het bijzonder zich te bekwa-

men als graveur. 

Omtrent de levensloop van Vivant De Non zijn voldoende feiten bekend om 

zijn bewegingen te reconstrueren, maar — als bij zo veel briljante mannen —

zitten de belangwekkendste ontwikkelingen van zijn leven ingekapseld in een 

doorlopende reeks van anecdotes die tijdgenoten hebben doorgegeven. 
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In Parijs moet hij terstond zijn carrière weloverwogen hebben gefundeerd. Hij 

wilde zich bewegen in de kringen der vooraanstaanden. Misschien is dit een 
illustratie van de werking ener voorspelling die voor haar eigen vervulling 
zorgt. Hij wilde aan het hof toegelaten worden. Elke dag, zegt de legende, 
stelde Vivant De Non zich op langs de weg die Lodelijk XV in Fontainebleau 
passeerde. Dat moest wel opvallen. Op een goede dag liet de koning stil-
houden en vroeg de jongeman waarom hij daar steeds postvatte. „Om U te 
zien, Sire". „En u wenst helemaal niets?" „Nee Sire, alleen hoop ik nooit last 
te hebben van de bajonetten van de garde die u omringt". Vivant De Non 
kreeg vrije toegang tot het hof. Korte tijd daarna kreeg hij de opdracht de 
collectie gravures en penningen van Madame de Pompadour te beheren. 
Blijkbaar trok deze begaafde, zelfbewuste jongeman de aandacht. Hij kreeg 
de bijnaam: de faun. Van zijn populariteit bij actrices maakt hij gebruik om 
door te zetten dat een toneelstuk van hem in Parijs werd gespeeld: „Julie, ou 
le bon père" — opgedragen aan zijn vader. De Parijse kritiek liet er niet veel 

van heel. Het stuk viel, als een blok beton. 
In 1772 — op 25-jarige leeftijd — vertrok hij naar Rusland, waar hij bij de 
Franse ambassade in St. Petersburg als jongste medewerker correspondent 
werd. Hij klom spoedig op tot ambassade-secretaris, maar in 1775 was hij 
weer in Parijs terug. Kort hierna werd hij naar Zwitserland gestuurd, toege-
voegd aan een diplomatieke missie van de Graaf van Vergennes. Op weg 
naar zijn bestemming passeerde hij Ferney, de woonplaats van Voltaire. Vi-
vant De Non vroeg een onderhoud aan, maar de befaamde zuurpruim gaf 
belet. De Non hield aan en gaf een briefje af: „Zeg tegen de heer Voltaire dat 
ik — de eer met hem delend tot de Kamer van de Koning te behoren (,gentil-
homme ordinaire de la Chambre') — het recht bezit overal binnen te komen". 
Voltaire nodigde hem uit en liet hem acht dagen hij zich logeren. Ze voerden 
eindeloze gesprekken; onderwijl maakte De Non een serie portretten van Vol-
taire. Later correspondeerden zij nog jarenlang en De Non heeft een muziek-
stukje gecomponeerd: „Dejeuner de Ferney". 
Na de Zwitserse opdracht vervuld te hebben werd De Non naar Italië gezon-
den om in Napels de ambassadeur Graaf de Clermont d'Amboise te assiste-
ren en deze gedurende afwezigheid ook waar te nemen. 
Deze Italiaanse episode duurde zeven jaar. Hij studeert op zeer grondige wijze 
kunst- en cultuurgeschiedenis, hij graveert veel en maakt ook tekeningen in 

waterverf. Hij reist door Italië en schrijft een reisboek: „Le voyage pittores-

que de Naples et de Sicile", met eigen illustraties en kaarten. Er verspreiden 
zich ook weer ettelijke anecdotes over zijn slagvaardigheid, zijn onverschrok-
kenheid — bij een paniek tijdens een pest-epidemie, bij de verwarring in een 
dramatisch noodweer. 

Het is in deze eerste fase van zijn Italiaanse periode dat hij het verhaal 
„Point de lendemain" moet hebben verteld en opgeschreven. Het werd in die 
dagen een gewaagde historie genoemd. 

Intussen had hij als tekenaar en graveur zozeer naam gemaakt dat hij in 1787 
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werd toegelaten als lid van de „Academie royale de peinture". De tekeningen 

staan duidelijk onder invloed van de stijl van Rembrandt. 

Korte tijd hierna verlaat hij de diplomatieke dienst en werkt een poos als 

tekenaar in Rome. In die dagen moet hij ook een serie van vier-en-twintig 

pornografische tekeningen hebben vervaardigd. 

Het is in Rome dat hij omtrent de revolutionaire gebeurtenissen van Parijs 

verneemt. Hij volgt de omwenteling met spanning, maar krijgt dan het bericht 

dat het nieuwe bewind achter zijn naam: „emigrant" heeft doen aantekenen, 

een hoogst gevaarlijke kwalificatie in die dagen. Terstond begeeft hij zich naar 

Parijs. In die dagen gaat hij ook zijn naam aaneen schrijven, Denon in plaats 

van De Non. Hij weet de grote schilder David te bewegen de hachelijke no-

titie achter zijn naam geschrapt te krijgen. Hij weet zelfs te bereiken, dat hij 

de opdracht verwerft de burger-uniformen van de functionarissen van de Na-

tionale Conventie te ontwerpen. 

Op een aanvankelijk wat riskante wijze maakt hij ook kennis met de Grote 

Onomkoopbare, Robespierre. De anecdote is te tekenend voor de hele sfeer 

om het verhaal alleen maar aan te duiden. 

Voor één of andere kwestie was Denon opgeroepen om te verschijnen voor 

het beruchte Comité du Salut Public. Hij moest in een vertrek naast de zit-

tingszaal wachten, het Comité was in geheime vergadering bijeen. Het duurde 

urenlang, tot diep in de nacht. Plots komt er iemand uit de zaal naar buiten, 

ziet Denon en blijft staan. Het is de gevreesde, onberekenbare Robespierre. 

Verstoord en argwanend vraagt hij aan Denon wat hij daar vlak bij de ver-

gaderzaal doet. Denon weet Robespierre's verdenking te ontzenuwen, hem 

duidelijk te maken dat hij opgeroepen was en wachtte. Robespierre neemt 

hem mee naar zijn kamer en tot in de ochtend praten de twee mannen over de 

revolutie en over kunst. Denon krijgt de titel „nationale graveur". 

Jaren later — er is weer een ander bewind: 1797 — wandelt Denon rond op 

een feest dat gegeven wordt door minister Talleyrand. Op zeker moment staat 

Denon vlak naast een jonge generaal die moeite doet een glas limonade te 

bemachtigen. Denon biedt hem het glas aan dat hij juist zelf heeft gekregen. 

Ze raken in gesprek en Denon spreekt als gewoonlijk briljant en binnen een 

kwartier heeft hij de vriendschap verworven van Bonaparte. 

Het volgende jaar nodigt Napoleon hem uit mee te gaan als kunst- en cultuur-

expert met zijn expeditie naar Egypte. Hoewel Denon zich met zijn 50 jaar niet 

meer tot de actieve jongeren kan rekenen accepteert hij de invitatie in de 

hoop dat de ontberingen van een militaire trektocht voor hem beperkt zullen 

blijven. 

Het is een geweldige reis tijdens welke hij veel tekent, inheemse culturen 

onderzoekt, mee helpt kunstschatten te verzamelen. Hij valt weer op door zijn 

beheerste optreden, zijn doodsverachting in gevaarlijke omstandigheden en 

door zijn rustige verstandelijkheid. Hij schrijft weer een reisverslag van we-

tenschappelijke allure: „Voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendant 

les campagnes du genera! Bonaparte." 4  Dit boek baart opzien; het wordt ver- 
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taald in het Engels en in het Nederlands. Napoleon benoemt hem tot directeur 

van de nationale musea voor kunsten, munten en medailles. In die kwaliteit is 

hij ook de ontwerper van de Zuil van Vendóme en van de paardenbeelden op 

de kleine Arc de Triomphe van de Carroussel in Parijs. 

Zijn verhouding tot Napoleon lijkt wel vriendschappelijk. Hij vergezelt de kei-

zer op zijn tochten naar SchOnbrunn en Austerlitz. Bij één van de veldtochten 

verzoekt Napoleon hem op een bepaald deel van het front na te gaan hoe de 

zaken er voor staan. De bevelvoerende generaals in dat ressort verbergen 

hun verzet tegen de inmenging van een artistieke burger niet. In de voorste 

linies wordt Denon ontvangen docr maarschalk Lefèvre, die verstaanbaar 

mompelt: „Hoe kan men een museumdirecteur zoiets opdragen!" En luider: 

„Breng deze heer naar de frontlinie". Denon ondergaat deze ontvangst heel 

laconiek. Als het groepje de gevechtslinie nadert en men aarzelt verder te 

gaan — hij is tenslotte een afgezant van de keizer — merkt Denon op, dat hij 

de indruk heeft toch niet dicht genoeg bij het werkelijke gevechtsterrein te 

zijn om een gefundeerd oordeel mee terug te kunnen nemen. De verhouding 

tot de officieren werd door deze reactie aanmerkelijk beter. 

Er is van wat latere tijd nóg een typische anecdote. In 1810 was Paus Pius VII 

in ballingschap naar Fontainebleau gevoerd. Napoleon verzocht Denon zich 

in het gezelschap van de Paus te begeven, daarbij er heimelijk op rekenend 

dat Denon door zijn tact, zijn geest, zijn cultuur en zijn kennis van het Italiaans 

de sfeer zou kunnen zuiveren. 

Ze konden het goed met elkaar vinden. De Paus had terstond de gewoonte 

aangenomen Denon te tutoyeren. Hij noemde hem steeds: mijn zoon. Op een 

dag vroeg de Paus aan Denon hem zijn boek over de Egyptische kunstschat-

ten te lezen te geven. Omdat Denon daarin een bepaald Onorthodoxe passage 

over de schepping van de wereld had geschreven, aarzelde hij. De Paus 

drong aan en tenslotte gaf Denon toe. De Paus las het boek en zei daarna 

dat het hem buitengewoon had geboeid, zeggende: „Alles wat ik daarin ge-

lezen heb is werkelijk heel interessant, ik wist daar allemaal niets van". 

Toen meende Denon wel te kunnen bekennen welke de motieven waren ge-

weest om te aarzelen het boek te geven. Hij voegde er nog aan toe dat het 

boek op de index was geplaatst en dat de auteur was geëxcommuniceerd. 

„Geëxcommuniceerd mijn zoon, jij?" riep de Paus uit. „Heb ik jou geëxcom-

municeerd? Dat vind ik héél akelig; ik verzeker je, dat had ik nooit kunnen 

denken." 5  

Na de eerste val van Napoleon werd Vivant Denon door Lodelijk XVIII ge-

handhaafd als directeur der musea. Maar als in 1815 Napoleon definitief is 

verslagen en is weggevoerd naar St. Helena, krijgt Denon de opdracht tot het 

terugbezorgen van de gestolen kunstvoorwerpen aan de diverse benadeelde 

mogendheden. Nu weigert Denon pertinent en neemt ontslag. De bepalingen 

van de vredesovereenkomsten bevatten niets over de repatriëring van artis-

tieke voorwerpen en Denon is van mening dat er terecht in het centrum van 

Europa een unieke verzameling van specimina van kunst en cultuur, afkomstig 
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uit vele delen van de wereld was opgebouwd. Allerlei ondergeschikt onrecht 
zinkt voor hem in het niet bij de geweldige betekenis van een goed verzorgde, 
goed opgestelde, bijzonder instructieve, centrale verzameling van kunstge-

schiedenis. 
Hij trekt zich terug in een groot appartement aan de Quai Voltaire nr. 9 in 
Parijs, waar hij een klein privé-museum onderhoudt. Hij werkt aan een grote 

geschiedenis van de kunst, van de oudste tijden af tot het begin van de 19e 
eeuw. De laatste jaren houdt hij zich alleen nog maar bezig met zijn eigen 
collectie, ontvangt en bezoekt wat goede vrienden met wie hij lange gesprek-
ken voert over zijn reizen, zijn vondsten, zijn cultuuropvattingen. 
Op 27 april 1825 — op acht-en-zeventig jarige leeftijd overlijdt hij. Drie dagen 
later wordt hij begraven. Er is veel belangstelling van hooggeplaatsten. 

III 

„Wat men zegt in gezelschap, in de salons, aan diners, op openbare bijeen-
komsten, in boeken, ja zelfs in boeken die geschreven zijn om ons iets te 
leren over de maatschappij, dat alles is niet het ware of het is in elk geval 
onvoldoende. Dat is allemaal voor de preek, zoals de Italianen zeggen, of 
voor de franje. Wat werkelijk waar is, waar men iets aan heeft, dat zijn de din-
gen die een gaaf mens die veel gezien heeft en goed gezien heeft, vertelt als 

hij gezeten bij het haardvuur tegenover een vriend iets van zijn innerlijk prijs 
geeft." Dit is een opmerking van de grote tijdgenoot van Vivant Denon, de 
filosoof Chamfort, scherpzinnig kenner van de mens en zijn wereld. 6  
Zo moet Vivan Denon zijn levenservaringen hebben verteld, aan de haard bij 
vrienden, en op een dag heeft hij ook zo de gelijkenis verteld, die zijn galante 
verhaal „Point de lendemain" in feite is. En doordat de 18e eeuw een gran-

dioze eeuw is geweest, is het van belang goed te luisteren, méér dan alleen 
maar te genieten van een juweel van een novellette. 

Nu moet er onmiddellijk bij bedacht worden, dat als we luisteren naar het ele-

gante geluid van Vivant Denon, we niet zonder meer de 18e eeuw aan het 

woord horen. Die eeuw was een tijdvak vol complicaties, tegenstellingen en 

fasen van ontwikkeling en bewustwording. Heel duidelijk globaal is er al een 

verschil tussen het denken in de eerste en dat in de tweede helft van de 
eeuw — zoals men zegt: vóór en na de publicatie van Rousseau's „La nou-

velle Héloise" (1761). Maar bovendien, in het geval van Vivant Denon, die 
inderdaad voornamelijk bewust leefde en dacht in die tweede helft, waarin de 
gevoelens, de sentimenten de harde drijfkracht van het verstand mochten 
temperen, mogen we vooral niet vergeten, dat we verplaatst worden in de be-
staanssfeer van een kleine groep van mensen, die onder ongeveer gelijke 
omstandigheden en met evenwaardige bewegingsmogelijkheden dezelfde be-

langen, idealen en belangstellingen hadden, dezelfde taal spraken en ver-

stonden. Vivant Denon was van enigszins bemiddelde afkomst, artistiek en 
intellectueel geschoold, vervuld van dezelfde bestaansperspectieven als zijn 
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culturele soortgenoten die de geschiedenisboekjes of de literatuur-historie 
hebben gehaald. Het Franse volk in zijn algemeenheid, laat staan de Franse 
boer of handwerksman, komt daarbij niet in het licht. Wij weten erg weinig 
wezenlijks van wat „de mensen" in die eeuw bewoog. Zij zèlf bezaten de 
middelen en ook de ambities niet om zich zèlf te uiten en zij werden — als 
dit al gebeurde — gadegeslagen en beschreven door ongeoefende waarne-
mers. 

Vivant Denon was een tijd- en soortgenoot van Voltaire, Rousseau, Diderot. 
Later leefde hij in de sfeer van de politiek-militaire machthebbers bovendien, 
nog later tussen de artistieke bovenlaag. Over die achttiende eeuw zijn wij 
vrij goed ingelicht. 

Het denken en beleven van de 18e eeuw vormt geen afgezonderd, volkomen 
nieuw stuk menselijk reageren. In de voorafgaande eeuw zien wij al ontwik-
kelingen van bevrijding uit dogmatisch, verstard besef naar een kritische 
verbreding van oriëntatie op mogelijkheden van begrip en vermogen. In de 
18e eeuw worden die tendenzen duidelijker en door open conflicten begeleid. 
Er ontstaat een nieuwe oriëntatie omtrent de wijze waarop wij onze kennis 
verwerven en met betrekking tot de mate waarin aan ons oordeel waarheid. 
dat is vertrouwen, kan worden verleend. De redelijkheid die een reeks van 

groei-fasen doorloopt is aanvankelijk toenemend analytisch van aard, het ex-

periment overweegt en het accent komt meer op doen dan op zijn te liggen. 

De eigenaardige, in het begin optimistische dynamiek is in die 18e eeuw het 

meest opvallende symptoom van een barende maatschappij. Een nieuwe klas-
se van ondernemers en producenten ervaart de kracht der productiviteit. De 
handeling belooft ongekende mogelijkheden. Elk onderzoek levert resultaat. 
De oude normen passen niet meer en de bekende wereld, de bekende mens 
blijkt eigenlijk in de snelle voortgang niet te bestaan. 
Ook de houding tegenover wat wij de natuur noemen — zowel de ons om-
ringende als de ons inwonende — verandert radicaal. Er ontstaat een nieuw, 
dynamisch natuurbeeld (Newton), terwijl het onderzoek naar de menselijke 
natuur een aantal vooroordelen afbreekt, waardoor er een revolutionaire her-
waardering van de driften aan het licht komt. 
Voorbij de helft van de eeuw verkrijgt de triomfantelijke opmars van de ratio 

een sterke nuancering door de reactie der gevoelens. Dan verwerft het den-

ken van de 18e eeuw duidelijk een eigen, typische identiteit — namelijk wat 
wezenlijk karakteristiek is voor een aera waarin humanisme gedijt: het zoeken 
naar de eigen menselijke indentiteit. 
De 17e eeuw toonde óók rationeel reageren, afbraak van dogma's, exploratie 
van mens en wereld. Maar de 18e eeuw reikt naar een nieuw gefundeerd 
zelfbewustzijn, door de in vorige eeuwen rationeel gebouwde systemen 
óók los te laten (Descartes, Spinoza, Leibnitz) en op een andere wijze, impro-
viserend, riskant, aforistisch vaak alleen, experimenterend opnieuw zich op 
het leven in te stellen. De achttiende eeuw heeft geleerd, dat het leven te 
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gecompliceerd is om in een systeem te vangen, dat de mens voortdurend aan 

regels ontsnapt. 

IV 

In deze ontwikkelingen leeft en denkt Vivant Denon mee. Hij is een intelli-

gente, benieuwde waarnemer, een kijker, een luisteraar, die met scherp, vlug 

verstand en fijn onderscheidingsvermogen en met veel savoir-vivre midden in 

het woelige leven van zijn dagen rondgaat, bekend en bevriend met de groten 

van zijn tijd: een koning, een filosoof, een groot revolutionair, een generaal, 

een keizer en toen weer een koning. Zijn tijdgenoot d'Alembert heeft spits 

opgemerkt: „Wanneer men maar aandachtig het midden van de eeuw waarin 

wij leven beschouwt, en let op de gebeurtenissen die ons bezig houden of 

ons althans beroeren, op onze zeden, ons werken en zelfs op onze conversa-

tie, dan merkt men al gauw, dat zich in vele opzichten een zeer merkwaardige 

verandering in onze ideeën voltrekt, een verandering die in haar vaart een 
nog grotere schijnt te voorspellen."7  

Welhaast profetisch wijst d'Alembert hier op de symptomen van alledaagse 

aard — ook op de vertelling van een simpel verhaal — in het verlengde waar-

van de grote Franse revolutie van 1789 bleek te liggen. 

In het verhaal van Vivant Denon, hoe luchtig en frivool het schijnt te wezen, 

komt niettemin een levensvisie aan het licht die doen en denken verenigt, zo-

als ook het leven van Denon het handelen naast het overwegen stelde. Men 

kan hem niet een auteur noemen die schreef om niet te hoeven leven. 

In het enige verhaal van Denon liggen de hoofdelementen van een nieuwe 

mensbeschouwing. Men kan ironie menen te zien in de constructie: dat twee 

figuren van hoge feodale adel, de gravin en de markies, door twee gewone, 

maar superieure mensen op de hak worden genomen. Maar dat is eigenlijk 

bijzaak. Het verhaal is speels en onserieus, één laag dieper evenwel liggen 

essentiële kwesties. Er wordt ietwat sarcastisch gesproken over de hoge mo-

raal van Mevrouw De T ..., haar strenge opvattingen en haar voorkeur voor 

betamelijkheid, terwijl zij een dubbel bedrog pleegt: de hoorndrager is naar 

bed, de markies mag een intrige bedenken — en zij gaat haar gang. Maar 

goed geproefd levert de verdubbeling van het verraad een vernieuwing op: 

geen mens twijfelt aan de oprechtheid van de scène in het paviljoen en in het 

kabinet. Al is er geen vervolg, er lijkt geen vergelijking ook meer mogelijk. De 

vrouw is in dit verhaal de volstrekt gelijke partner — midden in de eeuw der 

feodale adel. Het experiment dat hier met de jongeman wordt uitgevoerd, een 

experiment met een jong karakter, wordt door háár ondermijnd ten bate van 

de hartstocht. 

De slotvraag is die naar de moraal — waarop geen antwoord wordt gegeven. 

De man, Vivant Denon, die achter dit verhaal te voorschijn komt is de mo-

derne mens, afkomstig uit de tumultueuze 18e eeuw, zich bevrijdend van 
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vooroordelen en dogmata, maar zich ook losmakend van verstandelijke ver-
starring. Hij kent, tot in de wendingen van zijn zinnen, de systematische twij-
fel, zonder daardoor van zijn levenslust en slagvaardigheid beroofd te wor-
den. Hij geniet van het leven met die vleug van aarzeling doordat hij niet blind 
is voor de onoplosbaarheden en onverenigbaarheden van het leven. Hij is 
onzeker, maar emotioneel paraat en zijn observaties heffen hem op, waardoor 
hij geen dupe wordt van teleurstelling of tegenslag. Hij blijft ironisch, nuchter, 
mild en ondernemend. 
In dit mensentype heeft de 18e eeuw zijn vrees voor de mens-als-machine 
(Helvetius) — schijnbare consequentie van denken en relativeren — geheel 
overwonnen in een nieuwe lichte levenshouding van volwassen mondigheid. 
De jongeman uit het verhaal van Vivant Denon is het slachtoffer van een mon-
daine intrige, maar hij redt zich zonder aplomb of ophef in het plezier van de 
liefde, waarvan hij dan ook weer niet de dupe wordt, doordat hij de betrekke-
lijkheid van de passie aanvaardt en wikkend en wegend vermaak kan peuren 
uit de wonderlijke ironie van het lot. 
„Beauty", zei de grote 18e-eeuwse filosoof David Hume, „beauty is no qua-
lity in things themselves; it exists merely in the mind which contemplates 
them and each mind perceives a different beauty." 8  

P. Spigt 

1 e druk in: Melanges littéraires ou Journal des dames, Paris, 1777. Deel II (verzame-
ling M. Dorst) 
2e druk in: L'Abeille litteraire ou Choix des morceaux les plus intéressants de philo-
sophie, d'histoire, de littérature, de poésie, etc. Londres, 1779. Deel IV 
3e druk in: Coup d'oeil sur la littérature ou Collection de différents ouvrages tant en 
prose qu'en vers, par M. Dorat, Amsterdam, 1780. Deel II 
Verdere edities in: 1780, 1802 ,1812, 1861, 1866, 1869, 1876, 1879, 1883, 1889, plm. 1920, 
1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1950, 1959 
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door Etiemble, 1965 
3  P. A. Coupin: Notice nécrologique sur M. le Baron Denon, 1825, Paris, p. 2. 
4  Ander werk van Denon: 
a Julie, ou le bon père, comédie en 3 actes et en prose — 14 juin 1769 (Bibl. Nat.) 
b Lettre de M. Denon en réponse é une lettre d'un étranger sur le Salon de 1787 
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c Voyage en Sicile et é Malte, pour faire suite au „Voyage de Henri Swinburne dans 
les Deux Siciles" — 1788 
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Bonaparte — 1802 
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e Discours sur les monuments d'antiquité arrivés d'Italie, prononcé le 8 vendémiaire 
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f Monuments des arts du dessin chez les peuples tant anciens que modernes, re-
cueillis par le Baron Vivant Denon — pour servir è I'histoire des arts, lithographiés par 
ses soins et sous ses yeux, décrits et expliqués par Amaury Duval, 1829. 4 delen. 
5  Dit citaat is uit de mémoires van Bourienne. het 9e deel. 
Overige literatuur over Vivant Denon: 
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Een tuin in de wildernis 

door Dr. G. A. van Klinkenberg. 

Uitg. Atheneum — Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1970. 

Dit is een zeldzaam mooie bundel opstellen over de zin van de filosofie, over weten-
schap en poëzie, over problemen van het humanisme, over de levenskunst der 
Epikureërs en over het verschijnsel Teilhard de Chardin. 
In een heldere, onbewimpelde stijl rekent de auteur — een bekend biochemicus — 
radikaal af met allerlei gezwets, met allerlei redeneringen die de toets van eerzame 
wetenschappelijke kritiek niet kunnen doorstaan: Wittgenstein, Jaspers, Teilhard de 
Chardin. 
Men moet de uitgever Johan Polak dankbaar zijn dat hij een boek als dit (in een 
fraaie, voorname vorm) uitgeeft, waarmee hij zich bepaald niet aansluit bij allerlei 
modeverschijnselen. 
De schrijver — van wie wij al een citaat plaatsen op de eerste pagina van dit tijd-
schrift — werkt aan zijn taak: een tuin stichten in de wildernis van de natuur —
cultuur, ordening veroveren op de onverschillige chaos van de wereld. 
Wij kunnen dit boek van harte aanbevelen. In een volgend nummer van dit tijdschrift 
komen wij er uitvoeriger op terug. 	 (P.S.) 



Geen vervolg 

(1776) 

Ik was tot over mijn oren verliefd op Gravin X; ik was twintig jaar en nog naïef; zij 
bedroog mij, ik werd kwaad, zij verliet mij. Ik was argeloos, ik verlangde naar haar 
ik was twintig en zij vergaf mij weer: en omdat ik twintig was en naief, steeds bedrogen, 
maar niet meer verlaten, waande ik mezelf de meest geliefde minnaar, bijgevolg de 
gelukkigste man. Zij was een vriendin van Mevrouw De T., die wel iets met mij leek 
voor te hebben, maar dan zonder dat haar waardigheid daarbij in het geding kwam. 
Mevrouw De T. had, zoals we zullen zien, zeer strenge opvattingen over betame-
lijkheid, waar zij zich angstvallig aan hield. 
Op een dag dat ik op de Gravin in haar loge wachtte hoorde ik dat ik geroepen werd 
uit de loge ernaast. Was dat niet weer die keurige Mevrouw de T.? 
,,Wat, bent U er al?" sprak zij, „en alleen! Komt U toch hier bij mij!" 
Ik verwachtte geenszins dat deze ontmoeting iets avontuurlijks of iets bijzonders voor 
mij zou hebben. 
Maar de verbeelding van vrouwen is levendig; en op dat ogenblik was de verbeelding 
van Mevrouw De T. bijzonder geïnspireerd. 
„Ik moet U," zei zij, „bewaren voor zulk een belachelijk alleen zijn; aangezien U nu 
eenmaal hier bent ... Ja, een uitstekend idee! Het komt me voor, dat U door een 
goddelijke hand hierheen bent gevoerd. Heeft U misschien al plannen voor deze avond? 
Die gaan dan niet door, daar waarschuw ik U maar vast voor; geen vragen, en niet 
tegenstribbelen ... roep mijn bedienden maar. U bent innemend!" 
Ik maak een kniebuiging ... zij dringt er op aan bij haar te komen, ik gehoorzaam. 
„Ga naar Mijnheer, zegt zij tegen een bediende, „en zeg hem dat hij vanavond niet 
thuis moet komen." Zij fluistert hem nog iets in het oor en stuurt hem dan weg. Ik 
probeer iets te zeggen, de opera begint en zij legt mij het zwijgen op: zij luistert, of 
doet alsof zij luistert. Nauwelijks is de eerste acte afgelopen of dezelfde bediende 
overhandigt Mevrouw De T. een briefje en zegt tegen haar dat alles in gereedheid is. 
Zij glimlacht, vraagt mijn hand, gaat naar buiten, laat mij in het rijtuig plaats nemen 
en ik ben de stad al uit voordat ik ook maar heb kunnen vragen, wat zij met mij 
voor heeft. 
Iedere keer dat ik het er op waagde iets te zeggen, antwoordde zij door in lachen 
uit te barsten. 
Als ik niet zo goed geweten had dat zij een vrouw van zeer diepe gevoelens was en 
dat zij op dat ogenblik een grote genegenheid koesterde, een genegenheid, waarvan zij 
wist dat ik op de hoogte was, dan zou ik in de verleiding zijn gekomen aan een 
gelukkig toeval te geloven. 
Zij van haar kant kende mijn gevoelens, want de Gravin was, zoals ik al gezegd heb, 
de intieme vriendin van Mevrouw De T. 
Ik zette dan ook ieder gevoel van ijdelheid van mij af en wachtte gelaten de dingen af 
die komen gingen. 
De paarden werden verwisseld en wij vertrokken weer als de bliksem. De zaak begon 
mij veel ernstiger toe te schijnen en ik vroeg dan ook met grotere aandrang, waar 
dat grapje mij heen zou voeren. 
— Het brengt U naar een zeer fraai verblijf; weet U waar? 0, dat geef ik U in honderd 
jaar te raden! ... naar mijn echtgenoot. Kent U hem?" 
— Helemaal niet. 
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— Ik weet zeker dat U hem aardig zult vinden; wij gaan ons weer verzoenen. Daar 
zijn we nu al zes maanden mee bezig en wij schrijven elkaar al een jaar lang. Ik vind 
het erg aardig van mijzelf dat ik hem op ga zoeken. 
— Inderdaad; maar ik vraag U, wat moet ik daar doen? Wat voor nut heb ik daarbij? 
— Dat zijn mijn zaken. Ik vrees dat een onderhoud onder vier ogen heel vervelend 
zal zijn; U bent zo beminnelijk en ik voel mij gerust als U in de buurt bent. 
— Het lijkt mij nogal vreemd om juist mij op de verzoeningsdag voor te gaan stellen. 
U wilt mij doen geloven dat ik daarbij geen rol speel. U moet daarbij echter wel 
bedenken dat er juist de moeilijkheid van een eerste ontmoeting bijkomt. Waarlijk, 
ik zie voor geen van ons drieën enig voordeel in het plan dat U nu gaat uitvoeren. 
— 0, geen preken, alstublieft; U kent het doel niet, waartoe U gebruikt wordt. U moet 
mij vermaken, juist afleiden en mij niet de les lezen. 
Ik zag dat zij zo vastbesloten was dat ik maar dezelfde houding aannam als zij. Ik 
begon om mijn eigen rol te lachen en we werden heel vrolijk. 
Wij hadden reeds voor de tweede maal de paarden verwisseld. Door het geheimzinnige 
licht van de avond werd een heldere hemel verlicht en hing er een soort sensuele 
half-schemer. Wij naderden de plaats waar ons alleen-zijn zou eindigen. 
Bij tijd en wijle liet zij mij de schoonheid van het landschap bewonderen, de rust van 
de avond, de stilte die over de natuur gevallen was. 
Om dat allemaal samen te kunnen bewonderen bogen wij ons vanzelfsprekend uit het 
zelfde raampje; door een beweging van het rijtuig kwam het gezicht van Mevrouw De T. 
met het mijne in beroering. Bij een onverwachte schok, drukte zij mijn hand; en ik, 
ik hield haar, door het grootste toeval ter wereld, in mijn armen. Ik weet niet wat wij, 
in die houding, nog probeerden te zien. Zeker is het dat alles voor mijn ogen wazig 
werd, terwijl zij zich plotseling uit mijn armen losmaakte en in de verste hoek van 
het rijtuig ging zitten. 
— Is het Uw opzet, zei zij na even nagedacht te hebben, om mij van het onvoor-
zichtige van mijn plan te overtuigen? 
Ik was door die vraag in de war gebracht. „Opzet ... tegenover U ... wat een ver-
gissing! U ziet dat veel te diep; nee, een toeval, een onverwachte ... dat kan mij toch 
wel vergeven worden?" 
— Het lijkt mij, dat U daar op gerekend hebt. 
Wij waren er, terwijl wij er nauwelijks iets van hadden gemerkt dat wij het voorplein 
van het kasteel op waren gereden. 
Alle lichten waren aan, alles verkondigde vreugde, behalve het gelaat van de kasteel-
heer, die te koppig was om die te tonen. Zijn kwijnende manier toonde dat de behoefte 
aan een verzoening bij hem slechts voortkwam uit familie-overwegingen. De welvoege-
lijkheid echter gebood Mijnheer De T. naar de deur van het rijtuig te komen. 
Zij stelt mij voor, hij geeft mij een hand en ik volg, terwijl ik nog nadenk over de rol 
die ik gespeeld heb, die ik speel en nog zal moeten spelen 
Ik loop door salons die even weelderig als smaakvol zijn ingericht, want de heer des 
huizes heeft een verfijnde smaak voor geraffineerde luxe. Hij doet zijn best de uit-
gebluste fysieke bronnen door wellustige afbeeldingen weer wat nieuw leven te geven. 
Daar ik niets wist te zeggen, redde ik mij eruit door mijn bewondering te uiten. De 
godin haastte zich de honneurs van de tempel waar te nemen en mijn loftuitingen in 
ontvangst te nemen. 
— U heeft nog niets gezien; ik moet U de apartementen van Mijnheer eens tonen. 

— Mevrouw, die heb ik vijf jaar geleden al laten afbreken. 

— 0, zei ze. 
En gebeurde het niet aan het souper, dat zij zich verstoutte en Mijnheer rivierkalf aan-
bood en dat Mijnheer haar antwoordde: „Mevrouw, ik ben al drie jaar op een melk-
dieet. 
— 0, zei zij weer. 
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Men stelle zich een gesprek voor tussen drie mensen die zover van elkaar afstonden! 
Het souper was afgelopen. Ik had mij wel voorgesteld dat wij vroeg zouden gaan 
slapen; maar dat stelde ik mij eigenlijk alleen van de echtgenoot voor. Toen wij de 
salon binnentraden zei hij: „Ik ben U erkentelijk Mevrouw, dat U uit voorzorg Mijnheer 
hebt meegebracht. U heeft verondersteld dat ik weinig reserves voor de avond zou 
hebben en daarin heeft U juist gedacht, want ik trek mij nu terug." Toen, zich naar mij 
wendend, voegde hij er ironisch aan toe: „Mijnheer zal mij wel willen verontschuldigen 
en op zich willen nemen mij bij Mevrouw te excuseren." Hij verliet ons. 

Wij keken elkaar aan en om alle gedachten te verdrijven stelde Mevrouw De T. een 

wandeling op het terras voor, zolang wij moesten wachten tot de bedienden gegeten 
hadden. 

Het was een heerlijke avond; heel vaag was alles zichtbaar, maar het leek wel of de 
verbeelding, juist door die wazigheid een grotere vlucht kon nemen. Het kasteel lag 
tegen een heuvel aan, evenals de tuinen, die terrasgewijs naar beneden liepen tot aan 
de oevers van de Seine; door de vele bochten werden er kleine, schilderachtige en 
woeste eilandjes gevormd, waardoor het uitzicht aldoor anders was en de bekoorlijk-
heden van dat oord nog vergroot werden. 
Wij liepen eerst op het grootste terras; er groeiden dikke bomen. Zij had zich weer 
wat hersteld van de grap die zij uitgehaald had en al wandelend deed zij mij enkele 
bekentenissen. 

Zulke confidenties lokken andere uit; ook ik vertrouwde haar van alles toe, en die 
verhalen werden steeds vertrouwelijker en interessanter. Op die wijze wandelden wij 
al geruime tijd. 

Zij had mij eerst een arm gegeven en die toen, hoe weet ik niet, om de mijne heen-
gestrengeld, die haar ondersteunde en ervoor behoedde te struikelen. Het was een 

plezierige manier, maar wel zeer vermoeiend en er was nog zoveel dat wij elkaar te 
zeggen hadden. Er doemde een grasbank op; zij nam daarop plaats zonder mijn arm 
los te laten. In die houding gezeten begonnen wij ons in prijzende bewoordingen uit 
te laten over het vertrouwen, de bekoring en zoetheid ervan. 
— Ja," zei zij, „wie zouden daar beter van kunnen genieten dan wij en met minder 
vrees? Ik ken de band die U bindt te goed, om ook maar enige vrees te behoeven 
te koesteren in Uw nabijheid." 
Misschien wilde zij wel tegengesproken worden, maar dat deed ik niet. Wij verzekerden 
elkaar dan ook dat het onmogelijk zou zijn, iets anders voor elkaar te betekenen 
dan wij nu deden. 
- Toch was ik een ogenblik bang," zei ik haar, „dat die verrassing van een poosje 
geleden U verschrikt zou hebben. 
— Zo gauw schrik ik niet. 
— Toch ben ik bang dat het een schaduw op Uw gemoed heeft achtergelaten. 
— Wat kan ik dan doen om U helemaal gerust te stellen? 
— Kunt U dat niet raden? 
— Ik wil het horen. 
— Ik moet zeker weten dat U mij zult vergeven. 
— En daartoe moet ik ... 
— Mij toestaan U de kus te geven die het lot ... 
— Dat wil ik wel: U zou maar wat trots zijn als ik U dat weigerde. Uw ijdelheid zo_  

U anders doen geloven dat ik bevreesd voor U ben. 
Zij wilde zo iedere illusie voorkomen en ik kreeg de kus. 
Maar het gaat met kussen als met confidenties: de een lokt de ander uit, zij trekken 
elkaar aan en zij komen steeds sneller en worden de een door de ander, steeds meer 
verhit. 
En inderdaad, nauwelijks was de eerste gegeven of een tweede volgde; daarna weer 
een, zij verdrongen elkaar, zij onderbraken het gesprek, ja vervingen het; tenslotte was 
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— Ik weet zeker dat U hem aardig zult vinden; wij gaan ons weer verzoenen. Daar 
zijn we nu al zes maanden mee bezig en wij schrijven elkaar al een jaar lang. Ik vind 
het erg aardig van mijzelf dat ik hem op ga zoeken. 
— Inderdaad; maar ik vraag U, wat moet ik daar doen? Wat voor nut heb ik daarbij? 
— Dat zijn mijn zaken. Ik vrees dat een onderhoud onder vier ogen heel vervelend 
zal zijn; U bent zo beminnelijk en ik voel mij gerust als U in de buurt bent. 
— Het lijkt mij nogal vreemd om juist mij op de verzoeningsdag voor te gaan stellen. 
U wilt mij doen geloven dat ik daarbij geen rol speel. U moet daarbij echter wel 
bedenken dat er juist de moeilijkheid van een eerste ontmoeting bijkomt. Waarlijk, 
ik zie voor geen van ons drieën enig voordeel in het plan dat U nu gaat uitvoeren. 
— 0, geen preken, alstublieft; U kent het doel niet, waartoe U gebruikt wordt. U moet 
mij vermaken, juist afleiden en mij niet de les lezen. 
Ik zag dat zij zo vastbesloten was dat ik maar dezelfde houding aannam als zij. Ik 
begon om mijn eigen rol te lachen en we werden heel vrolijk. 
Wij hadden reeds voor de tweede maal de paarden verwisseld. Door het geheimzinnige 
licht van de avond werd een heldere hemel verlicht en hing er een soort sensuele 
half-schemer. Wij naderden de plaats waar ons alleen-zijn zou eindigen. 
Bij tijd en wijle liet zij mij de schoonheid van het landschap bewonderen, de rust van 
de avond, de stilte die over de natuur gevallen was. 
Om dat allemaal samen te kunnen bewonderen bogen wij ons vanzelfsprekend uit het 
zelfde raampje; door een beweging van het rijtuig kwam het gezicht van Mevrouw De T. 
met het mijne in beroering. Bij een onverwachte schok, drukte zij mijn hand; en ik, 
ik hield haar, door het grootste toeval ter wereld, in mijn armen. Ik weet niet wat wij, 
in die houding, nog probeerden te zien. Zeker is het dat alles voor mijn ogen wazig 
werd, terwijl zij zich plotseling uit mijn armen losmaakte en in de verste hoek van 
het rijtuig ging zitten. 
— Is het Uw opzet, zei zij na even nagedacht te hebben, om mij van het onvoor-
zichtige van mijn plan te overtuigen? 
Ik was door die vraag in de war gebracht. „Opzet ... tegenover U ... wat een ver-
gissing! U ziet dat veel te diep; nee, een toeval, een onverwachte ... dat kan mij toch 
wel vergeven worden?" 
— Het lijkt mij, dat U daar op gerekend hebt. 
Wij waren er, terwijl wij er nauwelijks iets van hadden gemerkt dat wij het voorplein 
van het kasteel op waren gereden. 
Alle lichten waren aan, alles verkondigde vreugde, behalve het gelaat van de kasteel-
heer, die te koppig was om die te tonen. Zijn kwijnende manier toonde dat de behoefte 
aan een verzoening bij hem slechts voortkwam uit familie-overwegingen. De welvoege-
lijkheid echter gebood Mijnheer De T. naar de deur van het rijtuig te komen. 
Zij stelt mij voor, hij geeft mij een hand en ik volg, terwijl ik nog nadenk over de rol 
die ik gespeeld heb, die ik speel en nog zal moeten spelen 
Ik loop door salons die even weelderig als smaakvol zijn ingericht, want de heer des 
huizes heeft een verfijnde smaak voor geraffineerde luxe. Hij doet zijn best de uit-
gebluste fysieke bronnen door wellustige afbeeldingen weer wat nieuw leven te geven. 
Daar ik niets wist te zeggen, redde ik mij eruit door mijn bewondering te uiten. De 
godin haastte zich de honneurs van de tempel waar te nemen en mijn loftuitingen in 
ontvangst te nemen. 
— U heeft nog niets gezien; ik moet U de apartementen van Mijnheer eens tonen. 

— Mevrouw, die heb ik vijf jaar geleden al laten afbreken. 

— 0, zei ze. 
En gebeurde het niet aan het souper, dat zij zich verstoutte en Mijnheer rivierkalf aan-
bood en dat Mijnheer haar antwoordde: „Mevrouw, ik ben al drie jaar op een melk-
dieet." 
— 0, zei zij weer. 
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Men stelle zich een gesprek voor tussen drie mensen die zover van elkaar afstonden! 
Het souper was afgelopen. Ik had mij wel voorgesteld dat wij vroeg zouden gaan 
slapen; maar dat stelde ik mij eigenlijk alleen van de echtgenoot voor. Toen wij de 
salon binnentraden zei hij: „Ik ben U erkentelijk Mevrouw, dat U uit voorzorg Mijnheer 
hebt meegebracht. U heeft verondersteld dat ik weinig reserves voor de avond zou 
hebben en daarin heeft U juist gedacht, want ik trek mij nu terug." Toen, zich naar mij 
wendend, voegde hij er ironisch aan toe: „Mijnheer zal mij wel willen verontschuldigen 
en op zich willen nemen mij bij Mevrouw te excuseren." Hij verliet ons. 

Wij keken elkaar aan en om alle gedachten te verdrijven stelde Mevrouw De T. een 
wandeling op het terras voor, zolang wij moesten wachten tot de bedienden gegeten 
hadden. 

Het was een heerlijke avond; heel vaag was alles zichtbaar, maar het leek wel of de 
verbeelding, juist door die wazigheid een grotere vlucht kon nemen. Het kasteel lag 
tegen een heuvel aan, evenals de tuinen, die terrasgewijs naar beneden liepen tot aan 
de oevers van de Seine; door de vele bochten werden er kleine, schilderachtige en 
woeste eilandjes gevormd, waardoor het uitzicht aldoor anders was en de bekoorlijk-
heden van dat oord nog vergroot werden. 
Wij liepen eerst op het grootste terras; er groeiden dikke bomen. Zij had zich weer 
wat hersteld van de grap die zij uitgehaald had en al wandelend deed zij mij enkele 

bekentenissen. 

Zulke confidenties lokken andere uit; ook ik vertrouwde haar van alles toe, en die 
verhalen werden steeds vertrouwelijker en interessanter. Op die wijze wandelden wij 
al geruime tijd. 

Zij had mij eerst een arm gegeven en die toen, hoe weet ik niet, om de mijne heen-

gestrengeld, die haar ondersteunde en ervoor behoedde te struikelen. Het was een 
plezierige manier, maar wel zeer vermoeiend en er was nog zoveel dat wij elkaar te 
zeggen hadden. Er doemde een grasbank op; zij nam daarop plaats zonder mijn arm 
los te laten. In die houding gezeten begonnen wij ons in prijzende bewoordingen uit 
te laten over het vertrouwen, de bekoring en zoetheid ervan. 
— Ja," zei zij, „wie zouden daar beter van kunnen genieten dan wij en met minder 

vrees? Ik ken de band die U bindt te goed, om ook maar enige vrees te behoeven 
te koesteren in Uw nabijheid." 
Misschien wilde zij wel tegengesproken worden, maar dat deed ik niet. Wij verzekerden 
elkaar dan ook dat het onmogelijk zou zijn, iets anders voor elkaar te betekenen 
dan wij nu deden. 
— Toch was  ik een  ogenblik bang," zei ik haar, „dat die verrassing van een poosje 

geleden U verschrikt zou hebben. 
— Zo gauw schrik ik niet. 
— Toch ben ik bang dat het een schaduw op Uw gemoed heeft achtergelaten. 
— Wat kan ik dan doen om U helemaal gerust te stellen? 
— Kunt U dat niet raden? 
— Ik wil het horen. 
— Ik moet zeker weten dat U mij zult vergeven. 
— En daartoe moet ik ... 
— Mij toestaan U de kus te geven die het lot ... 
— Dat wil ik wel: U zou maar wat trots zijn als ik U dat weigerde. Uw ijdelheid zou 
U anders doen geloven dat ik bevreesd voor U ben. 
Zij wilde zo iedere illusie voorkomen en ik kreeg de kus. 
Maar het gaat met kussen als met confidenties: de een lokt de ander uit, zij trekken 
elkaar aan en zij komen steeds sneller en worden de een door de ander, steeds meer 
verhit. 
En inderdaad, nauwelijks was de eerste gegeven of een tweede volgde; daarna weer 
een, zij verdrongen elkaar, zij onderbraken het gesprek, ja vervingen het; tenslotte was 
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er nog maar nauwelijks de gelegenheid tot het slaken van een zucht. Er heerste stilte, 
men kon de stilte horen (soms immers kan men de stilte horen): het was beangstigend. 
Zonder iets te zeggen stonden wij op en begonnen weer verder te gaan. 
— Wij moeten teruggaan, sprak zij, de avondlucht is niet goed voor ons. 

— Ik denk dat het voor U niet zo gevaarlijk is, antwoordde ik haar. 

— Zeker, ik ben daar niet zo gevoelig voor als een zeker iemand; maar dat doet er 
niet toe, laten wij naar binnen gaan. 

— Dat is dan zeker terwille van mij, U wilt ongetwijfeld ... mij beschermen tegen de 
gevaren van zo'n wandeling ... en de gevolgen die hij voor mij zou kunnen hebben. 
— Dat is een hele kiese manier om mijn drijfveren zo uit te leggen. Ik wil dat graag 
zo ... maar laten wij naar binnen gaan, ik wil het. 
Zij dwong mij de weg naar het kasteel in te slaan. 

Ik weet niet, wist in ieder geval niet of zij zichzelf dwong dat besluit te nemen, als het 
al een bewust besluit was, of dat zij evenals ik het betreurde een einde te zien komen 
aan een spel dat zo goed was begonnen; maar door een gezamenlijk instinct gedreven 
vertraagden wij onze schreden en wij liepen langzaam en treurig verder, ontevreden 
over onszelf en over elkaar. Wij wisten niet meer aan wie of wat wij ons te houden 
hadden. 

Wij hadden geen van beiden het recht iets van de ander te verlangen, iets te vragen: 
wij hadden niet eens een verwijt als hulpmiddel. 
Wat zou een ruzie-tje ons hebben opgelucht maar waar moesten we dat vandaan halen? 

Ondertussen naderden wij het kasteel, terwijl wij ons stilzwijgend onderwierpen aan 
de plicht die wij onszelf zo onhandig hadden opgelegd. Wij waren al bij de poort 
gekomen toen Mevrouw De T. eindelijk zei: „Ik ben helemaal niet tevreden over U 
na het vertrouwen dat ik in U gesteld heb is het verkeerd ... heel verkeerd om geen 
vertrouwen in mij te stellen! Ziet U zelf maar eens of U sinds ons samenzijn ook maar 
met één woord gerept hebt over de Gravin. En toch is het zo zoet te spreken over 
datgene wat men bemint! U kunt er toch niet aan twijfelen of ik zou met belangstelling 
naar U geluisterd hebben. Dat was toch wel het minste dat ik doen kon nadat ik U 
misschien van haar gezelschap had beroofd. 

— Kan ik U niet hetzelfde verwijten en zou U niet een heleboel dingen hebben voor-
komen als U mij, in plaats van in vertrouwen te nemen over de verzoening met Uw 
echtgenoot, had verteld van een grotere voorkeur, een voorkeur ... 
— Ik moet U onderbreken ... bedenk dat alleen al een verdenking kwetsend is. U weet 
toch — hoe weinig U de vrouwen dan ook mag kennen — dat U haar met vertrouwe-
lijkheden tegemoet moet komen ... laten wij het over U hebben: hoever bent U met 
Uw vriendin? maakt zij U gelukkig? Ach, ik vrees van niet: dat doet mij oprecht ver-
driet, want ik heb veel belangstelling voor U ... meer dan U denkt misschien. 
— Ach Mevrouw, waarom dan net als het grote publiek te willen geloven, wat het 
voor eigen vermaak verzint, overdrijft en uitspint. 
— Bespaar mij Uw veinzerijen; ik weet, wat U betreft, alles wat er te weten valt. De 
Gravin is minder geheimzinnig dan U. Vrouwen van haar soort zijn kwistig met de 
geheimen van haar aanbidders, vooral wanneer een discrete houding zoals de Uwe, 
haar de zegepraal zou kunnen ontnemen. Ik zou haar zeker niet van behaagzucht willen 
betichten, maar een preutse vrouw heeft niet minder haar ijdelheden dan een behaag-
zieke. Zegt U eens eerlijk: bent U niet vaak het slachtoffer van dat merkwaardige 
karakter? Kom, vertel. 

— Maar Mevrouw, U wilde naar binnen gaan ... de avondlucht 

— Het is zoeler. 
Zij had mijn arm weer genomen en wij begonnen weer te wandelen zonder dat ik er 
op lette, welke weg wij insloegen. Wat zij zojuist gezegd had over de minnaar die ik 
wist dat zij had, wat zij gezegd had over mijn minnares, die zij wist dat ik had, de 
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reis, de scene in het rijtuig, op de grasbank, het late uur, dat alles tesamen bracht mij 
in verwarring; ik werd nu eens meegesleept door eigenliefde en begeerten, dan weer 
door mijn verstand in toom gehouden. Bovendien was ik veel te opgewonden om mij 
rekenschap te kunnen geven van mijn gevoelens. Terwijl ik nog ten prooi was aan 
zulke verwarde emoties bleef zij maar doorpraten en nog aldoor over de Gravin. 
Mijn zwijgen leek alleen maar te bevestigen wat haar behaagde te zeggen. Enkele 
uitspraken echter die haar ontsnapten wekten mijn waakzaamheid. 
— Wat is zij toch geestig, zei zij, en wat heeft zij een gemak van optreden! In haar 
mond wordt een vals praatje een geestig gezegde; ontrouw lijkt het toppunt van 
redelijkheid, een offer aan de welvoegelijkheid. Nooit onverzorgd, altijd beminnelijk; 
zelden echt teder en nooit oprecht; van nature welgemanierd en van een aangeleerde 
kuisheid, levendig, bedachtzaam, handig, onbesuisd, gevoelig, ontwikkeld, behaagziek 
en filosofisch; een ware Proteus van de vorm, een gratie van goede manieren: zij lokt 
aan en ontsnapt. Wat heb ik haar al niet een rollen zien spelen, 
Onder ons gezegd, wat zijn er een slachtoffers in haar omgeving! Wat heeft zij de 
Baron niet voor de gek gehouden! En wat heeft zij de Markies niet een poetsen ge-
bakken! Toen zij U nam, deed zij dat om twee, niet al te voorzichtige rivalen af te 
leiden, die juist op het punt stonden een schandaal te verwekken. Zij had hen veel 
te veel ontzien en zij hadden de tijd gehad haar gade te slaan; zij hadden haar ten-
slotte kunnen betrappen. Maar toen voerde zij U ten tonele, zij hield hen bezig met 
Uw zorgen, bracht hen tot nieuwe complimenten, bracht U tot wanhoop, beklaagde U 
en troostte U; en alle vier waart U tevreden. Och, wat heeft een handige vrouw toch 
een macht over UI en wat is zij gelukkig als zij alles veinst bij zo'n spel, maar niets 
van zichzelf geeft! 
Mevrouw de T. deed deze laatste opmerking vergezeld gaan van een veelbetekenende 
zucht. Dat was een meesterstukje! 

Ik had het gevoel dat mij een blinddoek van de ogen was genomen, maar ik kon 
helemaal niet zien, welke er nu weer voor werd gedaan. Mijn geliefde leek mij valser 
dan alle andere vrouwen en ik had nog wel gedacht dat zij gevoelig was! Ook ik 
begon te zuchten, zonder te weten over wie, zonder te kunnen onderscheiden of die 
zucht geboren was uit verdriet of hoop. Zij scheen oprecht uit haar doen, mij zo ver-
drietig gemaakt te hebben en zich te ver te hebben laten meeslepen bij het afschilderen 
van dat beeld, dat wel, daar het door een vrouw gedaan was, verdacht moest lijken. 
Ik kon niets vatten van alles wat ik had gehoord. Wij begaven ons opnieuw op de 
brede weg van onze gevoelens en wij waren al zover gekomen, dat het onmogelijk 
was geworden te zien, waarheen die ons zouden voeren. 
Midden onder onze metafysische gesprekken liet zij mij aan het einde van het terras 
een paviljoen zien, dat al vaak getuige was geweest van menig teder tafreeltje. Zij 
beschreef mij de plaats nauwkeurig, de inrichting. Wat jammer dat zij de sleutel niet 
bij zich had! Al pratend kwamen wij dichterbij. De deur bleek open te zijn; alles wat 
eraan ontbrak was daglicht, maar ook het duister kon er een zekere charme aan 
verlenen. En ik kende immers de behoorlijkheden van haar, die het nog kon verfraaien! 
Wij trilden toen we er binnen gingen. Het was een heiligdom, het heiligdom van de 
liefde. Die nam ons in bezit; onze knieën knikten; onze krachteloos geworden armen 
omstrengelden elkaar, maar aangezien wij elkaar niet voldoende konden steunen, vielen 
wij op een canapee, die een deel van de tempel in beslag nam. 
De maan ging onder en met de laatste stralen van haar licht nam zij ook de sluier der 
kuisheid, die geloof ik ook lastig werd, meel In het duister raakte alles met elkaar 
verward. De hand die mij wilde afweren, voelde mijn hart kloppen. Zij wilde mij ont-
vluchten, maar kwam met nog meer vertedering terug. Onze gevoelens troffen elkaar, 
vermenigvuldigden zich; en bij iedere nieuwe kus werd een nieuw gevoel geboren. 
Hoewel wij al iets minder onstuimig waren geworden, waren wij toch, door onze dronken 
zinnen, niet tot spreken in staat. 
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Zwijgend onderhielden wij ons in de taal der gedachten. Mevrouw De T. zocht toevlucht 
in mijn armen, verborg haar hoofd aan mijn borst, zuchtte en werd onder mijn lief-
kozingen rustig: zij kwelde zich, liet zich troosten en vroeg alles van de liefde, wat 
die haar zojuist had ontnomen. 
Diezelfde liefde die haar een ogenblik tevoren nog zo had verschrikt, verschafte haar 
zekerheid op het moment zelf. Wil men enerzijds schenken, wat men zich heeft laten 
nemen, zo haaste men zich anderzijds dat terug te krijgen, waarvan men beroofd is; 
en zo probeert men ijlings een nieuwe zege te behalen om zeker te zijn van de 
overwinning. 
Dat was allemaal een weinig haastig gegaan. Wij bespeurden onze fout. Als men al 
te vurig is, is men minder subtiel. Men jaagt het genot achterna en verwart daardoor 
alle genietingen die eraan vooraf gaan met elkaar: een strik wordt losgerukt, een 
sluier verscheurd: overal laat het zinnengenot zijn sporen achter en al spoedig lijkt 
de aangebedene een slachtoffer te zijn. 
Nu we kalmer waren, leek ons de lucht zuiverder, frisser. Wij hadden aanvankelijk niet 
gehoord dat de rivier, wier golven tegen het paviljoen aanspoelden, met een zacht 
gemurmel de stilte van de nacht verbrak en in harmonie scheen te zijn met het kloppen 
van ons hart. 

De duisternis was te diep om ons ook maar iets te kunnen doen onderscheiden; 
maar door de doorzichtige sluier van de zomernacht werd het eiland dat voor ons 
paviljoen lag in onze verbeelding een betoverde plaats. Het leek wel of de rivier bedekt 
was met liefdesparen, die in de golven speelden. Nooit zullen de bossen van Knidos 
zo dicht bevolkt geweest zijn met liefdespaartjes als de overkant van de rivier het 
was in onze verbeelding. Voor ons waren er alleen nog maar gelukkige paren in de 
natuur en de allergelukkigsten daarvan waren wijzelf. Wij zouden zelfs Amor en Psyche 
overtroffen hebben. Ik was even jong als hij en ik vond Mevrouw De T. even lieflijk 
als haar. Zij leek mij, nu zij zich had laten gaan, nog behoorlijker. Ieder ogenblik open-
baarde mij een nieuwe schoonheid. De gloed van ons liefdesvuur opende mij mijn ziel 
voor haar en mijn geluk werd bevestigd door de meest directe van alle zintuigen. 
Naarmate de vrees afneemt vraagt de ene liefkozing een andere; zij lokken elkaar vol 
tederheid uit. Dan wil men niet meer een gunst roven. Als men iets anders wil, dan Is 
dat uit raffinement. Een weigering is schuchter en in werkelijkheid slechts lieve be-
zorgdheid. Men begeert en zou dat eigenlijk liever niet willen; juist de verering is zo 
bekoorlijk ... Begeerte streelt de ijdelheid ... De ziel is ervan verrukt ... Men aan-
bidt ... Men zal niet bezwijken ... Men is bezweken. 

„0," zei zij mij, met een hemelse stem, „laten wij weggaan uit dit gevaarlijke oord; 
er ontstaan hier aldoor weer nieuwe begeerten en men heeft niet de kracht die te 
weerstaan." Zij voerde mij mee. 

Wij verwijderden ons met tegenzin; meer dan eens keek zij om; een hemels licht leek 
te schijnen op de open plek voor het paviljoen. 
— Jij hebt die plaats voor mij gewijd, sprak zij. Wie zou ooit als jij kunnen behagen. 
Wat kun jij beminnen! Wat is zij gelukkig! 

— Wie, riep ik vol verbazing uit. Mijn hemel, als ik dan al geluk kan verschaffen, 
op wie ter wereld zou U dan jaloers kunnen zijn? 
Wij kwamen langs de grasbank en bleven er onwillekeurig vol zwijgende emotie stil-
staan. 

— Wat een onmetelijke afstand, zei zij, tussen dit plekje en het paviljoen waar wij 
zojuist vandaan zijn gekomen! Mijn ziel is zo vervuld van geluk dat ik me nauwelijks 
kan voorstellen ooit weerstand aan U te hebben kunnen bieden. 
— Ach, zei ik haar, zal ik hier de betovering zien verdwijnen die daar mijn verbeelding 
heeft vervuld? Moet deze plek mij dan altijd noodlottig zijn? 
— Kan dat dan toch, als ik bij je ben? 
— Jazeker, hier ben ik immers even ongelukig als ik daar gelukkig was. De liefde 
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eist ontelbare bewijzen: hij denkt niets gekregen te hebben, zo lang er nog iets te 
verkrijgen valt. 
— Nog meer ... nee, dat kan ik niet toestaan ... nee, nooit ... En na een lange stilte: 
„Maar je houdt dus echt van mij." 
Ik vraag de lezer te bedenken dat ik twintig was. 

Intussen nam het gesprek een andere wending: zij was minder ernstig geworden. Zij 
waagde het grapjes te maken over de geneugten van de liefde, die te analyseren en 
los van de moraal te zien en het terug te brengen tot iets eenvoudigs en te bewijzen 

dat gunsten niets anders waren dan plezier; dat er geen andere verplichtingen be-
stonden (filosofisch gesproken) dan die welke men tegenover de buitenwereld aangaat. 
Door die deelgenoot te maken van onze geheimen zouden wij een indiscretie begaan. 
— Wat hebben wij een verrukkelijke avond gehad, sprak zij, alleen door de bekoring 
van dat genot, onze gids en ons excuus. 
Ik denk dat als wij door verstandelijke overwegingen morgen gedwongen zouden 
worden uit elkaar te gaan, dan zou om iets te noemen ons heimelijk geluk ons geen 
enkele band hoeven laten verbreken ... enig gevoel van spijt alleen, maar dat zou 
vergoed worden door de plezierige herinneringen ... En dan: werkelijk plezier, zonder 
al die toestanden en beslommeringen en de terreur van wat men moet doen en laten. 
Wij zijn eigenlijk zulke machines (en daar bloos ik van) dat ik voor de helft tenminste, 
in de ban geraakte van die stoutmoedige denkbeelden, in plaats van nog geheel ver-
vuld te zijn van alle mogelijke scrupules, die mij voordien hadden bezwaard; ik vond 
het uitstekende ideeën en ik geraakte al in een stemming, die de liefde voor de vrijheid 
dicht naderde. 
— Wat een heerlijke avond, zei zij mij, en wat een verrukkelijke plekjes. Acht jaar 
geleden heb ik ze verlaten; maar zij hebben niets van hun charme ingeboet; zij hebben 
nu juist weer voor mij de bekoorlijkheid van het eerste begin; wij zullen ook nooit 
dat kabinet vergeten, niet waar? In het kasteel is er ook nog een, nog veel bekoorlijker; 
maar dat kan ik niet laten zien: U bent als een klein kind dat overal aan wil komen 
en dat alles breekt waar het aankomt. 
Een gevoel van nieuwsgierigheid, waar ik zelf verbaasd over stond, dreef mij er toe 
te beloven dat ik mij zo zou gedragen als zij van mij wenste. Ik voerde aan dat ik heel 
verstandig was geworden. Zij veranderde van onderwerp. „Deze nacht," zei zij, „zou 
voor mij volmaakt zijn, als ik mezelf geen verwijt maakte. Ik vind het vervelend, heel 
vervelend wat ik U allemaal over de Gravin heb gezegd. Dat wil niet zeggen dat ik 
mij over U beklaag. Het nieuwe prikkelt. U vond mij bekoorlijk en ik wil graag geloven 
dat U te goeder trouw was; maar de macht der gewoonte is zo moeilijk te verbreken, 
dat ik zelf heel goed voel daarin niet geslaagd te zijn. Bovendien heb ik alle middelen 
die mijn gevoel mij verschaffen om te behagen opgebruikt. Wat kunt U nu nog bij mij 
verwachten? Wat kunt U nog verlangen? En wat moet men met een vrouw beginnen 
zonder verlangen of hoop? Ik heb U alles gegeven; misschien zult U mij op een dag 
de genietingen nauwelijks kunnen vergeven, die U na de ogenblikken van vervoering 
overleverden aan ernstige gedachten. 
En nu wij het daar over hebben, zeg mij, wat U van mijn echtgenoot vindt? Nog nors, 
niet waar. Het dieet is ook niet erg aangenaam! Ik geloof niet dat hij U zonder enige 
emotie heeft ontmoet. Onze vriendschap zal hem wel verdacht voorkomen. Wij moeten 
deze eerste reis maar niet langer maken; hij zou uit zijn humeur geraken. Zodra er 
bezoek komt (en dat zal zeker gebeuren)... U moet bovendien ook Uw relaties ont-
zien ... Herinnert U zich nog hoe Mijnheer zich gedroeg toen hij ons gisteren verliet? ..." 
Zij zag welke indruk die laatste woorden op mij maakten en voegde er onmiddellijk 
aan toe: „Hij was heel wat vrolijker gestemd toen hij met zoveel zorg dat kabinet liet 
inrichten waar ik U zojuist over vertelde. Dat was nog voor mijn huwelijk. Hij is 
bijzonder op mijn appartement gesteld. Voor mij is het nooit iets anders geweest dan 
een bewijs ... van de kunstmatige hulpmiddelen waar Mijnheer De T. behoefte aan heeft 
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om zijn gevoelens en het beetje inspiratie dat ik hem verschaf te versterken." 
Zo wekte zij met tussenpozen mijn nieuwsgierigheid op naar dat kabinet. „Hij is op 

Uw appartement gesteld, zei ik haar; wat een vreugde om Uw gekwetste gevoelens 
te wreken! om alles wat aan hen ontnomen is te herstellen!" Dat vond zij een beter 
praatje! „0, zei ik, „als ik toch eens die uitverkoren held was voor die wraak, als de 
inspiratie van het ogenblik die apathie der gewoonte toch kon doen vergeten en de 
ware gevoelens weer kon herstellen." 

— „Als U mij belooft braaf te zijn, zei zij, mij in de rede vallend. 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zoveel vuur, niet zoveel toewijding meer voelde 
die nodig waren om die nieuwe tempel te bezoeken; maar ik was erg nieuwsgierig; het 
was niet zozeer Mevrouw De T. waar ik naar verlangde dan wel naar het kabinet. 
Wij waren naar binnen gegaan. De lichten op de trappen en in de gangen waren ge-
doofd; wij dwaalden door een Iabyrinth. Zelfs de meesteres van het kasteel was de 
weg kwijt; eindelijk kwamen wij bij de toegang tot haar vertrekken, waarbinnen dat 
veelgeroemde kabinet verborgen was. 

— Wat zult U met me doen, vroeg ik haar, — wat wilt U dat er van me zal worden? 
Gaat U mij nu alleen terugsturen in het duister, wilt U mij het risico laten lopen lawaai 
te maken en zo ons te doen ontdekken, te verraden en U zo te gronde te richten?" 
Deze redenering leek haar onweerlegbaar. 
— U belooft mij dus ... 
— Alles ... alles ter wereld. 

Zij aanvaardde mijn belofte. Wij deden de deur heel zachtjes open; wij troffen er twee 
slapende vrouwen aan, de ene jong, de andere ouder. Die laatste was de vertrouwe-
linge, zij werd dan ook gewekt. Er werd haar iets in het oor gefluisterd. Spoedig 
daarop zag ik haar de kamer verlaten door een geheime deur, die heel kunstig in 
de houten lambrizering was aangebracht. Ik bood mijn diensten als kamenier aan in 
plaats van haar die sliep. Zij aanvaardde mijn aanbod en ontdeed zich van alle over-
bodige opschik. Door een eenvoudig lint werd al het haar, dat in losse krullen naar 
beneden viel, bij elkaar te houden; zij deed er alleen maar een roos in, die ik in de 
tuin had geplukt en die ik nog in mijn hand hield zonder het te weten; een open 
gewaad in plaats van al die andere kledingstukken. Er was geen enkele strik of 
sluiting aan deze tooi; ik vond Mevrouw De T. mooier dan ooit. 

Haar oogleden waren zwaar door een lichte vermoeidheid en dat gaf aan haar blik 
een interessante loomheid, een zachtere uitdrukking. De kleur van haar lippen was 
dieper dan gewoonlijk en maakte haar tanden witter en haar glimlach zinnelijker; 
enkele rode vlekjes, hier en daar deden de blankheid van haar huid nog meer uit-
komen en getuigden van de teerheid ervan. Die sporen van het genot herinnerden 
mij aan de vervoering. Kortom zij kwam mij nog verleidelijker voor dan ik mij haar 
in mijn verbeelding had afgeschilderd in onze zoetste ogenblikken. 

Opnieuw opende zich de lambrizering en de zwijgende vertrouwelinge verdween. 
Voordat wij binnentraden hield zij mij tegen: „Denk eraan," sprak zij ernstig, „dat er 
van U wordt verwacht de plaats waar U nu binnen gevoerd wordt nooit gezien te 
hebben, of zelfs maar bevroed. Geen onbesuisde daden; voor het overige ben ik 
wel gerust." 

Discretie is een van de allerbelangrijkste deugden; men dankt er veel gelukkige 
ogenblikken aan. 
Het geheel had veel weg van een inwijding. Zij liet mij een donker gangetje door-
lopen, mij bij de hand houdend. Mijn hart klopte als bij een jonge proseliet die voor 
de viering van grote mysteries beproefd wordt. 

— Maar Uw Gravin, zei zij, terwijl zij stilstond . 	Ik stond op het punt haar te 
antwoorden; de deuren gingen open: bewondering weerhield mij van een antwoord. 
Ik was verwonderd, verrukt, ik weet niet meer wat mij overkwam, en ik begon oprecht 
aan een betovering te geloven. De deur sloot zich weer en ik kon niet meer zien, 
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waardoor ik naar binnen was gekomen. Ik zag slechts een etherische bossage, die 
zonder ergens aan te ontspruiten, nergens op scheen te steunen of aan te hangen; 
ik bevond mij tenslotte in een grote kooi van spiegels, waar bepaalde voorstellingen 
zo kunstig op waren geschilderd, dat zij zich herhalend de illusie die zij moesten 
te weeg brengen ook verwerkelijkten. Er viel daarbinnen geen enkele lamp te be-
speuren; een zacht, hemels licht drong naar binnen, al naar gelang een voorwerp 
meer of minder gezien moest worden; reukvaten verspreidden kostelijke geuren; door 
tekens en vignetten werden de vlammetjes van de lampen die op zo een toverachtige 
wijze dit oord der verrukkingen verlichtten, aan het oog onttrokken. 
De wand waardoor wij waren binnen gekomen stelde portalen van hekwerk, versierd 
met bloemen voor en prieeltjes in de nissen; aan de andere kant kon men een beeld 
zien van Amor die kransen uitdeelde; voor dat beeld stond een altaar, waarop een 
vuur brandde; aan de voet van het altaar een beker, kransen en slingers; een 
tempeltje in luchtige stijl gebouwd voltooide de versiering van die kant; recht tegen-
over ons bevond zich een donkere grot; de godheid van het mysterie waakte over 
de ingang; de vloer, bedekt met een dik, langharig kleed, leek een grasveld. 
Aan de zoldering hingen geleide-geesten slingers op; langs de laatste wand, naast die 
met de portalen, bevond zich een troonhemel met daaronder een grote berg kussens 
waarboven een baldakijn gedragen door cupidootjes. 
Daar liet de vorstin van dit rijk zich nonchalant op neer. Ik wierp mij aan haar voeten, 
zij boog zich naar mij over; zij strekte haar armen naar mij uit en op dat ogenblik 
zag ik, doordat dit tafreeltje van alle kanten weerspiegeld werd, dit eiland gans bevolkt 
door gelukkige minnende paartjes. 
Verlangens komen weer op door het aanschouwen ervan. 
— Zult U mijn hoofd ongekroond laten! vroeg ik haar. — Zal ik, zo dicht bij de troon 
nog gestrengheid moeten ondervinden? Kunt U nog een weigering over Uw lippen 
krijgen? 
— En Uw belofte? antwoordde zij, terwijl zij opstond. 
— Ik was een sterveling, toen ik die gaf, U hebt mij tot een god gemaakt: U te 
aanbidden, dat is mijn enige belofte. 
— Kom, sprak zij, het duister van het mysterie moet mijn zwakte verhullen, kom ..." 
Te zelfder tijd naderde zij de grot. Nauwelijks waren wij over de drempel of wij werden 
door een mechanisme, dat handig was aangebracht, meegevoerd. Alsof wij werden 
gedragen kwamen wij zachtjes op een berg kussens terecht. In dit nieuwe heiligdom 
was het stil en donker. Wij konden slechts zuchten, niet spreken. Onze zuchten, 
steeds tederder, veelvuldiger en vuriger vertolkten onze gevoelens en vertolkten er 
de verschillende stadia van; en tenslotte, na een moment van ademloosheid, wisten 
we dank verschuldigd te zijn aan de liefde. Zij nam een kroon en zette die op mijn 
hoofd en, nauwelijks haar door hartstocht vochtig geworden ogen naar mij opheffend, 
sprak zij: „0, zult U ooit van de Gravin zoveel houden als van mij?" Ik wilde juist 
antwoorden, toen haar vertrouwde bediende haastig binnenkwam en tegen mij zei: 
„Ga vlug weg, het is al klaarlichte dag en men kan horen dat ze in het kasteel al 
op zijn." 
Alles verdween met dezelfde snelheid als het ontwaken de droom verdrijft en ik 
bevond mij op de gang, voordat ik mijn zinnen weer bij elkaar had. 
Ik wilde naar mijn kamer teruggaan; maar waar moest ik die zoeken? Vragen zou mij 
ontmaskeren, een vergissing zou een indiscretie betekenen. De veiligste weg leek 
mij maar om de tuin in te gaan waar ik besloot te blijven totdat ik weer naar binnen 
kon gaan alsof ik een ochtendwandeling had gemaakt. 
De koelte en de zuivere lucht van dat ogenblik brachten mijn verbeelding langzamer-
hand tot rust en verdreef er het wonderbaarlijke van. 
In plaats van een opgetogen natuur aanschouwde ik een ongekunstelde natuur. Ik 
voelde hoe de waarheid weerkeerde in mijn gemoed, hoe mijn gedachten zonder enige 
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moeite kwamen en elkaar goed geordend opvolgden; kortom, ik kwam weer op adem. 
Er was niets dringenders te doen dan mij af te vragen of ik nu de minnaar was 
geworden van haar, die ik zojuist verlaten had en tot mijn grote verbazing kon ik 
het antwoord niet geven. Wie zou mij gisteren in de Opera hebben kunnen voor-
spellen, dat ik mij een dergelijke vraag zou stellen? Ik, die meende te weten dat zij 
hartstochtelijk en al twee jaar van Markies de ... hield, ik die van mijzelf dacht zo 
verliefd op de Gravin te zijn, dat ik niet in staat was haar ontrouw te worden! Ja! 
Gisteren! Mevrouw De T. Maar is dat wel waar? Zou zij echt met de Markies ge-
broken hebben? Heeft zij mij tot opvolger genomen of wilde zij hem alleen maar 
straffen? Wat een avontuur! Wat een nacht! Ik wist niet zeker of ik nog droomde; 
ik was van twijfel vervuld, wist zeker te weten en geloofde tenslotte niets meer. 
Terwijl ik nog in zulke onzekerheden verkeerde hoorde ik iets naast mij: ik keek op, 
wreef mijn ogen uit, ik kon het niet geloven ... dat was ... wie? ... de Markies. 
— Zo vroeg verwachtte je me niet, is het wel? En, hoe is het gegaan? 
— Wist je dan dat ik hier was? vroeg ik hem. 
— Jazeker; zij liet het mij berichten op het moment dat jullie vertrokken. Heb je 
je rol goed gespeeld? Vond haar echtgenoot je komst erg bespottelijk? Wanneer zien 
wij je weer? Ik heb aan alles gedacht; er staat een goed rijtuig tot je beschikking: 
tot wederdienst bereid. Mevrouw De T. had een stalknecht nodig, jij bent haar daartoe 
van dienst geweest, je hebt haar onderweg prettig gezelschap gehouden; dat wilde 
zij slechts; mijn erkentelijkheid ... 
— Nee, neeg  ik ben van ganser harte van dienst; en wat dit betreft: Mevrouw De T. 
zou je kunnen zeggen, dat ik mij meer beijverd heb dan te belonen valt. 
Hij had voor mij het raadsel van de vorige avond opgelost en mij de sleutel verschaft 
voor de rest. Ik kende direct mijn nieuwe rol. Ieder woord viel op de juiste plaats. 
„Waarom zo vroeg gekomen," zei ik, „het komt me voor dat het verstandiger geweest 
zou zijn ..." 

— Aan alles is gedacht; we doen het voorkomen alsof ik hier toevallig langs kwam: 
ik wordt geacht terug te keren van een naburig landgoed. Heeft Mevrouw De T. je 
dat niet verteld? Ik neem het haar wel kwalijk, dat gebrek aan vertrouwen, na alles 
wat jij voor ons hebt gedaan. 

— Daar had zij ongetwijfeld haar redenen voor; en misschien zou ik mijn rol wel niet 
zo goed gespeeld hebben, als zij mij alles verteld had. 
— Het is dus wel plezierig geweest, mijn beste? Vertel mij eens uitvoerig, vooruit. 
— Wacht ... een ogenblik. Ik wist niet dat het allemaal maar een spel was; en hoe-
wel ik ergens voor diende in het stuk ... 
— Je had niet bepaald een hoofdrol. 
— Kom, kom, wees maar gerust; voor goede acteurs bestaat er geen slechte rol. 
— Ik zie het al; je hebt je er uitstekend uit gered. 
— Voortreffelijk. 
— En Mevrouw De T.? 
— Uitstekend. Zij heeft heel wat pijlen op haar boog! 
— Kun je je nu voorstellen dat men op zo'n vrouw alles wil zetten? Het heeft mij 
heel wat moeite gekost, maar ik heb haar karakter zo gevormd dat er misschien wel 
het meest van alle vrouwen in Parijs te bouwen valt op haar trouw. 
— Beslist! 

— Ja dat is een gave van mij: haar wispelturigheid was niets anders dan lichtzinnig-
heid, een op hol geslagen verbeelding: ik moest mij meester maken van die ziel. 
— Dat was een goed besluit. 

— Niet waar? Je hebt geen idee hoezeer zij aan mij verknocht is. Werkelijk, zij is buiten-
gewoon bekoorlijk, dat zul je met mij eens zijn. Onder ons gezegd, heeft zij maar 
één gebrek; en dat is dat de natuur, die haar zo rijkelijk met alles heeft begiftigd 
haar het goddelijke vuur heeft onthouden, dat de kroon zou zetten op al haar goede 
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gaven. Zij doet alles ontstaan, alles voelen, maar ondergaat zelf niets: zij is een 
stuk marmer. 
— Dat moet ik dan wel van je aannemen, ofschoon ik, ik kan niet ... Maar weet je, 
jij kent die vrouw alsof je haar echtgenoot was: werkelijk men zou zich kunnen 
vergissen en als ik gisteren niet met haar man had gesoupeerd ... 
— Tussen twee haakjes, was hij geschikt? 
— Nooit gedroeg iemand zich meer als echtgenoot dan hij. 
— Ha, wat een prachtige geschiedenis! Maar jij lacht me niet genoeg naar mijn zin. 
Begrijp je dan niet het geestige van jouw rol? Je zult het met me eens zijn, dat het 
toneel van onze wereld merkwaardige dingen oplevert; dat er zich wel heel dwaze 
tafreeltjes afspelen. Laten wij naar binnen gaan, ik popel van ongeduld om er eens 
flink met Mevrouw De T. over te lachen. Zij moet al wakker zijn. Ik heb gezegd dat 
ik vroeg zou komen. Wij moeten fatsoenshalve wel eerst naar de echtgenoot gaan. 
Laten we eerst naar jouw kamer gaan, ik moet mij een beetje bijpoederen. 
Heeft hij jou echt voor de minnaar gehouden? 
— Daar zul je wel over kunnen oordelen door de ontvangst die hij mij zal geven. 
Het is negen uur; laten wij direct naar Mijnheer gaan. 

Ik wilde mijn appartement vermijden en terecht! Maar, terwijl wij op weg waren, voerde 
het lot mij erheen; de deur was open blijven staan en wij zagen mijn kamerdienaar 
die in een stoel zat te slapen; een kaars naast hem was aan het uitgaan. Toen hij 
door het geluid wakker werd, hield hij, nog brooddronken van de slaap de Markies 
mijn kamerjas voor en maakte hem verwijten over het late uur waarop hij thuis kwam. 
Ik zat op spelden; maar de Markies was zozeer geneigd zich illusies te maken dat 
hij niets anders in hem zag dan een man die nog half droomt en die hem deed 

lachen. Ik gaf orders voor mijn vertrek aan mijn knecht die niet begreep wat het 
allemaal te betekenen had, en wij gingen naar Mijnheer. Men kan zich wel voorstellen 
wie er hartelijk ontvangen werd: ik niet en dat hoorde ook zo. Hij drong er bij mijn 
vriend met de meeste klem op aan om toch te blijven. Hij wilde hem naar Mevrouw 
geleiden, in de hoop dat die hem daartoe zou kunnen overhalen. Wat mij betreft, 
zei hij, durfde hij niet hetzelfde voor te stellen, want hij vond mij er al zo uitgeput 
uitzien dat er geen twijfel aan kon bestaan, of de lucht van het platteland was 
werkelijk slecht voor mij. Bij gevolg raadde hij mij aan naar de stad terug te keren. 
De Markies bood mij zijn rijtuig aan; ik aanvaardde dat. 
Alles verliep uitstekend en wij waren allemaal tevreden. Ik wilde echter Mevrouw De T. 
nog zien: dat was een plezier dat ik mij niet wilde onthouden. Mijn ongeduld werd 
door mijn vriend gedeeld, die niets bijzonders zag in haar slaperigheid en er heel 
ver van af was de ware oorzaak te bevroeden. Hij zei mij, toen wij het vertrek van 
Mijnheer De T. verlieten: „Was dat niet prachtig? Als wij hem zijn tekst gegeven 
hadden, zou hij dan beter hebben kunnen spreken? Hij is in werkelijkheid een zeer 
hoffelijk mens; en ik ben, alles wel beschouwd, erg blij over die verzoening. Het 
zal weer een goed huis worden en je zult het met me eens zijn, dat hij niemand beter 
zou kunnen vinden om er de honneurs van waar te nemen dan zijn vrouw. 
Niemand kon meer van die waarheid doordrongen zijn dan ik! 

— Maar hoe plezierig dat ook is, mij best, mondje dicht; geheimhouding is dringender 
dan ooit. Ik zal Mevrolw De T. laten weten dat haar geheim niet in betere handen 
zou kunnen zijn. 
— Geloof maar, mijn vriend, dat zij op mij rekent; en je ziet zelf, haar slaap is er niet 
door verstoord. 
— 0, ik moet erkennen dat er geen tweede zoals jij bestaat om een vrouw te doen 
inslapen. 

— En een echtgenoot, mijn beste, en zelfs een minnaar als het moet. 
Men kwam ons eindelijk waarschuwen dat wij bij Mevrouw De T. konden binnengaan: 
wij gingen erheen. 
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— Ik kondig U, Mevrouw, zei onze spreker, Uw twee beste vrienden aan. 
— Ik was al bang, zei Mevrouw De T. tegen mij, dat U vertrokken zou zijn, voordat 
ik op was en ik ben er U erkentelijk voor, dat U het verdriet, dat mij zulks gegeven 
zou hebben, heeft aangevoeld. 
Zij keek ons aan, de een na de ander; maar zij was spoedig gerustgesteld door het 
zekere optreden van de Markies, die mij maar bleef plagen. Zij lachte daar met mij 
zoveel over dat het mij troostte maar zonder zich in mijn ogen te vernederen. Zij 
maakte tegen de ander tedere opmerkingen, tegen mij oprechte en welvoegelijke; 
schertste maar maakte geen grapjes. 
— Mevrouw, zei de Markies, hij heeft zijn rol even goed uitgespeeld als hij hem 
begonnen is. Zij antwoordde op ernstige toon: „Ik was overtuigd dat alles zou slagen 
wat ik aan Mijnheer zou overlaten." 
Hij vertelde haar wat zich zojuist bij haar echtgenoot had afgespeeld. Zij keek mij 
aan, knikte goedkeurend en lachte niet. 
— Wat mij betreft, Mevrouw, zei de Markies, die zich voorgenomen had nog niet 
op te houden, ik ben over dit allemaal verrukt: wij hebben er een vriend bijgemaakt 

Mevrouw. Ik herhaal het nog eens, onze erkentelijkheid ... 
— Kom Mijnheer, sprak Mevrouw De T., laten wij het daarbij laten en gelooft U mij, 
dat ik mij goed bewust ben, wat ik aan Mijnheer verplicht ben. 
Mijnheer De T. werd aangekondigd en zo bevonden wij ons allemaal op onze plaats. 
Mijnheer De T. had mij bespottelijk gemaakt en stuurde mij weg, mijn vriend bedroog 
hem en spotte met mij; ik zette hem dat betaald met mijn bewondering voor Mevrouw 
De T., die met ons allen speelde, zonder daarbij iets aan de waardigheid van haar 
karakter in te boeten. 
Na een tijdje in deze scene te hebben meegespeeld, voelde ik dat het ogenblik van 
vertrek voor mij was aangebroken. Ik trok mij terug en Mevrouw De T. volgde mij, 
onder het mom dat zij mij een boodschap had mee te geven. 
— Adieu Mijnheer; ik ben U veel geluk verschuldigd; maar ik heb U met een mooie 
droom betaald. Op dit ogenblik roept Uw liefde U terug; zij die daar het voorwerp 
van is, is U waardig. Zo ik haar al van enkele ogenblikken van vervoering heb 
beroofd, dan geef ik U aan haar terug met meer tederheid, subtieler en gevoeliger 
dan voorheen. 
Nogmaals, adieu. U bent allerbeminnelijkst. Laat mij niet op gespannen voet raken 
met de Gravin. Zij gaf mij een hand en verliet mij. 
Ik stapte in het rijtuig dat voor mij klaar stond. Ik deed mijn best achter de moraal 
te komen van dit hele avontuur, en ... ik vond er geen. 

(vert. Mevr. S. M. V. Reitsma-Bakker) 

Vivant Denon 



Erasmus rebel tegen wil en dank 

door Annet van Battum 

Amsterdam - Moussault 

Van het Erasmus-boek dat Annet van Battum in opdracht van het ministerie 

van CRM heeft geschreven, kan men dunkt me zonder vrees voor tegenspraak 

vaststellen, dat het uitstekend geslaagd is. Ik weet natuurlijk niet, hoe de aan 

mevrouw Van Battum verstrekte opdracht precies geformuleerd is, maar ik 

vermoed dat het de bedoeling geweest is haar een werkje te ontlokken dat 

voor een ruimer publiek bestemd Erasmus' leven en streven zou moeten laten 

zien tegen de achtergrond van zijn tijd. Aan deze niet te onderschatten eisen 

heeft de schrijfster op bewonderenswaardige wijze weten te voldoen. Mis• 

schien geplaagd door het spijtige gevoel — zou er één schrijver zijn die daar-

aan altijd ontkomt? — dat haar boek toch niet helemaal zo geworden is als zij 

zich had voorgesteld, schrijft zij in het nawoord: „Veel van wat over Erasmus' 

leven bekend is, moest hier ongeschreven blijven. Het zou een boek vol na-

men en jaartallen geworden zijn, en onleesbaar". Als men het hier toch wel 

onmisbare woord „anders" in de laatste zin inlast, blijft men zitten met de 

vraag, of dit wel juist is. Natuurlijk, wie voor het leven van Erasmus de be-

schikking heeft over krap 140 bladzijden, moet kiezen en weglaten, en Annet 

van Battum heeft zich van dit hachelijke maar onvermijdelijke karwei met veel 

tact en goede smaak gekweten, en leesbaar is haar boek stellig geworden. 

Maar moest het beslist aan leesbaarheid inboeten, als zij zonder veel namen 

en jaartallen op te lepelen op sommige punten iets uitvoeriger was geweest? 

„Hij was feilbaar, hij was een mens, met zwakke kanten tegenover de sterke", 

lezen we op de laatste bladzij. Maar van die zwakke kanten hebben we dan 

eigenlijk nog zo goed als niets gemerkt. Mevrouw Van Battum staat met aan-

zienlijk minder reserve tegenover Erasmus dan b.v. Huizinga, en deze onver-

sneden bewondering geeft aan haar relaas een weldadige warmte. Maar haar 

boek zou erbij gewonnen hebben, als zij de zwakke kanten niet alleen had 

vermeld, maar ook voelbaar had gemaakt. Ik denk in dit verband b.v. aan 

Erasmus' hardvochtige bejegening van Ulrich von Hutten. En zou het niet 

mogelijk geweest zijn — maar deze vraag stel ik met grote schroom — iets 

te zeggen over de accent-verschuivingen die men kan constateren als men 

de Erasmus-figuur van Bart de Ligt vergelijkt met die van Huizinga? 

Intussen, men moet niet overvragen. Er is alle reden om blij te zijn met Annet 

van Battums boek zoals het voor ons ligt. De inleiding „Terugkijken in de tijd" 

is in opzet en uitwerking bijzonder instructief. Maar zelfs als men de theorieën 

van Einstein en Planck zou mogen weergeven met de uitspraak, dat „alles 

slechts waarschijnlijk is", dan zou daaruit nog niet volgen, dat nu ook alles 
mogelijk is! 
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Annet van Battum schrijft een voortreffelijk Nederlands, zodat ook een oude 

schoolmeester niet meer aanmerkingen kwijt kan dan de volgende: „Hij heeft 

ooit eens een lofdicht geschreven" (pag. 79) lijkt mij even weinig gelukkig als 

de merkwaardige opsomming van de tegenslagen die Erasmus treffen op pag. 

108: „Dan keert het tij. Zoals: wanneer de eerste colleges in Leuven begin-

nen, ... Zoals: Er gaan stemmen op ... En: Colet sterft. En: Datgene gebeurt, 

wat hem ... ongelukkig zal maken". Het Griekse woord moros betekent na-

tuurlijk niet dwaasheid (pag. 80) maar dwaas. 

Naast de schrijfster komt ook de uitgever een woord van hulde toe. Het boek 

is uitstekend verzorgd: het is op glad papier in twee kolommen gedrukt met 

een mooie, duidelijke letter en het is werkelijk schitterend geïllustreerd o.a. 

met een reeks tekeningen van Holbein bij De Lof der Zotheid. 

Libbe van der Wal 



Simone de Beauvoir over de ouderdom 

„La Vieillesse" 

In de inleiding tot haar boek over de ouderdom schrijft Simone de Beauvoir 
dat voor de maatschappij waarin wij leven de ouderdom zich voordoet als een 
schandelijk geheim waarover het onfatsoenlijk is te spreken. Over de vrouw, 
het kind, de jongelingschap bestaat een overvloedige literatuur, maar over de 
ouderdom zijn toespelingen op de ouderdom buiten de specialistische werken 
zeldzaam. Wanneer ze zegt dat ze werkt aan een verhandeling over de ou-
derdom is de reactie vaak: hoe komt u er bij... maar u bent nog niet oud ... 
wat een triest onderwerp ... 
Het is juist daarom dat ze dit boek schrijft. Wat zij wil bereiken is de samen-
zwering van dit zwijgen over de ouderdom doorbreken. Want ten opzichte van 
de bejaarden heeft de maatschappij allerminst een kwaad geweten en ver-
weert ze zich tegen elk gevoel van schuld. Ze is echter niet alleen schuldig, 
ze gedraagt zich gewoon misdadig. 
Verscholen achter de mythen van welstand en overvloed behandelt zij de ou-
den als paria's. De schrijfster verwijst naar de toestand in haar eigen land. 
In Frankrijk is het aandeel van de bejaarden in de gehele bevolking — 12% 
hiervan is ouder dan 65 — groter dan elders ter wereld en deze, zegt Simone 

de Beauvoir, zijn tot ellende, gebrekkigheid, tot eenzaamheid, tot wanhoop 
veroordeeld. In de Verenigde Staten is het lot der ouden niet gunstiger. Wat 
haar in deze situatie het meeste ergert en verdriet is dat de heersende klasse 
de gemakkelijkste weg kiest door ze niet als mensen te beschouwen. En men 
hoort hun stem niet, maar als men die zou horen zou men verplicht zijn te 
erkennen dat het een menselijke stem is. „Ik zal mijn lezers dwingen naar 
haar te luisteren". 
De bejaarden die, juridisch en politiek gezien, geen aparte groep vormen, be-
zitten ook economisch geen middelen om voor hun rechten op te komen. Wat 
men wel van hen verwacht is het voorbeeld te geven van alle deugden en 

bovenal van de kalme gemoedsrust, die men ze toekent, wat hun dan het 

aureool verleent van de wijze mens met grijze haren en rijke ervaring. Als ze 

hier niet aan toe komen, vallen ze van hun voetstuk en het beeld van de oude 
wijze slaat om in zijn tegendeel: de oude gek die raaskalt. 
Of zij nu aan het ene of aan het andere beeld beantwoorden, het blijft gelijk: 

zowel door hun deugden als door hun vernedering plaatsen zij zich buiten het 
mensdom. Simone de Beauvoir is van oordeel dat in deze houding tegenover 

de ouderdom wij ons tegen ons zelf keren; wij weigeren ons zelf te herken-
nen in de oude dame die wij zullen worden. Wij zien niet in dat in de houding 
tegenover de ouderdom de zin van ons leven in het geding is. Als wij niet 
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willen weten wie wij zullen zijn, weten wij niet wie wij zijn en aanvaarden wij 
niet ons menselijk bestaan in zijn totaliteit. 
De grijsaard die niet in staat is in zijn behoeften te voorzien betekent altijd 
een last. Maar in de collectiviteiten waar een zekere gelijkheid geldt — een 
landelijke gemeenschap, bij bepaalde primitieve volken — weet de volwassen 
mens, zonder het te willen weten dat zijn situatie morgen dezelfde zal zijn als 
die de collectiviteit vandaag de grijsaard toewijst. In onze op winst geba-
seerde maatschappij bestaat er in de eerste plaats belangstelling voor het 
menselijke materiaal in de mate waarin het productief is. Dat het stil-gaan-
leven een tijd zou zijn van vrijheid en vrijetijdsbesteding is een schaamteloze 
leugen. Als men eist dat mensen tot op hun laatste levensjaren mensen zullen 
blijven dan eist men niet anders dan dat er een radikale maatschappelijke 
ommekeer moet komen. Aan het eind van haar inleiding herhaalt Simone de 

Beauvoir wat zij met dit boek wil zeggen: omdat over het probleem van de 
ouderdom een groot stilzwijgen heerst, is het allereerst nodig dit stilzwijgen 
te doorbreken — „ik vraag mijn lezers mij te helpen". 
Als het haar bedoeling was geweest haar lezers ervan te doordringen tot 
welk een ontstellende wijze van leven — niet het minst in haar eigen land —
de ouden van dagen veroordeeld zijn, had zij dan niet kunnen volstaan met 
haar aanklacht te ondersteunen met een overvloed van gegevens — wat zij 
trouwens in het vierde hoofdstuk van haar boek: de ouderdom in de tegen-
woordige maatschappij ook doet — en op grond daarvan een veroordeling 
uit te spreken over de kapitalistische maatschappij en haar ideologie, die de 
ouden de mogelijkheden ontneemt hun menselijke waardigheid tot aan het 
einde te handhaven? 

Simone de Beauvoir heeft nog meer gewild. Dit zet zij uiteen in een tweede 
woord vooraf. In haar inleiding heeft ze over de ouderdom gesproken alsof 
dit woord een zeer bepaalde werkelijkheid zou weergeven. In feite is het niet 
gemakkelijk, wanneer het gaat om ons menselijk geslacht, deze werkelijkheid 
te omschrijven, wat de kwestie ingewikkeld maakt. De ouderdom is een bio-

logisch verschijnsel, dat psychologische consequenties heeft; het verandert 
de verhouding tot de tijd, tot de wereld, tot de maatschappij. Deze wijst de 

oude man en vrouw hun plaats aan, rekening houdend met hun eigenaardig-
heden, terwijl omgekeerd de individu beïnvloed wordt door de praktische en 
ideologische houding van de maatschappij ten aanzien van hem of haar. Van-
daar, meent Simone de Beauvoir, moet een studie over de ouderdom trachten 
„volledig" te zijn. Dáárom is het nodig na te gaan hoe in andere samenlevin-
gen en in andere tijden het probleem van de ouderdom is opgelost, om het 
vraagstuk waarvoor onze maatschappij wordt gesteld te confronteren met die 

vroegere oplossingen. 
Vervolgens zet zij uiteen waarom zij haar boek in twee delen heeft verdeeld. 
Elke menselijke toestand kan van buiten af en van binnen uit worden be-

schouwd. Het eerste deel omvat de uitkomsten van wat de biologie, de vol- 
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kenkunde en antropologie, de geschiedenis en sociologie ons over de ouder-
dom meedelen. In het tweede deel zal zij trachten te beschrijven hoe de oude 
mens innerlijk zijn lichamelijke veranderingen, zijn verhouding tot zijn tijd en 
die tot anderen verwerkt. 
Ouderdom is de uitkomst en de verlenging van een ontwikkeling en die ont-
wikkeling betekent verandering, een wijze van verandering die gekenmerkt 
wordt door onomkeerbaarheid en achteruitgang, een ongunstig verschijnsel 

dus. Ongunstig gezien vanuit het menselijk organisme. Vanuit het individu in 
zijn geheel beschouwd ligt de kwestie veel ingewikkelder, omdat de lichame-
lijke en geestelijke veranderingen een gelijklopende weg volgen. Aan welke 
veranderingen men de grootste betekenis moet toekennen zal afhangen van 

wat men als het meest waardevolle in de mens beschouwt. Vaststellen wat 
voor de mens vooruitgang of achteruitgang is houdt in dat men zich richt 
op een bepaald doeleind. Maar dit is niet van te voren gegeven. Elke maat-
schappij heeft haar eigen doeleind, alleen in het sociaal verband kan het 

woord achteruitgang een duidelijke betekenis krijgen. 
De twee voorredes die inderdaad wel nodig waren om de bedoeling van de 
schrijfster duidelijk te maken, demonstreren meteen het tweeslachtig karakter 
van haar boek. Het is eendeels een „j'accuse" tegen onze maatschappij over 
het leven van het grootste deel der oud geworden mensen waartoe die maat-
schappij ze veroordeelt. Anderdeels heeft zij de eerzucht om uiteen te zetten 
hoe de verschillende aspecten van de ouderdom op elkaar reageren in een 
voortdurende beweging. Daarom moet een studie over de ouderdom een po-
ging wagen volledig te zijn. Deze zucht naar volledigheid heeft het boek be-
paald niet geholpen aan een goed gecomponeerde overzichtelijkheid. „Qui 

trop embrasse, mal étreint". 

Het eerste deel begint met een verhandeling over het biologisch aspect van 
de ouderdom waarin uiteraard ook het medische standpunt uitvoerig ter spra-
ke komt en uiteengezet wordt hoe twee wetenschappen zijn ontstaan, de 
geriatrie die de ouderdom ziektekundig bestudeert en de gerontologie die 
zich bezig houdt met het proces van het ouder worden. Maar deze laatste wijst 
meteen op de economische of algemener, de maatschappelijke factoren die 
grenzen stellen aan de zuiver biologisch-medische studie van de ouderwor-
dende mens. Het hoofdstuk over de gegevens van de ethnologie, de volken-

kunde doet de vraag opkomen in hoever deze bijdragen tot een duidelijker 

beeld van en een bredere kijk op het vraagstuk van de ouderdom. Eigenlijk 
geeft Simone de Beauvoir hier zelf al een antwoord op als zij tot een con-
clusie komt die zij aldus samenvat: „de praktische oplossingen die de primi-
tieven hebben gekozen ten opzichte van de problemen die de ouden hun heb-
ben gesteld zijn zeer verschillend: men doodt ze, men laat ze leven, men ver-
schaft ze een levensminimum, men verzekert ze een gerieflijk einde, of men 
vereert ze zelfs en overlaadt ze met gunsten". En hier voegt ze dan wat si-
nister aan toe, dat we zullen zien dat de zogenaamde beschaafde volken 
dezelfde behandelingen toepassen; alleen de moord is verboden, als ze niet 
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weggemoffeld wordt. 
Dit slaat dan op het volgende hoofdstuk dat een historisch overzicht is van de 
situatie en de waardering van de oude mensen, waarbij de schrijfster zich toch 
de beperking oplegt zich te houden aan de westerse geschiedenis, die zij 
dan laat beginnen bij de joodse en antieke oudheid. Het beeld dat wij daarvan 
krijgen is onzeker, verward en tegenstrijdig. Dit zegt de schrijfster zelf. Het 
is haar schuld dus niet, maar wel blijkt duidelijk hoe weinig aanknopingspun-
ten dit beeld biedt ter confrontatie met de huidige problematiek. De uitlatingen 
over de ouderdom zijn altijd de stemmen van de schrijvers en moralisten uit 
de geprivilegieerde klassen die, klaagt Simone de Beauvoir, niet anders dan 
een onvolledig beeld geven, voorzover ze niet liegen. Op de beperking die ze 
zich heeft opgelegd maakt zij één uitzondering en terecht, naar ik meen. Zij 
beschrijft namelijk in het kort de uitzonderlijk bevoorrechte positie die in 

China de ouderdom ten deel viel. De reden hiervan is wel voornamelijk deze 
dat geen land gedurende zo vele eeuwen zulk een statische en hierarchische 
beschaving heeft gekend als China. Aan de top van de maatschappelijke 
hierarchie bevonden zich automatisch de oudsten. De basis van de collectivi-
teit bestond in het gezin waarin de vader de onaangevochten gezagsdrager 
was en de collectiviteit reflecteerde de onveranderlijkheid van de kosmische 
orde. Al was dan de vaderlijke autoriteit onbetwist, van de voorrang die aan 
de ouderdom toeviel genoot ook de vrouw als zij ouder werd. 

Van het joodse volk is de eerbied die aan de ouderdom verschuldigd was een 
der voornaamste kenmerken en de hoge ouderdom stond hoog in ere, want 

zij werd beschouwd als de hoogste beloning van de deugd. Bij de Grieken 
stond tegenover de afschuw van de ouderdom waaraan de dichters uiting 
gaven de zienswijze van wijzen en staatslieden die in de ouderdom een so-
ciale groepering zagen die op de sociale ladder van een hoge status genoot. 
Bij de Romeinen vormen, als bij de Grieken, de grijsaards een sociaal invloed-
rijke groep, wanneer in de literatuur over hen gesproken wordt. 

Als men vraagt of de komst van het Christendom bijgedragen heeft tot ver-
zachting van de zeden en met name van het lot van de bejaarden, meent Simo-

ne de Beauvoir dit te moeten betwijfelen. Zij meent dat de nieuwe godsdienst 

weinig invloed op de zeden heeft uitgeoefend en ik denk dat zij gelijk heeft. 
Stellig heeft in de oudste christelijke gemeenten de ouderdom een eervolle 

en invloedrijke plaats ingenomen en dat mag tot in de staatskerk, die uit de 
christelijke godsdienst is voortgekomen, wel hebben doorgewerkt, de maat-

schappij heeft de kritische functie waarvoor de christelijke godsdienst toch 
mogelijkheden bezat volkomen onschadelijk gemaakt. De kerkelijke gestich-
ten en hospitalen waren slechts pleisters op de wonden die de maatschappij 

de armen en ouden toebracht. 
Aan het begin van haar tocht door de geschiedenis heeft Simone de Beauvoir 

nadrukkelijk afstand genomen van de bedoeling een geschiedenis van de 
ouderdom te schrijven, eenvoudig al, omdat zulk een geschiedenis onmogelijk 

is. Als sociale kategorie is de ouderdom nooit in de loop der eeuwen naar 
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voren getreden. Voorzover het vraagstuk van de ouderdom een machtspro-

bleem is geweest, dan alleen binnen de heersende klassen. Gaat men in de 

geschiedenis verder, dan ziet men over de ouderdom steeds dezelfde stereo-

tiepen, dezelfde vergelijkingen, dezelfde adjectieven. Dit geldt tot aan de Re-

naissance en vandaar af wordt het verhaal over de ouderdom een gang door 

de literatuur en wel voornamelijk de Franse literatuur, die over de negentiende 

eeuw zeer uitgebreid wordt aangehaald. 

Eén naam zou ik hier willen noemen, die van Montaigne, door Simone de 

Beauvoir zeer bewonderd „om de directe en veeleisende blik die hij richt op 

een werkelijkheid die men algemeen poogt te maskeren". 

Montaigne gooit de traditionele clichés overboord, weigert om een verminking 

te laten doorgaan voor een vooruitgang en een eenvoudige vermeerdering 

van jaren voor een verrijking. Maar zij vindt bij hem toch een merkwaardige 

paradox, die, als deze hem zelf ontgaat, de lezer in het oog springt. „De 
Essais zijn een aldoor rijker boek geworden, intiemer, oorspronkelijker en 

diepzinniger naar mate de schrijver in jaren toenam. Die mooie, bittere en 

ontgoochelde bladzijden over de ouderdom zou hij niet hebben kunnen schrij-
ven toen hij 30 was". 

Het hoofdstuk dat over de ouderdom handelt in onze huidige maatschappij 

begint aldus: Ieder weet het: de toestand van de oude mensen in deze tijd is 

schandelijk. Alvorens hierop verder door te gaan, stelt Simone de Beauvoir 

zich de vraag hoe het komt dat de maatschappij zich zo gemakkelijk neerlegt 

bij deze schandelijke toestand. Want ieder lid van de maatschappij moest toch 

weten dat zijn eigen toekomst in het geding is en bijna iedereen heeft per-

soonlijke en nauwe betrekkingen met oude mensen. Maar de maatschappij 

sluit in het algemeen graag de ogen voor misstanden en schandalen die haar 

evenwicht verstoren. Ze maakt zich dan ook niet druk over vele andere 

misstanden, maar dat ze zich aan het lot der ouden van dagen zo weinig ge-

legen laat liggen is veel onbegrijpelijker, omdat eenvoudig ieder van ons 

oud wordt. Dan komt Simone de Beauvoir met enkele algemeenheden die in 

dit geval geen hout snijden. Het is volgens haar de heersende klasse die de 

oude mensen hun toestand oplegt en de werkende bevolking maakt zich hier-

aan medeplichtig. Dit wisten we al, omdat het hele boek zich hiertegen richt. 

Een algemeenheid die overigens in haar algemeenheid bepaald niet waar is, is 

dat in het persoonlijke leven kinderen en kleinkinderen niet bijster hun best 

doen om het lot van hun voorgeslacht te verlichten. Het lot van vele ouden 

zou zonder die kinderen en kleinkinderen heel wat troostelozer zijn. Het is 

ook in tegenspraak met wat de schrijfster vaker in dit boek heeft opgemerkt 

dat er tussen grootouders en kleinkinderen dikwijls meer genegenheid en so-

lidariteit bestaat dan tussen kinderen en hun ouders. Zelf komt Simone de 

Beauvoir met het verhaal dat in Tsjechoslowakije in januari 1968, dus toen het 

communisme met een menselijker gelaat zijn intrede deed, het de jeugdigen 

waren die een campagne voor het lot van de bejaarden begonnen. 

In een op winst gerichte maatschappij heeft nog niet eens de oud geworden 
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arbeider grote kans uit zijn werk gestoten te worden, maar zelfs de ouder-

wordende arbeider loopt die kans naarmate het werk gespecialiseerd wordt en 

aan de arbeider hoger eisen stelt, waaraan hij niet kan voldoen. 

In het eerste deel heeft Simone de Beauvoir de ouderdom van buiten af be-

schreven in de vorm van een aanklacht tegen onze maatschappij. Dat zij de 

eerste is die het zwijgen over het schandelijke lot der bejaarden breekt is 

daarom al moeilijk aan te nemen omdat zij steunt op wat anderen voor haar 

hebben geschreven. Maar wanneer een schrijfster als Simone de Beauvoir een 

hartstochtelijk beroep doet op haar lezers haar te helpen het schandelijke 

zwijgen te doorbreken, is dit niet anders dan toe te juichen. 

Het tweede deel van dit boek is een verhandeling over de ouderdom zoals 

de bejaarde mens die innerlijk ervaart, steeds verder verwijderd van de we-

reld der volwassenen en jongeren. De ontdekking en ervaring van de ouder-

dom doet de vraag opkomen of de mens die oud wordt, daarmee een ander 

mens wordt of toch zichzelf blijft. Tussen de innerlijke evidentie van zich zelf 

gelijk te blijven en de objectieve zekerheid dat er een verandering intreedt 

bestaat onmiskenbaar een tegenspraak. Door anderen, door de heersende 

zede wordt de oude mens als zodanig beschouwd en die werkelijkheid moet 

hij aanvaarden. Maar zijn onbewuste zelf kent de ouderdom niet en houdt de 

illusie in stand van een eeuwige jeugd. André Gide had, toen hij de zestig 

was gepasseerd, grote moeite zich ervan te overtuigen dat hij de leeftijd had 

van hen die hem zo oud voorkwamen, toen hij jong was. 

In feite is dit tweede deel een wandeling door de literatuur, voornamelijk de 

Franse, een speurtocht naar wat vooral schrijvers in hun later leven over het 

oud-worden en over de ouderdom hebben meegedeeld. Het zou te ver voeren 

in te gaan op wat die literaire grootheden te zeggen hebben. Dit moet men 

lezen en het is voortreffelijke en boeiende lectuur. Simone geeft veel aan-

dacht aan wat sommige moralisten betogen dat de ouderdom het lichaam 

bevrijdt en dat betekent dan vooral de sexuele begeerten doet afnemen. De 

ervaring weerspreekt rechtuit de mening dat de ouderdom een lichamelijke 

bevrijding brengt. En om dit te verduidelijken schrijft Simone de Beauvoir een 

dertigtal boeiende pagina's waarin zij het sexuele leven van tal van schrijvers 

nagaat waaronder, om maar enkelen te noemen, Victor Hugo, Tolstoi, Goethe, 

Léautaud genoemd mogen worden. Er is één hartstocht waartoe vele grijs-

aards voorbestemd lijken, zegt zij, de eerzucht en dit komt omdat de grijsaard 

die geen greep meer op het leven heeft en niet meer weet wie hij is, nog de 

schijn wil ophouden. Een frappant voorbeeld is volgens haar Pétain (van wie 

al in 1925 De Gaulle had gezegd dat hij de seniele onverschilligheid had voor 

alles en de even seniele eerzucht tot alles), die in 1940 geheel versuft was, 

toen hij president van het bezette Frankrijk werd. 

Nadat, om niet te kort te doen aan haar zucht naar volledigheid, eerst nog 

een hoofdstuk volgt met enkele voorbeelden van oud geworden beroemdhe-

den, komt Simone de Beauvoir tot haar conclusie. Opdat de ouderdom niet 
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een belachelijke parodie wordt van ons leven tevoren, is er maar één oplos-
sing, meent zij en dat is voortgaan de doeleinden na te streven die ons leven 

zin geven: toewijding aan individuen en collectiviteiten, sociale, politieke, in-
tellectuele, creatieve arbeid. Die mogelijkheden zijn echter slechts toegestaan 
aan een handje vol bevoorrechten. Voor verreweg de meesten geldt dat, wan-
neer zij ontsnappen aan de dwang van hun beroep, ze om zich heen niets 

anders bemerken dan een woestenij. Dat is de misdaad van onze maatschap-
pij. Haar „bejaardenpolitiek" is schandelijk. Maar schandelijker nog is de be-
handeling die zij de meerderheid van het mensdom toedient ten tijde van hun 
jeugd en hun volwassenheid. Zij bereidt de toestand voor van verminking en 

ellende die hun lot is in hun laatste jaren. Het is haar fout dat het ouderdoms-
verval voortijdig begint, dat het snel gaat, lichamelijk met pijn, psychisch heel 
erg, omdat zij dit verval met lege handen tegemoet gaan. 
Het werkelijke probleem, zegt Simone de Beauvoir, kan men zo stellen: hoe 
zou de maatschappij moeten zijn om te bereiken dat een mens tot in zijn 
ouderdom mens blijft. Men kan hierop eenvoudig antwoorden: hij zou altijd 
als mens behandeld moeten zijn. In het lot dat zij haar leden die niet meer 
werken, toewijst, ontmaskert de maatschappij zich. Zij heeft ze altijd alleen 
als materiaal beschouwd. 
Men kan zich moeilijk voorstellen voor wie dit boek bestemd is. Leest men 
het eerste deel, en houdt men de pathetische inleiding in de gedachten, dan 
zou men haar verhandeling over het verschijnsel ouderdom in een wijder his-
torisch verband wel een sociologische studie kunnen noemen met een wat 

pamfletair karakter. 

Het tweede deel dat de ouderdom van binnen uit beschrijft vraagt een geheel 
ander publiek, de vooral literair geïnteresseerde lezers en nog meer lezeres-
sen die de grote Franse schrijfster willen volgen in haar gang door de tijd. 
Deze behoren tot die bevoorrechte klasse waarin de mogelijkheden voor het 
op menselijk niveau houden van het leven in de ouderdom veel groter zijn dan 
in de werkende klasse. En ik denk wel, omdat ook Simone de Beauvoir tot 
deze elite behoort, dat zij daar ook haar lezers vooral zal vinden. En vooral, 
omdat dit tweede deel, waarin ook een vleugje filosofie is gemengd, een 
prachtige inleiding in de literatuur geeft van het standpunt uit van de bejaarde 
schrijver, die zijn creativiteit verdedigt tegen de aftakeling, waaraan hij niet 
ontkomen kan. Met alle bezwaren tegen dit boek ben ik er toch wel van onder 

de indruk gekomen, door de vaart die dit boek van zovele honderden blad-

zijden tot het einde behoudt, door de schrijverspotentie en de intelligentie die 
uit zovele terloops gemaakte opmerkingen blijkt. Een boek toch wel van allure. 

0. Noordenbos 
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DE KOLONELS IN ZUID-AMERIKA 

Zoals bekend hebben in verschillende 
Latijns-Amerikaanse staten de laatste ja-
ren militairen de macht tot zich getrok-
ken. Er zijn nog slechts enkele landen, 
waar men geen rekening behoeft te hou-
den met de kolonels zoals Chili en Costa 
Rica. Over de achtergronden en conse-
quenties van dit verschijnsel lazen wij 
een belangwekkende bijdrage in het 
Engelse dagblad „Financial Times" (10 
sept. '69). Aan dit artikel ontlenen wij het 
volgende: 
Het waren militaire leiders die Latijns 
Amerika voor de Spanjaarden en Portu-
gezen veroverden. Het waren ook mili-
taire leiders die Latijns-Amerika 150 jaar 
geleden onafhankelijkheid schonken. Hun 
opvolgers hebben altijd de overtuiging 
gehad dat zij de leiding der republieken 
zouden moeten overnemen wanneer de 
politici teveel wanorde zouden toelaten. 
Verschillende generaties burgerlijke lei-
ders zijn er niet in geslaagd Latijns-
Amerika de gehoopte economische en 
sociale vooruitgang te brengen. In de 
jaren dertig was de hoop gevestigd op 
„populistische" leiders, die de nodige 
economische en sociale hervormingen 
zouden doorvoeren met behulp van de 
steun van de massa. Maar Getulio Var-
gas, de populistische leider par excel-
lence, pleegde zelfmoord, toen hij zijn 
plannen verijdeld zag door de politieke 
en militaire establishment. 
Na de tweede wereldoorlog verwachtte 
men het van de linkse democraten nie t  

hun gematigd socialistische denkbeelden. 
Maar ook deze generatie verdween zon-
der veel tot stand gebracht te hebben. 
In 1968 werd ook Belainde in Peru 
afgezet, terwijl de Acción Democrática in 
Venezuela zich de macht zag ontglippen 
na een scheuring in eigen gelederen. 

Thans zijn het de christen-democraten die 
de proef moeten doorstaan. Maar presi- 
dent Frei in Chili, wiens bewind volgend 
jaar ten einde loopt, heeft tot teleurstel-
ling van zijn aanhangers vele van zijn 
doeleinden niet kunnen bereiken. Ook in 
Venezuela, waar Caldera nog maar kort 
aan het roer staat, zijn er tekenen dat 
de parlementaire oppositie en het leger 
zijn programma in de weg staan. 
Ondanks alle inspanningen van regerings-
zijde is ongeveer 25 % van de bevolking 
geheel of gedeeltelijk werkloos en blijft 
de kloof tussen arm en rijk even groot 
als ooit, groter dan in enig ander deel 
van de wereld. De Interamerikaanse Ont-
wikkelingsbank heeft gewaarschuwd dat, 
indien de sociale omstandigheden in de 
Latijns-Amerikaanse steden niet aanzien-
lijk verbeteren, er ernstig gevaar dreigt 
van wijdverbreide onrust en geweld in 
het komende decennium. Het is begrijpe-
lijk dat velen in zulke omstandigheden 
Cuba als voorbeeld gaan stellen. 
Vandaar dat de rol der strijdkrachten van 
beslissende betekenis wordt. Militairen 
verlangen orde en discipline. Toen het 
Braziliaanse leger in 1964 president 
Goulart verjoeg, handelden zij uit onge-
noegen over de wanordelijke wijze waar-
op Goulart naar hun oordeel het land be-
stuurde. Vorige week ontnamen de voor-
standers van de harde lijn de macht aan 
maarschalk Costa e Silva omdat zij vrees-
den dat deze de wanorde weer in de 
hand werkte. 
De Argentijnse militairen stonden drie 
jaar geleden voor een andere situatie 
toen zij president Illia verjoegen. Deze 
deed naar hun mening niets om de eco-
nomische ontwikkeling te versnellen; ook 
reden de treinen niet op tijd en stond 
het telefoonsysteem op de rand van in- 
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storten. Ongania wilde de efficiency en 
het nationale zelfrespect herstellen, ter-
wijl de Argentijnse officieren tegelijkertijd 
alles in het werk wilden stellen om een 
terugkeer te voorkomen van het pero-
nisme met zijn heerschappij der vak-
bonden. 
De Argentijnse militairen worden nog al-
tijd naar twee richtingen getrokken. Ener-
zijds stellen zij discipline en controle over 
de volksbewegingen boven alles, ander-
zijds willen zij heel het land achter zicti 
verenigen in een nationale krachtsinspan-
ning om Argentinië te industrialiseren. 
Zij hebben nog niet besloten waaraan zij 
prioriteit zullen verlenen: aan discipline 
of aan ontwikkeling. 
Het jongste en meest interessante voor-
beeld van militair denken levert Peru. 
Aanvankelijk leek het het nieuwe regime 
alleen maar te gaan om een definitieve 
oplossing van het geharrewar met de 
Amerikaanse International Petroleum 
Company. In 1969 verraste generaal 
Velasco zijn land echter met een veel-
omvattend hervormingsprogramma dat de 
werkelijke oorzaken van Peru's achterlijk-
heid aanwees. 
Wanneer men Velasco's redevoeringen 
leest, krijgt men de indruk dat hier ein-
delijk een generaal aan het woord is die 
verder kan zien dan de punt van zijn 
bajonet en die zich realiseert dat een 
Latijns-Amerikaanse regering het beste 
stabiliteit kan nastreven door de oorza-
ken van de armoede en frustratie weg te 
nemen. 
Nu er geen enkel vooruitzcht bestaat op 
verzwakking van de greep der militairen 
op Latijns-Amerika, is het dringend ge-
wenst dat de andere militaire regimes het 
Peruaanse voorbeeld volgen in plaats van 
zich voornamelijk bezig te houden met 
de handhaving van rust en orde. Er zijn 
gelukkig tekenen dat het „peruanisme" 
bekeerlingen maakt onder de Argentijnse 
militairen. 

DE KERK IN LATIJNS-AMERIKA 
In „Foreign Affairs" (jan. '70) schreef 
Th. G. Sandles een boeiende bijdrage 
over de veranderende houding van de 
rooms-katholieke kerk ten aanzien van  

de sociale problematiek. De conclusie 
van de auteur is, dat verschillende ver-
tegenwoordigers gebroken hebben met 
het conservatieve verleden van deze 
kerk. Wij citeren: 
In de vijftiger jaren was de Kerk in be-
weging geraakt en bepleitten een aantal 
bisschoppen een grotere sociale gericht-
heid. De Raad van Latijns-Amerikaanse 
bisschoppen, de CELAM, is in het bijzon-
der actief geweest bij het analyseren van 
de regionale problemen in het licht van 
de pauselijke encyclieken en bij het 
geven van leiding aan de nationale ker-
kelijke instanties die slechts langzaam in 
beweging zijn gekomen. 
De Chileense Kerk met name vertegen-
woordigde het ideale patroon van een 
nieuw katholicisme. Naast de Christen-
democratische Partij spanden een aantal 
vooruitstrevende priesters zich in voor 
organisatie en ontwikkeling van de maat-
schappij, de vorming van vakverenigingen 
en soortgelijke constructieve projecten. 
Sinds enige jaren heeft deze nieuwe be-
nadering echter aan kracht ingeboet. On-
danks indrukwekkende programma's voor 
industriële investeringen, agrarische her-
vormingen, staatscontrole op de koper-
produktie, en sociale programma's afge-
stemd op de lagere klassen, hebben de 
Christendemocraten electorale aanhang 
verloren en zijn zij intern verdeeld ge-
raakt. In augustus 1968 bezette een groep 
priesters, nonnen en leken de Kathedraal 
van Santiago, voornamelijk om te pro-
testeren tegen de komst van Paus Paulus 
VI naar Columbia; zij organiseerden zich-
zelf in de „Jonge Kerk" om de kerkelijke 
autoriteiten uit te dagen en te protesteren 
tegen de voortdurende sociale onrecht-
vaardigheid. 
Ondanks het feit dat de Alliantie voor de 
Vooruitgang als Latijns-Amerikaans ant-
woord op Latijns-Amerikaanse problemen 
haar waarde heeft bewezen, is haar 
hoogtepunt voorbij. Het nieuwe parool is: 
ontsnappen uit de staat van afhankelijk-
heid. In het afgelopen jaar heeft deze 
nieuwe leuze nog aan kracht gewonnen, 
hetgeen blijkt uit de onteigening door 
Peru van de Internationale Petroleum 
Maatschappij, de nieuwe politiek van 
Chili tegenover de Anaconda Copper Co. 
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en de verdediging door Peru van een 
nieuwe grens voor de territoriale wateren 
op een afstand van 200 mijlen uit de kust. 
In al deze acties spelen populaire aspi-
raties en de verdediging van de nationale 
belangen een grote rol. Men mag ook 
stellen dat vele Katholieken er nu over-
tuigingen op na houden die gedeeld zou-
den kunnen worden door zowel commu-
nisten als niet-communisten, nl.: 
1. ontwikkeling vereist het beheer van de 

vitale natuurlijke hulpbronnen door de 
Latijns-Amerikanen zelf; 

2. overheidsbeheer van de sleutelsecto-
ren van de economie verdient de 
voorkeur boven beheer door particu-
lieren; 

3. de Latijns-Amerikanen moeten zich 
verenigen om schending van hun sou-
vereiniteit, gebaseerd op onbekend-
heid met de lokale verhoudingen, te 
voorkomen; in dit verband moeten de 
Amerikaanse invasie van de Domini-
caanse Republiek of de voortgezette 
blokkade van Cuba worden genoemd; 

4. de meerderheid van de bevolking 
moet zich organiseren zodat zij, en 
niet de minderheid, de politieke rich-
ting kunnen bepalen. 

De meest recente verklaring van de bis-
schoppen, nl. die van Medellin in Co-
lumbia in 1968, is getiteld: „De Kerk in 
de huidige transformatie van Latijns-
Amerika in het licht van het Vaticaanse 
Concilie". Hierin wordt uiteengezet dat de 
Kerk moet deelnemen aan het proces van 
transformatie. De vroegere anti-marxis-
tische toon is verdwenen en radicale 
thema's, zoals de afwijzing van imperia-
lisme van het ideologische type, worden 
door de bisschoppen onderschreven. De 
bisschoppen blijven evenwel geweld als 
instrument voor sociale verandering ver-

werpen. 

HEEFT ONTWIKKELINGSHULP ZIN ? 
De afgelopen jaren klonken er herhaal-
delijk pessimistische stemmen over de 
resultaten van de ontwikkelingshulp. Veel 
indruk maakte in dit opzicht het boek 
van Myrdal „The Asian drama". 
In „International affairs" (jan. '70) heeft 
R. 1. Ward de balans opgemaakt en zijn 
conclusies waren hoopgevend. Deze con- 

clusies zijn als volgt samen te vatten: 
Wanneer men de huidige ontwikkelings-
inspanning in historisch perspectief be-
ziet, dan komt men tot veel minder pes- 
simistische conclusies dan Gunnar Myr-
dal, die meent dat de financiële hulp aan 
de ontwikkelingslanden „een druppel op 
een gloeiende plaat" vormt. Het was 
Myrdal en zijn medewerkers klaarblijkelijk 
ontgaan, dat het gebruik van kunstmest 
en de graan- en rijstproduktie in India 
aanzienlijk zijn toegenomen, terwijl mo-
derne machinerieën ertoe bijdragen de 
levensstandaard te verhogen. Bovendien 
blijkt het gemiddelde jaarlijkse groei-
percentage van de totale produktie (in-
komen) per hoofd van de bevolking in 
de ontwikkelingslanden zelfs hoger te zijn 
dan dat van de ontwikkelde landen in de 
periode 1870-1960. 
De cijfers leren verder, dat de kloof 
tussen rijke en arme landen onvermijde-
lijk steeds groter zal worden, tenzij er 
methoden worden gevonden om de arme 
landen in een ongekend snel tempo op 
economisch gebied te doen groeien. 
Auteur acht daarom de volgende con-
clusies gerechtvaardigd: 
1. In historisch verband gezien moeten 

de prestaties der ontwikkelingslanden 
voor wat hun groei betreft niet ge-
kritiseerd worden. Zij leveren ten-
minste even goede en waarschijnlijk 
nog betere prestaties dan de rijke 
landen destijds konden opbrengen. 

2. Gezien de bevolkingsexplosie, konden 
de ontwikkelingslanden zich niet ver-
oorloven economisch langzamer te 
groeien; in tegenstelling tot wat de 
pessimisten menen, is het eerder 
waarschijnlijk, dat versnelling van het 
moderniseringsproces nog een verdere 
versnelling van de groei van de bruto-
produktie met zich mede zal brengen. 

3. In de derde plaats moet de verbete-
ring van de levensstandaard nog meer 
aan de massa ten goede komen, wil 
de ontwikkelingsinspanning aan de 
gestelde eisen beantwoorden. Aan 
President Ayoeb Khan's moeilijkheden 
In Pakistan zouden zeer wel sociale 
verschillen ten grondslag hebben kun-
nen liggen. In geheel Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika moet aan deze zaak 
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meer aandacht worden besteed. 
4. In de vierde plaats moet men zich 

voorbereiden op een toenemende on-
rust en wel naarmate de levensstan-
daard verbetert. Ontluikende politieke 
rijpheid brengt beroering met zich, 
daarom moet men voortgaan met het 
leggen van een stevige economische 
basis voor een stabielere gemeen-
schap. Men kan in ieder geval met 
zekerheid stellen, dat chaos en be-
roeringen in de ontwikkelingslanden 
catastrofale gevolgen voor de wereld-
vrede zouden hebben gehad, indien 
er geen rekening met een groei-
patroon zou zijn gehouden. 

5. Tenslotte is de buitenlandse hulp aan  

de ontwikkelingslanden niet noodza-
kelijkerwijze verantwoordelijk voor de 
groei van deze landen, maar wèl mag 
men stellen, dat de hulp de deur heeft 
geopend voor een vloed van tech-
nische, economische, bestuurlijke en 
andere adviezen, die deze primitieve 
gemeenschappen nodig hadden om 
zich te moderniseren. De V.S., de 
Westeuropese landen, de Wereldbank, 
het IMF, de V.N., en talrijke andere 
organisaties hebben samengewerkt in 
een poging om de steeds breder 
wordende kloof te overbruggen d.m.v. 
een stroom van educatieve, profes-
sionele en materiële bijstand. 

P. K. 
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Home tooth-drawing, 19th century 



Notities van een Ilezer 

Op één van de eerste dagen, dat ik dit 
jaar met vakantie in Frankrijk was, ont-
dekte ik in een boekhandel in Bergerac 
een juist-uitgekomen boek van Georges 
Simenon: „Quand j'étais vieux". 
Het is een dagboek, nogal volumineus, 
dat hij in de jaren '60 en '61 heeft bij-
gehouden. Toen hij verkeerde in wat hij 
noemde een toestand van geestelijke 
crisis, een tijd van onzekerheid, van angst 
zelfs. Hij ervoer voor het eerst dat hij 
oud was. Hij is van 1903. En op 57-jarige 
leeftijd, miljonair, wonend in een prachtig 
17e-eeuws huis in Echandens in Zwitser-
land, met zijn gezin van vrouw, twee 
zoontjes en een dochtertje, werkend aan 
zijn 180e roman, overvalt hem een angst, 
een werkelijk diepe ontreddering, waar-
door hij vastloopt in zijn anders altijd zo 
vlotte schrijverij. 
Het nieuwe boek, het dagboek — ver-
schenen na acht jaar aarzelen — bevat 
de drie cahiers die hij in twee jaar vulde 
met zijn overwegingen, redeneringen en 
zelfonderzoekingen. 
Ik heb bijzonder genoten van dit boek. 
Hij ordent zijn leven weer, terwijl hij niet-
temin ondertussen ook nog zes romans 
maakt. Maar door dit dagboek beleven 
we het proces van de creatie, dat wij uit 
allerlei berichten al wel kenden, van heel 
nabij. In zijn angst om halverwege in een 
manuscript vast te lopen gaat hij met de 
hand schrijven, in plaats van typen. Op 
een ander moment stapt hij af van zijn 
vaste gewoonte om een dag of acht 
achtereen 's morgens vroeg in alle stilte 
enkele uren te werken. Hij gaat nu 's mor-
gens en 's middags als een klerk gewoon 
achter zijn bureau zitten en schrijft. Zo 
vindt hij geleidelijk zijn vorm terug. 
Bijzonder boeiend zijn de overwegingen 
ten opzichte van zijn vrouw en, in iets  

ruimer verband, ten aanzien van zijn ge-
zin. Het is bekend dat hij in zijn 
sexuele relaties geen beperkingen 
onder-vindt vanwege zijn huwelijk. Dat 
licht hij ook uitvoerig toe in dit dagboek. 
Er was indertijd een interview gepubli-
ceerd met Roger Stéphane („Le dossier 
Simenon", 1961) waarin de nogal gerucht-
makende passage voorkomt: „Dès que 
mon marl a fini un roman, me raconte 
Mme Simenon, il va chez les filles. —
Pas seulement alors, s'exclame en riant 
Georges Simenon." Anderzijds gedraagt 
hij zich als een echte pater familias. 
Deze situatie neemt Simenon ook in het 
dagboek onder het oog. Hij bekent zich 
pas geheel wel te bevinden in de cel van 
zijn gezin, hij wordt eigenlijk gestoord en 
geïrriteerd door bezoek. Hij is diep be-
zorgd voor de gezondheid van vrouw en 
kinderen en weet zich bij wijze van 
spreken dodelijk kwetsbaar in het wel en 
wee van deze verwanten, met zijn ge-
trouwde zoon Marc mee, een kleine kring 
van zes individuen. Maar hij maakt een 
strenge scheiding tussen geslachtsverkeer 
en het liefdeleven met zijn vrouw — won-
derlijkerwijze stelt deze man, die in 
al-bij-al wel driehonderd boeken vrijwel 
alle vragen des levens heeft overwogen, 
niet de vraag, hoe hij zou reageren op 
een escapade van zijn vrouw. 
In de twee jaren van het dagboek geraakt 
die vrouw, Dénise, steeds dieper in een 
depressie. Ook dienaangaande levert 
deze onvermoeibare probleem-steller geen 
antwoorden op voor de hand liggende 
vragen. Háár crisis lijkt mij tenslotte 
essentiëler dan de zijne. Tegen het eind 
van het boek wordt ze opgenomen in een 
kliniek. 

Toen ik zo dorstig zat te lezen in 
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Simenon, op ons weitje, voor de tent, in 
de zon, 's morgens om 7 uur als wij 
tweeën op zijn en alles nog slaapt tot 
een uur of negen, tien, werd er gevraagd: 
vertel ons nu eens vanavond een verhaal 
van Simenon dat bijzonder kenmerkend is. 
Ik vertel het hier na, zoals ik het mij toen 
herinnerde. 
In één van zijn Maigret-verhalen gaat het 
uitsluitend over brave, fatsoenlijke men-
sen. De man en vader — een buitenge-
woon oppassende, goede man, is ver-
moord. Alle familieleden die Maigret mee-
maakt zijn braaf en fatsoenlijk. Geen 
enkele buitenissigheid vindt er plaats. 
Alles gaat er zijn gewone, regelmatige 
gang. Maar ... „quelqu'un a tué René 
Josselin", gromt Maigret steeds weer. Hij 
raakt geïrriteerd en krijgt een almaar 
knoestiger aanzien. Tot hij een dun 
draadje in handen krijgt: de vermoorde 
blijkt — tegen zijn brave gewoontes in —
kort voor zijn dood in een café met een 
onbekende man te hebben zitten praten, 
en ... mevrouw Josselin op een ander 
tijdstip óók. 
Maigret gaat praten met de weduwe, in 
haar nette salon, terwijl het lijk van haar 
man in een zijkamer opgebaard ligt. 
Maigret voelt dat er iets van vèrstrekken-
de betekenis verborgen wordt gehouden, 
iets dat zij niet keurig vinden. Tegelijk 
weet hij dat hij toch met wezenlijk fat-
soenlijke mensen te maken heeft. Hij 
moet, wat men noemt, „dóórdrukken". 
Lapointe, zijn inspecteur, staat er bij en 
weet niet waar hij kijken moet. Maigret 
vraagt en blijft doorvragen. Zij ontwijkt. 
Ze weet niets. „U weet zéker dat U me 
alles hebt verteld? U weet ook zeker dat 
Uw dochter en Uw schoonzoon niets voor 
mij verbergen?" „Denkt U dan dat wij 
liegen?" „Misschien is liegen niet het 
juiste woord, maar dingen verzwijgen ..." 
Zij weet het niet, ze herinnert zich niets; 
het wordt steeds pijnlijker. Maigret breekt 
het gesprek af: „Neem mij niet kwalijk 
U gestoord te hebben. Ik zal nog wel 
terug moeten komen. Ik verzoek U er 
over na te denken. Iemand heeft uw man 
gedood en is op dit moment op vrije 
voeten. Hij kan best nog eenmaal toe-
slaan ..." Zij is doodsbleek. Hij veegt 
zich het gelaat af — in de lift naar be- 

neden. Tegen Lapointe, die onthutst naast 
hem staat, mompelt hij: „'t Moest wel." 
Maar z'n gevoel van gêne blijft. En hij 
weet dat hij nog meer zal moeten door-
dringen in de intimiteit van deze brave 
mensen. Zij verbergt iets. En het moet 
er uit komen, dat is zijn beroep. Maar 
het herinnert hem altijd aan een voorval 
uit zijn jeugd, zijn eerste schooljaar op 
het dorp in l'Allier. Daar lag voor hèm 
de eerste grote leugen van zijn leven. 
De school verstrekte aan de leerlingen 
de leerboeken, tenzij de ouders zeer goed 
gesitueerd waren en hun kinderen nieuwe 
boeken konden geven. Maar de gewone 
dorpelingetjes kregen boeken van school. 
Eerst werden de oude boeken uitgedeeld. 
Dan resteerden er nog die nieuw waren, 
om geheel kapot-gewerkte in de loop van 
het jaar te kunnen vervangen. Maar dan 
moesten die exemplaren er wel erg aan 
toe zijn. Dat was niet het geval met de 
catechismus van de kleine Maigret, in een 
groenachtige omslag, vergeelde blad-
zijden, beduimeld — maar nog heel. De 
vriendjes van hem hadden van hun ouders 
een nieuwe gekregen, in roze omslag. De 
meester had er enkele van in voorraad. 
— Ik heb m'n catechismus verloren ... 
had hij op een avond tegen zijn vader 
gezegd. Ik heb het aan de meester ver-
teld en die heeft me een nieuwe gegeven. 
Hij had hem niet verloren, hij had het 
oude ding op zolder verstopt, had 'm niet 
eens durven verscheuren en weggooien. 

Maar hij kon er niet van slapen, voelde 
zich schuldig en raakte er steeds sterker 
van overtuigd dat het zou uitkomen. De 
volgende dag had hij al geen plezier meer 
in zijn nieuwe, mooie boek. Zo sukkelde 
hij drie, vier dagen door — tot hij naar 
de meester stapte, zijn boek in de hand: 
„Ik heb m'n oude catechismus terugge-
vonden, meester." 
Hij was schor, had een kleur. „Mijn vader 
heeft gezegd het nieuwe boek aan U 
terug te geven." 
Hij herinnerde zich nog duidelijk hoe de 
meester keek: vriendelijk, met een klein 
lachje. Alsof hij binnen in hem keek, alles 
begrepen had. „Ben je blij?" — „0 ja, 
meester." Nooit had hij dat moment ver-
geten, dankbaar niet gedwongen te zijn 
een grote leugen te bekennen, 



148 

gespaard te zijn voor een vernedering. 

Heel typisch is het — maar dit in het 
voorbijgaan — dat de jeugdherinnering 
van hemzelf, die Simenon hier heeft in-
gebouwd in een verhaal van Maigret, 
twee curieuze vertekeningen heeft onder-
gaan. In zijn memoires: Pedigree (p. 323) 
komt de geschiedenis van de „c a t é-
c h i s m e" voor, maar dan is het milieu 
anders: elle kinderen krijgen boeken van 
de school, waarvan de kosten aan het 
eind van het jaar met de ouders worden 
verrekend. En bovendien ha at hij de 
meester (Frère Mansuy) daarna: „juste-
ment parce qu'ayant tout deviné il a eu 
la générosité de se taire, d'épargner une 
humiliation à un gamin." 

Ik zag in Frankrijk ook dat er twee Franse 
vertalingen van het werk van Heinrich 
von Kleist, de Duitse schrijver van rond-
om 1800, waren verschenen: „Die Mar-
quise von 0." en „Das Erdbeben von 
Chili". 

Een beetje wonderlijk komt me dat voor. 
De strakke, droge, metalen stijl van Von 
Kleist ligt, dacht ik, de Franse smaak niet 
zo. Bovendien is zijn bepaald reactionaire 
mentaliteit niet te verbergen, ook al kiest 
men enkele van zijn meest descriptieve 
novellen. 
Hij is een grandioos schrijver. Een tra-
gisch mens in de volle zin van het woord. 
Zonder enige schroom noem ik hem de 
grootste Duitse dramaturg, vóór de tijd 
van Brecht. Maar als persoonlijkheid is 
hij van ontroerende ellende. In hem 
woedde een voorgevoel van moderne 
verlatenheid en in een werkelijke bewo-
genheid tornde hij tevergeefs op tegen 
de humaniserende cultuur van een Goethe, 
die hem ook al niet mocht omdat hij van 
moeilijke mensen niet hield. Sociaal en 
persoonlijk was Von Kleist op het einde 
van zijn jonge leven een volstrekt ge-
isoleerd individu. 

Het heeft mij altijd geintrigeerd dat Hein-
rich von Kleist op 34-jarige leeftijd met 
een getrouwde vriendin van 31 jaar zelf-
moord heeft gepleegd. De vrouw heette 
Henriette Vogel. Al enkele maanden was 
de jonge auteur een regelmatige gast bij  

de Vogels. Hij musiceerde veel met 
Henriette, een zeer intelligente maar wat 
geëxalteerde vrouw. Op een avond 
speelt zij een solopartij op de vleugel. 
Als zij uitgespeeld is mompelt Heinrich: 
dat is om je dood te schieten, zo mooi! 
Zij kijkt snel op en beziet hem aandach-
tig. Even later, als ze alleen zijn, vraagt 
ze: was je dat ernst? Ja, zegt hij, ik hou 
woord. 
Van Heinrich von Kleist, de weergaloze 
schrijver van het meesterverhaal: Michael 
Kohlhaas en het werkelijk uitstekende 
toneelstuk „Der zerbrochene Krug", was 
het bekend dat hij herhaaldelijk met de 
gedachte aan suicide had omgegaan. Zijn 
dodelijke ernst was onheilspellend. 
Op 20 november 1811 kwamen Heinrich 
von Kleist en Henriette Vogel aan bij de 
herberg van Stimmig in Heimersdorf bij 
Potsdam. Dat plaatsje lag bij wat men 
noemde de kleine Wannsee. Ze kwamen 
uit Berlijn. Ze kregen twee kamers op de 
eerste verdieping en bestelden meteen 
koffie. Daarna gingen ze wandelen. 
's Avonds aten ze en schreven daarna 
enkele brieven: vroegen licht op hun 
kamer te brengen. Het licht bleef de hele 
nacht branden. 's Morgens om vier uur 
vroegen zij om meer koffie. Dit verzoek 
werd om zeven uur herhaald. 
Later kwamen zij naar beneden en ge-
bruikten wat bouillon. In de loop van de 
ochtend gaven zij last een bode met 
brieven naar Berlijn te zenden. Om één 
uur dronken ze weer wat bouillon. 
Het was een opgewekt stel mensen. Ze 
maakten een korte wandeling, kwamen 
weer terug en dronken koffie met rum. 
Daarna gingen ze naar de heuvel bij het 
meer en hadden veel plezier met het 
werpen van stenen over het water. 
Omstreeks vier uur 's middags gingen ze 
in een kuil zitten, met de voeten tegen 
elkaar. Uit het mandje dat ze meege-
nomen hadden, pakte hij een pistool en 
schoot haar door de linkerborst. Direct 
pakte hij een tweede pistool waarvan hij 
de loop in de mond nam en vuurde. In 
het mandje zat nog een derde pistool. 
Bij de sectie op haar lijk ontdekte men 
een ver gevorderd stadium van baar-
moederkanker. En er werd vastgesteld 
dat de huisarts haar van deze dode- 
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lijke kwaal enige maanden tevoren op de 
hoogte had gesteld. 
Tot in zijn dood was Heinrich von Kleist 
een dupe. 

Ik kan maar bij benadering vermoeden 
waardoor, maar er is een sterke drang 
bij mij tot associatie van Kleist met 
Gerard van het Reve. Beiden boeien mij 
om hun fascinerend schrijverschap, bei-
den r a k e n mij door een vage tragiek, 
beiden doen mij walgen door hun reac-
tionaire, in wezen zieke gezindheid. 
Kort voor mijn vakantie kreeg ik een 
uitnodiging om als prominent humanist 
zitting te nemen in een pa ne I, zoals 
men dat nu noemt, met betrekking tot de 
befaamde Van het Reve-film. De film van 
de happening in de kerk, die door de 
televisie vanwege de V.P.R.O. in samen-
werking met de Maatschappij voor Letter-
kunde vorig jaar was uitgezonden. De 
Amsterdamse studentenverenigingen zou-
den de film, die door de V.P.R.O. gretig 
in circulatie wordt gebracht, weer 
vertonen en een groep mensen, van ver-
schillende gezindte zou er over moeten 
discussiëren. 
Wat sloom en melig — pal voor mijn 
vakantie — woonde ik een voorbespreking 
bij. Men zocht naar een leidend thema. 
Dat zou kunnen zijn: het typische schrij-
verschap van Van het Reve, maar daar 
valt niet veel vruchtbaars over te zeggen 
in een grote bijeenkomst. Anders: zijn 
overgang naar het rooms-katholicisme, 
maar ook dat is op zich zelf nauwelijks 
interessant. Zijn homosexualiteit, tenslotte, 
heeft als zodanig ook nu niet veel meer 
te betekenen. 

Mede doordat ik genoeg kreeg van de 
heen en weer gaande overwegingen be-
gon ik mijn bereidverklaring tot het deel-
nemen aan een forum terug te trekken 
tenzij men in discussie zou willen brengen: 
wat is de zin van het door de V.P.R.O. 
uitzenden van deze film? 
Ik ben namelijk van mening, na deze 
produktie nu met nauwkeurigheid te heb-
ben bekeken, dat het niets anders, niets 
beters is dan een wat bezopen happening 
die niets, niets, niets om het lijf heeft 
— en eigenlijk een aartsdomme zo niet 
aartsreactionaire inhoud bezit. 

Gerard van het Reve is boeiend, is geestig, 
is in zekere zin tragisch als verschijnsel, 
maar als hij gaat betogen in een sfeer 
die hem als nar wil pousseren, dan wordt 
hij een vervelende, mistroostige, meestal 
irritante lulhannes. Hij verdedigt het wel-
vaartskapitalisme, noemt de roomse kerk 
een tempel van verdraagzaamheid, ver-
telt dat de politiek hem geen zier interes-
seert, dat zijn „winkel" vóór alles gaat, 
zanikt alle politieke leugens na en ver-
toont feitelijk het beeld van de klein-
burgerlijke renegaat die niets toevoegt 
aan het prototype dat we al kenden uit de 
dertiger jaren. 
Waarom doet de V.P.R.O. dit? Waarom 
brengt die organisatie zelfs bij v o o r-
k e u r deze soort van machteloze grol-
len? Doordat deze omroepvereniging echt 
niet zo veel te betekenen heeft. In schijn 
doen die lieden allerlei revolutionaire 
dingen; in werkelijkheid zijn dat de ge-
durfdheden van de gemakkelijke maat-
schappijcriticus die niettemin fundamen-
teel aan die maatschappij niets wil doen. 
De richting — die ik tamelijk zorgvuldig 
volg — wordt bepaald door een intrinsiek 
b u r ge r t ij k radicalisme. Die mentali-
teit wordt gekenmerkt door zeer vooruit-
strevende denkbeelden, maar: het moet 
leuk blijven en de beslissende dag moet 
niet in de periode vallen waarin de vakantie 
in Spanje zou plaats vinden. En voor een 
abonnement op De Telegraaf hebben ze 
een mooi argument. 
Dat forum is gelukkig niet doorgegaan. 

Deze affaire past bij een discussie die ik 
in mijn vakantie op het weitje had met 
een aantal jongelieden, vrienden en 
vriendinnen van mijn dochters. Er werd 
hoog opgegeven van het evenement in 
het Kralingse bos, het popfestival van 

honderd-duizend jongeren. Enkelen waren 
er geweest en een paar anderen toonden 
spijt er niet heen te zijn gegaan. Een 
paar reageerden skeptisch. Op een ge-
geven moment vroeg ik wat eigenlijk 
precies de betekenis van die gebeurtenis 
was geweest. Na een lang gesprek van 
allen met allen kwam er niet veel anders 
uit, dan dat men fijn bij elkaar was ge-
weest, vrij, onbekommerd, met de eigen 
muziek. Er werd opgemerkt dat de com- 
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mercie het evenement goed en lonend 
had begeleid en dat het establishment 
handig had gemanipuleerd — er was niets 
gebeurd, al was daarna dat stuk van het 
Kralingse bos een puinhoop. 
Ik ben voor massale affaires beducht. 
Ik heb geleerd en ervaren dat er drie 
fatale tentlenzen zijn die een generatie 
zèlf gewoonlijk positief waardeert. Dat 
zijn vervoering, massificatie en spon-
taneiteit. En dat zijn de akelige symp-
tomen die ik ook nu bij jongeren con-
stateer. Met die vervoering bedoel ik be-
paald niet alleen de voorkeur voor het 
gebruik van drugs; ik bedoel veel breder 
nog het escapisme, de afwending van wat 
ter zake is. Druggebruik is een speciale 
vorm, maar hartstochtelijk dansen of 
drinken of sport behoren er ook toe. 
Voor massa's ben ik beducht, zei ik al. 
Eén van de meisjes, die in Kralingen was, 
getuigde dat ze in die massa zo van de 
saamhorigheid had genoten. Saamhorig-
heid tot wat? vraag ik. Saamhorigheid is 
niets, betekent meestal letterlijk: samen-
horig-zijn. Cultuur is individuatie met be-
sef van verbondenheid. Een massa is een 
onberekenbaar monster, zowel in rust als 
in beweging. 
Spontaneïteit is een andere mythe. Van 
Amerika waaide de leer over: be s p o n-
taniou s, het zou de remedie zijn tegen 
de angst. Maar het is geen remedie, het 
is een vormverandering van de angst. 
Angst is ons probleem niet, de paniek 
en de vluchtreactie leveren ons moeilijk-
heden op. Angst behoren we te 
hebben. Ik heb natuurlijk geen bezwaar 
tegen impulsen, als men wil, zeg ik dat 
ik er dol op ben. Maar als iets onze 
menselijkheid werkelijk kwalitatief mar-
keert, dan is het de neiging om onze 
impulsen kritisch onder ogen te zien. 
Als iets werkelijk een opgang in cultuur 
kenmerkt, dan is het: realisme, toewijding, 
doen wat gedaan moet worden — on-
danks de angst — en redelijkheid. 
Indien het gebeuren in het Kralingse bos, 
het bijeenzijn van honderdduizend jonge 
mensen werkelijk niets te betekenen 
heeft dan lekker vrij luisteren naar mu-
ziek, dan is het van een verschrikkelijke 

betekenis. 

Er vindt een geweldige renaissance plaats 
van auteurs en ideologen die wij in onze 
jeugd al terzijde hadden geschoven als 
wel merkwaardige maar toch niet duur-
zaam waardevolle figuren. Ik denk aan 
Proudhon, aan de utopisten Fourier, 
Owen, Saint-Simon, aan Bakounine en 
Kropotkine en aan Paul Lafargue. In Tours 
is zojuist Jean Bancal gepromoveerd op 
een — naar men zegt — schitterend 
proefschrift: „Proudhon: pluralisme et 
autogestion" (Aubier). Verder zag ik: 
Paul Lafargue — Textes choisis, en: Le 
droit de la paresse, en: Correspondance 
de F. Engels et P. et L. Lafargue. 
Vooral Lafargue, met zijn „Recht op lui-
heid" is een schilderachtige figuur ge-
weest. Geboren op 15 januari 1842 op 
Cuba in een zeer gemengd gezin (fran-
sen, mulatten, joden) kwam hij met zijn 
familie op 9-jarige leeftijd in Bordeaux 
aan. Hij ging later in Parijs medicijnen 
studeren, maar besteedde veel meer tijd 
aan de studie van de revolutionairen van 
die dagen: Fourier, Owen, Saint-Simon 
alsook van de nieuwe filosofie van Hegel 
en Feuerbach. Door Proudhon werd hij 
socialist. Later raakte hij bevriend met 
Karl Marx en trouwde met diens dochter 
Laura, op 2 april 1869. Engels was ge-
tuige bij dit huwelijk. 
Lafargue heeft zijn medische studie niet 
voltooid, hij wijdde zich geheel aan de 
politiek. Na de nederlaag van de Com-
mune van Parijs moest hij naar Spanje 
vluchten. Later was hij in Londen, bij 
Marx en Engels. Na de grote amnestie 
van 1880 keerde hij weer naar Frankrijk 
terug. 
Door zelfmoord — samen met zijn vrouw 
Laura Marx — maakte hij op 26 novem-
ber 1911 een einde aan zijn leven. In zijn 
testament legde hij vast dat hij aan de 
aftakeling van de ouderdom wilde ont-
snappen — 70 jaar oud. 
Beroemd is hij geworden door zijn ge-
schrift: „Le droit de la paresse" (1880). 
Arbeid wordt hier als een gezel beschre-
ven, de oorzaak van „intellectuele degene-
ratie". Het is een essay van ongeveer 
gelijke strekking als de Lof der Zotheid, 
alleen niet zo paradoxaal. Rechtuit ver-
dedigt Lafargue het heidendom tegen het 
christendom. Het recht op arbeid acht hij 
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een typisch burgerlijke huichelarij — het 
komt neer op het recht op ellende. En 
als een der eersten heeft hij onderkend 
dat „werken" en „arbeid" — dit laatste 
in de zin van loonarbeid, niet hetzelfde is 
en dat vereenzelviging van die twee ver-
raad is aan de meest wezenlijke mense-
lijkheid. Deze gedachte is nu niet vreemd 
meer. 
In die zin is Lafargue modern, maar ver-
der brengt hij ons niet. De herdruk van 
zijn werk mag men niet anders zien dan 
als het oppoetsen van een curiositeit. 

Laat ik besluiten met een grap. Simone 
de Beauvoir vertelt in het tweede deel 
van haar autobiografie het volgende ver-
haal. Paul Valéry vroeg aan Einstein: 
„Draagt U altijd een zakboekje bij U om 
Uw ideeën op te schrijven?" „Nee," zei 
Einstein. „Schrijft U ze dan op Uw man-
chetten?" „Ach, zei Einstein, weet U, 
ideeën zijn erg zeldzaam." Hij schatte dat 
hij er in zijn leven twee had gehad. 

P. Spigt 


