
kunnen werken. Een vindingrijk regisseur en flitsende acteurs kunnen 

zelfs van het onbeduidendste draakje een belevenis maken. Maar So

phokles lezen, nee, dat is, tenzij u toevallig klassiek filoloog bent, zonde 

van uw tijd. 
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De creativiteit van de haat 

Le voleurvan Georges Darien 

V A N G E V O E L VOOR M A A T en proportie heeft Georges Darien (pseudo-

niem van Georges-Hippolyte Adrien, 1862-1921) nooit veel last gehad. 

Aan een van zijn uitgevers, P. V . Stock, aan wie hij het manuscript van 

zijn roman VEpaulette  had toevertrouwd, schreef hij in de zomer van 

1903: 'Als u mijn roman niet in oktober publiceert, dan zal ik u doden.' 

Darien hield geen woord, ook al zou de roman pas in 1905 verschijnen, 

bij een andere uitgever - Stock heeft de betreffende brief in zijn  Memo

randum d'un editeur(1935) kunnen afdrukken. Maar de schaamteloos-

heid van de bedreiging tekent het onbesuisde karakter van Darien. 

Drift, woede, haat en een grenzeloze morele verontwaardiging dreven 

hem voort; op bijna elke bladzijde van zijn oeuvre is dat te merken. De 

polemiek was zijn tweede natuur, ongeacht of hij nu een roman, een 

toneelstuk, een pamflet of een artikel schreef. 

Met zo veel literair geweld wisten de meesten van zijn tijdgenoten 

geen raad, voor zover ze hem lazen tenminste, want veel succes heeft 

Darien tijdens zijn leven niet gekend. Zelfs zijn vrienden en geestverwan-

ten joeg hij op zeker moment tegen zich in het harnas. Wat hem voor 

ogen stond, was ook vaak te bizar, te tegenstrijdig, te zeer buiten de or

de. Voor de anarchisten was hij te autoritair, voor de socialisten te indivi-

dualistisch. Zijn verzet tegen het kapitalistische onrecht ging gepaard 

met een onverholen minachting voor het volk. Tegenover de rechten 

van de mens verdedigde hij de kracht van het instinct. Zijn afkeer van 

het nationalisme werd gevoed door een vurige vaderlandsliefde. 

Wie hem wil typeren, moet wel zijn toevlucht nemen tot paradoxale 

kwalificaties. Sommigen hebben hem een 'revolutionaire conservatief 

genoemd, anderen delen hem in bij het 'anarchisme van rechts', waar 


