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P132: 

Europa dat zich ooit (voor de eerste wereldoorlog) zorgeloos verheugde in zijn caleidoscopische 

kleurenspel. De Russen, de Duitsers, de Spanjaarden, allemaal weten ze niet meer hoeveel 

vrijheid en vreugde deze harteloze boeman ‘Staat’ uit het merg van hun diepste innerlijk heeft 

gezogen. 

P134: 

Parijs (1904) kende alleen een naast-elkaar van tegenstellingen, geen boven en onder; tussen de 

luxe-straten en de smerige parallelstraten liep geen zichtbare grens, en overal ging het er even 

levendig en opgewekt aan toe. 

P140: 

Parijs (1904) Niets werd verspild aan uiterlijkheden, aan prestige en representatie; al deze jonge 

Franse schrijvers leefden net als het volk, voor de vreugde in het leven – al was het in hun geval 

in haar subliemste vorm: de vreugde in het werk. 

P152: 

Het eeuwige geheim van alle grote kunst, van elke aardse prestatie: concentratie, het samenballen 

van alle krachten, alle zinnen, het buiten zichzelf zijn, buiten de wereld. 

P177: 

Alleen in je vroegste jeugdjaren lijkt het toeval nog identiek met het noodlot. Later weet je dat je 

echte levensweg van binnenuit bepaald wordt, hoe slingerend en zinloos onze weg ook lijkt af te 

wijken van wat we willen, uiteindelijk leidt hij ons toch naar ons onzichtbaar doel. 

P220: 

Die ‘Unlust an den Kultur’ (concept van Freud); het verlangen eenmaal uit de burgerlijke wereld 

van wetten en paragrafen te breken en de oeroude instincten van het bloed uit te leven. Deze 

angstwekkende, in woorden nauwelijks te beschrijven roes van miljoenen, die een ogenblik lang 

de grootste misdaad van onze tijd (wereldoorlog) een wilde en bijna meeslepende betovering 

verleende. 

  



P248 

Ik had in dichterlijke dialoog (Jeremias) alles gezegd wat ik in gesprekken met de mensen om mij 

heen moest verzwijgen. Ik had de last die op mijn ziel lag van mij af geworpen en mij aan mijzelf 

teruggegeven; juist in het uur waarop alles in mij ‘nee’ zei tegen de tijd/omgeving, had ik het ‘ja’ 

tegen mijzelf teruggevonden 

P287 

(interbellum)Nooit hebben wij in Oostenrijk meer van de kunst gehouden dan in de jaren van 

chaos (14-18), omdat het verraad van het geld ons duidelijk maakte dat alleen het eeuwige in 

ons werkelijk standhield. 

P343-344-345 

 

P365: 

In het leven zijn nu eenmaal kleine en persoonlijke ervaringen het meest overtuigend. 

  



P383: 

Altijd heeft één enkele visuele zintuigelijke indruk meer invloed op de ziel dan duizend 

krantenartikelen en pamfletten. 

P385: 

De ergste vloek die de techniek over ons heeft gebracht, is dat hij het ons onmogelijk maakt de 

actualiteit voor ook maar één seconde te vergeten. Vroegere generaties konden in tijden van 

catastrofes vluchten in eenzaamheid en afzondering. 

P394: 

Vroeger had een mens alleen een lichaam en een ziel. Nu heeft hij ook nog een paspoort nodig, 

anders wordt hij niet als een mens behandeld. 

(Voor 1914 was de aarde van alle mensen. Iedereen ging waar hij wilde en bleef zo lang hij wilde. Er bestonden geen verblijfsvergunningen, 

geen reispapieren) 

 

 

 


