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Wie vlooien heeft, is niet alleen
Het parasitaire schrijverschap van Henri Roorda,
alias Balthasar (1870 -1925) Door Rokus Hofstede

‘Al geruime tijd ben ik van plan een boekje te schrijven onder
de titel Het vrolijke pessimisme. Die titel bevalt me. Ik vind
dat hij een mooie klank heeft, en hij drukt aardig uit wat ik
zou willen zeggen. Maar ik heb geloof ik te lang gewacht.
Ik word oud en mijn boekje zal waarschijnlijk meer pessimisme dan vrolijkheid bevatten. Ons hart is niet de volmaak
te thermosfles die de gloed van onze jeugd tot het einde toe
zonder warmteverlies bewaart.’ Zo opent Mijn zelfmoord,
de tekst waarin Henri Roorda, Frans-Zwitsers schrijver
van Nederlandse origine, zijn zelfverkozen dood rechtvaar
digt.
Voordat hij de daad bij het woord voegde, schreef Roorda
een oeuvre bij elkaar dat hem maakte tot, naar verluidt, ‘de
grootste humorist van Franstalig Zwitserland’. Zo’n ronken
de eretitel heeft niet veel om het lijf, want Franstalig Zwitser
land is een weinig bezochte uithoek van de Franse letteren,
en verder is de term ‘humorist’ misleidend. Roorda was geen
komiek, geen pur sang grappenmaker, maar eerder een
moralist vermomd als causeur, een activist die gekscherend
opkwam tegen de domheid van zijn tijd. Als prozaschrijver
had hij talent voor scherts en luim, maar hij was ook een
idealist die streed voor een goede zaak en in voordrachten en
artikelen ideeën ontwikkelde over onderwijshervorming die
weinig aan actualiteit hebben ingeboet. Dit alles in de marge
van zijn baan als wiskundeleraar om den brode aan middel
bare scholen in Lausanne tussen 1892 en 1925.
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Het lichtvoetige omcirkelen van een zwaarwichtig onder
werp was Roorda’s handelsmerk. Het gros van zijn oeuvre
bestaat uit kronieken: kort proza over van alles en nog wat
– van de uitvinding van de paraplu tot de wereldwijde ont
wapening – gepubliceerd onder de schuilnaam ‘Balthasar’ in
dagbladen als La Tribune de Lausanne, Gazette de Lausanne
en La Tribune de Genève. Tussen 1917 en 1925 verschenen van
zijn hand meer dan vijfhonderd krantenstukken. Ruim
honderd ervan werden bij leven van de auteur gebundeld in
À prendre ou à laisser (1919, Graag of niet) en Le Roseau
pensotant (1923, Het denkelend riet), en nog eens twee
honderdvijftig verschenen in Les Saisons indisciplinées (2013,
De tuchteloze seizoenen), een door Roordaspecialist Gilles
Losseroy samengestelde bundel. Een kleine helft van Roorda’s
kronieken sluimert nog steeds in Zwitserse krantenarchieven.
Intussen is de titel Het vrolijke pessimisme ongebruikt ge
bleven. Dit zo typerende oxymoron dringt zich op als uit
hangbord voor het onderhavige boek, dat de Nederlandstalige
lezer, honderd jaar na dato, een vertaalde selectie uit Roorda’s
Balthasarkronieken biedt – het sprankelendste proza van een
montere zwartkijker.
––
Henri Roorda van Eysinga stamt via zijn vader Sicco Roorda
van Eysinga (1825-1887) uit een oud Fries domineesgeslacht, via zijn moeder Selinda Bolomey (1830-1875) uit een
deftig Haags kunstenaarsmilieu (haar overgrootvader
was Benjamin Samuel Bolomey, een uit Lausanne naar Den
Haag geëmigreerde portretschilder, die in de tweede helft
van de 18de eeuw carrière maakte aan het hof van erfstad
houder Willem v). Henri zelf heeft nooit in Nederland ge
woond. Hij werd in 1870 geboren in de Brusselse gemeente
Sint-Joost-ten-Noode, waar de antikoloniale activist Sicco
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