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Beste Paul en Emma,

         Ik heb u vandaag aanbevolen 

opgezonden alles wat gij aan kopij 

gezonden hadt voor Sienjaal. Ieder krijgt 

zijn bollen terug en wij spelen geen koken[-]

eten meer. Of ik zou publiceeren in 

Ruimte? Neen; omdat ik niet de 

noodzakelijkheid voel. Is ‘t bij u het tegen[-]

overgestelde doe het dan. Ik ken 

Ruimte niet. Ik wil niet beroemd 

worden. Of ik een rol speel in Vlaanderen 

kan mij niet verdommen. Ik voel dus 

geen publiceeren noodwendigheid meer. 

Na 2 fiasco Sienj. ben ik weer op 

mijn vroegere pooten gevallen. Het 

laat mij opnieuw totaal onverschillig 

of ze mij nu voor een voyageur in 

Engelsche kapoten nemen of voor een 

beeldhouwer. Ook of Peeters of 

De Ridder de mannen hier zijn of niet. 

Ik weet natuurlijk niet wat de Bock 

op uw voorstel gaat zeggen - uwe vroegere 

weigering + Stan steunt R. geldelijk niet 

meer, zegde hij mij een paar weken geleden. 

Mij dunkt in het feit - na uwe weigering 
terug naar R. en uw laatste brief aan 
Flor ligt nog al heel wat tegenstrijdigheden. 
Toch doet gij wat gij denkt, ik heb ten slotte 
ook niets dan uw opstellen en gedichten 
te oordeelen.
Ik heb nu aftocht gelezen. Voor mij denk 
ik dat dit het sterkste deel uit het boek is. 
Het heeft mij goed te pakken gehad. Luguber 
en deprimeerend doet het aan. 
Het schijnfeesten is zoo juist met 
die vlek - Kadavers rollen riolen[;] 
En onze vage hoop!
Ik zou echter om juist de waarde ervan 
te beseffen het willen lezen in het 
geheele werk. Dat kan ik niet omdat nog 
niet geheel gedrukt. Ik kom er spoedig 
op terug.
Het Singergedicht dat gij Flor hebt 
gezonden is eenig en buitengewoon 
geestig - Singer en Hans Sachs - dat is 
weer een nieuwe P. v. Ost. Wat hebt gij 
uwe verbeelding lucht gegeven en hoe 
spontaan is dit. Mij komt dit voor 
of gij dat begint en na een halve
 uur punt en gedaan zegt. Zoo ook
aftocht. Het plan aftocht moet echter 
langer in uw kop gezeten hebben.
Ik zend u morgen vroeg Esprit Nouveau – 
Ik vergat het in al het werk.
Uw boek schiet goed op. Wij zullen einde Maart 
klaar zijn. Het is een enorm werk waar ik niet 
af kan. ‘k Heb dan ook weinig tijd voor te schrijven. ‘t Beste 
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