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Anthonie Donker

WAAK EN SLAAP

Rijk van den tijd tussen die twee verdeeld:
Hermes, Hupnos, die ons elkaar betwisten,
Daags volgeschrevenen met cijns en ceelt
Die slechts tot andren dag de nacht verwiste,
Daags aangeklampt, getakeld en verdeeld,
Des nachts als van het slagveld de vermisten _

De dag behoort aan Sisyphus, de nacht
Aan Tantalus die naar het water taalt.
Rivier waaraan hij smachtende verwacht,
Gij moet de Lethe zijn, de rust die daalt
Maar mist tot blijvende bevrijding macht
Zolang die Lethe niet in Styx vervaalt.

Rust van den nacht die overdag wij missen
Bij al waarmee men leurt, al wat gebeurt,
Wij, medeplichtig aan het graaien, grissen,
Naar kennis, geld, wat wil gekust, gekeurd.
Tantalus wondt zijn handen aan de lissen,
Bukkend naar rust, 't water wordt rood gekleurd.

De 'dag, een havik, jaagt een duif, den droom
En zet haar na tot diep in nacht en slaap.
Niet stoorloos drijft de slaper op den stroom,
De smalle boot botst tegen klip en kaap.
Een schipbreuk het ontwaken. Moe en loom
Verschijnt dan weer de slaaf voor den satraap.

De slaven trekken aan de zware riemen
Het stom galei in doffe regelmaat.
De boeien schrijven aan hun polsen striemen,
Dag na dag grift zijn teken in 't gelaat.
Ontluisterd, liefdeloos. Hermes noch Hymen
Zijn goden meer, waar slechts de sleur bestaat.

Hermes - bracht zelf den mens met list ten val.
Hij heerst als een onzichtbare tyran.
Hij die de runderen van Apollo stal,
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Hij houdt de beurskoorde en hij schudt de wan.
Hij maakt den dichter in het lieflijkst dal
Dagloner slovend tot hij niet meer kan.

Herrnes die vleugelschoen en reishoed droeg,
Gij hebt de snelheid opgezweept tot pijn,
Die aarde, lucht, noch water meer verdroeg,
Doorsidderend hun krimpende domein
Van trillingen ontelbaar laat en vroeg
Raadloos gebundeld in uw berstend brein.

Tot op de grens van slaap en droom en rust
Raken uw schuldeisers nog handgemeen
Met hen die enkel vragen onbewust
Van alle doen vergetel en alleen
Te zinken in de lusteloze lust
Van Lethe en te slapen als een steen.

Geen duiker is nog diep genoeg gedaald
Of door demonen bleef zijn slaap bezocht.
Door haai en zaagvis wordt hij achterhaald
Waar hij vergetelheid en vrede zocht,
Verwrongen vindt hij in den droom herhaald
Wat hij met vrees en zweet bij dag bevocht.

De vluchteling heeft zich in den weg vergist
De dag verspert den nacht in Herrnes' naam
Die sleutelrammelend zijn rust betwist,
Twijfel, angst, lust, hoop, wanhoop spannen saam -
Stram rijzend in den vroegen ochtendmist
Bukt zich de ezel weer onder den haam.

En toch is hij Lethe nabij geweest,
Hij hoorde in de diepte water stromen.
Had hij geaarzeld niet, minder gevreesd,
Hij zou er dezen nacht reeds zijn gekomen
Waar men niet rekent meer en niet meer leest
En uit de schouders wordt de pijn genomen.

Aan welken oever zette gij ons neer
Vannacht, Hupnos, thans niet meer te bereiken?
Wij doen vruchteloze reizen heen en weer,
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Luchtbrug van onverenigbare rijken,
En van elkander weten wij niét meer
Dan tastende zoeklichten soms bestrijken.

Hupnos, gij ziet hen in uw armen rusten,
Kinderen ademend naast pop en bal,
De door duizend gedachten verontruste
Hemelbestormers kerend in het dal,
De zwoegers afgetobd, de moegekusten,
Heel 's werelds tuimelende engelenval.

Wie slaapt betreedt slaapwandelend een strand
Langs de dof dreunende oceaan, den dood.
Gelieven komend uit het heuvelland
Der duinen in het vroege morgenrood
Dalen hier moede af, nog hand in hand
En zinken neer, verstrengeld, blank en bloot.

Wij weten van den slaap, dien voordood, niet
'Vat voor verdoving ziel en lichaam bindt,
Niet van de splitsing van hun stroomgebied
En niet waar de verwijdering begint,
Noch alles wat er in den nacht geschiedt
Terwijl wij weerloos liggen, doof en blind.

De slaaploze die een twistappel is.
Weerzijds geslingerd in gebroken trots,
Zich wentiend aan den nachtrand ongewis,
Hij hangt gelijk Prometheus aan de rots,
Boven het water waar de vrede is,
Een worstelende verstoteling Gods.

Niet slechts een ftuistrend voortgezet gesprek
Onder de laag brandende levensvlam
Is slapen, maar een heimelijk vertrek
Der ziel die nieuwe tochten ondernam
En van het lichaam, uitgestrekt aan dek,
Gelijk een vogel in den nacht ontkwam.

Het lijf blijft achter maar de ziel is ver
En wiekt hoog door het duister overzee
Vonkt trillend in' den nacht gelijk een ster,
En keert niet eerder op de smalle ree
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Dan na een vreemde zwerftocht her en der,
Druipend van andre vreugde en ander wee.

Van welken tocht zijn wij teruggekeerd?
Diep achter ons verbleekt de sterrenlucht
Vast aan de kade ligt de boot gemeerd,
Alom klinkt weer het hamerend gerucht
En langs de loopplank gaan wij ongedeerd
Aan land, bepakt, belast, getoomd in tucht.

Dichters en dronkaards zijn slechts vogelvrij.
Zij dringen in den nacht der dagen door.
Dwalende en ondoordacht hervinden zij
Van het oerwoud in de metropool het spoor.
't Onzichtbre zien, 't onhoorbre horen zij.
Hun droomgezicht gaat niet bij dag te looI'.

Zij weten wakende nog van den slaap
Maar in den nacht hindert hen niet de dag,
Niet het baldadig sling'ren van de aap,
Ijdelheid, list noch al het spinnerag.
Al rondt hun zeilschip misschien nooit de kaap,
Zij varen altijd onder eigen vlag.

Ik kende een man, die was gelijk een boom,
Het hoofd ten hemel, wortels in het moer.
Zijn uren telde niet de metronoom.
De huivering die door zijn blaadren voer
Was eeuwig, en een mysterieuze stroom
Werd al wat hem ter wereld wedervoer.

Hij ging, gelijk Franciscus door het woud.
De mens was hem als vogel en als dier
En met een liefde als gesmolten goud
En van een meeuw de onweerstaanbre zwier
Beminde hij dit alles duizendvoud,
En dat niet in den slaap, maar nu en hier.

Herrnes, Hupnos - de derde is de Zee.
Wie als de onmetelijke oceaan
Eén golving wordt van diep bewogen vrêe
OP. welke rotsen ook zijn golven slaan,
Herrnes, Hupnos zijn hen, niet langer twee
Maar waak en slaap die in één Droom vergaan.

548



Jan Romein

HET ARBEIDSBEGRIP IN OOST EN WEST*)

Het gevoel van een tegenstelling tussen 'Oost' en 'West' - iets anders dan de
tegenstelling zelf - tussen 'Azië' en 'Europa', als men wil, is aloud. Hero-
dotus reeds, zag de strijd tussen Perzen en Grieken veroorzaakt door een
fundamenteel onderscheid. Bij de aanvallen der Arabieren in de 8ste, bij
de tegenaanvallen, die wij de Kruistochten noemen, in de 12de en 13de,
bij de strijd tegen de Turken in de 16de eeuw, worden de reële conflicten
begeleid door hetzelfde sentiment, nu echter in religieuze gedaante : Islam
tegen Christendom of omgekeerd: Kruis versus Halve Maan. En ook te-
genwoordig, nog of weer, omschrijft men de tegendelen waarin de een-
heid der wereld gesplitst is, als 'West' en 'Oost'.
Wie de menselijke zwakheden en onkunde enigszins kent, zal het niet ver-
wonderen, te horen, dat de uitlatingen van de een over de ande'r in de
regel de superioriteit van het eigene, de inferioriteit van het vreemde, het-
zij bepleiten, hetzij veronderstellen. Er schijnt slechts, voorzover onze
kennis nu reikt, verschil - maar een belangrijk verschil - in aard en ver-
spreiding dezer gevoelens. Wanneer de sultan van Turkije, de sjah van
Perzië of de Keizer van China hooghartige brieven aan Europese vorsten
schrijven, dan doen zij dat in de traditionele overtuiging dat zij de eigen-
lijke heersers der wereld zijn; voor het Westen hebben zij niet méér ver-
achting dan voor hun eigen onderdanen. En als de gewone man in het
Oosten de Westerling soms al belachelijk vindt, dan gaat, of ging liever,
dat gevoel zozeer gepaard met vrees en ontzag, dat hij zich wel wachten
zou, er al was het maar door een glimlach van te doen blijken. In het
Westen daarentegen vindt ook de man-op-straat zelfs de Oosterse poten-
taten op zijn best meelijwekkend achterlijk, en hij heeft nimmer ge-
schroomd daarvan te doen blijken.
Pas in de 18de eeuw komt daarin, wat het Westen betreft, in bepaalde,
niet toevallig 'verlichte' kringen een kentering. Het Oosten komt min of
meer in de mode zelfs. Montesquieu's Lettres Persanes, waarin hij aan een
Pers - een hooggeplaatste weliswaar - de maatschappij-kritiek in de mond
legt, die hij zelf op het hart heeft, dateert van 172I. Reisbeschrijvingen
van oosterse landen worden steeds vaker gedrukt en steeds gretiger ge-
lezen. Die van Jezuïeten-paters muntten daarin uit, ook in waardering
voor wat zij ervoeren, met name in China. Maar wie vooral in dit ver-
*) Uitwerking van een voordracht in Jan.-Juni '52 gehouden te Bandung, Semarang
Jogjakarta, Bogor en Djakarta.
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band van belang was, is de Jezuïeten-leerling Voltaire. Deze onverschrok-
ken strijder voor rede en recht, deze apostel van menselijkheid en ver-
draagzaamheid, gaf in zijn Essai sur les moeurs et l' esprit des nations, dat in
1754 voor het eerst verscheen, telkens en telkens weer blijk van oprechte
bewondering voor het Oosten, inzonderheid voor de ethische wijsgeren
van China en Indië, wier geschriften hij niet slechts als een bijdrage, maar
als het fundament zelf waardeerde van die algemene godsdienst, welke hij
als het hoogste cultuurgoed der mensheid beschouwde. Dit was een gans
nieuw geluid in de eeuwenoude discussie. Voltaire was misschien de eerste
Europeaan, die bewust van \,yesterse superioriteitswaan afzag. Er zou iets
voor te zeggen zijn voor dezeWesterling in Delhi, in Peking ofhier in Dja-
karta een standbeeld te zetten.

II

Sindsdien is de discussie over het onderscheid tussen Oost en West aldoor
voortgezet en zij is ook heden nog niet tot een afsluiting gekomen, ja he-
den wellicht levendiger dan ooit. Zowel de stelling, dat Oost en West twee
volstrekt andere werelden zijn, is tot vervelens toe herhaald, als ook het
omgekeerde bij herhaling bepleit, dat er in wezen geen verschil bestaat.
De laatste tijd schijnt de opvatting veld te winnen, dat er een geleidelijke
overgang is van het een tot het ander, opvatting, kort geleden o.a. met
grote bekwaamheid verdedigd door pater Zoetmulder in zijn 'Cultuur,
Oost en West' [1951].
Een van de colleges, die ik in Jogja gegeven heb, houdt zich ook met dit ,
vraagstuk bezig. Door een wat andere aanpak heb ik getracht, het iets
nader tot een oplossing te brengen. Ik ben nl. uitgegaan van de ervaring,
dat de geschiedenis van de westerse Middeleeuwen ons nog in zeer veel
opzichten 'oosters' aandoet; een ervaring, wat ongewoner wellicht, maar
in wezen niet anders dan die van de Europeaan, die in Azië door 'middel-
eeuwse' begrippen, opvattingen en toestanden getroffen placht te wor-
den. De voorlopige conclusie drong zich op: dat er een Algemeen Menselijk
Patroon van gedrag moest zijn, waarvan het Westen op de duur is gaan af-
wijken.
Vooralsnog in het midden latend of en zo ja in hoeverre de Europese ge-
schiedenis ook reeds tijdens en zelfs vóór de Middeleeuwen sporen van die
afwijking vertoont, moge ik voor het moment volstaan met vast te stel-
len, dat die afwijking na de Middeleeuwen evident wordt. Waar het dus
om gaat, is te zoeken naar de oorsprong en als het kan naar de oorzaak
van die bedoelde afwijking in de westerse, Europese geschiedenis. Men zal
willen toegeven, dat dit een principieel verschil met de vroegere 'ap-
proach' betekent, doordat het standpunt hier bewust on-westers is, doordat
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hicr resoluut gebroken is met het denkbeeld, dat de 'westerse', 'europese'
ontwikkeling normaal en de 'oosterse', 'Aziatische', abnormaal, achterlijk
zou zijn. Hier is, integendeel, de westerse geschiedenis als abnormaal be-
grepen, omdat zij te eniger tijd is afgeweken van het Algemeen Menselijk
Patroon volgens hetwelk eens ook in Europa en tot voor kort nog, 's men-
sen gedrag in Azië placht te verlopen. Het resultaat is een opvatting die zo
ver mogelijk verwijderd is van de mening als zou een onoverbrugbare
kloof West en Oost scheiden, die zo dicht mogelijk nadert tot die, welke
geen verschil in wezen aanvaardt, doch zich tegelijk zeer wel laat rijmen
met die welke geleidelijke overgangen aanneemt; de tegenstelling tussen
Oost en West immers is'hier teruggebracht tot één die wij uit de westerse
geschiedenis zelf kennen, tot een tussen 'oud' en 'nieuw'. En het proces
van 'verwesterlijking' van het Oosten wordt dan identiek met zijn moder-
nisering.

UI

Vvewillen ons hier bezighouden met één aspect van die afwijking, maar
een aspect dat zowel fundamenteel als centraal zal blijken te zijn, zodat
tevens toch van daaruit een overzicht van het hele probleem mogelijk
wordt, ni. de opvatting omtrent de Arbeid in Oost en West en het ver-
schil dat daartussen in de loop der geschiedenis ontstaan is. Dat wil in de
praktijk zeggen met het 'arbeids-ethos' - om het met een geleerd woord te
zeggen - van het Westen. We zeiden zoëven, dat op het eind van de Mid-
deleeuwen de Europese afwijking evident wordt. Ook,ja misschien voor-
al, wat het arbeidsbegrip betreft, kunnen wij er aan toevoegen. Wij zien
dan in het Westen het verschijnsel opkomen, dat wel arbeidsheiliging ge-
noemd is en dat, zoals blijken zal, zo ganselijk niet past in het Algemeen
Menselijk Patroon. We komen daar nog op terug, want het bevat de kern
van de toen nieuwe westerse opvatting. En we zien, in diezelfde tijd, ook
a.h.W. het negatieve spiegelbeeld daarvan. Hèt was een tijd van sterke
economisch-sociale verschuivingen, samenhangend met de vervanging
van oude door moderne productiewijzen. Met o.a. als sociaal-psycholo-
gische weerslag daarvan de ontbinding van de strakke band in de familie
die tot dusver haar de zorg ook voor mislukte leden, op zich had doen ne-
men, als iets dat vanzelf sprak. Gevolg daarvan weer: sterke toeneming
van landloperij en bedelarij met op haar beurt weer als gevolg: verbod
en vervolging van bedelaars en landlopers en opsluiting van 'geboefte',
zoals het nu gaat heten, in werkhuizen. De eerste van dat soort bepalin-
gen moet van :f: 1400 dateren. We kennen nog een ordonnantie van
Karel V op dit stuk en soortgelijke verordeningen in Engeland. De over-
heid nam hier een principieel andere houding bij in dan tevoren. In het
Algemeen Menselijk Patroon - en dus in de Europese Middeleeuwen -
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had de bedelaar een onmisbare sociale functie: hij gaf de rijke gelegen-
heid tot de beoefening der caritas, niet toevallig een van de hoofddeugden
in het Algemeen Menselijk Patroon. In de grandezza waarmee, nog steeds,
de Spaanse bedelaar zijn luizige mantel draagt, leeft nog iets van het be-
sef dier sociale onmisbaarheid voort. Hij mag er niet alleen zijn, hij moet
er wezen. Ook in de Islam die, tot voor kort alweer, geheel in het Alge-
meen Menselijk Patroon paste, is het geven van aalmoezen niet toevallig
één der voornaamste religieuze plichten en zo is het in het Oosten overal.
Voor Gandhi was dit nog de normale houding: de rijken, zo meende hij,
moesten hun rijkdom beheren als een 'tnisteeship' voor de armen. Bij
Nehru kan men, in diens onvolprezen autobiografie, de omslag naar de
modern-westerse opvatting ook op dit punt duidelijk aflezen. Hij zegt niet
te kunnen begrijpen noch hoe iemand kan denken, dat dit ooit gebeuren
zal noch dat iemand dit als een oplossing van het sociale probleem kan
zien. Op zichzelf heeft Nehru natuurlijk gelijk; hij vergist zich alleen in
zover, dat eenstreven naar een oplossing van het sociale probleem ook
niet behoort bij het Algemeen Menselijk Patroon. Dit gedragspatroon
heeft het probleem als zodanig zelfs niet gezien, laat staan dat het dit zou
hebben willen oplossen. Het stellen ervan, de neiging tot en het streven
naar een oplossing is een puur-westerse, dus moderne 'afwijking'.

IV'

We zien dus aan het einde van de Middeleeuwen zich een radicaal an-
dere houding baanbreken in het Westen. Hoe immers was en is het hier-
mee gesteld in die maatschappijen die nog volgens het Algemeen Mense-
lijk Patroon zijn gestructureerd? Wij kunnen dat, meen ik, het best weer-
geven met het Bijbelwoord: 'in het zweet uws aanschijns zult gij brood
eten', een uitspraak algemeen opgevat als een vloek van de arbeid en in
de contekst ook moeilijk anders te verklaren, want zij volgt onmiddellijk
op en is - in één adem met 's'mensen sterfelijkheid - Genesis 3,16-19-
uitvloeisel van de zondeval. De mens moet dus werken voor zijn levens-
onderhoud, d.w.z. hij houdt er mee op, zodra dat, al is het maar voor 24
uur of nog minder verzekerd is. Om verder in de zon of de schaduw te
gaan zitten, al naar het klimaat. Natuurlijk betekent dit niet, dat er bin-
nen het Algemeen Menselijk Patroon niet hard gewerkt of gezwoegd zou
zijn, maar dat doet - even natuurlijk - aan het verlangen om het te laten
niets af. In het Westen begint men nu echter te blijven werken, niet alleen
tot het levensonderhoud voor jaren verzekerd is, doch zelfsdaarboven uit,
als het helemaal niet meer nodig is. Voor ons, westerlingen, is dat nu nor-
maal geworden, maar we dienen er ons goed rekenschap van te geven,
hoe abnormaal, ja tegennatuurlijk dat eens was. .
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Er is een uitspraak van Fugger bewaard, de Augsburgse bankier en finan-
cier - niet altijd tot zijn genoegen - van Karel V en Philips II, die onge-
veer gezegd heeft, dat hij nu wel 'binnen' was en ook aloud, doch deson-
danks toch doorwerkte. Deze zag nog het abnormale in die opvatting,
maar kon zich aan de bekoring van de arbeid-om-de-arbeid niet meer
onttrekken. De 'arbeidsdrift', gepaard aan winzucht of 'hart voor de
zaak', had hem te pakken. In deze houding ging, voor het eerst, de 'zaak'
boven de mens. Men heeft die houding wel de 'faustische' genoemd naar
het tweede deel van Goethe's 'wereldspel', waar de held zijn problema-
tiek ontvlucht in concrete arbeid. Inderdaad: westers. De sjah van de
'DuÎzend-en-één-Nacht' komt zelfs niet op de gedachte op deze wijze zijn
verveling te verdrijven: hij laat Sjeherazade vertellen. Een ánder laten
werken is nog geen arbeidslust, laat staan arbeidsdrift. Vraag het de
Pharao's, die de piramiden lieten optrekken, vraag het Tsj-in Sje Hwang-
ti, die de Chinese Muur deed voltooien ofvraag het de bouwheren van de
tempeIcomplexen van Angkor Vat en van de Borobudur.

v

Zo'n houding als die van Fugger - en zij staat niet op zichzelf - komt niet
uit de lucht vallen. Zij moet 'ondergronds' zijn voorbereid, en vermoede-
lijk al sinds lang. Vvedienen ons derhalve af te vragen, waar en wanneer
het begonnen is. Er doen zich verschillende mogelijkheden ter verklaring
voor. Er is geen reden aan één daarvan de voorkeur te geven; zij waren
alle van invloed.
Men is het er wel over eens, dat de westerse afwijking van wat wij het Al-
gemeen Menselijk Patroon genoemd hebben, in het algemeen bij de Grieken
begint, bij het zogenaamde 'wonder van Hellas'. En inderdaad, daar is
sprake van een andere houding tegenover de natuur, waarop wij cIders
nader zijn ingegaan. Hier moge het resultaat daarvan volstaan: de af-
stand tot de natuur werd groot genoeg om haar als object te zien, waar-
van de mens weliswaar deel van was, maar waar hij tegelijk buiten en, in ze-
kere zin, zelfs boven stond. Hierin ligt in beginsel al de latere, westerse
houding besloten, de wereld in letterlijke zin te hanteren als object, als
bebouwbaar veld van menselijke arbeid.
In zover raakt deze zienswijze ons onderwerp, ja maakt zij er deel van uit.
Maar vraagt men nu of deze Grieken ook al een andere houding hadden
ten opzichte van de arbeid zelf, dan moet het antwoord ontkennend lui-
den. Het klassieke Griekse denken viel, wat dat betreft, nog binnen het
Algemeen Menselijk Patroon. Het verachtte de handenarbeid. Hij werd Of
door slaven verricht - en de instelling der slavernij werkte zowel die ver-
achting in de hand, als verachting de slavernij - Ofdoor vrije hand wer-
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kers, die banausoi heetten en dat woord betekent niet alleen, maar had ook
dezelfde gevoelswaarde als ons: banaal.
Arbeid is iets banaals. Een studie van de vrije-tijdsbesteding bij de Grie-
ken in de bloeitijd leidt tot een eendere uitkomst: De jongeren trainden
zich eindeloos, hetzij voor hun plezier, hetzij voor deze of gene spelen.
Alle burgers hadden tijd, en lust, zoveel debatten in de volksvergadering
bij te wonen als er waren. De opvoering van hun drama's, hun hoogtijden
in het algemeen, duurden dagen, als nu nog in Indonesië de selamatans,
de wajangvoorstellingen en gamelans. Dat tijd geld zou zijn, is ook bij de
Grieken niet opgekomen. Had men het hun gezegd, zij zouden vermoe-
delijk als een mijner Jogja'se collega's geantwoord hebben, '0, maar als
tijd geld is, dan hebben wij veel geld, want wij hebben altijd tijd.'
Soevereine minachting voor tijd, voor geld, d.i. voor arbeid: zo wil het
het Algemeen Menselijk Patroon. Arbeid is nodig, zonder twijfel, maar
draagt juist in die hoedanigheid het merk: minderwaardig. Het Griekse
ideaal: Kalosk 'agathos, 'schoon en goed', en wat hun toa timiootaton, 'het
mcest eerbiedwaardige' voorkwam, gaan beiden buiten de arbeid om.

VI

Ook de Romeinse maatschappij past, wat de houding tegenover de ar-
beid betreft, nog geheel in het Algemeen Menselijk Patroon. Het werk
van hun slaven op de latifundia en in de bedrijven wordt slechts gewaar-
deerd om wat de grootgrondbezitters en fabrikanten er uit persen, zoals
ieder de wijn, niemand de schillen waardeert van de druiven, waaruit hij
geperst wordt. Niettemin hebben ook de Romeinen een tweetal bijdragen
tot de westerse beschaving geleverd, die op de duur voor de ontwikkeling
van het westers arbeidsbegrip van nauwelijks te overschatten betekenis
zouden worden. Wij bedoelen hun opvallend organisatie-talent en hun
normbegrip. Ook daarover handelen wij elders meer in den brede en
mogen wij daarom hier met een enkel woord volstaan. Voor moderne
mensen is het onnodig het verband tussen organisatie en arbeid aan te
tonen. Maar juist het vanzelfsprekende daarvan verduistert weer het in-
zicht, dat het, historisch gesproken, heel wat voeten in de aarde gehad
heeft, voor men zich dat verband bewust heeft gemaakt. Het bewijs daar-
voor is, dat, ofschoon alle arbeid in strikte zin, een kwestie van organisatie
is, het eigenlijk tot het Taylorsysteem en tot onze efficiency, bedrijfshuis-
houdkunde en arbeidspsychologie geduurd heeft, alvorens men deze sa-
menhang heeft doorzien.
Ook het normbesef van de Romeinen - kiem en vrucht tegelijk van hun
wetsbegrip - lijkt van belang. Het brengt immers vanzelf de gedachte
mee, dat iets altijd nog beter kan voor het aan een, alweer bewust-gestelde
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en geformuleerde norm voldoet. Kent het Algemeen Menselijk Patroon
dan geen normen? Zeker kent het die, zeer hoge zelfs, te hoge: 'Hebt uw
naaste lief als u zelf' bijv., maar deze zijn juist door de hoogte van het
streven in de praktijk steeds gefrusteerd. De Romeinse normen daaren-
tegen, bijv. van billijke rechtspraak en rechtvaardig bestuur, hadden,
schoon hoog genoeg, toch niet dat mateloze. De 'norm' werd door de Ro-
meinse juristen gesaeculariseerd, net als het onderzoek van en het denken
over de natuur bij de Griekse wijsgeren.
Door de Kerk, die het erft, en door de receptie van het Romeinse recht,
hebben dat Romeinse organisatie-vermogen en normbesef op de verdere
geschiedenis van het Westen ingewerkt. Maar het zou nog lang duren, ge-
lijk gezegd, eer deze kundigheden ten goede kwamen aan de organisatie
en de norm van de arbeid.

VII

Van groter en meer onmiddellijk belang voor ons onderwerp zijn een drie-
tal verschijnselen uit de westerse Middeleeuwen, t.W.de kloosterregel van
Benedictus, meer nog de geleidelijke afschaffing van de slavernij en vooral
de middeleeuwse stad. Toen Benedictus van Nursia in 529 zijn beroemde
regel voor het klooster Monte Cassino op schrift stelde, week hij welbe-
wust van de tot dusver ook in het Westen geldige oosterse monnikstradi-
ties af, door naast de drie geloften van armoede, coelibaat en gehoorzaam-
heid de broeders ook enige handenarbeid tot plicht te stellen. Zowel de
behoefte aan een regel als het op schrift stellen daarvan getuigen van Ro-
meinse zin voor orde. Getuigt echter zijn hervorming ook al van een prin-
cipieel andere houding tegenover de arbeid? Waarschijnlijk lijkt het niet.
Het arbeidsgebod voor de 'zwarte monniken' zal eer middel geweest zijn
ter vermijding van excessen in de ascese [Romeins normbesef!] ; middel
ook ter meerdere afsluiting van de wereld, omdat nu het klooster 'self-
supporting' werd [Romeins organisatie-talent!]. Hoe dit zij, in elk geval
komt al in de I rde eeuw een aparte groep vanfratres conversihet nu een-
maal noodzakelijke werk de eigenlijke priester-kloosterlingen uit handen
nemen. Weer twee eeuwen later zullen dan de mendicanten alle handen-
arbeid voor hun orde-broeders weer afschaffen. Bedelen alleen was voor
hen de ware eenvoud. Naarmate op het einde der Middeleeuwen het
nieuwe arbeidsbegrip veld wint, taant de invloed der bedelorden ziender-
ogen. Het Algemeen Menselijk Patroon voldeed niet meer.
Van meer invloed is waarschijnlijk het geleidelijk verdwijnen van de sla-
vernij en haar verwanten als lijfeigenschap en horigheid in het middel-
eeuwse \Vest-Europa geweest. Wanneer immers de verachting van de ar-
beid mede berustte op het feit, dat dit slaven deden en heren o~waardig
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was, dan is het duidelijk dat die houding zich wijzigen moest, toen er geen
slaven meer waren. Overigens overdrijve men ook hiervan het belang
niet. In de eerste plaats is de slavernij in het middeleeuwse Europa wel
verminderd, maar nooit verdwenen. In de tweede plaats wa-ren zij die nu
de arbeid verrichtten die voorheen door slaven werd gedaan er nog verre
vandaan de toon aan te geven. Op zijn best waren zij iets minder veracht.
Het is in elk geval geen waardering voor de arbeid als zodanig geweest,
waardoor de slavernij op het einde van de Middeleeuwen geringer is dan
aan het begin. Waarschijnlijk ligt de hoofdoorzaak van dat verschijnsel-
dat overigens nog belangrijk genoeg zou blijken voor de verdere ontwikke-
ling van Europa - eenvoudig in een tekort aan aanvoer. Zeker is het niet
de Kerk geweest, die het instituut in discrediet heeft gebracht ondanks
een treffend woord hier en daar bij plechtige vrijlatingen. Generaties lang
heeft de Duitse geestelijkheid met droge ogen aangezien hoe haar Slavi-
sche parochianen oostelijk van de Elbe door Joodse handelaren aan Isla-
mietische landen werden verkocht-en nog zo laat als 1488 krijgt de Paus
een honderd Moorse slaven van de Spaanse koning ten geschenke - en hij
stuurt ze niet met een standje weerom. Waarom zou hij ook; de Kerk
placht niet eens - behalve bij uitzondering - haar eigen slaven te bevrij-
den.
Wie desondanks nog aan de verouderde voorstelling vasthoudt, dat de
verdwijning der slavernij aan het Christendom te danken zou zijn, moge
wel bedenken dat hij daarmee een boemerang han'teert,die uiteindelijk
hemzelf treft. Immers indien de Kerk de afschaffing der slavernij zou heb-
ben bevorderd, zou zij zelf, hoezeer dan indirect, mede verantwoordelijk
zijn voor het moderne arbeidsbegrip, dat in zo hoge mate tot de ontwik-
keling der techniek en via deze tot de saecularisatie en tot - ontkerstening
geleid heeft. In werkelijkheid is het tegendeel gebeurd. De Kerk, in de
Middeleeuwen, verdedigde, zij het zonder het als zodanig te weten of te
willen zelfs, het Algemeen Menselijk Patroon. In haar 'contemptus mun-
di' is geen plaats voor opheffing van 'sociale misstanden', niet voor ver-
heffing, slechts voor minachting van de arbeid.
Neen, niet de middeleeuwse Kerk, maar de middeleeuwse stad heeft mis-
schien nog het meest er toe bijgedragen het instituut van de slavernij aan
levensvatbaarheid te doen inboeten; de middeleeuwse stad bij welker
handel en bedrijf het niet paste, omdat de sociale staat van de burger al-
thans in het begin nog zo bescheiden was, dat hij door eigen arbeid in zijn
onderhoud moest voorzien.
Dit brengt ons vanzelf op het derde verschijnsel in de Europese Middel-
eeuwen, waaraan inderdaad op het einde van dit tijdperk de nieuwe op-
vatting omtrent de arbeid is ontsproten. Zeker, ook het Oosten kende ste_
den, oudere en grotere zelfs dan Europa. Maar het kende ze slechts als op_
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eenhopingen van mensen, wier positie tegenover de vorst niet anders was
dan die van de boeren: volslagen afhankelijkheid. Het kende ze niet als
organisatie van vrije burgers met eigen rechtspraak en eigen bestuur, en
een groeiende machtspositie naast of tegenover adel en vorst. En, zeker,
ook de Oudheid had zulke steden gekend, doch slechts als voorbijgaand,
niet als blijvend verschijnsel. Neen, niet in het Oosten, niet in de Oud-
heid: hier in Noord-Italië, in Zuid-Duitsland, in de Nederlanden en in
Noord-Frankrijk stond de wieg van de derde stand, van de burgerij, van
de bourgeoisie, zoals die stand in de Igde eeuw algemeen zal gaan heten.
De ontw\kkeling van die klasse is fundamenteel geworden in de zich ont-
wikkelende tegenstelling O.-W. Hier, in de middeleeuwse steden van
West-Europa, ligt namelijk de kentering in het arbeidsbegrip, hier het
begin van het arbeidsethos, van de waardering van de arbeid om zichzelfs
wille.
Het is leerzaam om van dit gezichtspunt uit de middeleeuwse gilden te
bezien. De gilden-economie is nog wat Sombart 'Bedarfsdeckungswirt-
schaft' genoemd heeft, d.w.z. een economie, er op gericht de behoeften te
bevredigen voor een ieder naar zijn stand. Maar ook niet meer dan dat,
zoals het Algemeen Menselijk Patroon dat meebracht. Want wat is een
gilde? Het is in wezen een organisatie ter wering van concurrentie, zowel
van buiten als naar binnen. Van buiten, doordat hij die het gilde niet
'hield', ook het bedrijf niet mocht uitoefenen - al zijn daarop uitzonde-
ringen. Naar binnen, omdat tal van gildebepalingen, zoals het verbod van
bij kaarslicht te werken, van meer dan één 'toog' te hebben, en de be-
perking van het aantal leerlingen en gezellen alleen die zin konden heb-
ben en hoogstens nog mede die van waarborg der kwaliteit ten bate van de
consument. Maar tegelijk wijzen deze bepalingen en vooral hun gedurige
herhaling op een streven om wèl te concurreren, om wèl meer te produ-
ceren dan strikt nodig was om in eigen stand behoorlijk te leven, in één
woord, op een begin van wat Sombart 'Erwerbswirtschaft'genoemdheeft,
economie om de winst. De arbeid wordt voor de gildebroeder iets moois.
Hij is trots - en terecht - op zijn kunnen. Dat kon ook de oosterse hand-
werker zijn, het is waar, maar deze miste wat de burger van de Europese
stad in de Middeleeuwen tegelijk ónderscheidde: de politieke mondig-
heid. Het isjuist die tevoren en elders ongekende combinatie, van aroeids-
mens èn mondig te zijn ook buiten de werksfeer, die zijn zelfgevoel niet
slechts kwantitatief, maar ook kwalitatief heeft verhoogd. Hij stelt zijn
eigen arbeid hoog èn verwacht dat ook van anderen.
De houding van de handwerksman in de middeleeuwse stad van West-
Europa wijst al in de richting van het nieuwe arbeidsbegrip. Maar zij be-
tekent nog niet de doorbraak van dat begrip zelf. Daarvoor was meer,
daarvoor was een omwenteling nodig. slol volgt
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EIKENLAND*)

Moest ons dochtertje opgroeien in deze woonst van stilte en schaduw, in
dit Clavens binnenhuisje? Een woning op de buiten hadden we nodig!
Te Sint Michiels, op twee kilometer der stadswallen, ontdekten we de
Villa 'Eikenland', alwaar we negen gelukkige jaren zouden doorbrengen.
I-Ietwas een ideale woning om verscheidene redenen, waaronder één mijn
moeder bizonder beviel. De farao's hebben de bouwtrant van de pyrami-
den een zinnebeeldige betekenis verleend, waarvan men weliswaar niet
precies weet of zij wiskundig, astronomisch of godsdienstig bedoeld was.
Hij die 'Eikenland' liet bouwen was een goede Vlaming en wilde dat, in-
wendig en uitwendig, het huis van deze gezindheid zou getuigen. Het
wapenschild met de klauwende Liebaert in het brandraam van de hall
maakte de bezoeker diets dat hij een dito huis was binnengetreden. Gevels
en bedaking vertoonden enkel de Vlaamse kleuren: gele baksteen en zwar-
te pannen. Deze laatste speciaal uit het stamverwante Friesland geïmpor-
teerd. Toen een door de storm ontwortelde populier een gat in het dak
sloeg, was de eigenaar meteen het hart in omdat hij de bres voorlopig met
rode pannen moest dichtmaken, zodat 'Eikenland' tijdelijk Belgisch drie-
kleurig werd ... Er waren zelfs subtiele bijzonderheden wier symbolische
betekenis ons ware ontgaan hadde de huisbaas er niet speciaal aandacht
voor gevraagd.
'Deze kronkels hier in het hekken? Waaraan doen die denken?'
'! ?...
'De grote zijn: de manen, de kleine:de klauwen van deVlaamseLeeuw! ..'
Maar dit gestyliseerd verweer belette geenszins de Gallische haan van
mijn gebuur, en zijn nasleep van hennetjes, de zaden toevertrouwd aan
onze Vlaamse moestuin te ontroven.
'Daarbij,' loofde mijn moeder, - met 'daarbij' bedoelde ze allicht: het zo
welgevallig politiek symbolisme - 'is deze villa zeer gerieflijk .. .'
' ... en lachend,' voltooide Angèle, hopend dat de welgezindheid van de
woning ook op de bewoner zou overgaan.
Inderdaad, in lente en zomerseizoen mocht iedere plaats het bezoek der
zon verwachten. 'Eikenland' was op voldoende afstand der omringende
kasteelparken gevestigd, zodat de avondschaduw slechts laat het tuinperk
overvloeide. Langs de westkant was de bosuitloper zo spaarzaam beplant
dat, doorheen het traliewerk der stammen, wij de laatste nummers van de
dagvertoning konden bewonderen: de landing van de oranje luchtbal der
zon. Eens deze apotheose ten einde, gingen wij naar de verandah, zo hoog
*) Fragment uit De Haven; [deel III van de cyclus: Mijn Woningen]
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boven de garage gelegen, dat een allerlaatste zonnestraal dewitte porselei-
nen vaas nog verlichtte. Een dahliastengel boog er uit als de kromme baan
van een opsnellende vuurpijl, die open bloeide in een rode ster.
Dedoor ons ontruimde bladstille tuin was nu overgelaten aan de vogelen.
Vlijtig en voornaam scheerden zwaluwen nog heen en weer, vooraleer te
ruste te gaan in het nest boven het balkon van onze slaapkamer. .. Een me-
rel huppelde op zijn eentje rond het grasperk. Van over de haag fladderde
een kwikkelstaart aan, remde zijn vlucht met de hol-gespannen vlerkjes
en landde op een paalhoofd der schutting: precies een gaai op een wip-
pers. In de appelaar confereerde een groep mussen tot één onder hen plots
kordaat wegsnelde met de beslistheid van een catapultschot. De deemste-
ring groeide aan, maar de punchvlammen der iriskelken festoenden nog
een voetlicht voor een koboldenfeest.
Op de avondhemel, zachtblauw getint als de oceanen in de atlaskaarten,
lichtte de Venusbaken. De inspiratie fluisterde mij toe:

Op , t stil bevel der Nacht gaat d' eerste sterre stijgen
Gehoorzaam snel en trouw,' zij straalt omhoog en staart
Om zich met glanzend vochtig oog, weldra ontwaart
Zij zustersterren ...

Bruusk wipte Betty, ons hazewindje, van de rustbank op, blaffend gebie-
dend dat wij de vrouw des huizes zouden te gemoet gaan. Met Annie
wandelde ik naar de kalzijde, waar inderdaad Angèle naderde met haar
meer beheerste dan haastige stap. Als een verbindingsestafette rende het
hondje tussen meesteres en meester heen en weer, blij het gezin voltallig
te zien, en wipte dan in één sprong de vier treden van de deurstoep op, om
het dienstmeisje in de keuken te boodschappen dat het avondmaal mocht
opgediend worden.
Ik treuzelde bij het eten.
Het eerste kwatrijn van mijn gedicht was nog niet voltooid, maar ik hoor-
de reeds een ingeving voor het tweede:

,Mijn ziel, het ijl rumoer hield ij bij dag bevangen.
De avond naakt en maant dat gij dien band ontvliedt,
Bezint, erkent uw waarde en richt een rein verlangen
Naar ...

Ik voelde Angèle's bezorgde blik naar mij gericht. In mijn lusteloosheid
zag zij wellicht een heropflakkeren van mijn kwaal. Voor zij kon vragen:
'Wat scheelt er?' glimlachte ik haar opgeruimd toe, en liet het sonnetcon-
cept aan zijn onvoltooid lot over, zodat ik, ook verder, nooit uitmaakte, ,
naar wélk doel mijn Ziel, volgens de maning van de avond, haar verlan-
gen had te richten ...
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Wat ik schrijf over deze 'Broken Melody' kan de lezer van gering belang
lijken. Nochtans is het illustratief voor de wisselvalligheden die - met uit-
zondering van enkele verhalen en het toneelspel 'De Schone Slaapster',
welke volledig verwezenlijkt werden zoals het initiaal concept ze had uit-
gedost en uitgerust - mijn literaire plannen zo vaak doorkruisten. Bij het.
uitwerken van een schijnbaar belofterijk idee, volstond een banaal inci-
dent: het geblaf van onze whippet-hond, de bezorgde blik van Angèle of,
gedurende mijn tramreisje, het instappen van de veekoopman en de boer-
in aan de halte van Zillecote, om mijn aandacht afte leiden en mijn artis-
tieke werkzaamheid te fnuiken.
Hoe anders, klaagt Sterne, reeds in de aanvang van Tristram Shandy, zou
ik er hebben uitgezien, had, bij de eminente verrichting van mijn verwek-
ken, mijn moeder haar echtgenoot niet plotseling van de wijs gebracht
met de dwaze vraag: 'G'hebt toch zeker niet vergeten de klok op te win-
den ? ..'
Hoe cohaerenter, hoe harmonischer ware ook dit boek geworden, had de
Buitenwereld mij niet herhaaldelijk met haar interrupties en intrusies las-
tig gevallen. Waarom heb ik niet, zoals de held van de 'Laatste Verzoe-
king van Antonius', de volstrekte eenzaamheid gezocht om mij ongestoord
. te wijden aan die 'dagtaak heilig en voldoende'? Maar wie waarborgt mij
dat de ochtendbries, tikkend met een ontluikende rozenbot aan de ven-
sterruit van mijn kluis, mij niet naar 's levens heerlijkheden zou hebben
teruggelokt ?

Wij begaven ons te ruste. Tussen twee populieren hing de volle maan als
een transluciede tamboerijn met gespannen, bevlekt trommelvel. Haar
stralen gleden de slaapkamer in zulke dichtheid binnen, dat hun helling
wel een azuren springplank leek. Ik dacht aan de eerste avond dat wij de
nieuwe woning hadden betrokken en wij nog over geen andere verlichting
beschikten dan de kaarsen, die mijn moeder voor het Lieve Vrouwbeeldje
had aangestoken om de Hoge bescherming op huis en bewoners in te roe-
pen. Zij bad het Ave Maria en de litanieën der Heiligen. Als het vrome ge-
prevel stilviel, vulde ik, ontroerd door het aardse landelijke schoon, het
gebed aan met een: Ave Terra!
,Ave Terra!' luidde ook mijn morgenaandacht. Aan de horizontkade wer-
den de wolkige vaartuigen losgetouwd. Eerst naderden kleine bootjes:
spelevarend met vrouwen in witte zomerkleren, dan klompige schuiten en
vrachtschepen bestapeld met wol en twee enorme, grijze kruisers. In de
moestuin fonkelden reine, homogene dauwdroppels, zoals er enkel in kool-
bladen robbeIen. Het zonlicht flitste ook gensters uit het nikkel der fiets,
waarop Mariette, ons dienstmeisje, aangepeddeld kwam met de harmoni-
sche plooibeweging van dij en been. Duiven zwenkten boven en om haar
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als amoretten rond een allegorische praalwagen, en ook de zwaluwen en
mussen, zij aan zij geschaard op de telefoondraad, keken vol deferentie en
blijdschap naar de intocht der jonge Godin, die hun mild de dagelijkse
broodkruimels zou schenken.
Soms verlieten wij de omheinde tuin v~or een wandeling naar de stad of
in de velden. Sinds wij er niet meer verbleven was Claven ons zeer lief ge-
worden, vooral op zonnige Zondag-morgens wanneer over de golvende
parklovers, waaruit de Belforttoren als een rotsmassa uitstak, de wind de
beiaardmuziek als een Sirenenverlokking aandroeg. Met zijn gistende rei-
waters, zijn triestige, vaalgrauwe interieurs is Claven geen stad om er be-
stendig te wonen. Maar heerlijk is het er enkele uren te slijten toegevend
aan een plotse bevlieging - zoals Rachel, de heldin van Marcel Proust, die
telken jare op Allerzielen naar Claven reisde, omdat op heel de wereld
geen ander oord zo intens harmonieerde met haar geraffineerde melan-
cholie.
Maar meestal trokken wij dieper het land in. Eerst langs de kasteeJparken
met de gevariëerde lovers der oude beuken, kastanjelaars, notelaars en
soms het felle exotische vuur der rhododendrons. Gefascineerd .loerden
wij door hekken of haag. Een beurtelings beschaduwd en bezond, netjes
geharkt pad leidde naar een rond monopteros-tempeltje. Onder de koepel
hief een neerslachtige, beroesde Hebe met mollige arm een pleisteren
drinkschaal in de hoogte, waarnaar een zwaluw de bouwmaterialen voor
zijn nest aanbracht. Een gracicl brugje welfde over de vernauwde breedte
van de vijver, die zijn kroesbevlekt ovaal op het grasperk verder uitlengde
en wel een handspiegel leek, wier vertinning bij plaatsen afschilfert.
Langsheen de kalzijde wandelden wij in de richting van het dorp. Met
zijn schubbige staalgrijze schaliën vuurde de kerktorenspits als een sein-
mast. Vóór het kerkpor.taal het gedenkteken van de wereldkrijg : Het har-
nas van St. Michiel, de plaatselijke schutsheilige, en de namen tafel der
gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers waren in de eerste zonnige Lente-
dagen piëteitsvol herverguld.
Hier was dus de gemeerttekom: een brede straat, waar, van achter een
met een modeprent versierd vensterraam, een oude naaister de plaatse-
lijke geschiedenis in het oog hield, terwijl haar vingeren werktuigelijk een
trouwkleed aaneendriegden; de kruidenierswinkel, waar tevens radio-
benodigdheden en romanliteratuur in afleveringen te koop zijn; het 'Dui-
venlokaal ' met een keur van fonkelnieuwe roze en violette fietsen hangend
aan de zoldering; de laaiende smidse geflankeerd door de wagenmakerij
met vers-gemeniede karren en kruiwagens vóór de open poort; terwijl,
achteraan in de schemerige hoek van de werkplaats, een drietal lijkkisten
opgesteld staan. Verder de herbergen: 'In de Tramstatie' , 'Het Oud Huis
van Commercie', 'Het Nieuw Huis van Commercie', 'In het Oud Gc-
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meentehuis', 'In het Nieuw Gemeentehuis' - terwijl hetwèrkelijkgemeen-
tehuis geen he~berg was. .
Eens de roomkleurige pastorij voorbij met zijn schamel tuintje, waar ge-
willige palmstruiken zich tot enorme schaakpionnen of simplistische hoen-
ders lieten snoeien, belandde men plots weer te midden der schaars be-
halmde roggevelden en magere weiden. Toch trokken wij verder door dit
pover landschap, want aan de horizont, eindpunt van onze wandeltocht,
lagen de bossen van Zillecote met erin, als een camee verborgen in een
groen fluwelen foedraal: het middeleeuws slot. Alleen wanneer de Winter
ruimere einders opende, kon men zijn silhouet, met zijn tinnen en toren-
tjes, met de kettingen van de ophaalbrug door de arcering der boomstam-
men ontwaren. Daar, in het 'moordkamertje' , had Julien Martij n gesla-
pen, daar leefde nog in vrijwillige kluistering Minerva-Judithmediterend
over Pater Anselmus en de innovaties waarmee zij de Sint Andreasver-
ering zou kunnen verrijken. Waren het deze herinneringen die mij aan-
trokken of de verwachting dat, thans niet meer in de groezelige scheme-
ring van Smeltincks huis, maar in het heldere licht van een zomen~'eg, ik
plots nogmaals vóór de baronesse van Ertborn zou komen te staan?
Tenslotte bereikten wij de tramhalte waar, aan de ingang van de kasteel-
dreef, tien jaren geleden, de praalboog 'Goed Heil!' had gewenst aan de
baron en de tweede baronesse van Ertborn. Wij waren blij uit te rusten op
de groen bemosde bank vóór de kleine kapel. Door het ijzeren rasterwerk,
besmeurd met het roet van uitgebrande kaarsen, en waaraan met zijden
lintjes de miniatuurafbeeldingen van genezen lichaamsdelen gesnoerd
waren, kon,men al binnen de smalle, blauwen witte, conventionele Onze
Lieve Vrouw van Lourdes zien en naast haar een houten Sint Andreas.
Maande hier het opschrift 'Stilte!' tot ingetogenheid, een ander bordje
'Private Weg - Verboden Doorgang!' versperde, barser nog dan de pun-
tige ijzeren ketting, als een festoen doorwegend tussen arduinen paaltjes,
de statige dreef met de vierdubbele beukenrijen. Daar dit verbod de ra-'
vottende dorpskinderen niet afschrikte, drongen wij ook éénmaal door,
hopend het slot van dichtbij te zien. De boswachter wipte van uit het
struikgewas en hield ons tegen. Ik betoogde te vergeefs dat mijn vrouw,
mijn dochtertje en ikzelf argeloze wandelaars waren die bezwaarlijk van
wildstroperij konden verdacht worden; dat mevrouw de barones destijds
bevriend was geweest met mijn ouders. De opvolger van Stacivet stoorde
zich niet aan mijn argumentatie, die hij met knikkebollende koppigheid
beantwoordde: 'Ik ken ik maar mijnen consigne!' - waarbij hij 'zijnen'
consigne vermannelijkte, blijkbaar om 'hem' een gebiedender klank te
verlenen.
Gebelgd over zulke botte ongastvrijheid maakten wij rechtsomkeer. De
kleine Annie keek beteuterd naar haar ouders op, die zij als Adam en Eva
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uit een aards paradijs zag gedreven, niet door een schitterende, gevlerkte
aartsengel met vlammend zwaard, maar door een brute kerel met uit-
staande oren, ruige stoppelbaard en een jachtbuks over de schouder. Ik
sakkerde tegen de verwaande Westvlaamse adel in het algemeen en tegen
Mevrouw van Ertborn in het bijzonder. 'De landelijke heerlijkheden ho-
ren iedereen toe ... Het moet uit zijn met dit feodaal egoïsme! De commu-
nisten hebben gelijk!'
Angèle keek mij lachend aan. 'Ge hebt U nochtans geërgerd toen Herman
de Man verlangde dat het Hotel Doggerbank aan de ~emeenschap zou toe-
behoren! .. .' .
'0 dat is niet hetzelfde!' weerqe ik mij vol kwade trouw. Martine is de
lieftalligheid, de goedheid, de menslievendheid in persoon. Wat zij deed
voor de behoeftigen van Borgen kan op geen vijftigduizend frank na be-
cijferd worden! ... Terwijl die Minerva-judith-baronesse-van-na-den-vie-
ren, met haar bijgelovigheid en haar zotte kuren! ... '
'0, ook zij zal wel haar penning in de schaal van de schamele armen ge-
stort hebbenl' suste Angèle. 'Intussen was het best dat de boswachter
onze wandeling beknotte, want zie eens hoe schuw de hemel er uitziet
boven Lophcm! .. .'
Inderdaad, de porseleinen isolatoren der telegraafpalen tekenden hun
blankheid schel af op de paarse zuiderlucht. Ze leken wel magnoliabloe-
sems in de Lente, vóórdat een groen lovertje is uitgelopen. Wij haastten
ons huiswaarts langs de zandbaan, waar een wervelende stofwolk als een
spookachtige gids ons vooruitsnelde, om dan, perfiede dwaalgeest, zich
plots in het duistere dennebos op te lossen.
Het onweer weifelde nog, zo gedempt rommelend dat dit verre, dof ge-
dreun evengoed van de sneltrein Claven-Brussel kon afkomstig zijn. De
dreiging sloop rond langs de horizont, haar aanvalsmassa's concentrerend
eerst in de buurt van Tilleghem, dan afzwenkend naar Sparrekerke,.als
overlegde ze uit welke richting zij de storm op ons zou loslaten ... Ten
zenith, boven onze hoofden, schoof even het grauw open en door de breuk
klaarde, statig Olympisch als een marmerbeeld, een room-blanke wolk
dominerend over een perkje vredig blauwe hemel.
Bemoedigd schouwden wij op naar dit sereen maar kortstondig vertoon.
'Een bliksem!' kreet Annie beangst.
'Neen, enkel weerlichten!' verbeterde ik geruststellend.
Het was een vaalrosse schijn, die het compacte grauw van de einder door
deze belichting onderscheiden had in verschillende gekartelde bestand-
delen als afzonderlijke scher~en op een toneel.
Wij waren 'Eikenland' reeds zo dicht genaderd, dat we onze stap moch-
ten verlangzamen. De parklovers geraakten in woelige beroering. In de
uitkijkpost van de verandah zaten wij veilig. Buiten in de valavond hel-
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derde plots nat het glazen dak der broeikas op. Dan vernamen wij de
zuivere regenval. Iedere grote droppel plantte een struikje als van Vene-
tiaans glas op het zuiderse raamkozijn. En in meesterlijke worp slingerde
de bliksem zijn fosforescerende lasso's over de volle breedte van het hemel-
spansel.
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In onze tijd wordt het levensgevoel van W. Europa gekenmerkt door ont-
steltenis en angst. De angst wordt veroorzaakt door het besef, dat ik mij
niet meer onttrekken kan aan het geweld van de tegenstrevende wereld-
machten. Het geeft zelfs in het geheel niet meer, of ik mij innerlijk afzijdig
gevoel in het huidige wereldconflict, want mijn dagelijks bestaan wordt
direct beïnvloed door de geringste verschuiving in machtsverhoudingen.
Met onwil ervaren wij, dat de grote wereldmachten ons niet buiten hun
strijd wensen te laten, dat zij onder bedreiging een beroep doen op onze
materiële inspanning, terwijl zij door hun propaganda onze geest onrus-
tig houden.
De ontsteltenis wordt gewekt door wat wij horen van wat er van achter het
ijzeren gordijn tot ons doordringt, en door wat wij onderkennen in de
stroom van optimistische en oppervlakkige propaganda van Amerikaanse
zijde. Propaganda, waarvoor wij als Europeanen te oud zijn geworden
om ze niet te doorzien.
Inderdaad, wij zijn als oude mensen, die men tegen wil en dank wil gaan
verkassen. Mensen, die aan het eind zijn gekomen van hun denken over
de mens en de wereld, die reeds lang vrede hebben met het feit, dat ons
denken ons niet voerde tot het inzicht in de vragen, wat werkelijkheid is
en wat waarheid ... zulk soort mensen als wij zijn wil men nu dwingen
nog eens geheel van voren aan te beginnen, in een omgeving die wij niet
kennen en niet liefhebben, met methoden, die wij niet beheersen en niet
appreciëren. Men stelt ons daarbij wel allerlei oplossingen in het zicht,
maar deze oplossingen zijn niet nieuw, ze zijn zo oud als de ~ereld, en wij
weten dat ze niet bereikt zullen worden, al is het goed dat men er naar
streeft. Maar daarin hebben wij reeds onze plicht gedaan, in onze eigen
jeugd. En die is thans voorbij. Wij kunnen toch niet weer betrokken wor-
den in al dat, wat we al eeuwen en eeuwen hebben meegemaakt. Laat
ons met vrede. vVijwensen neutraal te zijn. Laat men door zijn strijden en
streven desnoods de materiële ondergrond van ons bestaan aantasten,
maar laat men onze vermoeide geest de vrijheid gunnen.
Wat horen wij dan zo wel van achter het ijzeren gordijn? Ik noem U een
willekeurig aantal gegevens op.
'Nacht in de middag' van Koestler. De man, waarom het gaat in dit boek
is geen 'V. Europeaan. Integendeel, hij is een Russisch communistisch
revolutionair. Hij houdt cr heel andere theorieën op na dan ons wel be-
vallen zouden. In zijn verleden liggen allerlei daden, die ons met schrik
vervullen. Hij verraadt zijn medewerkers, een vrouw die hij liefheeft, ar-
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beiders waarmee hij sympathiseert, in opdracht van zijn partij. Hij werkt
rücksichtslos. Maar toch begrijpen we deze man wel. Want het eigenaar-
dige is, dat deze man een individualist blijft. Hij houdt een zelfstandig
oordeel. Hij gelooft in het nut van oppositie. Hij is in staat om aan zich-
zelf te twijfelen. Hij lijdt aan de vreemde ziekte, om zich steeds het stand-
punt van de ander in te denken. In de kennismaking met zijn ondervra-
gers, die hij de 'Neanderthalers' noemt, begint hij steeds meer van de
mentaliteit van de ander te begrijpen, zelfszo veel, dat tenslotte zijn eigen
veroordeling hem logisch voorkomt.
Nemen wij nu een ander gegeven. De 'accusation-meetings' in communis-
tisch China. Deze bijeenkomsten worden ook gehouden in de boezem van
de Christelijke kerk. Wat daar gebeurt doet ons ontstellen. In het midden
van de gemeente staat een bisschop op en beschuldigt zijn broeder-bis-
schop ervan, een reactionair te zijn, een 'enemy of the people'. Een kort
geding volgt ter plaatse en de schuldig-bevondene wordt direct overgele-
verd aan de politie. Het verbluffende voor degenen, die dit meemaakten
als buitenstaander, is, dat deze gebeurtenissen niet alleen te verklaren le-
ken uit een behoefte van de Chinese kerk in China om zich opvallend
sterk revolutionair te tonen en zich op deze wijze te zuiveren van de be-
schuldiging van internationalisme. Neen, daarnaast schijnt het wel dege-
lijk zo te zijn, dat deze onderlinge 'zuiveringen' met overtuiging uitge-
voerd worden. Wat voor overtuiging. Uit Christelijke overtuiging? Wij
zullen deze vraag straks verder moeten bezien.
Dan hebben wij de bekende toekomstromans. 'Brave new world' van
Huxley is een bekende in dit genre. Het boek '1984' van Orwell maakt
eveneens veel indruk. In dit laatste boek wordt ons een maatschappij be-
schreven, die geheel beheerst wordt door de Partij, die door middel van
allerlei slogans haar programma er bij het volk inhamert, die een voort-
durende controle uitoefent op het leven van haar leden, door middel van
Z.g. telescreèns. De geschiedenis wordt herzien om het gedrag van de partij
logischer te kunnen maken, zelfs oude periodieken worden her-uitgegeven
om iedere twijfel de kop in te drukken. Van de persoonlijke vrijheid is
niets meer overgebleven. Nu wordt ons in dit boek verteld van twee jonge
mensen, die oppositionele gevoelens hebben, wier vertrouwen in de par-
tijleuzen aangetast wordt. Zij worden natuurlijk ontmaskerd, en daarna
vangt een serie verhoren aan, geheel vergelijkbaar met de verhoren van
Roebasjofin 'Nacht in de middag'. Alleen is de situatie hier duidelijker ge-
tekend. De Partij onderneemt het, deze afvalligen te bekeren en slaagt
daarin volkomen. Zij leren hun oppositionele gedachten te haten en
geven zich verder kritiekloos over aan de leiding van de Partij.
Dit zijn romans. Aangediend als toekomstromans, maar blijkbaar zijn ze
dat al niet meer. vVijzijn hevig geïntrigueerd om iets te begrijpen van de
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'bekentenissen', zoals de kranten ons die verhaald hebben van b.v. ker-
kelijke leiders in Hongarije. Die verhalen zijn merkwaardig eenvormig.
Langdurige voorbereidingen en dan een openbare rechtszitting, waarbij
de beschuldigde een volledige bekentenis aflegt, eigen nietigheid naar
voren brengt, wijst op het zinloze van zich te onttrekken aan de partijlei-
ding.
En wij vragen ons af: wat is daar gebeurd? Wij hopen op gruwelverhalen
over onmenselijke folteringen, want dat zou ons veel verklaren: daar is
volgens ons weten haast geen mens tegen bestand. Maar de couranten en
verslagen laten ons enigszins in het duister. Zijn er 'bekentenis-injecties'?
\Vorden deze beschuldigden in een soort hypnotische toestand gebracht,
zodat zij slechts post-hypnotische suggesties kunnen reproduceren? Het is
niet bekend, maar hoe meer wij ervan horen, des te sterker komt bij ons
het onbehagelijk vermoeden binnen, dat er onder deze biechtenden ook,
zijn, die dat bij volle verstand en met hun gehele menselijke overtuiging
doen.
Nu bekruipt ons bij het indenken van die laatste mogelijkheid een gevoel
van hevig onbehagen [en dat onbehagen is een van de stevigste pijlers,
waarop mijn gedachtengang in dit artikel steunt]. Wij halen het boek van
Koestler nog eens uit de kast, en herlezen, hoe Roebasjof zich gedraagt
tijdens zijn openbare rechtszitting. Tot onze opluchting glimlacht hij om
de werkelijke punten van de tegen hem gerichte aanklacht. Dat hij een
reëel complot gesmeed heeft om de partijleider te vermoorden, is onzin en
hij blijft zich daar volkomen van bewust. Maar die punten zijn voor
hemzelf van geen belang. Hij heeft er zich in geschikt, dat de Partij deze
onthulling nodig heeft voor haar propaganda. Hij neemt niet meer de
moeite, om dat te weerleggen. vVant, en nu slaat de schrik ons om het
hart, zijn ondervrager heeft hem inderdaad overtuigd, dat hij, zo dan niet
in de feitelijke, dan toch wel in de wezenlijke dingen van de aanklacht
schuldig staat. Hij heeft door zijn ondervraging ontdekt, dat hij inderdaad
een gevaar voor de Staat is, dat zijn oppositionele houding inderdaad fu-
tiel en onwaardig is.

Nu is de vraag, die ik in dit artikel wil stellen: waarom worden wij zo
hevig ontsteld door deze verhalen en gebeurtenissen? Waarom hebben
wij een panische angst voor de totalitaire wereldmachten? Waarom ver-
vult ons het leven, zoals wij lezen dat het in de totalitaire landen plaats
vindt, met een gevoel van sterke afkeer? Waarom willen wij er niet aan,
dat de held van het boek' I984' bekeerd wordt, dat Roebasjof zich leent
voo'rdat publieke proces, dat het wellicht eerlijke overtuiging is, wanneer
in China Christen-broeders elkaar overleveren in de handen van de poli-
tie?
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\-V'anneerwij ons gaan afvragen, wat de bron is van bepaalde menselijke
gevoelens, is er geen andere weg dan dat wij ons verdiepen in de mense-
lijke structuur.
In het eerste hoofdstuk van het boek van Goldstein, getiteld: 'Der Auf-
bau des Organismus', voert deze neuroloog het onderscheid in tussen 'ge-
ordende' en 'katastrofale' reacties. Het was de studie van' patiënten met
gestoorde hersenfunctie, die Goldstein aanleiding gaf, deze indeling in
het menselijk reageren te treffen. Een geordende of normale wijze van rea-
geren is een reactie, die, gezien de individualiteit van de reagerende en de
verhoudingen, waarin deze zich bevindt, ons als adaequaat voorkomt. In
de catastrophale reactie daarentegen treft ons het inadaequate, het inner-
lijk-tegenstrijdige, het chaotische, terwijl zij steeds gepaard gaat met wat
Goldstein 'Erschütterung' noemt. Meestal is deze 'Erschütterung', deze
ont-steltenis, een gevoel van angst, die dan nog een langdurige ontredde-
rende nawerking heeft ook. - Nu leerde de observatie van patiënten met
hersendefecten aan Goldstein, dat het organisme geleidelijk aan weer
gereïntegreerd raakt, waarbij de patiënt leert, de katastrofale reactie te
yermijden en zich door een normale wijze van reageren weer te handha-
ven in de samenleving. Op welke wijze vindt deze 'genezing' plaats? In
de eerste plaats doordat deze patienten iedere situatie, die een katastrofale
reactie zou kunnen oproepen, gaan vermijden. Dit geschiedt om te
beginnen min of meer onbewust. Zo kan het gebeuren, dat de zieke, ge-
heel onbewust, zich plotseling sterk verzet tegen ogenschijnlijk zeer een-
voudige handelingen of situaties. Eerst later wordt de zieke meer actief.
Hij tracht actief zijn situatie, zijn omgeving, zo te beperken, dat hij de
zich daarbinnen voordoende situaties beheersen kan. In andere gevallen
wordt de patiënt a.h.w. listig. Hij vindt 'surrogaat-prestaties'. V/anneer
eewbepaalde situatie een bepaalde handeling van hem vraagt, levert hij
een andere handeling, die op zichzelf wel niet geheel zinvol is, maar
waarvan hij weet, dat ze geen katastrofale reactie bij hem oproept. Wat
verder bij deze mensen opvalt, is een neiging tot rust en een zekere peute-
rige ordelijkheid. Veel waarde wordt er door de~e patiënten aan ge-
hecht, wanneer de dingen 'op hun plaats' liggen. In deze twee kenmerken
is natuurlijk weer te bespeuren het streven van deze defectueuze structu-
ren, om de situatie, waarin zij verkeren, te beheersen, te beperken, zodat
daarin geen prikkels meer voorkomen, die bij hen een gevoel van sterk on-
behagen en angst opwekken. Wij weten bijvoorbeeld wel, hoe oude men-
sen, die enigszins kinds beginnen te worden, vaak een zelfde listigheid
ontwikkelen, om zich te redden uit situaties, die zij niet meer beheersen
kunnen. Zij worden vol van gemeenplaatsen, vermijden iedere specificatie
en kunnen op die wijze nog geruime tijd de conversatie gaande houden,
zonder dat men veel van hun defecten bemerkt. Men zegt wel eens
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schertsend dat als staatsman zo vaak de zeer ouden naar voren komen,
omdat juist de grijsaard zo sterk is in die algemeenheden en vaagheden,
die in het politieke leven blijkbaar het toppunt van wijsheid zijn.
Wij zullen nu niet verder ingaan op andere kenmerken, die Goldstein bij
zijn herstellenden vond, hoe leerzaam dat ook ZOl! zijn. Het wordt tijd,
om voort te gaan met onze gedachtengang.
En dan treft het direct, dat Goldstein bij zijn herstellenden allerlei ver-
schijnselen vindt, die ons bij normalen geenszins onbekend zijn. In het
leven van normalen vinden wij deze verschijnselen het meest onverhuld
in het burgerlijke milieu. Hier zien we een onbewuste of bewuste beper-
king van het milieu, b.v. in het afbakenen van wat geldt en wat niet
geldt, in het veel bezigen van stereotype algemene 'levenswijsheden', en
niet het minst in de behoefte tot het opvullen van het ledige [een ander
symptoom bij Goldstein's patiënten], b.v. door zinloze conversatie, radio-
rumoer en spelletjes. Er is echter in het geheel geen reden, om ons boven
de burgerlijkheid verheven te voelen. De Engelse aristocraat, van wie
men een handeling of een uitspraak vraagt, die in zijn voorvaders' en zijn
code niet voorkomt, geraakt in een toestand van acuut onbehagen en
weet zich slechts door het uitspreken van de toverformule 'It is not done'
te bevrijden van deze onverhoedse aanval. Wat er na het uitspreken van
deze woorden nog verder gebeuren kan, hij heeft zich daarmede veilig
verschanst in het vaste systeem van dingen, die voor hem gelden en din-
gen, die voor hem niet gelden en waarmee hij dus niets temaken wil hebben.
Wij gaan niet te ver, wanneer wij zeggen, dat ieder mens streeft naar een
regulering en codificering van zijn milieu, opdat hij steeds vaardiger
'normaal' zal kunnen reageren en niet meer getroffen zal worden door de
catastrophe van zich geplaatst te zien voor Onbekende eisen in een onbe-
kend milieu.

Nu keren wij terug naar de huidige tegenstelling in de wereld. 'De vrije
wereld' tegenover de totalitairen. Laten wij de bezwaren van de Westerse
wereld tegen de totalitaire stelsels nog eens de revue laten passeren.
Onze belangrijkste bezwaren tegen de totalitaire systemen zijn van per-
soonlijke aard. Wij zeggen, dat het gaat om de menselijke persoonlijk-
heid. Van die menselijke persoonlijkheid zeggen wij te verdedigen en te
willen handhaven: zijn lichamelijke en geestelijke vrijheid, zijn vrije ont-
plooiing, zijn vrije meningsuiting. Wij kunnen ons geen menselijke samen-
leving voorstellen, waarin deze drie eisen verwaarloosd zouden worden.
Wij weten, dat wij bij het ontbreken van deze drie voorwaarden eigenlijk
niet zouden kunnen leven. Een leven zonder persoonlijke vrijheid zouden
wij wellicht noodgedwongen kunnen leiden, maar het zou voor ons be-
sef geen leven genoemd mogen worden. Alleen de gedachte aan een maat-
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schappij zonder deze drie fundamentele 'mensenrechten' vervult ons
met groot onbehagen. De beschreven bekentenissen [wij plaatsen het
woord in dit verband meestal tussen aanhalingstekens] vullen ons met
een gevoel van hevige schaamte, in de eerste plaats om de biechtende, die
zich zijn vrije meningsuiting heeft laten breken, en eveneens voor die men-
sen, die hem dit aandeden en hem op deze wijze van zijn intrinsiek men-
selijke waardigheid beroofden.
Nu meen ik, zolang we alleen de in de voorgaande alinea genoemde
waarden hanteren, wij nog niet veel anders doen dan zwaaien met onze
codes, waarbij we dan nog blind zijn voor het feit, dat de 'andere' partij
wellicht ook een code heeft, al is dat een geheel andere dan de onze. Wij
plaatsen slechts tegenover de totalitaire ideologie de ideologie van de hei-
ligheid van de afzonderlijke menselijke persoonlijkheid. '
De vrije meningsuiting, het vrije onderwijs, het zijn, gezien van onze struc-
tuur uit, de coördinaten, die ons bekend zijn. Tegen deze vertrouwde lij-
nen kunnen wij ons leven projecteren en ons gelukkig voelen. Zodra men
ons met andere coördinaten op het lijf komt, zouden wij catastrofaal rea-
geren. Wij wensen dus verder daarbuiten gehouden te worden, en komt
het te dicht bij, dan gebruiken we alle wapenen van ons arsenaal om ons
onbeïnvloed te houden. 'Wij hebben in onze eigen samenleving tal van
prettige en bekende spelen, om de leegte op te vullen.
oEnhoe is het nu met de andere partij? Ik kan U daarvan niet uit de eerste
hand vertellen, maar zou de veronderstelling, dat het daar precies zo is
als bij ons, ver van de waarheid liggen? Daar gelden andere waarden: de
Staat, het Volk, de Partij. Met deze begrippen vindt ook in sterke mate
sacralisatie en codificering plaats. Een communist in Rusland zal zeker
eerlijk overtuigd zijn, dat het leven in W. Europa niet om uit te houden is.
Valse voorlichting, zult U zeggen. Mogelijk. Dat neemt niet weg, dat aan
een gelovig communist de idee, dat de persoonlijke meningsvrijheid een
hoger goed is dan het Partijbelang, als iets ontzettends moet voorkomen.
Dit past niet in zijn coördinaten. En een dergelijke samenleving, rustend
op dergelijke pijlers, kan hem slechts angst voor catastrofale reacties in-
boezemen.
'Doet niet alsof U iets vreemds overkomt.' Meen niet, dat er fundamentele
verschillen zijn tussen de Franse revolutie, in welker ideologieën wij leven
en de revolutie van Lenin of van Mau Tse-doeng. Een revolutie is een
beeldenstorm op de oude coden, en wordt steeds gevolgd door een codi-
ficering van de nieuwe leuzen. Anders zou een mens niet kunnen leven.
Zijn structuur is in het geheel niet vrij. De vrijheid kan hij slechts sacra-
liseren, op vaandels schrijven, innerlijk echter kan hij haar niet verwerke-
lijken, hoogstens in korte momenten vermoeden.
De mens bouwt zich zijn wereld op volgens zijn structuur. En de grond-
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structuur van ieder mens is dezelfde. Hij mag variëren in wat hij zich als
coördinaten kiest [en daarbij is nog eigenlijk in het geheel niet van enige
vrije keus sprake] maar dat is alles. Zodra dat met hem gebeurd is, zal hij
zich vastleggen in die structuur van zijn milieu, opdat hij door geen ang-
sten getroffen wordt.
Is dit een te somber, een te beperkt beeld van de mens? Zijn wij slechts
zulke robots? Verkondig ik U een wat gemoderniseerd determinisme?
Waarom denken wij de verschrikkelijkste dingen van deze wereld? Hoe
scherp kunnen wij verwerpen. Hoe cynisch kunnen wij de ondergang
voorspellen. Dat wil zeggen: de ondergang van de wereld. Niet van ons-
zelf. Niet van mij. Wantik ben een God. In mij zitten alle mogelijkheden.
Ik ben niet beperkt.
Klopt dat allemaal met elkaar? Neen, daar klopt natuurlijk niets van.
Want de mens bouwt de wereld naar zijn structuur. Zoals de wereld is, zo
is hij.
Zullen we dan die mens ook maar weggooien? Wat blijft er voor indruk-
wekkends aan hem over, wanneer hij blijkt te reageren als een seniele, en
het nog niet eens in de gaten heeft ook?
Neen, laten we de mens maar niet weggooien. Laten we wel allerlei on-
wezenlijke illusies over hem opgeven. B.v. de illusie, dat ik iets meer zou
zijn dan een lid van het menselijke geslacht. Dat hij eigenlijk God zou zijn.
Iedere analyse geeft een gevoel van onbehagen. Wij begrijpen nu waar-
om. Een analyse onthult verbanden, waarvan wij niets wisten, die niet zo
maar passen in ons coördinatensysteem, en wij voelen ons ontluisterd en
beangstigd. Wij zijn één keer zo. En dat is niet erg. Wees gerust angstig,
maar laat U door Uw angst niet meer beangstigen. Er kan ons niets
vreemds overkomen. En die menselijke structuur, die wij met alle mensen
gemeen hebben in grondtrekken, is niet minderwaardig. De mens, in zijn
bepaalde structuur, is zeer beminnelijk. Wij hebben geleerd om niet
meer te lachen om gebrekkigen, dwazen en senielen. Niet uit fijngevoelig-
heid, maar uit respect lachen wij hen niet meer uit. Uitlachen van defec-
ten is slechts een hulpeloze poging, ons coördinatensysteem voor onbe-
kende factoren te vrijwaren, een zelfbeveiliging, een zelfbeperking om
in stand te kunnen blijven.
Nog een ander gevaar heeft een analyse. Na de analyse wéten wij, en dat
besef gebruiken we weer direct om uit te springen boven het menselijk ge-
slacht. Wij voegen ons bij de verlichten, bij de genen, die alles kunnen.
Die b.v. vrij zouden zijn van de beperking der gecodificeerde coördinaten.
Wij zijn dan degenen, die evengoed totalitair kunnen denken als demo-
cratisch, het is toch door onze analyse gebleke~, dat daar geen wezenlijk
verschil tussen bestaat, dus nu staan we er toch boven? - Die gedachte is
onze laatste illusie, een zeer gevaarlijke en ongeneeslijke, wijl een uiterst
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hoogmoedige. Vallen wij daarin, dan hebben wij de analyse niet begre-
pen. Want daarvan luidt het resultaat, dat de mens structureel zich be-
perkt, zich inwalt, niet in staat is tot vrijheid, omdat de angst, die hem in
het ledig overvalt, te groot voor hem is om te dragen.
De menselijke structuur is beminnelijk. Zij is zonder meer niet waardig.
Zijn waardigheid ontleent de mens niet aan zijn vermogens, maar slechts
aan het verbluffende feit, dat God injezus Christus deze structuur aange-
nomen heeft.
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H. A. KRAMERS

ALS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER

Met Professor Hans Anthonie Kramers is zonder twijfel een van onze
grootste geleerden op het gebied der theoretische physica heengegaan.
Kramers, met zijn veelomvattende kennis, zijn groot inzicht en zijn be-
zonken oordeel op wel bijna ieder gebied der natuurkunde, behoorde tot
die kleine groep van physici, die, in de twintiger jaren geregeld samenko-
mend in het Instituut voor Theoretische Physica van Niels Bohr in Ko-
penhagen, de grondslag legde voor de ontwikkeling van de moderne
quan tummechanica.
Reeds op 21 jarige leeftijd, in 1916, kwam Kramers naar Kopenhagen,
waar hij als Bohr's eerste assistent getuige was van de stichting van het
later zo beroemd geworden Instituut. Kramers nam hier een essentieel
aandeel in het wetenschappelijk onderzoek en de vele discussies binnen
de steeds wisselende kring van vooraanstaande theoretische natuurkundi-
ge'n uit vele landen, welke leidden tot de ontwikkeling van de quantum-
mechanica. Op deze geheel nieuwe theoretische conceptie, welke onver-
brekelijk verbonden ismet het principe der complementariteit, is de gehele
moderne ontwikkeling der atoomphysica en der kernphysica gebaseerd.
Kramers interesseerde zich hierbij in het bijzonder voor het centrale pro-
bleem van dit gehele complex: de wijze waarop het licht door systemen van
atomaire dimensie wordt geabwrbeerd en wordt uitgezonden. Ook zijn dis-
sertatie over de In tensiteit van de Spectraallij nen, waarop Kramers in 19 I9
in Leiden bij Ehrenfest promoveerde, was met dit gebied nauw verbonden.
Na vanaf 1922 als lector aan het Instituut voor Theoretische Physica in
Kopenhagen verbonden te zijn geweest, werd Kramers in 1926 benoemd
tot hoogleraar in de Theoretische Natuurkunde in Utrecht. Met zijn leer-
lingen werkte Kramers hier verder aan de ontwikkeling en verdieping
van de nieuwe wetenschap in het bijzonder ook aan de vele toepassingen
bij de verklaring van de eigenschappen van atomen en moleculen. Toch
werd Kramers in de eerste plaats getrokken naar de meer fundamentele.
problemen, die op dit nieuwe gebied ontstonden. Hem boeiden vooral
ook de mathematische aspecten en zijn grote wiskundige kracht was hem
hier behulpzaam om de vele moeilijkheden te overwinnen. Uit deze tijd
stammen o.a. zijn bekende beschouwingen waarin hij de methodiek ont-
wikkelde, welke later als Wentzel-Kramers-Brillouin-methode bekend
zou worden en zijn geliefde ç-Yj-methode.
In 1934 werd Kr3.mers als opvolger van Ehrenfest in Leiden benoemd en
hier toonde hij zijn grote gaven om met experimentele physici te kunnen
samenwerken, naar hen te kunnen luisteren en de resultaten van het on_
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derzoek theoretisch te interpreteren. Zijn stimulerend onderzoek over de
magnetische eigenschappen van de paramagnetische zouten naar aan-
leiding van de bekende proeven van De Haas en Wiersma, zijn onder-
zoekingen op het gebied der magnetooptische draaiing van het polarisa-
tievlak naar aanleiding van de proeven van Becquerel en vele andere
theoretische onderzoekingen zijn van grote betekenis geweest voor de ex-
perimenten bij lage temperaturen op het Kamerlingh Onnes Laborato-
rium. In deze tijd ook vond Kramers de gelegenheid zijn beroemde boek
'Grundlagen der Quantenmechanik' te voltooien, nog een standaard-
werk tot in de huidige tijd, dat een zeer originele en diepgaande behande-
ling van de 'spin' van het electron en van de stralingstheorie geeft. Het is
onmogelijk in het kader van dit korte artikel al zijn latere onderzoekingen
ook maar bij benadering recht te doen wedervaren en wij moeten deze
daarom stilzwijgend voorbijgaan.
Kramers bezat de gave om ieder onderzoek waar hij zich mede bezig
hield tot een klein juweeltje der theoretische physica te maken: hij was
een kunstenaar onder de theoretische physici en ik zou hierbij in het bij-
zonder willen denken aan de fraaie vorm, die een tiental jaren geleden de
theorie der phasenovergangen in zijn handen gekregen heeft. Het isjam-
mer, dat door het specialistisch karakter der theoretische physica, deze
vorm van schoonheid door slechts zo weinigen ervaren kan worden.
Bij Kramers was het wetenschappelijk onderzoek deel van een omvatten-
der mens-zijn wat zich o.a. uitte in zijn grote liefde voor de muziek, voor
de beeldende kunst en voor de architectuur. Door zijn gave persoonlijk-
heid had men allerwegen in binnenland en buitenland de grootste ach-
ting voor hem. Niet alleen was hij lid van vele buitenlandse academies,
zoals in Denemarken, Noorwegen, België en Frankrijk, maar zijn grote
menselijke gaven hebben hem steeds ook een grote rol in het maatschap-
pelijk leven doen spelen: Zo heeft Kramers als voorzitter van de Techni-
sche Atoom-Energie Commissie van de Organisatie der Verenigde Naties
met langdurige onderhandelingen voor het eerst een gemeenschappelijk
rapport van alle naties tot stand gebracht. Ook bij de oprichting van de

~Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie en bij de onderhan-
• delingen voorafgaande aan de totstandkoming van de Noors-Nederlandse
samenwerking tot het bouwen van een kernreactor in Noorwegen heeft
Kramers een grote rol gespeeld. Een blijk van de algemene achting die
men voor hem had was wel het feit dat Kramers in 1948werd gekozen tot
president van de Union Internationale de Physique Pure et Appliquée.
Zijn plotselinge dood heeft op zijn vele vrienden en bekenden in de gehele
wereld een diepe indruk gemaakt. Zijn persoonlijkheid, als begaafd kunste-
naar onder de wetenschappelijke onderzoekers, zal ongetwijfeld voor allen,
zijn vrienden, zowel als zijn leerlingen, een stimulerend voorbeeld blijven.
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Op 24 April is Hendrik Anthony Kramers overleden, in leven hoogleraar
in de theoretische natuurkunde aan de Leidse Universiteit. 17 December
zou hij 58 jaar geworden zijn. Het heeft niet mogen zijn. De enige troost
in dit smartelijk en onherstelbaar verlies voor zijn vrienden, voor zijn
land, voor de wereld is dat hij geestelijk niet zal hebben geleden. Hij
streed niet tegen het leven, hij zal het ook niet tegen de dood hebben ge-
daan.
Ter herdenking van hem, die wel niet onze medewerker was, maar die
toch dicht bij ons en ons streven stond en in de overtuiging, dat het zijn
vele vrienden wellicht welkom zal wezen, hun eigen herinneringen aan
deze onvergetelijke mens te toetsen aan die van de man, die hem mis-
schien het best, maar zeker het langst gekend heeft, wil ik trachten hier
in enkele lijnen zijn portret te tekenen.
Te tekenen? Te schetsen liever, zo ongeveer op de wijze als Toon Kelder
het jaren geleden gedaan heeft: met rood krij t, meer weglatend dan weer-
gevend, en op oud aan de achterzijde beschreven papier. Maar is het hal-
ve zwijgen niet vaak welsprekender dan een volledige verhandeling? En
is die schijnbare onzorgvuldigheid in keuze en gebruik van het materiaal
niet juist in overeenstemming me~ het onderwerp? Ik heb Kramers van
ons beider prille jeugd af d.i. meer dan vijftig jaar gekend; ik heb hem in
alle denkbare situaties meegemaakt; alle ogenblikken van dag en nacht
tezamen met hem beleefd, maar 'verzorgd' kan ik hem mij niet voorstel-
len, uiterlijk noch innerlijk. Daartegen verzette zich zijn geniale natuur.
Het veel misbruikte woord is hier wèl op zijn plaats: geniaal was hij, niet
alleen als geleerde, maar ook als mens. En zelfsdaarin apart. Zijn geniali-
teit uitte zich niet in een gebrek aan aanpassingsvermogen als negativum,
zo vaak stigma en sjiboleth van het genie, maar als positivum: in een
zichzelf gelijk blijven in alle middens en omstandigheden. Hij was zich-
zelf voor iedereen en altijd, dezelfde toen hij studeerde, dezelfde toen hij
professor was, dezelfde ook als voorzitter van de Technische Atoomcom-
missie van de Verenigde Naties, toen voor een wijl het lot van de wereld
mede in zijn handen lag. Atoomkernen mogen splitsbaar zijn, zijn kern
was onsplitsbaar. Ook het kinderlijke, dat dicht bij het geniale ligt, had
bij hem niet de negatieve vorm van grilligheid in verhouding tot of af-
hankelijkheid van anderen, maar de positieve van alles onbevangen waar-
nemen en alles spelenderwijs onthouden.
Bovenbedoelde tekening heb ik voor me staan, terwijl ik dit schrijf, maar
nodig heb ik haar niet om zijn gezicht weer vóór me te zien: het getuigde
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van bolronde gemoedelijkheid en kinderlijke gulzigheid eer dan van diepe
geest en vlijmscherp verstand; tenzij men op het hoge en fraai gewelfde
voorhoofd lette en ook dan nog dacht men aan diep en scherp niet zo zeer
als aan ruim, aan veel-, aan potentieel alles-omvattend. En zo was hij
ook: zacht van aard, levensgretig en breed, ongewoon breed naar belang-
stelling en vermogen.
Eens had ik de gelegenheid - hoe prijs ik het nu haar niet te hebben laten
voorbijgaan! - om hem, op mijn wijze, te huldigen. Het was op 30 Octo-
ber 1948 aan het diner in L'Europe te Amsterdam, hem opgedist door
zijn vrienden en collega's ter gelegenheid van het feit, dat hem diezelfde
dag in de grote vergaderzaal van het Trippenhuis, de zetel der Koninklijke
Akademie, de Lorentz-medaille was aangeboden, de hoogste onder-
scheiding, om de vier jaar toegekend aan de meest verdienstelijke natuur-
kundige, van ons land niet alleen maar van de wereld.
'Moest " zo heb ik daar o.a. gezegd, 'moest hier slechts de geleerde wor-
den gehuldigd, ik zou in alle talen gezwegen hebben. Nu ik echter de
vriend en dus de mens mag huldigen, zou ik wel in alle talen willen spre-
ken.' Ik heb voor een bepaald soort werken van wetenschap en kunst eens
de term 'poly-interpretabel' gebruikt, daarmee bedoelende, dat zij, door
hun overrijke inhoud, vrucht van tegenstellingen omvattende spanning
in hun schepper, voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. Voorshands zou
ik geen betere karakteristiek weten van Kramers' persoon, ja, achteraf
vraag ik me zelfs af of mij niet, die term vindend, onbewust zijn persoon
voor ogen heeft gestaan. Want achter al wat hij zei en deed lag nog altijd
iets anders en het hing maar van het bevattingsvermogen van de waar-
nemer en gespreksgenoot af, of zijn woorden als een oppervlakkige op-
merking vergeten, dan wel als een diepzinnige wijsheid begrepen werden:
poly-interpretabel. Het was diepzinnig, altijd of toch bijna altijd, maar
het had er nooit of hoogst zelden ook de schijn van.
Dit alles reeds stelde hem boven veruit de meesten. Hij is de enige mens,
wiens meerderheid ik letterlijk mijn leven lang en dan steeds als iets on-
weerspreekbaars ervaren en erkend heb. Die woorden verzin ik niet nu:
zij staan in mijn dagboek en ik heb ze daarin geschreven op de dag, dat
een telegram mij zijn overlijden meldde en ik te ver weg was om een over-
komst naar zijn doodsbed en begrafenis zelfsmaar te overwegen. ZÓhoog
stond hij boven de meesten, - al heeft de overwaardering van literaire en
artistieke roem tegenover de onderwaardering van wetenschappelijke
grootheid door het publiek, belet dat velen dit wisten - zó hoog, dat nog
een ander woord in de gedachte komt van degene, die over zijn wezen
nadenkt: onvergelijkbaar, ja, onvergelijkelijk.
Als ik zijn ontwikkelingsgang naga - en wie zou dat in zekere zin beter
kunnen doen dan ik met mijn ervaring op dat punt van een halve eeuw?-
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dan zie ik dat deze niet alleen anders, maar zelfs juist andersom was dan
de gewone. Immers voor gewoon mag ik wel het ontwikkelingsschema
houden, dat Charlotte Bühler op grond van veelzijdige studie heeft opge-
steld: de verdeling in vijf fazen, waarvan de eerste een afname voorstelt
van de multi-Iaterale potentieel gegeven mogelijkheden, de volgende drie
daarentegen een telkens toenemen der dimensies, terwijl de vijfde ten-
slotte een afneming daarvan te zien geeft. Bij Kramers echter was het juist
andersom in zo verre, dat de potentieel gegeven mogelijkheden zich lan-
ge tijd niet alleen hebben gehandhaafd, maar zich eerder nog schenen
uit te breiden. Ik herinner me zeer goed zijn strijd als jong student met
Ehrenfest, die hem - van zijn standpunt terecht - uitsluitend op de physi-
ca wilde concentreren en ik herinner me nog levendiger de onrust, die dat
in hem wekte. Hij kon en wilde die faze niet verlaten. Die onrust was bij
hem niet de onbevredigdheid om verloren mogelijkheden, het was bij
hem de onrust, voortgesproten uit het vage gevoel van zovele alsnog te
realiseren mogelijkheden. En ze uitte zich al even typerend, onbegrijpe-
lijk voor de buitenstaanders en misschien alleen voor mij duidelijk. Het
kon gebeuren, dat ik op zijn studentenkamer kwam en er alle meubels
versleept vond; en die onbeschrijfelijke wanorde-uitingvanzijn onrust-
rationaliseerde hij dan door de onverwachte opmerking: ik ben het aan
het gezellig maken. Of wel we zaten braaf samen te werken - en dat was
niet eens zo heel zelden - en hij zei op eens: laten we in Arnhem gaan
eten; het kon ook Maassluis of Zwolle zijn. Ik heb nog andere herinnerin-
gen aan die onrust: ze behoren tot de beste van mijn leven.
En toen, op een leeftijd, dat de dimensies behoorden toe te nemen, begon-
nen ze bij hem afte nemen. Ehrenfest kreeg zijn zin, de physica werd zijn
voornaamste belangstelling en bezigheid, maar ook dat ging toch weer op
een bizondere wijze, want al spreek ik hier dan niet over de physicus Kra-
mers ik mag toch wel zeggen, dat het bizondere van die physicus daarin
bestona, dat al die potentialiteiten op de een of andere geheimzinnige
manier in zijn wetenschappelijk werk'waren opgenomen.
Dat laatste heb ik ook, nu vier jaar geleden, aan tafel gezegd. Ik liet er
toen op volgen - wie kent de toekomst? - dat ik dorst te voorspellen, dat,
terwijl de laatste faze, die met de beginnende ouderdom pleegt samen te
vallen, gemeenlijk een vermindering van dimensies te weeg brengt, ook
dàt proces bij hem omgekeerd verlopen zou, de dimensies bij hem weer
zouden toenemen en hij in zijn ouderdom de vruchten zou dragen van al
de bloesems, die zijn lange jeugd in'zo overrijke pracht had te zien gege-
ven: onvergelijkelijk ook dit. Het heeft niet mogen zijn. En ons rest niets
dan die onvenvezenlijkte verwachtingen als een krans van immortellen
neer te leggen op zijn graf.
Niets dan lof dus? Ik ben altijd van oordeel geweest, dat lof haar ware zin
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ontleent aan critiek. Alles in dit leven moet betaald worden, zelfs het ta-
lent en dus zeker het genie. Kramers' uitzonderlijke rijkdom van aanleg
heeft onmiskenbaar storend gewerkt op het tot stand komen van een
evenwichtstoestand in zijn ziel, zijn hart en zijn geest. Het feit, dat hij
levend gebleven is, - zijn hoogste kwaliteit - heeft juist omdat het een zo
hoge kwaliteit was, remmend gewerkt op het stollen van zijn overtuigin-
gen en die onvastheid van overtuiging heeft niet zelden ook een onzeker-
heid van handelen veroorzaakt. Als ik het in een beeld mag zeggen, dat
-als hetten minste goed is- hier zeker niet misplaatst is: om de vaste kern
van zijn karakter wentelden een onnoemelijk aantal onzekerheden, waar-
bij vergeleken de electronen in het atoom zich rustig gedragen. Zo is ook
- en dàt zeker kan niemand beter weten dan ik - zijn vriendschap niet
volmaakt geweest. Men kon altijd een brief van Kramers verwachten,
maar men moest het niet doen op het ogenblik, dat men dacht: nu moet
hij mij toch schrijven. Een bezoek van hem was altijd mogelijk, maar
men moest het niet verwachten, wanneer men ziek of ongelukkig was.
Men begrijpe mij goed: dit is geen klacht. Want was het niet zo, dat dat
tikje onvolmaaktheid van zijn vriendschap - paradoxaal gezegd - er juist
het hoogste genot van uitmaakte? Omdat het oqk haar zo door en door
menselijk en tegelijk toch ook weer zo onvergelijkelijk maakte? Zo onver-
gelijkelijk, o~dat - ik kan het niet anders uitdrukken dan in een theolo-
gische term, al schijnt het wat hoogdravend te klinken - omdat het zijn
vriendschap als een genade deed ervaren, genade juist omdat de teleur-
stellingen geleerd hadden, haar niet als een recht te beschouwen.
Zo groot was onze vriendschap, dat ik bij het vernemen van zijn dood
wel bedroefd, maar niet ongelukkig was. Had ik wat ik toen voelde, moe-
ten benoemen, ik zou het eerder geluk genoemd hebben om wat ik heel
mijn leven rijk was geweest. Heeft het echte geluk niet altijd tranen? Mij
schoten de woorden van Homerus te binnen, die hij zelf bij de dood van
zijn moeder, in 1912, boven zijn bureau had opgehangen: ~Hoos te ful-
loon genejè, toiè de kai androon', als het geslacht der blaren is dat der
mensen; en toen dat andere van de dichter, die wij samen in datzelfde
jaar 1912, nu veertig jaar geleden, hadden stukgelezen, de woorden van
Schiller uit het gedicht, dat wij destijds het schoonste vonden dat wij ter
wereld kenden, uit de 'Ode an die Freude':
'Wem der grof3eWurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, mische
seinen Jubel ein.'
En ik hoorde in het verre J ogja de muziek van Beethoven, zoals Kramers
me die zo vaak op zijn cello had voorgespeeld.



Willem Avondrood

DROOM IS 'T LEVEN

XII

In werkelijkheid lag meneer Brom op de vloer om Liesje te bespieden.
Ook hem is haar gedrag opgevallen, en hij wil er het zijne van hebben.
Bovendien heeft hij met de student gesproken, en iets van diens tragische
gevoelens ontdekt. De student, die hem tevoren alleen geërgerd had door
zijn betweterigheid, is hem sympathiek geworden; hij ziet een deel van
zichzelf in de jongeman terug, het deel dat hem deed mislukken, maar
nog meer verwrongen. Het medelijden dat hij met hem heeft is medelij-
den met zichzelf.
"Vat meneer Brom door het gaatje in de vloer heeft kunnen zien bevestigt
het verwarde verhaal van de student volkomen. Liesje koestert liefde voor
de cel van Roffiaan. De cel is een levend wezen voor haar geworden, even
levend als haar oud-leerling, maar blijkbaar zonder diens afschrikwekken-
de vermogens. Of wekten die misschien gevoelens in haar die ze in haar
geest verafschuwde omdat ze ze niet kende, maar die ze in haar hart be-
geerde? Meneer Brom herinnert zich onder het gluren het gesprek dat hij
eens met haar over Roffiaan had gevoerd. Had ze hem toen eigenlijk niet
in bescherming genomen, hoewel ze hem aanklaagde?
Al peinzend zag hij hoe Liesje de hals van de cello streelde. Haar handbe-
wegingen hadden niets meer met vingerzettingen gemeen; zoveel kon
meneer Brom wel onderscheiden, al kende hij de techniek van het spel
niet. Haar streek leek wel bedoeld om de snaren tot trilling te brengen,
maar niet alleen tot muzikale trilling. Het meest echter verschrikte hem
haar stem. Het was een donker geluid, dat diep in de borstkas scheen te
beginnen, en de woorden die ze uitte vormden eerder geheimzinnige be-
zweringsformules dan begrijpelijke zinnen, hoe gangbaar ze stuk voor
stuk ook waren. Meneer Brom zag ook hoe Liesje haar benen om het in-
strument heensloeg en op haar stoel zo ver mogelijk achteroverleunde.
Weer, zoals die keer met Roffiaan, bespeurde hij op haar gezicht die ver-
ontrustende uitdrukking van verruktheid en gekweldheid tegelijk. Het
was dus geen wonder dat de oud-leraar aan een hevige verwarring ten
prooi was toen mevrouw Videlee bij hem aanklopte.
Als ze de trap is afgedaald gaat meneer Brom in zijn grootvadersstoel zit-
ten. Hij heeft geen moed meer om zijn bespiedingswerk voort te zetten.
Hij hoort vaag de dialoog tussen Liesjes stem en de klank van de cello;
een onverstaanbaar gesprek.lvIeneer Brom heeft zichzelf nooit toegestaan
zijn gevoelens voor Liesje te ontleden; hij liet ze maar op de bodem van.
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zijn ziel. De gelijkenis met zijn moeder was hem natuurlijk ook opgeval-
len, maar hij denkt daar liever niet aan; hij wil niet in iedere vrouw het
beeld van zijn moeder zien. Hij zou zo graag andere gevoelens voor haar
koesteren, al waren het dan maar de vaderlijke, waarop de vos had ge-
zinspeeld.
Wat zou een vader in deze omstandigheden voor zijn dochter doen?
denkt' meneer Brom. Hij zou haar misschien, zo groot als ze is, een pak
slaag volgens de oude school geven; of, als hij een zachtaardig en moder-
ner man was, zou hij al zijn overredingskracht gebruiken om haar tot
andere gedachten te brengen. Misschien ook zou hij haar naar een psy-
chiater sturen. Maar wat zou dat baten? Zo'n man zou een vorm van
hysterie bij haar constateren, haar aanraden zo gauw mogelijk te trou-
wen en kinderen te krijgen, veel kinderen of haar anders in een gesticht
onderbrengen. Ik geloof, zegt meneer Brom bij zichzelf, dat ik haar on-
opvallend met een liefderijke jongeman in aanraking zou brengen die ik
van tevoren had ingelicht. Maar waar die te vinden? :Meneer Broms over-
peinzingen brengen hem ongewild terug naar het gesprek dat hij met me-
vrouw Videlee heeft gevoerd nadat hij met de kapitein van zijn vergeefse
tocht naar Maupertuis wa,s teruggekeerd. Zij had zich toen iets over een
vioolbouwer laten ontvallen, en hem daarna uitgenodigd voor een be-
spreking op haar kamer. Zij heeft hem toen, zonder dat hij cr op aan-
stuurde, het geheim onthuld dat hij al lange tijd vermoedde maar nog
niet kende, en waarvan hij de openbaring eigenlijk al niet meer verwacht-
te. De vioolbouwer was haar man geweest, en ze had hem een zoon ge-
schonken. Haar man had een kleine, maar beroemde winkel, waar alle
groten in de muziek wel eens waren geweest als ze in dit land optraden.
Zij was er eens binnengelopen, om een gerepareerde viool van een zieke
vriendin op te halen, en er was toen van weerskanten de liefde op het
eerste gezicht ontbloeid waaraan de meesten niet meer geloven. Hij was zo
verliefd geweest dat hij gezworen had een viool te zullen bouwen waarvan
de klank haar goddelijke stem nabij kwam. [Ze had toen al in de muziek-
wereld van zich doen horen.] Dat was hem niet gelukt, en tragisch genoeg
was die dure eed, in liefde afgelegd, het begin geweest van de ondergang
dier liefde. Want hij was gaan zoeken en experimenteren als een alchi-
mist, om zijn viool te laten zingen als zijn vrouw. Goud uit lood maken
was misschien makkelijker dan een menselijke stem uit hout en snaren.
Allengs was hij vergeten dat het hem om háár stem te doen was geweest;
hij zocht alleen nog maar een vrouwenstem, een willekeurige, en toen ver-
ga't hij ook haarzelf. Hij sloot zich dag en nacht in zijn werkplaats op, en
als er niet hun al haast volwassen, begaafde zoon was geweest zou de
winkel geheel zijn verlopen. Hij had het talent van zijn vader geërfd, en
iets van de zakelijkheid van zijn moeder, maar niet veel; het gevoel had
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bij hem de overhand. Tenslotte had ze het niet langer kunnen uithouden,
dat waanzinnige gezoek van haar man, en ze was weggelopen, gevlucht
eigenlijk; de zoon had de zijde van de vader gekozen en bleef. Kortgele-
den, zo vertelde ze, had ze haar man toevallig ontmoet, in een drukke
winkelstraat. Hij was heel rustig geweest, praatte niet over tèrugkomen,
maar zei wel dat hij zijn pogingen had opgegeven, op aandrang van hun
zoon Peter. Hij was oud geworden, en voelde zich ook zo, zei hij. Hij was
van plan de \'linkel aan hun zoon te laten, en zelf te gaan uitrusten, hij.
wist nog niet waar. Aan haar borst?
Ze had meneer Brom in kinderlijk vertrouwen gevraagd of de vioolbou-
\ver dat misschien had bedoeld, en de oud-leraar had gemeend van wel.
Het is vreemd, had hij gezegd, dat uw stem verdwenen is in de tijd dat hij
er zo fanatiek naar zocht. Zoiets laat zich niet dwingen. !\tIaar nu hij er
blijkbaar weer naar zoekt, op een andere, menselijker manier, mag u niet
meer voor hem zwijgen. Hebt u, nadat u weggelopen was, nog gezongen?
Ze had geantwoord dat haar stem toen pas tot de hoogte en zuiverheid
was gekomen die haar min of meer beroemd zou maken. Het had haar
naderhand wel geleken alsof het geluid toch aan het afnemen was, ter-
wijl ze naast haar zoekende man leefde; hij had er misschien toch iets van
gevangen, al kon hij het niet in zijn viool overbrengen. Maar toen ze on-
der hem uit was bloeide haar stem op, en als die rampzalige verlamming
van de stembanden niet was gekomen ... Enfin, als pensionhoudster had ze
ook een bestaan. Uw man doet zijn winkel over, had meneer Brom gezegd,
u het pension, en u gaat samen wonen, buiten, in de bossen of aan de plas.
Mevrouw Vidclee was hem dankbaar geweest voor zijn antwoord. Een
ogenblik zelfswas hij bang geweest dat ze hem om de hals zou vallen, maar
ze had zich beperkt tot het betten van de ogen met een klein zakdoekje.
Die zoon, denkt meneer Brom, die begaafde zoon, zou dat niet de jonge-
man zijn die Liesje kan helpen? Als ik haar vader was, zou ik dan bij hem
kunnen aankloppen? Maar ik ben geen vader ...
Hij wordt zich pas nu de stilte bewust die in de kamer onder de zijne
heerst. Hij rolt het vloerkleed op zij, legt zich steunend op de grond en
gluurt door het gaatje. Er is niemand te zien; Liesje is weggegaan. Me-
neer Brom trekt zijn jas aan, en daalt op zijn tenen de trap af. Behoed-
zaam opent hij de deur van Liesjes kamer, loopt naar de muurkast toe en
haalt de versplinterde cel tevoorschijn. Zoals hij al vermoedde heeft Lies-
je hem nog nie.t aangeraakt; alles ligt nog precies zo als hij het indertijd
heeft weggeborgen. Hij wikkelt het instrument voorzichtig in een oude
lap, en loopt dan stil de tweede trap af. In mevrouw Videlees kamer
hoort hij onderdrukt gesnik. Hij aarzelt even, maar loopt dan verder de
gang door en trekt de buitendeur zachtjes achter zich dicht. Meneer
Brom is in de schemer op weg naar de vioolbouwer en zijn zoon.
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XIII

Niet ver voor hem uit gaat Liesje, de cel tegen zich aangeklemd, maar de
schemer maakt haar voor meneer Brom onzichtbaar. Bovendien slaat ze
al spoedig een andere weg in. Ze wordt naar de binnenstad getrokken,
waar het druk en vol vertier is. Onder het lopen neuriet ze een wijsje zon-
der eind, zoals kleine kinderen doen. Haar vrije hand streelt af en toe de
cel, maar hij heeft over het oude jasje van de student een foedraal aan, en
beantwoordt de liefkozing niet. Liesjes blik is de laatste tijd stralend;
haar ogen staan wijd open en haar lippen zijn ook meestal vaneen, alsof
ze een onzichtbare vloeistof opdrinken. Haar gang is wiegend, haast dan-
send; het is geen wonder dat menige voorbijganger haar nakijkt.
In de buurt van de café's gekomen loopt ze langzamer. Door de grote rui-
ten ziet ze de verlichte lokalen waar jonge mensen elkaar toedrinken en
oude heren aan de stamtafel hun zaken bespreken. Waar veel personen
bijeen zijn is de persoonlijkheid gevlucht. Zij vormen een verzameling,
waarin een opvallende kleur of toon alleen maar schijnt aangebracht ter-
wille van de schrijnende werking van het geheel, en niet om door de te-
genstelling eigen aanzien te verhogen. Ieder is deel van het geheel, en dat
ademt en drinkt en praat met duizend monden, als een apocalyptisch dier.
Als Liesje een van de draaideuren binnengaat, heft het dier zijn kop op
en kijkt haar met zijn duizend ogen aan. Het laat een zachte, verleidelijke
muziek horen, geschapen om de binnentredende het willoos worden mak-
kelijker te maken. Maar Liesjes wil is allang ergens anders; ze heeft geen
verdoving nodig. Ze zoekt rustig een leeg tafeltje en gaat zitten; de cel
zet ze tegen de stoel naast de hare. Ze bestelt twee glaasjes, en wacht
glimlachend de terugkomst van de kellner af. Het ene laat ze voor haar
metgezel neerzetten, het andere voor zichzelf. Ze vormt een eilandje, en
het dier moet machteloos haar onkwetsbaarheid erkennen.
Ze loopt café in café uit. In een van de lokalen heeft ze de cel het foedraal
uitgetrokken, en het vergeten mee te nemen. Ze draagt hem nu in het ver-
schoten jasje met zich mee; de strijkstok bungelt aan een van de stemknop-
peri. In haar hoofd praten kleine mannetjes druk en onverstaanbaar met
elkaar. Ze luistert lachend naar hun brabbelingen, en zegt zelf ook af en
toe een woord. Dan zwijgen ze verbaasd, maar even later barsten ze des te
opgewondener los. Liesje merkt niet dat ze dieper en dieper de oude bin-
nenstad indringt, en dat de café's obscuurder worden. Waar ze licht ziet en
muziek en stemmen hoort gaat ze naar binnen, om voor zich en haar cel een
glas te bestellen. Tenslotte belandt ze laat in de avond in een klein kroegje,
dat ze eerst niet had opgemerkt omdat het in een donkere zijstraat ligt,
maar waarheen ze getrokken wordt door de muziek die eruit opklinkt.
Er zitten een paar troosteloze mannen om een tafeltje, en op de hoge kruk-
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ken voor de tapkast hangen enkele opzichtig geklede jongemannen, die
met hun armen steun zoeken bij nog bonter uitgedoste meisjes. Liesje
merkt het gegrinnik niet op als ze binnenkomt, en gaat in een hoekje zit-
ten. Haar hoofd leunt tegen de krul van de cel, die als een vreemde ver-
starde bloem uit de lange steel van de hals opbloeit. Ze strijkt zacht over
de snaren, en hoort niet eens dat ze ontstemd zijn en valse geluiden ma-
ken, als een nauwelijks verborgen waarschuwing. In haar hoofd staan
andere samenklanken op die ze aan haar metgezel toeschrijft. Hoe kan ze
ook weten dat het strijkje achterin de zaal weer is gaan spelen, nadat de
cellist zijn bandgenoten iets heeft toegefluisterd?
Enkele voorzichtig gebroken accoorden, en daaruit verheft zich een luie
melodie, waarin gevaarlijke kracht sidderend sluimert. Om Liesjes mond
speelt een glimlach van herkenning. Die scherpe afsnijding, en dan weer
dat trage onverzettelijke opstaan, als van iemand die met vage wraakge-
dachten is bezield. Maar er is geen tegenstander te vinden, en hij begint
een woedende zoekpartij die iedereen verschrikt doet vluchten. Tenslotte
weet hij niet meer waarom en wie hij zoekt; hij begint bulderend te lachen
en er klimt een speels wijsje in hem naar boven dat hem tot dansen noodt.
Iedereen is opgelucht en niemand kan zijn benen meer in bedwang hou-
den. Liesje grijpt lachend de cel en loopt naar het achtereind van het
zaaltje, waar vlak voor het strijkje een kleine dansvloer ligt. Ze klemt het
instrument in beide armen, en werpt haar hoofd achterover. Slaakt zij
die schreeuw of is het de cellist? Het geluid vuurt haar in elk geval aan;
ze maakt de wildste passen en wervelt snel als de wind door de kleine
ruimte. De troosteloze mannen zijn aandachtig geworden en kijken zwij-
gend toe; de bonte jongens en meisjes aan de toonbank is het lachen en de
wellust vergaan. De waard wil telkens achter de tapkast vandaan komen
om in te grijpen, maar hij kan geen stap verzetten en blijft met een nat
bierglas in zijn dikke hand verbaasd staan. Allengs zijn de pianist en de
violist uitgevallen. Zij kunnen de cellist niet meer volgen in zijn grillige
improvisatie en laten hem nu maar alleen gaan. Zijn linkerhand springt
als razend langs de snaren heen en weer; de strijkstok is een bliksemflits.
Liesjes voeten draaien en trappelen. Uit haar geopende mond komt sto-
tend haar adem; haar ogen kijken star in het schelle licht van de lamp die
boven de dansvloer bengelt. Haar handen strijken wild en krampachtig
langs de rug van de cel, die nog steeds het oude jasje draagt, al zakt het
wat af; zijn korte been tikt af en toe tegen de grond of krast er langs. Zijn
snaren trillen zachtjes in valse kwinten mee, maar dat is nauwelijks hoor-
baar, ook voor Liesje. In haar oren is alleen die muziek, die een vlijmend
verlangen opwekt, des te scherper omdat ze niet weet waarop het gericht
is. De melodie is eeuwig onvervuld, hij heeft geen begin en geen einde, hij
komt nergens vandaan en voert nergens heen, en zo is het met haar ver-
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langen ook. Misschien dat ze al dansend het onzichtbare gebied bereikt?
Maar een gil van een van de lichte meisjes brengt haar, en alle anderen,
terug in het rokerige café. Het meisje heeft het niet langer kunnen uithou-
den; zelf niet in staat tot volledige overgave kan ze die bij een ander niet
verdragen. Iedereen kijkt verwilderd rond, als plotseling uit een slaap ge-
wekt, en allen komcn in beweging. Alleen Licsje staat nu doodstil met
haar gespreide handen voor haar gezicht; de cel leunt onzeker tegen haar
aan. De waard zet het glinsterende bierglas neer, en loopt naar het dans-
vloertje toe, zijn vochtige handen aan zijn broek afvegend. Hij wil Liesje
uit zijn café verwijderen, want hoewel hij niet begrijpt wat ze eigenlijk
gedaan heeft voelt hij dat het iets geweest is dat hij om zijn goede naam
niet kan toestaan. En die cellist wil hij ook niet langer houden. l\'1aar als
hij voor Liesje staat weet hij niet wat hij moet zeggen, en de cellist met
zijn vreemde ogen durft hij ook niet goed aanspreken. Maar dat hoeft ook
niet, want Roffiaan pakt zijn instrument in en zegt:
'Ik ncem haar wel mee, als u even een taxi opbelt.'
De auto rijdt hen naar de woonkazerne. Liesje heeft werktuiglijk haar jas
aangetrokken en laat zich willoos meevoeren. Tijdens de rit sluit ze de
ogen; ze merkt nauwelijks dat Roffiaan zijn arm om haar heen heeft ge-
slagen. Ze beseft niets meer; niet dat hij haar de trap ophelpt, haar uit-
kleedt en in bed legt, en bij haar komt liggen. Ze slaapt als hij zijn spel
van strelingen begint.

XIV

Het winkeltje van de vioolbouwer ligt tussen twee grote magazijnen inge-
klemd, als een bewijs in steen van de verdringing van het ambacht. Maar
binnen wordt dat bewijs weerlegd. De violen bloeien er als vreemde kel-
ken met lange gekrulde stampers aan de muren en achter het glas van de
vitrines. Door de glazen achterwand is de werkplaats te zien; daar verlus-
tigen vader en zoon zich in de welving van een juist gevormd achterblad
of snijden ze een sierlijke krul. Als meneer Brom binnen komt ziet hij al-
leen hun gebogen ruggen, die zelf wel van buigzaam hout lijken.
Hij legt de geschonden cello op de toonbank en slaat de doek open. Hij
betrapt zich op de gedachte dat er een gewonde voor hem ligt, en als
Peter Videlee voor hem staat zou dat best een jonge dokter kunnen zijn.
'Die ziet er lelijk uit, meneer,' zegt hij. '''Vat is ermee gebeurd?'
Meneer Brom vertelt hem dat een driftige leerling het instrument stuk
heeft geslagen, en hij let nauwkeurig op het gezicht van de ander. Het
drukt schrik en afgrijzen uit, als gold het een moord. Na enig zwijgen
zegt hij: 'Dat is erger dan een moord, meneer. Een mens kan zich nog
verweren, maar een cello niet. Dat arme instrument. We kunnen het wel
repareren, maar zijn ziel, meneer, zijn ziel wordt nooit meer gaaf."
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Hij onderwerpt het versplinterde hout aan een nauwkeurig onderzoek.
Zijn handen beta,sten de gebogen zijkanten en de hals; soms buigt hij zijn
gezicht tot vlak op het instrument, als luisterde hij naar de ademhaling.
Tenslotte draait hij zich om en tikt tegen de glazen tussenwand. Meneer
Videlee,een kleine vlugge man met een gezicht waaraan alles scherp is,komt
naar voren en buigt zich, zonder te groeten, meteen over de gehavende
cello.
'Geslagen, hè,' zegt hij na zijn onderzoek tegen meneer Brom, 'tegen de
grond geslagen. Een schande. Een keer heb ik zoiets nog eens gehad, met
een beroemde cellist nog wel. Die had zich voorgenomen zijn instrument
stuk te slaan als een bepaalde passage hem binnen tien keer repeteren
niet uit de vingers kwam. Natuurlijk lukte het niet, als je je ook zo iets
voorneemt, en hij deed het. Ik heb hem niet willen repareren. En deze?
Wat denk jij ervan, Peter?'
'Meneer is niet zelf de schuldige,' zegt Peter. 'Een leerling heeft het in
drift gedaan.'
'Een leerling meneer?' roept de vioolbouwer uit, 'en dat liet u gebeuren?'
'Neen, nee,' zegt meneer Brom, 'ik kom hier voor een huisgenote van me,
die cello-les geeft. Bij haar is het gebeurd. Ze is ervan in de war geraakt,
en kan zelf niet bij u komen. Ze is geestelijk niet...'
'Wie is het?' vraagt meneer Videlee snel.
'Ze woont in het pension van mevrouw .. .'
'Laat u maar, laat u maar,' zegt de ander, en hij heft de handen afwerend
omhoog. 'Ze heeft het me al verteld, bij een toevallige ontmoeting. -Dat
arme kind. Natuurlijk, Peter, we nemen dit aan.'
'Maar de ziel, vader, de ziel.'
'Die moet jij erin leggen, Peter. Je verstaat je vak toch?'
Meneer Brom is even volkomen in de war. Veronderstelt de vioolbouwer
dat zijn vrouw hem, haar pensiongast, in vertrouwen heeft genomen?
Heeft ze hem dat misschien verteld? En is hij op de hoogte van zijn plan-
nen met betrekking tot de rol die hij de zoon wilde laten spelen? Ofis hij-
zelf, uit eigen beweging, op die gedachte gekomen? Terwijl meneer Brom
zich al die vragen tegelijkertijd stelt grijpt hij, zonder het eigenlijk te we-
ten, de kans aan die de vioolbouwer hem, bewust of onbewust, heeft ge-
boden, en hij zegt tegen Peter:
'En legt u die dan ook weer in juffrouw Hemeling zelf?'
Geeft de vioolbouwer hem een blik van verstandhouding, of kruisen hun
ogen elkaar toevallig? Er volgt een stilte waarin meneer Broms woorden
blijven hangen; ze schijnen hoe langer hoe luider te gaan klinken, en vul-
len het winkeltje als orgelspel een kerk.
'Nu?' zegt meneer Videlee tenslotte.
'Ik zal het proberen,' antwoordt zijn zoon zacht, 'althans het eerste deel
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van de opdracht. Als het me lukt hoef ik vermoedelijk aan het tweede
niets meer te doen. Denkt u ook niet?' Hij kijkt meneer Brom ineens volaan.
'Komt u het instrument dan zelf brengen,' zegt deze aarzelend. 'Belt u
maar voor mij aan als het zover is; dan zien we wel verder.'
'Maar vertelt u Peter dan wcl even wat er eigenlijk met het meisje aan de
hand is,' zegt meneer Videlee. 'Daar heeft hij nu wel recht op, en het is
nodig voor zijn werk ook.' Hij nodigt de oud-leraar uit de geschiedenis in
de werkplaats te vertellen. Gezeten op een stoel, waarvan hij eerst zorg-
vuldig de houtschilfers heeft geveegd, bouwt meneer Brom langzaam en
voorzichtig zijn verhaal op. Hoe Liesje bij hem om raad kwam, hoe ze
daarna toch die Roffiaan ontving, hoe hij haar betoverde en liet dansen,
haar rustkuur bij zijn zuster, de vreemde thuiskomst, de vernietigde illusies
van de student, en dan haar beklemmende spel met de cel van haar dui-
velse leerling. Als hij zover is gekomen bergt meneer Brom het gezicht
in de handen en sluit hij de ogen, om dat smartelijk verrukte gezicht
van Liesje te verjagen. 'En wie weet waar ze nu is,' zegt hij tenslotte ge-
smoord. 'Ze is uitgegaan, met dat vervloekte instrument.'
'Ik hcb eens,' zegt de vioolbouwer als in zichzelf, 'de stem van de dier-
baarste vrouw in een viool willen vastklinken. Maar die liet zich niet van-
gen. Wat dat meisje nu wil, is dat eigenlijk niet hetzelfde? Alleen veel
gruwelijker. '
'Daar moet u niet meer over praten,' zegt de zoon. 'Maar bovendien, dit
is wat anders, geloof ik. Dat dansen, wat betekent dat vreselijke dansen?'
'Ja, dat was iets afschuwelijks,' zegt meneer Brom. 'Ik raak haar gezicht
nooit meer kwijt. Zo hemels en toch ook zo hels.'
In de werkplaats is het nu stil. De gedachten van de drie mannen zoeken
alle een eigen gang naar hetzelfde onbekende punt. Het luiden van de
winkelbel behoedt hen voor de overval van de aansluipende duisternis. Nu
kan meneer Brom nog vaag de huizen tegen de lucht zien afsteken als hij
de terugweg aanvaardt.

xv

Laat in de morgen wordt Liesje wakker, met een loom gevoel in haar hele
lichaam. Een zucht naar vergetelheid - hoewel ze nog geen enkele ge-
dachte heeft - doet haar de ogen gesloten houden. Ze tast blindelings het
kussen af, in de verwachting de harde krul van de cello te vinden, en be-
dwingt ternauwernood een kreet als haar hand iets weeks ontmoet. Nu
moet ze haar ogen wel openen. Ze kijkt recht in die van Roffiaan, en ziet
dat haar vingers op zijn glimlachende mond liggen. Als ze ze wil terug-
trekken bijt hij er wreed op, en even later kruipt een van zijn handen
langs haar buik omhoog. Bij haar borst gekomen blijft hij drukkend lig-
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gen. Het lome gevoel wordt klemmender; het verlamt haar. Zijn andere
hand neemt de hare vast, en legt die op zijn eigen borst. Ze voelt hem tril-
len als hij, haast geluidloos, begint te neuriën.
'Nu kun je niet meer dansen, hè?' zegt hij, plotseling afbrekend. 'Je bent
te moe, veel te moe. Waarom benje gisteravond ook zo wild geweest?'
Liesje kijkt hem strak aan. Haar lege hoofd stroomt ineens vol van herin-
nering, en ze ziet zichzelf dansen in het rokerige lokaal. Maar hoe komt
ze hier? Er is een afgrond tussen dat café en dit bed. Romaan overbrugt
die snel door te vervolgen:
'Ja, die cellist was ik. Ik speel in dat café. Je hebt op mijn muziek gedanst,
begrijp je, net als op onze laatste les, en daarna heb ik je meegenomen.
Je ligt in mijn bed; vannacht heb ik je veroverd, zonder dat je het wist.
Eigenlijk heb ik je dus niet veroverd. Maar dat gebeurt nog wel, later,
daar kun je zeker van zijn.'
Liesje wil overeind komen, maar zijn hand drukt als een zwaar gewicht
op haar en houdt haar neer. Als hij merkt dat ze wil schreeuwen legt hij
zijn andere hand op haar halfopen mond; ze proeft iets ziltigs. Zijn harde
knie drukt in haar schoot, zodat ze zich niet meer kan verroeren. Hij
buigt zijn gezicht naar haar toe en fluistert verder:
'Je houdt toch van me? Van mijn cel hield je, en dat was ik toch eigenlijk
zelf. Nu moet je overspringen op mij, en mij zo strelen als je hem zult
hebben gedaan. Dat wil je toch wel? Trouwens, je moet wel, want hij is
er niet meer. Ik heb hem in dat café gelaten. Nee, die daar in de hoek is
weer een andere. Daar speelde ik gisteravond op.'
Zijn stem kabbelt verder, gelijkmatig en zacht. Liesje kan er geen weer-
stand aan bieden. Ze wordt omspoeld, als door een kalme zee, en ze voelt
zich zonder angst te koesteren langzaam meegetrokken naar een steeds
wijkende horizon, het eind van deze wereld, maar het begin van een an-
dere. Toch vullen haar ogen zich met tranen als ze denkt aan de cello.
'>Vatis er van hem geworden, en wie zal hem nu met tederheid omringen? ,
Hij zal toch niet, als een levenloos ding, worden verkwanseld? Ze vraagt
het Roffiaan, maar die geeft een ontwijkend antwoord. Hij wordt natuur-
lijk verkocht, maar hij zal heus wel goed terecht komen. Een cello raak je
toch niet aan de eerste de beste kwijt? En nu moet ze niet meer aan die
cel denken, maar aan hem. Ze moet hem zijn borst strelen, en zijn buik,
net als hij bij haar doet. Werktuiglijk gehoorzaamt ze, en onder het trage
spel voelt ze zich weer wegglijden naar die onbekende gebieden.
Als ze weer wakker wordt, voor de tweede maal op die dag, is het bed ver-
laten en de kamer leeg. De schemering vult het kale vertrek met duistere
figuren. Een witte vlek op de tafel blijkt bij nader toezien een briefje te
zijn, waarop Liesje leest dat Roffiaan is weggegaan, maar voor de nacht
weer thuiskomt. Zal.ze op hem wachten?
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Nee, dat zal ze niet. Met een bijna bovenmenselijke inspanning staat ze
op, en als ze eenmaal overeind is stroomt ze vol energie. Ze voelt haar
zelfstandigheid terugkeren, en ziet ineens scherp dat zijn aanwezigheid
haar op onwaardige wijze willoos en machteloos maakt. Ze zal zijn zelf-
vérzekerdheid ondermijnen door weg te gaan. Ze kleedt zich aan - nu pas
wordt ze zich bewust van haar naaktheid - en na een afwezige blik op
het omgewoelde bed trekt ze de deur achter zich dicht.
De straat waarin ze rondkijkt is haar onbekend. Ze ondergaat, als ieder-
een, de dreiging van de sombere huurkazerne, en slaat snel een steeg in ...
Onder het lopen rijpt het plan om de cello op te sporen. afwas dat al cle
diepere aanleiding tot haar vertrek? Ze tracht zich de ligging van het
kroegje in herinnering te brengen, maar ze komt niet verder dan tot een
vage voorstelling van een donkere zijstraat. Er zit niets anders op dan de
tocht van de vorige avond opnieuw te beginnen, en ditmaal alleen.
In allecafé's die haar bekend voorkomen vraagt Liesje: 'Ben ik hier gis-
teren geweest, met een cello ?' Ironische en gemene opmerkingen blijven
haar niet bespaard, maar een enkele keer herinnert een trage portier of
een haastige kellner zich het meisje met haar instrument. Ze bewijzen
haar dat ze in de goede richting gaat, en tenslotte belandt ze in het duis-
tere zijstraatje. Alles lijkt er eender als de avond tevoren, maar de stilte
maakt alles anders. Waar is de muziek gebleven die haar toen riep? Aar-
zelend opent ze de glazen deur, en daar omarmen de bont uitgedoste
jongens en meisjes elkaar weer. Maar ze lijken verlept; hun bleke hoofden
hangen als slappe bloemkelken bij elkaar. De troosteloze mannen zijn nog
somberder geworden en vergeten hun glas. De waard steunt met zijn blo-
te ellebogen op de toonbank, en kijkt het lange zaaltje in zonder iets te
zien. Pas als Liesje voor hem staat heft hij het zware hoofd wat op, en als
vanzelf gaat zijn hand naar de glazen in het troebele spoelwater. :Maar
Liesje wil niet drinken, en stelt haar vraag:
'Ben ik hier gisteren geweest, met een cello?'
'Dat kan wel,' zegt de kastelein verveeld.
'Weet ti het niet zeker?'
'Nee.'
Liesjes ogen dwalen door het rokerige lokaal, waarvan de achterste hoek
nauwelijks te zien is. Ze loopt er heen, en blijft voor het dansvloertje
staan. Waar is het strijkje gebleven? De piano is dichtgeklapt, en de stoe-
len van de muzikanten staan dicht opeengeschoven, om in hun eenzaam-
heid elkaar tot steun te hebben. De schelle lamp isgedoofd. Licht en leven
van de vorige avond zijn verdwenen; het is alsof de dood in het café heeft
geheerst, en zijn adem de bezoekers nog bedwelmt.
'Gisteren waren er toch muzikanten?' vraagt Liesje, als ze weer bij de
toonbank is teruggekeerd.
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'Ja, dat geloof ik wel,' zegt de waard, en hij geeuwt achter de rug van zijn
dikke hand.
'Hebt u me dan niet zien dansen?'
'Nee. Door de week wordt hier niet gedanst. Wat wilt u drinken?'
Liesje kijkt hulpeloos langs de verflenste gezichten van de jongens en
meisjes. Niemand toont enige belangstelling, en toch heeft ze de indruk
dat al die weke oren haar woorden gulzig indrinken. Bestaat er een ge-
heime afspraak tussen de bezoekers en de waard geen enkele aandoening
te laten blijken, of zijn ze werkelijk tot geen aandoening meer in staat?
Ze kan het levenloze zwijgen ineens niet meer verdragen en gilt:
'Ik heb hier gisteren gedanst, met mijn cel. Jullie hebben hem gestolen!
Waar is hij?'
De ogen van de waard vernauwen zich. Het licht verdwijnt eruit, en het
lijken twee kleine, grondeloos diepe gaten. Liesje kijkt erin, en het is haar
alsof ze erin afdaalt, alsof ze een eindeloze tocht begint door die donkere
schachten. Van ver hoort ze de herbergier zeggen: 'U kunt beter weg-
gaan, juffrouw. U speelt een gevaarlijk spelletje. Als u niet wilt dat er iets
met u gebeurt...'
Een dreiging, een waarschuwing? In elk geval, woorden die uit een angst
voortkomen. Een angst niet voor haar, maar voor de sfeer die haar om-
ringt. Ze gehoorzaamt zonder tegenstand. De milde avondwindjaagt een
vreemde helderheid in haar hoofd, waarin het hele café ineens schijnt te
vervluchtigen alsof het alleen maar bestaan heeft uit de rook die er hing.
Ze ziet het duidelijk; zij heeft iets uitgestraald, een licht, een sfeer die de
mensen in het café stil heeft gemaakt van een heilige angst. Of was het
eerbied? Het zou haar moeten verontrusten, maar ze glimlacht van vol-
doening, alsof ze bezig is aan de vervulling van een opdracht waartoe zij
is uitverkoren. -

XVI

De student Vosmaer is weggevoerd naar het gekkenhuis, zoals kapitein
Van Beesd het nog noemt. De nacht van Liesjes afwezigheid is hij haar
kamer binnengedrongen, met een duister voornemen dat hij alleen niet~
heeft kunnen volvoeren omdat hij haar bed leeg vond. Toen heeft hij het
licht opgedraaid, en is al schreeuwend met het beddegoed door de kamer
gaan smijten. Meneer Brom was de eerste die ervan wakker werd, en hij
vloog op omdat hij dacht dat Roffiaan beneden was. Toen hij de student
bezig zag wist hij niet goed wat te doen. Tenslotte zei hij zachtmoedig:
'Zou je daar niet mee ophouden, Vosmaer, en weer naar bed gaan?'
Maar de student had alleen maar gevloekt en gedreigd, en omdat hij geen
kans zag hem naar boven te krijgen had meneer Brom kapitein Van
Beesd gewekt, tegen zijn zin eigenlijk. Samen hadden ze de student toen
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naar zijn kamer geloodst; de kapitein had hem krachtig bij de arm geno-
men en meneer Brom had hem vermanend toegesproken. Een slaappoe-
der van de laatste verrichtte ook bij de student zijn werk, al was het maar
voor enkele uren. Bij het aanbreken van de dag was hij luid en uitvoerig
gaan oreren, en dat hield hij vol tot de zenuwarts kwam, urenlang. Over
alles praatte hij even druk: over zijn moeder, een vogel die buiten zong,
over Liesje, zijn studie, de waterkan. Ook de dokter kon hem niet tot
zwijgen brengen; het lag meer in de aard van zijn werk iemand aan het
praten te krijgen. Hij liet hem tenslotte met een ziekenauto weghalen.
'Beulen, beulen,' waren de laatste woorden die meneer Brom hoorde. Hij
voelde zich ook zo, en het gevoel was sterker dan zijn ongerustheid over
Liesje. Maar tegen de avond nam die toch toe, en gekweld als hij werd
kon hij er niet toe besluiten naar bed te gaan.
Meneer Brom zit in zijn grootvadersstoel gedoken als de deur zachtjes
opengaat. Hij hoort het niet; Liesje ziet zijn oude hoofd roerloos in het
roze licht van de staande lamp. Ze sluipt geruisloos naderbij, en kan niet
nalaten er een lichte kus op te drukken. Meneer Brom denkt in dit mis-
troostige uur werkelijk even dat hij door een muze bevlogen is, en sluit
zijn ogen. Maar het volgende ogenblik is die illusie voorbij. Hij kijkt op,
en als hij Liesje ziet kan hij alleen maar haar naam fluisteren.
'Ja, ik ben het,' zegt ze. 'Ik ben weer thuisgekomen. Hebt u gemerkt dat
ik er vannacht niet ben geweest?'
Meneer Brom knikt. 'Ik weet niet of ik er blij om moet zijn of niet,' zegt
hij. 'Er is vannacht iemand je kamer binnengegaan die iets wilde. Hij is
nu weg, in een inrichting, de arme jongen.'
'Wie is het?' vraagt Liesje geschrokken, maar ze weet het al, en meneer
Brom antwoordt ook niet.
'Enjij, Liesje, hoe is het met jou?' vraagt hij na enige tijd.
'0,' antwoordt ze ineens lachend, 'ik hoorde ook thuis in een inrichting,
geloof ik. :Maar nu niet meer, hoor, meneer Brom.'
Of nu juist wel, denkt hij, terwijl hij haar oplettend aanziet. Wat geeft
haar ogen dat heldere, dat ook in haar stem is? Van welke aandoening
trillen haar dunne neusvleugels? Ze lijkt vol spot en zelfverzekerdheid,
maar het kan ook zijn dat ze op huilen staat. Hij wordt er zich ineens van
bewust dat ze hem vreemd is geworden, na de afgelopen nacht. Komt dat
doordat ze zelf vreemd is geworden, of omdat ze het juist niet meer is?
Was hij al zo aan haar gedrag gewend geraakt dat hij haar niet anders
meer wilde? Wat is eigenlijk vreemd? Een zwart mens tussen witte, maar
als hij tussen zwarte is niet. Een abnormaal mens tussen normale, maar
als hij tussen abnormale is niet. Misschien zijn de witte en normale juist
abnormaal in gezelschap van die enkeling. Meneer Broms gedachten zijn
bij de student, en hij schrikt dubbel als Liesje zegt:
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, Ikben uitgeweestvannacht,enkwam toenin 'nkroegje waar Roffiaan speel-
de, heel toevallig. Hij heeft me meegenomen, naar zijn kamer, en zijn bed.'
'Naar die kale kamer?' roept meneer Brom uit, maar hij bedoelt dat an-
dere, en een vlijmende pijn snijdt door zijn hart. En wat toevallig? Toe-
vallig is wat iemand toevalt - wie heeft dat ook weer gezegd? - en is dus
helemaal niet wat wij toevallig noemen. Toeval is opzet.
'Ja, hij was nogal kaal, geloof ik,' zegt Liesje nadenkend, en dan ineens
verbaasd: 'Maar hoe weet u dat? Bent u er dan geweest?'
'Inderdaad, ik ben er geweest,' antwoordt meneer Brom bitter. 'Om jou
ben ik er geweest. Maar als ikgeweten had datje nog eens met die schooier
zou meegaan ... ' Hij bergt zijn hoofd in beide handen, en roept gesmoord:
'Hoe heb je het kunnen doen, Liesje. \Vat is er toch met je aan de
hand? Eerst die cel, en nu die ellendeling!'
'Die cel,' zegt Liesje peinzend, 'dat was liefde, geloof ik. En wat geeft het
waarop liefde is gericht? Maar Roffiaan zelf, die is... Hij is zoiets als die
speelman van uw rnoeder, meneer Brom.'
'Beledig mijn moeder niet, Liesje,' zegt meneer Brom fel. 'Wat heeft ze
met een speelman te maken? Mijn moeder ging niet met de eerste de bes-
te vreemdeling om. Ga maar liever weg. Ik kanje vanavond niet goed ver-
dragen. Morgen gaat het misschien beter, als we geslapen hebben.' Hij
draait zich demonstratief om, grijpt een boek van de tafel en begint te le-
zen. Hij is plotseling de onvolkomen leraar, die geërgerd een kind alleen
laat als het in zijn moeilijkheden verstrikt is geraakt. Maar Liesje laat
zich niet afschrikken, en vraagt:
'Mag ik ook wat van u lezen?'
'Ga je gang; daar is de boekenkast.'
'Wat leest u daar zelf, meneer Brom?'
'Als je het weten wilt: Van der mollen feeste.'
'0 ja,' zegt Liesje, 'is dat niet van die rederijker, een Vlaming?'
Nu ontwaakt weer de andere kant van meneer Broms leraarschap. Hij
vergeet het lastige kind, en zegt docerend:
'Anthonis de Roovere, Liesje, een Brugse metselaar, inderdaad. Een ei-
genaardige verschijning in onze letterkunde, speels en toch somber. \Vat
der mollen feeste betekent begrijp je waarschijnlijk wel. De mol leeft on-
der de grond; nu, daar komen we allemaal terecht. Ook de mooiste meis-
jes en vrouwen. Zoals de Roovere zegt: Dit dansen, dit ryen mach hier
niet dueren; sij moeten gaan dansen ter mollen feeste. Maar, voegt hij er
geestig bij; ze hoeven geen sleypsteerten ofte bonte mouwen aan te doen,
want: De mollen die daar haar feeste houwen, sy en soudent niet sien, sy
zijn al blindt.'
Meneer Brom is er helemaal in, en Liesje heeft zwijgend een stoel bijge-
trokken.
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XVII

Met het echtpaar Van Beeselvolgt de verzoening minder snel. De kapi-
tein heeft zijn gedachten over Liesjes nachtelijke afwezigheid niet onder
zich gehouden, en juffrouw Smulders is hem kraaiend bijgevallen. Ze
heeft zelfs met mevrouw Videlee een soort tribunaal ingesteld, met het
doel Liesje te veroordelen. De hospita voelde niet veel voor die voorstel-
ling, maar omdat ze sinds enkele dagen met het echtpaar in onderhande-
ling was over het overnemen van haar pension, liet ze zich gedwee in de
rechterstoel drukken. Bovendien was Liesje ook haar bitter tegengevallen.
Bij verstek werd de schuldige veroordeeld tot uitwijzing, met de verzach-
tende bepaling dat het vonnis zou worden voltrokken wanneer het echt-
paar Van Beesd eigenaar van het pension zou zijn geworden. Toen de uit-
spraak eenmaal was gevallen, verliepen de onderhandelingen daarover
snel. Behalve Liesjes kamer zouden ook de vertrekken van mevrouw Vide-
lee vrijkomen, want zij zou in een ander huis weer in waarheid mevrouw
worden. Meneer Brom zou blijven, en de student ook, als hij ooit terug-
kwam. Zijn kamertje zou enkele maanden voor hem gereserveerd blijven.
Mevrouw Videlee wordt innerlijk verscheurd door de driedubbele rol die
ze moet spelen: goede maatjes met het echtpaar blijven en dus Liesje af-
vallen, bevriend blijven met meneer Brom en dus begrip tonen voor Lies-
jes moeilijkheden, en tegenover Liesje zelf een gemengd vijandig-vriende-
lijke houding aannemen. Het doet haar geen goed, en als ze bij haar echt-
genoot is - die het druk heeft met zijn aanwijzingen voor de bouw van
hun nieuwe huisje in de bossen - stort ze haar gekwelde hart uit. 'Ik be-
grijp je niet,' zegt hij afwezig. 'Liesje is een lief meisje, en dat echtpaar is
toch zelf niet van onbesproken gedrag? \,yaarom laatje hun niet merken
dat iets minder schijnheiligheid hun beter zou passen?' Ze ergert zich
over zijn onzakelijkheid en doet er het zwijgen toe. Ze heeft soms een
zwaar hoofd in het herstel van haar huwelijk, en waarschijnlijk zou ze het
nog een tijdje hebben uitgesteld als de toestand in het pension niet zo ge- .
spannen was. Toch zijn er ogenblikken genoeg waarop ze zich gelukkig
voelt, in het oude winkeltje van haar man. De eerste keer dat ze er na al
die jaren weer kwam, rinkelde het .belletje net eender als toen ze cr voor
het eerst binnenging. Meneer Videlee kwam zelf weer naar voren; ze
màesten lachen toen ze tegenover elkaar stonden, en beiden dachten dat
de langgeleden ontbloeide liefde een tweede bloei zou ondergaan. Alleen
aan hun zoon Peter zag ze dat de jaren waren voorbijgegaan. Hij was
niet meer de jongen, maar een volgroeide man, die zich overigens nog
even schuchter tegenover haar gedroeg, en haar kus aarzelend beant-
woordde. 'Wat heb je onder handen?' vroeg ze, om hem tegemoet te
komen, en hij toonde haar het achterblad voor Liesjes versplinterde cello
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dat hij aan het snijden was. Het ergerde haar dat hij er met zoveel toe-
wijding aan werkte.
'Betaalt ze dat nu eigenlijk?' vraagt ze aan meneer Videlee, als ze op een
zonnige najaarsdag naar hun huis in aanbouw staan te kijken. De arbei-
ders zitten, als bedrogenen die zich met hun lot hebben verzoend, de fles
bier te drinken die de beloning is voor het voltooien van de dakconstruc-
tie. Aan de bovenste balk heeft een van hen een sparreboompje genageld,
dat niets van zijn functie begrijpt, en druilerig scheefzakt.
'Wat ben je toch op de penning geworden,' zegt hij, terwijl hij door zijn
oogharen de gevel bekijkt. 'Waarvoor wil je het weten? Ben je niet ge-
lukkig dat je straks in dit huis komt te wonen?'
'Ik moest wel op de penning zijn,' zegt ze mistroostig, en ze verzwijgt dat
ze Liesje een lagere prijs heeft berekend. 'Maar om het geld interesseert het
me niet. Alleen om het gebaar. Wat heb jij, en Peter, met het meisje voor?'
Hij overweegt het aanbrengen van een gevelsteen die op zijn vak betrek-
king heeft. In een antiekwinkeltje heeft hij er eens een gezien: een lomp
dansende speelman die een viool naar oude trant tegen zijn borst houdt;
op de achtergrond, haast onzichtbaar gebeiteld, danst een meisje met een
aapje mee. Meneer Videlee strijkt zich plotseling over het voorhoofd, als
om het beeld weg te wissen dat achter de schedelwand is opgekomen. Hij
zegt: 'Ik word bezocht door noodlotsgedachten als ik aan Liesje denk. Ze
zijn ontstaan met het bezoek van Brom in mijn winkel, toen ik die gewon-
de cel op de toonbank zag liggen. Ik heb je wel eens gezegd dat een instru-
ment een ziel heeft, en dat geloof ik nog. Dat geloof is trouwens de grond-
slag van mijn werk. Maar deze cel scheen die niet meer te hebben; hij was
weg, en alleen het lichaam was gebleven. Dat was juist het verschrikke-
lijke: dat gekwetste leven zonder ziel. Als een oog zonder licht. En Peter
ervoer precies hetzelfde. Hij vroeg me, toen ik tenslotte zei dat we de cel
zouden repareren, hoe we het instrument ooit weer zouden bezielen. En
weet je wat ik zei ?'
'Nee,' fluistert mevrouw Videlee bevangen.
'Ik zei: die ziel moet jij erin leggen. Ik wist niet eens wat ik er eigenlijk
mee bedoelde, maar Brom maakte het me duidelijk, hoewel hij op zijn
beurt er ook vermoedelijk niets van begreep. Hij zei er meteen bovenop:
En legt u die dan meteen weer in juffrouw Hemeling?'
'Ik begrijp het niet,' zegt mevrouw Videlee. 'Wat bedoel je nu toch?'
'De ziel van het instrument is die van de maker, maar ook die van de be-
speler,' antwoordt de vioolbouwer. 'Door de ene te vernietigen vernietig
je ook de ander. Dat heeft Roffiaan bij Liesje gedaan, en zo kreeg hij
overwicht op haar. Bij .zijn instrument, en later bij hem, ging ze toen in
het overdrevene zoeken wat ze bij haar eigen instrument, en bij zichzelf
misschien, niet meer vond. Als het Peter nu maar lukt.'
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'En als het hem niet lukt?'
'Dan is ze verloren.'
11evrouw Vidclee lacht kort. 'Ik geloof dat je weer overdrijft,' zegt ze
luchtig. 'Is er iemand verloren gegaan doordat je mijn stem niet in een
viool hebt kunnen leggen? \Vat je van het instrument en zijn bespeler
zegt, moet dan ook gelden voor de stem en de zanger.'
'Dat is een heel andere kwestie, al lijkt hij erop,' zegt haar man zwak en
met moeite. 'Maar Peter zal slagen waar ik mislukte; hij is beter dan ik.
Heb je dat achterbladje wel gezien?'
De werklieden vegen het bierschuim van hun mond. Ze klimmen het dak
op om de dwarslatten te leggen. Het sparretje tuimelt naar beneden. Me-
neer Videleè heeft nog niet besloten of hij de gevelsteen zal aanbrengen.
Soms wil hij alles maar liever vergeten.

XVIII

'Ik heb het gevoel dat het hier op zijn eind loopt,' zegt meneer Brom. Hij
is bij het echtpaar Van Beesd op bezoek, na een tocht door de lege kamers
van mevrouw Videlee en de student. Bij Liesje is hij niet binnengegaan;
hij hoorde geschuifel van kisten en koffers.
'Het klinkt niet vriendelijk, Brom,' antwoordt de kapitein. 'Voor ons be-
gint er juist iets, nietwaar Bets? \Ve zijn getrouwd, en we openen een
pension. Jij bent eigenlijk onze eerste gast, Brom. Dat meisje kunnen we
niet méer meetellen; die gaat gauw weg. En Vosmaer zie ik niet terugko-
men. Ben je nog bij hem geweest ?'
'Ik werd niet bij hem toegelaten,' zegt meneer Brom. 'Hij had net een
broeder aangevallen, zeiden ze, en lag nu weer cellulair.'
'Die gekken zijn altijd zo sterk,' zegt de vrouw van de kapitein, tegelijk
misprijzend en met enig ontzag. Meneer Brom krimpt ineen, maar pro-
testeert niet. Hij kan er ook niet toe komen hun te vertellen dat hij de stu-
dent schreeuwend over de gang heeft zien hollen met twee oppassers
achter hem aan. Ze hadden hem tenslotte gegrepen toen hij uitgegleden
was, en op weg naar zijn cel had de brullende student meneer Brom her-
kend. Hij was ineens stil geworden, en had de oud-leraar met toegekne-
pen ogen aangekeken, alsof meneer Brom een licht uitstraalde dat hij
niet met open ogen kon verdragen.
'Kom je me halen?' had hij gevraagd met een tedere intonatie die me-
neer Brom de tranen in de ogen deed schieten, en hem weer de kreet:
Beulen, beulen te binnen riep. Hij had zich omgedraaid, alsof hij de stu-
dent wilde verloochenen, en met het plotseling weer uitgebroken gebrul
in zijn oren was hij sidderend de trap afgedaald.
'\Vaar denk je aan?' vraagt de kapitein.
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'Begrijpen jullie eigenlijk welke rol de student in deze hele vervloekte ge-
schiedenis speelt?' zegt meneer Brom. 'Welke functie hij vervult?'
'Neem me niet kwalijk, Brom,' zegt de oud-kapelmeester verbaasd, 'maar
je doet alsofer hier een comedie is opgevoerd, ofeen drama alsje wilt.Je
wilt toch niet zeggen dat alles maar flauwigheid is geweest en die Liesje
ons voor de gek heeft gehouden met haar viezigheden? Dat zou me wat
moois zijn, wat jij Bets.'
'Hij heeft aangetoond datje een ander naar de droom kunt volgen, maar
datje niet meer met die ander terug kunt, omdat je niet weet wanneer de
droom ten einde is,' zegt meneer Brom, alsof hij de kapitein niet heeft ge-
hoord. 'Het is alsofje met iemand anders een donkere weg inslaat, die al-
leen de ander kent. Je vertrouwt op zijn leiding, maar ineens klinkt zijn
stem van ver achter je, en benje [in gedachten] alleen doorgelopen. "Vat
zou jij dan doen, Van Beesd?'
'Ik zou e-ensflink vloeken,' antwoordt de kapitein, 'en dan zelf proberen
op de bekende weg te komen. En dat zou me lukken ook, niet Bets?'
'Natuurlijk,' zegt ze met haar dunne stemmetje. 'En ik zou in vol vertrou-
wen achter je aan lopen.'
'Ja, dat zouden jullie doen,' zegt meneer Brom nadenkend. 'Maar een
ander zou onzeker worden en blijven staan, ofin een kringetje rondlopen.
Zoals de student.'
'Nu ja, die is ook gek,' zegt de kapitein, en daarmee is voor hem de zaak
afgedaan.
'En dan heb je ook mensen die de ander hebben laten doorlopen, omdat
ze niet verder durven, en die haastig terugkeren naar waar ze nog licht
zien,' vervolgt meneer Brom. 'Dat heb ik gedaan. Ik ben te laf geweest
om helemaal mee te gaan, zoals ik altijd te laf ben geweest, mijn hele le-
ven.'
'Kom, kom,' zegt de kapitein, en hij klopt meneer Brom op de schouder.
'Niet iedereen kan een held zijn, Brom, en ik vind dat jij het er nog aardig
afbrengt. Je bent onze tocht naar die Roffiaan toch zeker niet vergeten?
Ha, als ik nog aan die pooier denk, spijt het me hem die klap niet te heb-
ben gegeven. ''Vat anders, Brom, geloof je werkelijk dat die Vosmaer ver-

\ liefd op Liesje is geweest?'
'Ajakkes,' zegt zijn vrouw, en krabt zich met de pink zo fanatiek in het
oor dat haar hele hand meetrilt.
'Hij heeft een liefde voor haar gekoesterd, zo fel als alleen een jongen dat
maar kan,' 'antwoordt meneer Brom. 'Wij offeren ons niet meer op, al
hebben we nog zo weinig meer te verliezen. Wij geloven ook niet meer in
opwellingen, Van Beesd, en geven er in elk geval niet aan toe.'
De oud-kapelmeester wordt nadenkend, en kijkt uit zijn ooghoeken naar
zijn nieuwe vrouw. Zij merkt niets, en breit verwoed verder aan een
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zwarte wollen sok. Hij zucht zwaar, en fluistert: 'Wie zouden die opwel-
lingen ook moeten gelden, Brom? En waarom nog, nu we al zo dicht bij
het einde zijn?' Maar meneer Brom luistert niet meer. Hij is plotseling
opgestaan en naar het raam gelopen. Het geratel van een wagen, dat al
enige tijd zijn aandacht had getrokken, is op zijn hoogtepunt ineens ver-
stomd. Dat onverwachte zwijgen heeft iets dreigends, en meneer Brom
wil het zijne ervan hebben. Nu hij door het raam op straat kijkt kan hij
een gebaar van verrassing niet onderdrukken. Een vreemdgebouwde kar,
het lijkt wel een schip op wielen, staat voor het huis; aan weerszijden van
de boegspriet is een zwart paard gespannen. Midden op de wagen is een
langwerpige kist geplaatst; het lijkt wel een doodkist. Dat blijkt het ook
werkelijk te zijn, als meneer Brom scherper toekijkt. En de kar heeft niet
de vorm van een boot, maar van een cellq. Het is een grote cel, grof van
vorm en materiaal, en zonder bovenblad; de veel te lange hals is een ruw
geschaafde paal, waarvan het eind wordt bekroond door een ijzeren krul,
waarschijnlijk afkomstig van een oud hek. De koetsier, die niet meer op
de bok zit en voor meneer Brom onzichtbaar is, heeft er een zak haver
voor de paarden aangehangen, alsof hij van plan is lange tijd te wachten.
Op wie?
Meneer Brom brengt de hand naar het voorhoofd. Hij weet ineens, met
een zekerheid die hemzelfhaast dodelijk treft, voor wie de wagen met zijn
dreigende lading is bestemd, en terzelfdertijd vervloekt hij zich om al
zijn onwetendheid van al die voorafgaande tijd waarin het noodlot zich
naast zijn deur aan het voltrekken was. Hij schreeuwt tegen de kapitein,
die naast hem is komen staan en ongelovig op straat kijkt: 'Liesje, Liesje!'
en is hetzelfde ogenblik de kamer uit.
Alles speelt zich nu in enkele seconden af; de dood heeft, als hij eenmaal
toeslaat, weinig tijd nodig. Meneer Brom vliegt de trap af, zoals ook toen
met Roffiaan, en rukt de deur van Liesjes kamer open. Zij zit in de ven-
sterbank, met haar rug naar de straat; haar benen zijn nog in de kamer.
Haar gezicht is vaag te zien achter het oneffen vensterglas, maar meneer
Brom wordt weer de uitdrukking van verrukking en gekweldheid gewaar,
al heeft de eerste nu toch de overhand. Hij stort zich naar voren, met uit-
gestrekte armen, maar op hetzelfde ogenblik werpt Liesje zich geluidloos
achterwaarts. Haar voeten slaan nog even licht tegen het opgeschoven
raam; er is een geruis van haar rok, een seconde duurt het, dan is het ge-
smoord in de doffe slag die het einde van haar val aangeeft. Er wordt luid
en dringend aan de deur gebeld. Het hoge gerinkel gaat over in de gil van
een vrouw, en die schijnt de hele straat bij elkaar te roepen, want als me-
neer Brom het waagt naar buiten te kijken ziet hij neer op een zwarte
drom mensen.
Er is in zijn woelige hersenen nog ruimte voor een letterkundige herinne-
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ring. Mariken van Nieumeghen werd door de duivel mee de lucht inge-
voerd, en toen liet hij haar ineens los om haar te pletter te doen vallen.
Maar ze bleef leven, door hogere machten beschermd. Had hij Liesje al
niet eens eerder met Mariken vergeleken? Ja, en Roffiaan met Moenen.
De werkelijkheid is oneindig wreder dan de literatuur, want bij Liesje was
van leven geen sprake meer. Aan de andere kant, ook niet van boete-
doen.

XIX

Vrouwe Noodlot wikkelt, gedachteloos al door het veelvuldig doen, haar
kluwen op, en trekt de mens die het eind van de draad vasthoudt onweer-
staanbaar naar zich toe. Niemand is er die de draad doorsnijdt; als hij
strak staat zou men kunnen vallen, en als hij slap hangt vindt niemand
hem de moeite meer waard. Zelfs als meneer Brom Liesje had kunnen los-
maken zou hij het nog niet hebben gedaan; enerzijds omdat hij niet wist
of ze wel los wilde, anderzijds omdat hij ervan overtuigd was dat het
Noodlot ogenblikkelijk een nieuwe verbinding zou leggen. Toen hij het
huis had doorkruist had hij voor haar deur even geweifeld, maar het ge-
luid van schuivende kisten had hem doen voortgaan.
Liesje had hem waarschijnlijk wel verzocht weer weg te gaan als hij was
binnengekomen. Ze knielde, toen hij op het portaal stond, voor haar mu-
ziekkast, en nam de slappe boeken een voor een in de hand. De sonates
van Beethoven, de twee van Brahms, een suite van Regel', muziek die
haar veel studie maar weinig vreugde had verschaft. Te zwaar, veel te
zwaar. Debussy, daarvan had ze nooit genoeg gekregen; het ijle tweede
deel voerde haar door steeds geheimzinniger en onwezenlijker gebieden.
Concerten van Haydn, van Boccherini, van Lala, en onderop, schande-
lijk genoeg, de zes suites van Bach. Te lang had ze die onuitputtelijke
bron met rust gelaten. Een mensenleven was nodig om die muziek tot
klinken te brengen. Ze zou er nog wel eens een willen proberen, de derde
bijvoorbeeld met het majesteitelijk afdalende begin, maar op welk instru-
ment? Het hare lag versplinterd in een kast. Ze stond op om ernaar te kij-
ken, maar toen ze de deur opende zag ze niets. Ze trachtte zich te herin-
neren, maar tevergeefs; ze wist ook niet dat meneer Brom ermee naar de
vioolbouwer was gegaan. En hoe zou ze kunnen weten dat zijn zoon zich
juist had voorgenomen de cel deze middag te~ug te brengen? Hij had er
de vorige avond de laatste hand aan gelegd, een trillende hand.
Liesje glimlachte. Het gaf ook eigenlijk niet; er was muziek genoeg in
haar, en welke muziek klinkt mooier dan ongespeelde? Ze sleepte een
kist naar de klerenkast, en begon de planken leeg te halen. Haar onder-
goed, haar kousen en de truitjes waarin de student Vosmaer zijn warme
gezicht had geborgen. Maar wat weet ze daarvan? Ze weet niet dat hij
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om haar lijdt; ze heeft nooit andere dan vluchtige gedachten aan hem be-
steed, en de laatste tijd zijn ook die uitgebleven. Ze stond op en schoof
het raam open, om haar ochtendjas uit te kloppen eer ze hem als laatste
kledingstuk in de kist legde. Even keek ze in de stille straat, maar zonder
gedachten, en ze zag de enkele groetende man niet die glimlachend naar
haar opkeek.
De glazen helderheid, die de avond van haar terugkeer zo plotseling was
ontstaan, was er nog en veroorzaakte een leegte in haar hoofd. Onder de
stolp was een vacuum dat op vulling wachtte. Liesje vroeg zich niet af
waaruit die zou bestaan. Ze wist het, maar kon er niet toe komen het
zich bewust te maken. Niettemin, af en toe schoten er al gedachtevlagen
door de leegte, die ook meteen weer verdwenen zonder een spoor na te
laten. Maar ze riepen telkens even iets wakker, beelden en melodieën, die
blijkbaar ergens te sluimeren lagen. De figuur van de speelman keerde
steeds terug, al verscheen hij in steeds andere gedaante. Nu eens was het
Roffiaan die zich over de cel heenboog, dan weer de man met het aapje
waarvan het oude vrouwtje haar had verteld, en ook de vioolbouwer was
erbij, bij wie ze langgeleden eens in de winkel was geweest. De speelman
had toch wel een rol in haar leven gespeeld, zei ze in zichzelf; hij zou wel
iets van haar willen.
Ze keek de ontklede kamer rond. Het boekenkastje aan de muur was nog
het enige dat ontruimd moest worden; dan moest de bode maar gauw
komen om alles weg te halen, en kon zij zelf ook vertrekken. Ze nam een
stapeltje boeken tussen haar handen en droeg ze naar de enige nog lege
kist. Nu en dan bladerde ze een deeltje door, zonder de woorden in zich
op te nemen. En toen werd het haar ineens oneindig droef te moede; de
helderheid vertroebelde. In haar hand hield ze een dun, vergeten boekje
met afbeeldingen van Holbeins dodendans. In een seconde stroomde het
vacuum vol, en alles wat ze de laatste tijd beleefd had kreeg in dat ene
ogenblik zijn samenhang. Wat ze geweten had, maar sluimerend gehou-
den, werd ze zich plotseling bewust. Haar speelman was de dood, en ze
zou hem nu niet meer kunnen weerstaan. Het geratel van de wagen
dringt nu ook tot haar door. Alles gebeurt nu voor haar, en ze schuift het
raam verder open om hem te zien aankomen. Jeanne d'Arc wordt op een
wagen naar de brandstapel gevoerd, stond er onder een plaatje in het ge-
schiedenisboek. Het verbaast haar niet dat de kar in de vorm van een cel-
lo is gebouwd; ze voelt het vaag als een laatste eerbetoon, of vager nog,
als een uiting van de galgenhumor waarvan Roffiaan zich gra'ag bedien-
de. Ofhij de ineengezakte koetsier is kan ze niet onderscheiden. Alles ge-
beurt voor haar, en daarom is het ook niet vreemd dat de voorbijgangers
niet stil staan om de zonderlinge wagen na te kijken; straks, als hij voor
hen rijdt, is het Vl'{?eggenoeg. Als ze de andere kant van de straat opkijkt,
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ziet ze daar, tussen al die onwetende wandelaars, een jonge man aanko-
men, die zo doelbewust loopt dat hij wel een bijzondere zending moet heb-
ben te vervullen. Hij heeft iets in zijn arm geklemd, een cello. Wuift hij
naar haar? Ze heft haar arm op om zijn groet te beantwoorden. Haar ge-
baar heeft meteen gegolden als een sein voor de koetsier om de paarden
in te houden. Nu de wagen recht onder haar staat ziet ze ook de kist die
hij vervoert. In haar kamer staan de andere alle gepakt.
'Wie roept daar haar naam? Liesje, Liesje! Ik kom, zegt ze zachtjes, ik
kom heus wel. De lucht is onbegrijpelijk wijd boven de nauwe straat. Als
ze langs de gevel van het oude huis omhoogkijkt, kan haar blik zo ver
gaan als hij maar wil. Dat ze, al die tijd dat ze hier woonde, zo veel op
straat heeft gekeken, en zo weinig naar de lucht! Zou daar nu die muziek
vandaan komen, zoals ze ook als kind eens geloofde? Het is een hemelse
melodie, die daar wordt gespeeld. De toon lijkt wel die van haar eigen
instrument, maar dat is weg en versplinterd. Zo teder, zo bezield heeft ze
zelf nooit kunnen spelen. De dans die daarop gebeurt kan niet meer dan
een zweving van het lichaam zijn. Ze is daar diep van overtuigd als ze
zich ruggelings het raam uitwerpt. I

xx
'We hebben het dus beiden zien gebeuren, Peter,' zegt meneer Brom met
gebroken stem. 'Ik had het kunnen voorkomen, als ik iets eerder was ge-
weest. Maar och, misschien ook niet.'
De oude leraar en de jonge vioolbouwer zitten in meneer Broms kamer.
Het schemert, en dat bespaart beiden de aanblik van elkaars vertrokken
gezicht. Peter kijkt het raam uit, langs de leunstoel waarin meneer Brom
achterover ligt. Zijn ogen tasten het spitse kerktorentje af, en hij zegt:
'En als ik iets eerder was gekomen? Maar het was niet de bedoeling dat
we ee'rder kwamen, meneer Brom. De dood is sterker dan de tijd. Ze
heeft me gezien, want ze wuifde. Zou ze geweten hebben dat het haar
cel was die ik kwam brengen? Ik dacht eerst van wel, maar toen ik haar
opeens zag .. .' Zijn stem breekt in een korte snik.
'Jij moet die cel nu maar houden,' antwoordt meneer Brom na enige tijd.
'Je hebt er je tijd enjezelfaan gegeven; niemand anders zouer meer recht
op hebben. Ik heb de herinnering; niet al te lang meer, hoop ik.'
In de aangrenzende kamer horen ze de lange uithalen waarmee de vrouw
van de kapitein haar verdriet belijdt. Af en toe klinkt de zware stem van
de oud-kapelmeester, en zijn nog zwaardere stap. Hun gevoelens zijn
krachtig, maar reiken niet diep, denkt meneer Brom afwezig. De mijne
zijn dun, en doortrekken me langzaam, zoals een gif het bloed. Ik zal er-
door worden verteerd.
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"Ve moeten een middel vinden om dit te dragen, meneer Brom,' zegt
Peter, alsof hij de gedachten van de oud-leraar raadt. 'Alle leed is aan-
vaardbaar te maken, en dan krijgt het ook zin. Maar daarvoor moeten we
het tot op de bodem peilen. We moeten het niet wegdrukken'.
'Probeer jij het maar,' antwoordt meneer Brom, 'jij bent er sterk genoeg
voor. Ik doe het anders, Peter, zoals ik het mijn hele leven heb gedaan.
Alle gevoelens die ik van mezelf ken, ken ik ook van de literatuur. Ik
weet langzamerhand niet meer wat van mij is en wat van het boek. Maar
dat geeft ook al niet meer.'
'U leeft in een droom, meneer Brom,' zegt Peter, 'als u zo leeft. Gelooft u
niet dat zelfonderzoek .. .'
'Droom is het leven, anders niet,' antwoordt meneer Brom, met een plot-
selinge glimlach die de ander niet begrijpt. 'Is dat nu een vlucht, of juist
een aanvaarding? "Veet jij dat, Peter?'
'Ik denk ... Ik weet het niet,' zegt de ander, en hij opent zijn mond om nog
iets te zeggen, maar zwijgt.
'Daar ben ik op gepromoveerd, en ik weet het ook niet,' zegt de oude
leraar. 'Die woorden zijn van Jan Luyken, uit een van zijn mooiste ver-
zen, en trouwens een van de mooiste die er zijn. In mijn dissertatie heb ik
ze gebruikt om aan te tonen hoe Luyken tot de mystiek kwam. Maar of
dat nu het ware is? Liesje, die was sterk mystiek, maar anders, als een
vrouw. Als je nog eens komt, zal ik je het vers voorlezen; nu niet.'
Het is donker als Peter weggaat. Voorzichtig, met de cel weer onder zijn
arm, daalt hij de trap af. Meneer Brom volgt en brengt hem tot de buiten-
deur. Op de terugweg naar zijn kamer gaat hij die van Liesje binnen, als-
ofhij er nog iets denkt te vinden. Zij is er eigenlijk nog, denkt hij. Tussen
deze kale wanden hangt nog haar adem, en in die kisten ligt nog het ge-
baar van haar bezige handen. Maar dat verdwijnt toch, en tenslotte is ze
alleen nog maar in mij, en in Peter. En in de student Vosmaer, maar die
zal het wel nooit weten.
Op zijn eigen kamer gekomen slaat hij het Air van Luyken op. Hij hoeft
niet lang te zoeken, want hij heeft een papiertje tussen de bladzijden ge-
stoken. Daar is die wonderlijke, ongrijpbare aanhef: Droom is 't leven,
anders niet - 't glijt voorbij gelijk een vliet. En: d'Oude grijse blijft een
kint - altijd slaaprig, altijd blind. En tenslotte: 't Huys van vel en vlees
en been - slaat aan 't kraken. d'Oogen waken - met de dood in duyster-
heen.
Meneer Brom slaat het boek behoedzaam dicht. Hij staat op, en kijkt
door het raam de donkere avond in. 0 huis, denkt hij, stort in, en maak
het uitzicht vrij. 0 droom, eindig, en laat mij eindelijk waken.
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Giordano Bruno ...

In het katholiek cultureel tijdschrift Streven - van September - wordt in
een brief uit Rome Giordano Bruno 'herdacht', de Italiaanse Renaissance-
filosoof, wiens onsterflijke verdiensten voor de bevrijding der Europese
cultuur uit de traditionele bindingen der Middeleeuwen tot voor kort al-
gemeen gehuldigd werden onder de geletterden.
De brief begint met de mededeling dat het heerlijke Campo dei Fiori nog
steeds ontluisterd wordt door zijn standbeeld, daar in 1887 gezet 'voor de
ketterse en zedeloze Dominicaner monnik die hier in 1600 op bevel van
de Inquisitie werd verbrand'.
De rest van de brief is gevuld met citaten, die Bruno's verheerlijking van
vorsten en zijn verachting voor het volk demonstreren. Inderdaad: zo
waren de 'uomini universali' der Renaissance, zo was de aristocratisch-
burgerlijke beperktheid dier personaliteiten.
Met geen woord echter toont de briefschrijver enig besef dier historische
situatie. Met geen woord rèpt hij van Bruno's leven-in-doodsangst voor
de kerkelijke vervolging die haar prooi nimmer uit het oog verloor. Met
geen woord herinnert hij aan zijn gevangenschap van 7 jaar, laat staan
aan zijn moed om.zijn overtuiging trouw te blijven, die hem dan ook op
die zwarte 17de Februari van 1600 op de brandstapel bracht, opgericht
op de plek waar nu nog - hoelang nog? - zijn standbeeld staat .

. , .en Willy Lages

Is het wonder, vragen wij, dat in een wereld, wier gezagsdragers met de
dag weer meer het standpunt der eens vervloekte Inquisitie naderen, is
het wonder, dat in die wereld de massamoordenaar Lages, die in zijn le-
ven alleen maar cultuur vernield heeft, na een eveneens 7-jarige gevan-
genschap, niet de kogel wacht - maar gratie! Neen, een wonder is het
niet, zelfs geen toeval: de brandstapel voor Bruno, gratie voor Lages. Zo
hoorde het 350 jaar geleden, zo hoort het nu weer.
Wij willen daarmee niet zeggen, dat wij Lages het lot van Giordano Bruno
hadden willen zien ondergaan. De doodstraf is een gevaarlijk wapen, dat
lastgever en voltrekker op de duur evenzeer vernietigt als het slachtoffer.
Maar wij vrezen zeer - en daartegen richt zich dan ook ons protest - dat
in een wereld, die de marteldood van Bruno normaal en zijn standbeeld
een ontluistering vindt, het bij de gratie van Lages niet blijven zal. Wij
vrezen zeer, dat het geen 7 jaar meer duren zal, of aan het 'levenslang',
waarin het doodvonnis nu veranderd is, komt ook een einde. En die wc-
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reld zal na misschien weer minder dan 7jaar er evenmin tegen opzien om
de vrijgelaten Lages weer in zijn oude functie te herstellen.
Aan wie beter dan aan hem immers zal men kunnen opdragen de stand-
beelden der Bruno's uit het verleden omver te halen en de toekomstige
Bruno's aan de galg te hangen?

Gevangenen achter kloostermuren

In het maandblad van het Humanistisch Verbond 'Mens en Wereld"
stelt Mr A. Dirkzwager een aantal hem reeds jaren kwellende vragen.
Pijnigende vragen inderdaad.
Worden verzoeken van kloosterlingen om ontslagen te worden van hun
geloften die zij vaak in hun prille jeugd onder invloed van ouders en op-
voeders hebben afgelegd en waarvan zij berouw hebben gekregen, ooit
door de kerkelijke overheid in behandeling genomen of dringen zij ooit
door tot de wereldlijke overheid, ons aller beschermster? Heeft er controle
plaats op de naleving van de bepalingen van de arbeidswet binnen de
kloostermuren?
Het gaat er dus om of men zich vrijwillig in een soort slavernij kan bren-
gen, waaraan geen ontkomen meer mogelijk is en of de bescherming van
de wet bij de kloostermuren ophoudt. Mr. Dirkzwager vraagt terecht op
welke grond de Staat der Nederlanden zich neerlegt bij deze begrenzing
van zijn jurisdictie en zou gaarne willen weten welke jurist, welke officier
van Justitie hierop een antwoord kan geven.
vVijmaken de vragen van Mr Dirkzwager gaarne tot de onze, omdat wij
menen dat hier een zeer ernstige kwestie aan de orde wordt gesteld, dat
hier een elementair menselijk recht in het geding is en dat hier inderdaad
het gebied van het publieke recht is betreden.

Soldatenpolitiek

Generaal Ridgway heeft bij zijn bezoek aan West-Duitsland enige tijd ge-
leden prijzende woorden van bewondering voor de voortreffelijke duitse
militaire eigenschappen uitgesproken en nog onlangs, toen hij Nederland
bezocht, in het bijzonder de nadruk gelegd op de grote hulp die hij op
militair gebied van \Vest-Duitsland hoopt te ondervinden.
Frankrijk daarentegen presteert in de ogen van de generaal niet voldoen-
de; zijn vliegvelden zijn niet talrijk en deugdelijk genoeg.
Het is duidelijk, waar het militaire zwaartepunt in Europa komt te liggen,
als de bewapening van vVest-Duitsland een feit wordt - bij de gewezen
nazi-generaals onder Amerika's leiding, zolang dit duurt.
Naarmate de bewapening groeit, groeit het gezag van het militaire op-
perbevel en men kan aan Eisenhowers 'mannentaal' nagaan, welk soort
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politiek bij de candidaat voor het presidentschap van der V.S. te voor-
schijn is gekomen van ond~r de onpolitieke soldatenjas.

Sticusance

Nauwelijks heeft de Sticusa. op het laatste ogenblik Suriname behoed
voor het gevaarlijke bezoek van de heer Pos, waarover: wij in ons vorig
nummer schreven, ofzij is wederom als redster opgetreden door mevrouw
N. Hatterman, ofschoon overtuigd van het cultureel belang van haar
uitzending naar Suriname, mede te delen dat van haar uitzending
toch niets kan komen - uit politiek oogpunt. Mevrouw Hatterman is geen
lid van de C. P. heeft zij meegedeeld. De Sticusa zei: Dank U zeer, deze
mededeling hebben wij al eerder doorgezonden naar het Ministerie van
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Welke de politieke redenen wel zijn,
.waarom geen uitzending kon geschieden, werd niet gezegd. Terecht
schrijft het Vrije Volk van 30 Aug. waaraan wij dit bericht ontlenen, dat
er een eind moet komen aan dergelijke afwijzingen, die niet behoorlijk
met redenen worden omkleed. Wordt het gewoonte v';'n de Sticusa op
deze manier mensen in verdenking te brengen, waartegen zij zich, bij ge-
brek aan gegevens, niet kunnen verweren?



DR LmBE VAN DER WAL, De verzaking der

óbjectiviteit,]. B. Wolters, Groningen-Dja-
karta, 1952.

Deze rede, uitgesproken bij de aanvaar-
ding van het door de Stichting 'Socrates'
ingestelde ambt van bijzonder hoogleraar
in de wijsbegeerte aan de Technische Ho-
geschool, bespreekt het vraagstuk der ob-
jectiviteit op twee gebieden: dat van de
zedelijke waardering en dat van de na-
tuurwetenschap. Het uitvoerigst gaat de
auteur in op eerstgenoemd probleem. Hij
neemt stelling tegen de empiristische inter-
pretatie der moraalsystemen, die het ge-
meenschappelijke tot een lege vorm her-
leidt. Hiertegenover stelt v. d. Wal, dat er
een 'grond oordeel is, waaruit alle bijzon-
dere zedelijke waarderingen worden afge-
leid, zodat die begrepen kunnen worden als
toepassingen van dit grondoordeel op bij-
zondere gevallen'. Met nadruk komt hij op
voor de onveranderlijkheid van de absolu-
te maatstaf, waarmee de toetsing en zuive-
ring der moraal wordt voltrokken. Een pa-
rallel vindt de auteur in de voortgang der
natuurwetenschappen, als welks 'onver-
anderlijk waarheidscriterium' de overeen-
stemming met de feiten wordt gesteld.
Men kan deze gedachtegangen delen, wat
haar logische stringentie betreft en toch
menen, dat ze te ijl zijn om bij te dragen
tot inzicht in de vraagstukken der moraal.
Inzonderheid dient betwijfeld te worden
of de deductieve toepassing waarvan hier-
boven sprake is, mogelijk blijkt: de grond-
regel is minder evident dan de inhouden,
hij is op zijn best een constructie, en een
veelheid van morele inhouden onder één
begrip te verenigen is iets anders dan uit
dat begrip de toepassingen af te leiden.
Ook kan men vragen, of de parallel met
de natuurwetenschappen steun geeft aan
de idee van een absolute maatstaf. De be-
schouwingen van v. d. \Val doen denken
aan Newton's absolute ruimte, waaraan de
reële fysische ruimte gemeten zou moeten
worden, maar die gebleken is zelf geen
aanwijsbare fysische realiteit te hebben:

nu in haar plaats zijn getreden de invarian-
ten, die de meetbare verhoudingen van be-
wegende lichamen in de kosmos beheer-
sen, kan de vraag gesteld, of iets dergelijks
ook voor morele waarden en waarderingen
kan worden ondernomen. Daar op dit ge-
bied gevoelens en waarnemingen elkander
doorkruisen, is het uitzicht op zulk een
invariantensysteem dat de feitelijke mo-
raal- en rechtssystemen in zich bevat, vol-
maakt utopisch. De betuiging van de schr.
dat zulk een systeem er toch wel zijn móet
is een schrale troost en heeft bovendien het
gevaar, dat men het postulaat voor de con-
crete bewijsvoering houdt. Ook kan aan
het logisch-dwingende postulaat geen en-
kele psychologische of paedagogische wer-
king worden toegeschreven: nooit werkt
een verplichting als lege vorm, maar steeds
aan een inhoud. Het kan er dus hoogstens
om gaan die inhoud van zijn natuurlijke
beperktheid te bevrijden, hem te verrui-
men en te verhogen.
Treffend is wat schr. aanvoert tegen de
o.m. door Kohnstamm gebezigde argu-
menten tegen de vrijwillige dood in ze-
kere omstandigheden. Aan het slot van
de rede wordt de uitdrukking "humanis-
tische wijsbegeerte" verworpen op grond
van het beginsel der objectiviteit. H.]. P.

PROF. DR H. BRUGMANS. Crisis en roeping van
\ het ~Vesten. Twee en een halve eeuw Euro-

pese cultuurgeschiedenis. Tjeenk Willink,

Haarlem, 1952.

Geen geringe prestatie, deze Europese cul-
tuurgeschiedenis van circa 650 pagina's.
Brugmans heeft dit boek geschreven ener-
zijds uit vreugde aan die cultuur, ander-
zijds uit de behoefte het proces te volgen
dat volgens hem uitgelopen is op ons hui-
dig nihilisme, onze neurasthenie. Het is
een proces van desintegratie van het ge-
loof. Deze visie is niet nieuw in onze da-
gen. !vlet name hebben Katholieke cul-
tuurbeschrijvers ons de geschiedenis na de
Middeleeuwen willen laten zien als een
neergang. De schrijver heeft zijn boek op
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drie gezichtspunten latcn steunen. Op het
bestaan van generaties die men als collec-
tieve persoonlijkheden zou mogen beschou-
wen, op de continuïteit, het in elkaar over-
gaan van cultuurlandschappen, zoals de
generaties ook worden omschreven, en ten
slotte op de zin in dit alles, de reeds ge-
noemde desintegratie. Aan de vreugde die
Brugmans heeft gesmaakt aan het zich ver-
diepen in een rijk verleden, mogen wij toe-
schrijven dat niet alles zich oplost in een rij
taferelen die een sombere neergang tonen.
Met name hebben wij daaraan mooie
bladzijden te danken die ons het Frankrijk
van de 18de eeuw voor ogen brengen. Aan
twee figuren uit deze 'eeuw van activisti-
sche ideeën' heeft Brugmans eerder aan-
dacht besteed, aan Diderot, die hij in zijn
boek van 1937 een symbool van de voort-
durende zelf bevrijding heeft genoemd, nog
actueel, en aan Rousseau in wiens lijdens-
gang hij die van het hele Westen wil zien.
Het laatste geschrift dateert van 195 I.

Tussen genoemde jaren heeft Brugmans
zijn visie op het Westen en zijn cultuur
aanmerkelijk gewijzigd. Het proces van
desintegratie van het geloof, dat hij als de
zin van de nieuwe geschiedenis ziet, heeft
tegelijk die rijkdom aan denken en voelen
tevoorschijn gebracht die hem de vreugde
aan deze geschiedenis geschonken heeft.
Schuilt hier reeds een tegenstrijdigheid in,
Brugmans heeft bovendien geen oog gehad
voor het verschijnsel dat wat hij desintegra-
tie noemt niet minder een gevolg is ge-
weest van een vertwijfeld vasthouden aan
overleefde 'waarheden' dan aan de zueht
naar de 'res novae', het betwijfelen en ver-
werpen van wat overleefd bleek en het
streven naar vernieuwing. Als wij vragen
wat hij met zijn boek wil, dan geeft hij dit
antwoord: 'De primaire bedoeling van het
boek is de lezer ongerust te maken.' \Vij
zijn in gevaar. Toch zijn er geruststellingen.
'Momenteel ligt de voornaamste beveili-
ging van het Westen nog in de creatieve
vitaliteit der Amerikanen.' 'Maar laat ons
oppassen!' Inderdaad, in zijn zin der ge-
schiedenis immers heeft juist creatieve ac-
tiviteit vaak de betekenis gehad van een
desintegrerende factor. Het is bovendien

nog zeer de vraag wat eigenlijk bovenge-
noemde beveiligende creativiteit inhoudt.
Momenteel, zegt ook Brugmans. Waar wij
volgens hem vertrouwen in moeten stellen
is 'het geloof in de bestemming van de
mens, vrij om in dienst te staan van Wie
hem geschapen en gezonden heeft'. Hoe
wij dat moeten verstaan [want er is nu
eenmaal verscheidenheid ook van geloof],
wordt ons missehien duidelijk, wanneer
Brugmans tot de grote werken der politie-
ke litteratuur rekent de eneycliek Rerum No-
varum, waartegen het Communistische .Nfani-
lest het, evenals Marx en Lenin tegen Leo
XIII, in alle opziehten moet afleggen. In
zijn boek, waarvoor de stof bovenal ont-
leend is aan de litteratuur, inzonderheid de
Franse, en wat zich daaromheen beweegt,
wordt weinig of geen aandacht besteed aan
Freud en zijn invloed en aan de merkwaar-
dige ontwikkeling van de natuurweten-
schap. Ook komt in zijn geschiedenis de
betekenis van die scheppende erises, die wij
revoluties noemen en die de continuïteit
telkens hebben onderbroken, weinig tot
uiting. Verklaarbaar - men moet zich nu
eenmaal beperken - maar ook symptoma-
tisch voor een geschied beschouwing die
geen scheppende, maar ontbindende
krachten heeft gevonden en~ tenslotte als
uitkomst het 'geloof' aanprijst, d.w.Z. een
geloof dat ééns scheppend was. Ik zou
Brugmans onrecht aandoen, als ik zou na-
laten dit boek, een levenswerk, toeh ook
'rijk' te noemen. Wat hier met uitgebreide
en gevarieerde belezenheid tesaam is ge-
bracht en geordend, dwingl vaak bewon-
dering af. O. N.

DR C. H. VAN OS. Afoa-Moa. Het moderne

denken en de primitieve wijsheid. J. M.
Meulenhoff, Amsterdam, 1952.
In dit boek bepleit de Delftse hoogleraar
de noodzakelijkheid van een radicale re-
gressie, een teruggrijpen op oude wijsheid,
waarmee een verbinding tot stand komt
tussen het denken, waarvoor de moderne
natuurwetensehap onsstelten het kosmisehe
eenheidsbesef, waaruit de primitieve wijs-
heid leefde. Dit is iets anders dan wat prof.
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Brugmans in zijn 'Crisis en roeping van
het "Vesten' aanprijst, de terugkeer tot en
het herstel van een tot desintegratie ver-
vallen geloof. Daarin ziet prof. van Os geen
heil, ook neemt hij afstand tot die leringen
die, als theosofie en anthroposifie, preten-
deren uit archaïsche wijsheid te putten.
Deze zijn voor het natuurwetenschappe-
lijk denken onaanvaardbaar. Het werke-
lijk archaïsche denken is eerder een voelen
en beleven dan denken in onze zin. Dat
wat de mens op de drempel der beseha-
ving bezat, was een eenheidsbesef dat ver-
loren is gegaan. Er is een terugverlangen
naar dit schouwen van de eenheid van 'het
Al blijven bestaan. Ook de natuurweten-
schap kon men zien als een poging de ver-
loren harmonie te herstellen. De schrijver
tracht dan onbevangen een aantal voor-
stellingen en begrippen: het leven na de
dood, ruimte, tijd, causaliteit en determi-
nisme tegemoet te treden.
Hij behandelt o.a. paranormaleverschijnse-
len, de relativering van de voorheen aange-
nomen scherpe scheiding tussen waarne-

mend subjecten waargenomen object, van
het onderseheid tussen empirische objecten
en abstracte begrippen, het verbreken van
de tussen dingen bestaande betrekkingen
door onze rangsehikking in ruimte en tijd,
de grenzen van de toepasbaarheid der cau-
saliteit. In het slothoofdstuk bespreekt hij
de nauwe samenhang van evolutie en re-
gressie. De bladzijden over de mogelijk-
heid van het ontstaan van een mensensoort
welks jeugd zich over hèt gehele leven zou
uitstrekken, uit een vroeg ontwikkelings-
stadium van de mens, over het ontstaan
van een 'bovenmens' doen ons wat fantas-
tiseh aan. Dit gehele hoofdstuk is O.i.
trouwens niet de sterkste kant van het
boek, omdat hier mogelijkheden en wen-
sen zich wat al te vlot vermengen. Maar
verhelderend, tot nadenken prikkelend en
verruimend kan dit boek stellig werken.
Het heeft bovendien het voordeel, dat het
niets wil aanpraten en het wekt ver-
trouwen, dat een man van het vak ons
voorlicht op het terrein van de nieuwere
wis- en natuurkunde. O. N.
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ALFREDSAUVY,Tlzéorie gérlérale de la jJOPU-
lation, vo\. I, Economie et population,
Bib\. de sociologie contemporaine, Presses
Universitaires de France, Paris, 1952.

Dit handboek over de bevolkingsleer van de
bekende demograaf Sauvy, voorzitter van
de Bevolkingscommissie der Verenigde Na-
ties, verdient merkwaardigerwijs een
plaats onder Bonae Litterae. Het mist elke
dorheid en droogheid, welke zovele hand-
boeken, met name op economisch gebied,
onleesbaar' maken; maar het mist ook elk
eclecticisme, dat de handboeken uit één
periode zo dikwijls het karakter geeft van
onderling weinig verschillende verzamelin-
gen van andermans theorieën, met slechts
hier en daar een eigen accentje. Sauvy
weigert iedere concessie aan theorieën, die
zijn ingegeven door de politieke wensen
en verwachtingen van een bepaald tijdperk.
Hij geeft er de voorkeur aan, de dingen te
zien in hun ontstellende naaktheid. Laten
anderen, als Keynes, zingen van een toe-
komstige bevrijding, 'pour bercer la misère
humaine'. Sauvy aeht het juister, ook
de toekomstige ketenen aan te kondigen.
Het boek bevat uiterst stimulerende ge-
dachten op het gebied van de bevolkings-
dynamica, over de theorie van het bevol-
kingsoptimum, over het verband tussen
klasseindeling en bevolkingspolitiek, over
werkeloosheid, over het vraagstuk der
laagontwikkelde gebieden en over nog zo
vele voor de toekomst van de mensheid be-
slissende vraagstukken. Telkens komt bij
hem de vraagstelling naar voren: Malthus
of Marx? Nergens vind t men een schoolse,
dogmatische aanpak; maar 'nergens ont-
breekt ook de moed om niet alleen Marx
Marx,maar ook een heersers klasse een heer-
sers klasse,schij nheil igheidsehij nheilig he id,
onze Universiteiten hyperconservatief en
het achterwege laten van sanitaire maatre-
gelen moord te noemen. Het boek wemelt
van kernachtige formuleringen; elk hoofd-
stuk wordt voorafgegaan door een nàg
kernachtiger citaat. Slechts één voorbeeld:
het hoofdstuk over laagontwikkelde lan-

den wordt ingeluid met een citaat van een
Engelsman uit de negentiende eeuw, dat
vertaald als volgt luidt: 'Het is goed het
Evangelie aan de wilden te prediken. Im-
mers, ,!l zou men hun slechts zoveel Chris-
tendom bijbrengen als nodig is om hen ge-
kleed te doen gaan, dan zou dit reeds een
zegen zijn voor de Britse manufaciuur.'
Enkele van de zeer belangrijke formule-
ringen van de schrijver laat ik hier volgen.
'De formatie van tussenklassen is één van
de twee mogelijke vertakkingen in de
maatschappelijke ontwikkeling; de andere
is de directe overgang van het feodale sys-
teem naar het communistische systeem'
[po 354-J. 'De Britse vakverenigingsarbei-
der weet dat hij niet veel te hopen heeft
van een verdeling tussen hem en zijn voor
3/4- geruïneerde lord; maar dat het verlies
van de olie van het Midden-Oosten ofvan
de rubber en het tin van Malaya zijn le-
venspeil aanzienlijk zou aantasten' [po253J.
En tenslotte de conclusie 011 p. 355: 'Ove-
rigens heeft [de westerse wereldJ, uit af-
keer voor het communistische regime, van
de wegen tot werkelijke sociale vooruit-,
gang, als de nationalisatie der investerin-
gen of het op stapel zetten van nieuwe
Tennessee- Vallei-projecten, afstand ge-
daan. Ziedaar het duidelijkste tactische
succes der Sovjet-Unie. Iedere vooruit-.
gang die stilhoudt of verlangzaamt krijgt,
in werkelijkheid, het karakter van terug-
gang.'
Voor het ogenblik: een boek, dat 'iets
nieuws brengt en tot nadenken stemt - en
van hoe weinig boeken kan men dàt zeg-
gen!
Voor de toekomst: wie weet, een van de
klassieken? W. F. W.

JMIES ALDRIDGE,Tlze diplomat, Uitg. The
Bodly Head, London, Ie ed., 194-9.

Sinds enige tijd kennen de historici een
nieuw vak: de contemporaine geschiede-
nis - die overigens al minstens van Thucy-
dides dateert. GaatJames Aldridge nu ook
aan de litteratuur een nieuw genre toevoe-
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gen, in de gedaante van de in het heden
spelende historische roman? Laat ik er
meteen aan toevoegen: niet een normale
in het heden geplaatste roman van 'gewone
mensen', met levende beroemdheden als
pikante entourage; ook niet een door toe-
voeging van een aantal 'gewone mensen'
geromantiseerde historia hodicrna. Van
beide types vindt men er in de litteratuur -
de filmlitteratuur inbegrepen - dertien in
een dozijn, vanaf de verzetsromans tot
'De val van Berlijn'. The di/J/omat is geen
van beide. Hier is in de politieke situatie
van begin 1946 om de kwestie-Azerbeidsjan
heen eenvoudig een stuk politieke geschie-
denis erbij gefantaseerd. De personen
zijn deels bestaande, deels gefingeerde
'Britse en Russische staatslieden, Er
vinden diplomatieke conferenties, inci-
denten, Lagerhuiszittingen en voorberei-
dingen voor een Assemblée der Verenigde
Naties plaats,
Wat wil Aldridge met deze fantasie? Ken-
nelijk een stuk werkelijkheid weergeven -
een politieke werkelijkheid dan, zoals hij
die ziet. Niet een politiek drama zoals het
zich heeft afgespeeld, maar zoals het zich
in zijn ogen had kunnen afspelen.
Deze politieke werkelijkheid heeft in de
ogen'van Aldridge een vrij geprononceer-
de kleur. De leidende Russische staatslie-
den - Vishynski, I\Iolotov, Stalin - zijn
rustige, verstandige lieden, De verant-

woordelijke Britse diplomaten staan bij
hen in politiek inzicht mijlen ver achter.
En voorzover de gebeurtenissen in Iran
spelen, komt de volksbeweging van Azer-
beidsjan er heel wat beter af dan de macht-
hebbers in Teheran met hun aanhang.
In hoever men dit beeld wenst te aanvaar-
den, hangt natuurlijk af van de politieke
werkelijkheid, zoals de lezer die ziet. Van
de romanschrijver mag men alleen verlan-
gen, dat hij het onwerkelijke voor de lezer,
zolang hij leest en liefst nog daarna, tot
werkelijkheid weet te maken. En daarin
slaagt hij wonderbaarlijk. Het overtui-
gendst is de roman echter daar, waar de
schrijver niet slechts een politieke, maar
ook een sociale werkelijkheid beschrijft:
daar waar hij de toestanden in een Azia-
tisch land schetst - klaarblijkelijk met ken-
nis van zaken. Daardoor is zijn roman
toch weer meer dan een fantasie: hij is
tevens een bijdrage voor een beter begrip'
van het vraagstuk der laagontwikkelde
landen.
En de fantasie blijkt toch weer inzoverre
werkelijker dan de werkelijkheid, dat men,
met deze roman in de hand, ten tijde van
het verschijnen van dit boek de gebeurte-
nissen in Iran had kunnen voorspellen,
die sindsdien werkelijkheid zijn geworden
- en die de werkelijke Britse diplomaten
evenmin hebben voorzien als de gefingeer-
de Lord Essex in dit boek. W. F. W.
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AAN HET SEPTEMBERNUMMER WERKTEN O.A. MEE:

J. B. CHARLES, geb. 1910, letterkundige, publiceerde: Ontmoeting in den vreemde;
Zendstation; Volg het spoor terug.

DR.J. D. P. WARNERS,geb. 1913, studeerde letteren Univ. Amsterdam, leraar Barlaeus-
gymnasium, publiceerde o.a. artikelen in De Nieuwe Taalgids 1952 over de Renaissance.

WILLEMAVONDROOD,pseudo van W. VANMAANEN,geb. I920, journalist, vertaalde werk
van Charles Dickens voor nieuwe Dickensvertaling van Het Spectrum.

MR. H. W. J. M. KEULS,geb. 1883, dichter en advocaat, publiceerde O.a. In de Stroom,
1920; Verzamelde gedichten, 1947; kreeg 1948 Amsterdamse poëzieprijs.

P. P. J. VANCASPEL,geb. 1912, studeerde Nederlands, geschiedenis en Algemene Taal-
kunde aan de Univ. van Amst., vertaalde o.a. Woodworth & Marquis, Psychology.

PIERRE H. DUBOIS,geb. 1917, journalist, dichter en essayist, publiceerde O.a. Een hou-
ding in de tijd, 1950.

MAX SCHUCHARDT,geb. 1920, dichter o.a. van Verboden nadruk, 1945.

A. MARJA, pseudo van A. TH. Mooy, geb. 1917, dichter (Van Mens tot Mens, 1947) en
schrijver van de roman Snippers op de rivier, 1941 en van het essayistisch geschrift
Binnendijks en Buitendijks, 1949.

Huco CLAUS,geb. 1929, was o.a. leerling van enige kunstacademies, beoefende verschil-
lende beroepen, wordt tot de experimentelen gerekend, schreef de bekroonde Vlaamse
dorpsroman De Metsiers, 1951, werkte mee aan het bundeltje Vierendelen, 1951 (ge-
dichten).

AAN DIT NUMMER WERKTEN O.A. MEE:

DR. G. J. RENEs, chirurg aan het Zendingsziekenhuis te Djokjakarta.

PROF. DRJ. DEBOER,geb. 191 I, hoogleraar theoretische physica Univ. van Amsterdam,
publiceerde o.a. Contribution to the theory of compressed gascs, 1940.
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