
We moeten geleidelijk wennen aan de ge-
dachte, dat er geen enkele reden is waarom
kinderen van arme ouders harder zouden
moeten werken dan die van rijke lieden, en
ook geen reden waarom er aan hen hogere
eisen zouden gesteld worden - -zoals dat nu
voor het to~kennen der beurzen gebeurt.
De kinderen hebben recht op het voedsel
van het lichaam en van de geest, onafhan- -----.
kelijk van het bezit der ouders. Het is won-
derlijk dat een zo eenvoudige gedachte,
waarmee ieder in beginsel instemt, nog zo
weinig in haar consequenties wordt toe-
gepast. M~Minnaert, blz. 552
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Anthonie Donker

BOUTENS AAN DE STYX

Die in den oorlog op het ziekbed zijn gestorven,
Zouden ook zij rust kunnen vinden? Zouden zij
Later dan anderen hun rust hebben verworven
Omdat zij wachten moesten op Charon's laag tij?

Voeren ontelbre jonge strijders hen voorbij,
Het stralend leven in den slag te vroeg ontstorven,
En stonden zij toen, grijs, geminacht, daar terzij
Die het door ouderdom slechts bij het lot verkorven?

Wie aan de oevers hen heeft kunnen gadeslaan,
Laat hij het zeggen, of er onder hen misschien
Zich één verhief die van het leven reeds ontdaan
Toch nog de glorie van voorheen was aan te zien.

Dan was dat Boutens, die daar nors terzijde stond
Maar met het lied der jonge doden op den mond.

547



M. Minnaert

DE RECRUTERING DER WETENSCHAPPELIJKE
ONDERZOEKERS 1

Eeuwen lang is de beoefening der wetenschap geschied in vormen, die
zich min of meer vanzelf hadden ingesteld. Pas in de laatste tijd is
daarin verandering gekomen. De wetenschap en de techniek hebben
zich geweldig uitgebreid en zijn aan alle kanten vergroeid met het leven
der gemeenschap; het ontginnen van de geestelijke waarden van een
land is net zo goed nodig als het boren van mijnputten of het draineren
van akkers. vVaar het thans gaat om zoveel grotere aantallen dan vroeger
en waar de eisen zoveel hoger gesteld worden, wordt het nodig zich te
bezinnen over de 'scientific manpower' der natie.
Daar staat dus de jeugd van Nederland vóór ons, jongens en meisjes in
de bloei hunner achttien jaren, sterk of zwak, rijk of arm, met ogen vol
verwachting uitkijkend naar wat het leven brengen zal! vVie hunner
zouden wij willen opdragen het wetenschappelijk erfdeel te bewaren
en het met nieuwe uitbreidingen aan te vullen?

De behoefte aan wetenschappelijke onderzoekers.

Vooreerst is het van belang, te weten hoeveel universitair gediplomeer-
den Nederland in de naaste toekomst nodig heeft. Onze schatting zal
verschillend uitvallen, naarmate van de verwachting die we hebben
omtrent de ontwikkeling van ons land [industrialisatie? Indonesië?].
Weloverwogen schattingen van Professor Polak wijzen er op, dat we het
aantal onzer researchwerkers zullen moeten verdrievoudigen om op het
peil te blijven der ons omringende Europese landen. Dergelijke schat-
tingen hoort men van de zijde der ingenieurs, wiskundigen, natuur- en
scheikundigen. Het gebrek aan leraren is ontstellend. Het vereiste
aantal medici en tandartsen zou groot worden, indien de nodige maat-
regelen voor de volksgezondheid door de staat werden genomen. Het is
mogelijk dat in sommige studierichtingen de verhoudingen anders
liggen, maar men krijgt in elk geval de indruk dat een groot aantal in-
tellectuc1en op korte termijn afgeleverd moet worden en dat het aantal
ook verder zal moeten toenemen.
Merkwaardigerwijze ontmoet men nog steeds verzet tegen het ver-

zamelen van gegevens hieromtrent en tegen het uitspreken van ver-
wachtingen, zelfs in academische kringen, en wel op grond van de on-
zekerheid die bij zulke prognosen onvermijdelijk is. Het is waar, dat
1 Een bron van vele inlichtingen is het rapport van het Verbond van WetensçhappcIijke
Onderzoekers: Sociale Aspekten van de recrutering der studenten [Utrecht, 1949J.
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vroeger gemaakte vergissingen ons tot voorzichtigheid moeten manen.
:Maar dit mag er ons nooit van afhouden, althans naar beste weten de
vraag en het aanbod te trachten te overzien en zo verantwoord mogelijke
prognosen te geven. Ook de Bilt gaat door met voorspellen, al komt
de verwachte tijdelijke opklaring niet altijd intijds! Het mag ons tot
bijzondere vreugde stemmen, dat de Koninklijke Akademie zeer onlangs
een onderzoek in die richting op touw heeft gezet, met steun van de
Regering en met de hulp van verschillende wetenschappelijkevereni-
gingen; de resultaten zullen stellig van groot belang zijn.
Geheel onafhankelijk van de vraag naar het vereiste aantal intellectuelen
is de vraag, of er niet gestreefd moet worden naar een verhoging van
het peil onzer aankomende studenten. Men krijgt sterke aanwijzingen in
die richting, wanneer men het schrikbarend hoge percentage ziet dat bij
de examens een- of meermalen zakt en tenslotte de studie opgeeft. Het
is trouwens evident dat door een betere selectie van de studenten het
peil van ons Hoger Onderwijs stijgen zal, en dit weer is van grote be-
tekenis voor de welvaart van Nederland en voor zijn rol in de wereld.
Enerzijds moet dus de universiteit de beschikking krijgen over al de
beste jonge krachten der natie, anderzijds zou het wenselijk zijn een aan-
tal studenten te weren, die zonder voldoende aanleg en zonder lief-
hebberij studeren, alleen omdat een titel een zekere maatschappelijke
standing geeft. De wenselijkheid, het universitaire peil te verhogen, blijft
bestaan, zelfs al zou het vereiste aantal intellectuelen afnemen; want dan
is het a fortiori nodig, met het beperkte aantal afgestudeerden een zo
hoog mogelijk rendement te bereiken. Men zou verwonderd zijn, als men
eens uitrekende welke verspilling thans in ons onderwijsstelsel ontstaat
door onvoldoende geschiktheid bij een deel van hen die de studie
beginnen.
Uit onze beschouwingen volgt overtuigend, dat we voor de universiteit
moeten kunnen selecteren onder de gehele bevolking, en wel met de zui-
verst mogelijke methoden. Dan alleen zullen we de nodige aantallen
zeer begaafden kunnen vinden.

Veel begaafden gaan thans verloren.

Laat ons nu onderzoeken, in hoeverre er inderdaad goed en effektief
gebruik wordt gemaakt van de intellectuele aanleg onzer jongeling-
schap. Vooropgesteld zij, dat de beschikbare cijfers en statistieken nog
zeer onvoldoende zijn; omtrent het algemeen beeld van de situatie kan
cr echter nauwelijks twijfel zijn.
Wie naar de schaal der psychologen een intelligentiequotiënt I, 40 ver-
werft, geldt als "zeer begaafd" en kan gemiddeld beschouwd worden
als in staat tot het volgen van universitair onderwijs. Een dergelijk ge-
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tal, zelfs als het op betrekkelijk jeugdige leeftijd wordt toegekend, blijkt
bij normale ontwikkelingsomstandigheden niet veel te variëren. Naar
schattingen van Luning Prak 1 bedraagt het aantal van deze zeer be-
gaafden:

bij het Lager Onderwijs
" " Middelb. "
" "Hoger "

6000
4200
2200

Slechts een derde deel der begaafden bereikt de Universiteit!
We willen deze cijfers nog op een andere manier bevestigen. Elk jaar
wordt met behulp van de American Army Test, aangepast aan Neder-
landse omstandigheden, een globaal onderzoek ingesteld naar de be-
gaafdheid van vele duizenden 18-jarige recruten. Voor één bepaald jaar
werden deze kostbare gegevens uitvoerig bewerkt 2. In de daarbij ge-
bruikte schaal bereikten de studenten gemiddeld de quotering 150. Men
vond nu volgende getallen:

totaal aantal recruten
aantal met cijfer 150
aantal studerenden. .

26800
1353
388

Van de zeer begaafden studeert dus 29 %, hetgeen onze vorige uitkomst
bevestigt. We merken nog op, dat in dit stelsel de toegekende cijfers
sterk oplopen naarmate meer onderwijs genoten is. Stellig zouden
dus veel meer proefpersonen de 150 hebben gehaald, indien alle middel~
baar onderwijs hadden genoten. Het percentage der begaafden dat de
Universiteit bereikt is dus nog veel kleiner dan 29 %. Dergelijke getallen
werden verkregen in Amerika en in Engeland.
Vanwaar nu die grote afval van meer dan 2/3 der zeer begaafden?
Stellig mag gezegd worden, dat daarvan een groot aantal zich zouden
aangetrokken hebben gevoeld tot de Universiteit, indien zij in een sti-
mulerend milieu hadden geleefd en indien ze over voldoende ontwikke-
lingsmogelijkheden hadden beschikt. Het gebrek aan stimulering, het
onvoldoende bekend zijn met de mogelijkheden der universitaire studie
ware grotendeels te verhelpen door vroegtijdig goed advies bij de be-
roepskeuze; onderwijzers en leraren zouden zich nog meer kunnen bezig-
houden met de werkelijk goede leerlingen; speciale begaafdenscholen
zouden de opleiding van deze groep in een opgewekt tempo kunnen ver-
zorgen. Maar we moeten ons niet ontveinzen dat de grote rem voor zeer
velen dezer begaafden gevormd wordt door de geldelijke bezwaren.

1 Het begaafde Kind, blz. 43, 54. (Den Haag, 1936).
2 Intelligentieverhoudingen in Nederland ([932).
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De faktor geld verspert de toegang tot de Universiteit en ,.vervalst de selectie.

Sterk sprekend is het feit, dat de arbeiderskinderen slechts I % van onze
studenten uitmaken, terwijl diezelfde arbeiders 43 % der Nederlandse
bevolking vormen. Voor de kleine middenstand zijn deze getallen 6 %
tegen 20 %. Praktisch draagt slechts 30 % der Nederlandse bevolking
bij tot de studcntenschap.
Hoe kan het anders? De studie aan de universiteit kost [I] het college-
geld, [2] de uitgaven voor practica, examens, boeken, benodigdheden,
enz., [3] het levensonderhoud, [4] de uitgaven voor kulturele ontwikke-
ling. Verreweg de hoofdzaak is het gewone, bescheiden levensonderhoud.
Zuinig levend heeft een student stellig een bedrag nodig van f 1600

indien hij bij zijn ouders inwoont, f 2000 indien hij op kamers woont.
Voor grote groepen onzer bevolking is zulk een jaarlijkse uitgave vol-
strekt uitgesloten. In een arbeidersgezin wordt er op gerekend, dat een
kind op I5-jarige leeftijd begint te verdienen, en dat het weldra op niet
onaanzienlijke wijze bijdraagt tot de welvaart van het gezin. Ook voor
een groot gedeelte van de kleine en zelfs de gewone middenstand is deze
slagboom beslissend, misschien reeds in het geval van één begaafd kind,
maar zeker indien er verscheidene in een gezin voorkomen. De geldfactor
oefent dus een sterke selectie uit, die de resultaten van onze examens
geheel vervalst, bekwamen tegenhoudt, en onbekwamen gelegenheid geeft
hun pogingen zolang te herhalen tot zij tenslotte het diploma verwerven.
Behalve met de direkte belangen der gemeenschap moet ook rekening
gehouden worden met de eis van sociale rechtvaardigheid: dat al de
best begaafde kinderen gelegenheid moeten krijgen zich volledig te
ontwikkelen, onafhankelijk van de geldmiddelen van de vader. De be-
lemmeringen die zulk een ontwikkeling nog zo dikwijls onmogelijk
maken, zijn een grote bron van verbittering onder de arbeiders. De
praktische afsluiting van het Hoger Onderwijs voor hun kinderen ver-
diept de kloof tussen intellectuelen en proletariërs, verhoogt het wantrou-
wen van de arbeider tegenover de wetenschapsman. Er is geen twijfel aan
dat de Universiteit werkt als een standenschool, waardoor de invloed-
rijke ambten in de maatschappij in handen blijven van bepaalde klassen.

Van de steunmaatregelen is het stelsel studieloon het beste, dat de weg vrijmaakt
voor alle begaafden.

De misstand die we aanwezen is zo onloochenbaar, dat men sedert lang
getracht heeft er aan tegemoet te komen door het treffen van steun-
maatregelen. Er bestaat inderdaad een klein aantal rijksbeurzen; en
daarnaast een groot aantal renteloze voorschotten, die na afloop van de
studie terugbetaald moeten worden.
Minder dan 3 % der studenten geniet een studiebeurs; het bedrag be-
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reikt zelden de j 800; hierbij komt de vrijst~lling van collegegeld, zodat
de beurs effektiefj 1150 bedraagt. Toch blijft die som nog een heel eind
beneden het normale studentenbudget vanj 1600-2000. Het is uitgeslo-
ten dat een arbeiderskind op een dergelijke beurs zou kunnen studeren,
de loonderving is reeds erg genoeg. Daarenboven wordt zulk een beurs
in de regel slechts verleend nadat tenminste één academisch examen
afgelegd is, hetgeen dikwijls enkele jaren studie vergt. Zo is dus duidelijk
dat deze beurzen niet bestemd zijn voor arbeiders, maar voor de kleine
middenstand.
De renteloze voorschotten bereiken hogere bedragen: gemiddeld j 8 I 0,
maximumj 1500; ongeveer 14 % der studenten maken er gebruik van.
De bursaal moet de geleende bedragen echter terugbetalen na afloop
van zijn studie, en dit is een zware belasting op een ogenblik waarop de
jongeman zijn weg in het leven moet zoeken. Het kan hem verhinderen
een gezin te stichten en kan aldus aanleiding geven tot allerlei bedenke-
lijke maatschappelijke gevolgen. Dat dit inderdaad ten volle beseft
wordt, blijkt uit cijfers die ons uit Amerika worden medegedeeld: jaar-
lijks is er 23 millioen dollar voor renteloze voorschotten beschikbaar,
daarvan wordt echter slechts 3,7 millioen aangevraagd. Het stelsel wordt
in Frankrijk en Groot-Brittannië afgekeurd.
Men heeft ook beproefd de studenten aan betaald werk te helpen. In
andere landen kwam studentenarbeid reeds vóór de oorlog veelvuldig
voor; onder de invloed der moei lijke omstandigheden na de oorlog heeft
deze wer1..-verschaffingook hier te lande ingang gevonden [Criterion te
Amsterdam, de Pressa Trajectina te Utrecht, enz.]. Zulke pogingen zijn
bijzonder sympathiek, maar brengen geen oplossing. Als de student aan
allerlei eenvoudige arbeid zoveel tijd besteedt dat hij verdiensten van
enig belang verwerft, berokkent dit ernstig nadeel aan zijn studie. Een
behoorlijke oplossing langs deze weg is niet te bereiken. We moeten ge-
leidelijk wennen aan de gedachte, dat er geen enkele reden is waarom
kinderen van arme ouders harder zouden moeten werken dan die van
rijke lieden, en ook geen reden waarom er aan hen hogere eisen zouden
gesteld worden - zoals dat nu voor het toekennen der beurzen gebeurt.
De kinderen hebben recht op het voedsel van het lichaam en vande geest,
onafhankelijk van het bezit der ouders. Het is wonderlijk dat een zo een-
voudige gedachte, waarmee ieder in beginsel instemt, nog zo weinig in
haar consequenties wordt toegepast. Er is geen twijfel aan dat men over
honderd jaar de toestanden zoals we ze nu kennen als onbegrijpelijk
primitief zal beschouwen en zich er over verwonderen dat ze zo lang
hebben kunnen bestaan.
Gelukkig kunnen we een methode aangeven waardoor de toegang tot
de Universiteit en de gehele verdere studie werkelijk vrij kan worden ge-
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maakt voor alle begaafden. Die oplossing is het stelsel studieloon 1. Alle
studenten, rijk of arm, krijgen gedurende de gehele duur van hun studie
een toelage, voldoende om daarvan de collegegelden te betalen en een-
voudig te leven; zij hoeven die niet terug te betalen. Er moet een waar-
borg zijn dat ze behoorlijk werken, ongeveer zoals die nu gevraagd
wordt van de bursalen. De nodige gelden worden door belastingen op-
gebracht. Een te grote toevoer van studenten kan altijd beperkt worden
door strengere selectie. In deze enkele zinnen zijn de beginselen vast-
gelegd van het stelsel, de verdere uitwerking volgt zonder moeite. Men
ziet onmiddellijk, dat hier gebroken is met de ouderwetse liefdadigheid,
en dat gesteund wordt op het eenvoudige, natuurlijke recht voor alle
begaafden, hun volledige intellectuele ontwikkeling te bereiken. Er is
geen twijfel aan, dat het stelsel studieloon een aanzienlijkè besparing
voor het land als geheel zou betekenen: door de betere selectie zouden
de vele uitvallers vermeden worden, daarenboven zou een verhoging
van het universitaire peil ook ten goede komen aan de prestaties van
degenen die de Universiteit hebben verlaten.

De drie verantwoorde selectiemiddelen.
We hebben de zeef der financiële selectie niet aanvaard. Volgens welke
criteria zullen wij dan wel de toekomstige wetenschappelijke werkers
uitkiezen? Iedereen is het erover eens, dat het huidige examenstelsel
slechts onvoldoende waarborgen biedt; we zijn nog niet precies in staat
te zeggen, hoe het wèl moet, maar we kunnen reeds enkele richtlijnen
aangeven. Natuurlijk kan hier slechts een zeer globaal overzicht ge-
geven worden van deze zo intensief bestudeerde kwesties.
I. De beoordeling der intellectuele begaafdheid zal ongetwijfeld van
grote betekenis blijven. Alleen is het de vraag, of men niet meer op
aanleg dan op kennis moet selecteren. Voor het universitaire onderwijs
doet het er tenslotte niet veel toe, of de aankomende student iets meer
of iets minder van zijn middelbaar onderwijs heeft onthouden. Veel be-
langrijker is, of hij de nodige aanleg heeft om zich de wetenschap eigen
te maken en zelfstandig werkzaam te zijn. Het is waar dat een toetsing
naar kennis in zekere mate ook een toetsing naar aanleg kan zijn: voor
zover de jongelui in ongeveer identieke omstandigheden hebben ge-
werkt zijn hun verschillen in kennis in sommige opzichten een maat voor
hun verschil in aanleg.
2 Een geheel andere selectiemethode is de psychotechnische, waarover
nog zoveel gediscussieerd wordt. Met behulp van bepaalde tests worden
hier allerlei eigenschappen gepeild zoals het geheugen, de aandacht, het

1 Vgl. A. H. Blaauw: Socialisatie van het Onderwijs als Plicht en als Oplossing (Baarn,
1921).
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associatievermogen, enz. Belangrijker nog dan de testprestatie zelf is de
manier waarop de proefpersoon de opgave aanpakt. Stellig hebben de
eigenschappen die hier getoetst worden veel meer het karakter van aan-
leg dan van aangeleerd bezit. De uitkomsten die met die testmethoden
verkregen worden zijn alleszins opmerkelijk; vooral indien het onderzoek
individueel is, worden de uitkomsten nog aanzienlijk beter dan wanneer
men grote aantallen proefpersonen tegelijk behandelt. Men heeft evenwel
nog weinig ervaring met de keuring voor het Hoger Onderwijs en voor
het wetenschappelijke werk 1. De geestelijke funkties van de wetenschap-
pelijke onderzoeker zijn buitengewoon gedifferentiëerd en verfijnd en
veel moeilijker te analyseren dan die van b.V. een autochauffeur. Indien
er iets beschouwd mag worden als fundamenteel voor wetenschappelijk
werk, dan komt het mij voor dat dit het associatievermogen zou zijn -
maar ook dat kan weer in allerlei vormen optreden. Juist daarom is het
zo gevaarlijk, ons vast te leggen op bepaalde, als maatgevend beschouwde
eigenschappen. We zien hoe personen van ogenschijnlijk zeer verschil-
lende aanleg soms even goed slagen in wetenschappelijke arbeid. Men
krijgt de indruk dat er niet zo iets bestaat als 'de aanleg voor de weten-
schap' of noch zelfs 'de aanleg voor de natuurkunde', omdat elke weten-
schap op zeer vele manieren benaderd kan worden.
3. Stellig zijn ook de zogenaamde karaktereigenschappen in sterke mate
meebepalend voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke werker.
Belangstelling en liefde voor het onderzoekingswerk vermogen wellicht
meer dan alle andere geesteseigenschappen tezamen. En juist dergelijke
'diepere' gevoelens zijn zo moeilijk te peilen! Men zij er echter van over-
tuigd dat de psycholoog het belang van deze affekten heel goed beseft
en dat hij ijverig aan het zoeken is naar de middelen om deze te benade-
ren. Voorlopig richten we ons naar de subtiele indruk die de ervaren
docent van zijn leerlingen krijgt, een indruk die niet altijd onder woorden
te vatten is en dikwijls op een bijna instinktief aanvoelen van de persoon-
lijkheidswaarde berust.
Voor het uitkiezen van de wetenschappelijke onderzoekers is het grote
moment: de overgang van het Middelbaar Onderwijs naar de Univer-
siteit. Bij zorgvuldige selectie zou men moeten trachten, op dat ogen-
blik de drie verschillende keuringsmethoden waarover we beschikken
gelijktijdig toe te passen en ze met elkaar te vergelijken:
1. de examens, die meer op inzicht dan op parate kennis ingesteld dienen
te worden; 2. de psychotechnische keuring; 3. de gewoon menselijke be-
oordeling door rector en leraren van het gymnasium of van de H.B.S.

1 Aan vele Universiteiten wordt op het ogenblik intensief gewerkt om de waarde der
psychotechnische methoden te toetsen; inzonderheid is dit onderzoek op grote schaal
ter hand genomen te Amsterdam.
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Zelfs met alle zorg is er geen sprake van dat wij in staat zouden zijn, een
feilloze keuze van de geschikten uit te voeren. Dat is echter niet zo erg
als het lijkt. In de loop van het universitaire onderwijs blijft de selectie
doorgaan. En in onze tijd leidt 'de Universiteit de studenten met een-
zelfde hoofdvak toch nog op in zoveel verschillende richtingen, dat
selectie aan de universiteit niet behoeft te betekenen dat men uitvalt
of slaagt, maar dat bepaald wordt hoever de studie dient te worden voort-
gezet en naar welke groep maatschappelijke beroepen de candidaat moet
worden gedirigeerd. De problemen der selectie aan de Universiteit wor-
den in hoge mate vereenvoudigd indien de eigenlijke keuze van het hoofd-
vak kan uitgesteld worden tot aan het candidaatsexamen. Nog mooier zou
de toestand zijn, indien reeds het candidaatsexamen een zekere effectus
civilis gaf, zodat de minder begaafden in dat stadium de Universiteit
zouden kunnen verlaten. En ook zou het helpen, indien tegen het eind
van de studie meer differentiatie werd ingevoerd, door de aanstaande
leraren te scheiden van de researchwerkers. Dergelijke maatregelen zou-
den bevorderen, dat ieder op de hem passende plaats terechtkomt.
In elk geval is duidelijk, dat met alle toekomstmogelijkheden rekening
moet worden gehouden, en dat men dus niet alleen selecteren moet op
de geschiktheid voor wetenschappelijk werk, maar ook op de geschikt-
heid voor het toekomstige beroep. Het is iets geheel anders, of iemand in
staat zal zijn de wiskunde op verdienstelijke wijze te beoefenen, dan of
hij in dat vak een goed leraar zal worden; of men goede histologische
doorsneden zal kunnen maken in het laboratorium, dan wel een be-
hoorlijk huisarts worden.
Om de studenten verantwoorde raad te kunnen geven, zou er aan elke
Universiteit een bureau moeten bestaan, dat voortdurend voorlichting
verschaft omtrent de intellectuele arbeidsmarkt, dat raad geeft bij de
keuze der studierichting en de student van jaar tot jaar volgt, de oorzaak
van mislukkingen opspoort en hem op de mogelijkheden wijst.

Recrutering buiten het Middelbaar Onderwijs om?

Men heeft de gedachte geopperd, dat intelligente arbeiders uit de fabriek
over moesten kunnen gaan naar de Universiteit of naar de Technische
Hogeschool, eventueel na een niet te lange overbruggingseursus. Deze
gedachte heeft veel aantrekkelijks. Uit het reeds genoemde onderzoek
van de Nederlandse recruten blijkt, dat daarbij altijd een klein aantal
jonge arbeiders te vinden is, dat de normale geestesvaardigheid der stu-
denten heeft bereikt, zonder ooit middelbaar onderwijs te hebben ge-
noten; dit aantal is van de orde van 30 in elkejaargeneratie. Voegt men
er de handwerkslieden bij, dan komen de getallen al hoger te liggen. Zij
zouden stellig nog veel meer stijgen, indien door brugklassen de ont-
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brekende kennis en oefening werd aangevuld. De ervaringen met oorlogs-
veteranen in Amerika zijn in het algemeen gunstig, en bewijzen hoe
onverwacht snel jonge mannen kennis opdoen, die op vroegere leeftijd
pas na jaren studie wordt verworven.
Bij de huidige inrichting van ons onderwijs zal men met het aanbevelen
van zulk een weg zeer voorzichtig moeten zijn. De grondige wetenschaps-
beoefening aan onze Universiteiten eist een systematische vóóropleiding,
een basis van algemene ontwikkeling, een geregelde training tot studie
en onderzoek, die men zich achteraf niet meer in dezelfde vorm en vol-
ledigheid eigen kan maken. Indien men arbeiders uit de bedrijven naar
de Universiteit wil brengen, zou men zeer speciale cursussen moeten
inrichten, waarbij geheel en al uitgegaan wordt van de praktisch-
technische ervaring, om daar geleidelijk de theoretische grondslagen
van te ontwikkelen en daarna de verwante gebieden in de andere vakken
te gaan behandelen. Een dergelijke weg is begaanbaar, hij is wellicht
voor heel wat jongeren aantrekkelijker dan de gewone methode, die van
de theorie uitgaat: Vermoedelijk zal men hen op die manier tot zeer
waardevolle prestaties kunnen brengen, hoewel van andere en misschien
minder fundamentele aard dan men van de nu bestaande Universiteiten
mag verwachten. In elk geval lijkt het zeer de moeite waard, een proef
te nemen met zulk een nieuw type van opleiding, mits die geheel naast
de gewone opleiding kome te staan, en mits wij goed zorgen, in geen
geval de grote tradities der klassieke Universiteit in gevaar te brengen.

Deze beschouwingen leiden vanzelf tot een laatste overweging, die be-
trekking heeft op het gehele onderwerp der recrutering. Wij spreken
van 'aanleg', indien we voorzien dat de jonge man zich goed zal kunnen
ontwikkelen via het onderwijs zoals het nu is. De vraag is echter altijd, of
verandering in onze onderwijsmethoden niet een belangrijke verschui-
ving in deze 'geschiktheid' tengevolge zou hebben. Er zijn b.V. heel wat
studenten in de natuurkunde, die in de eerste twee jaren veel moeite
hebben met de abstr<lkte wiskunde, terwijl ze zich later ontwikkelen tot
uitstekende natuuronderzoekers en ook het mathematisch hulpmiddel
zeer behoorlijk leren hanteren. Er zijn heel wat medici die moeite hebben
gehad met de vakken van hun propaedeutisch examen, maar goede
artsen geworden zijn en die later nog heel wat natuur- of scheikunde
hebben bijgeleerd. Zo ziet men dat het probleem der recrutering samen-
hangt met de gehele inrichting van ons onderwijs, evengoed als met die
van de maatschappij als geheel.
Bij de bestudering van dergelijke onderwerpen merkt men steeds, hoe-
veel verschil het maakt of zij behandeld worden door een conservatief
of door een progressief mens. De eerste heeft steeds de neiging te betogen,
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dat de huidige toestand samenhangt met niet te wijzigen erfelijke eigen-
schappen of met het [door hem als constan t beschouwde ] intelligentie-
quotiënt. De andere gaat uit van de overtuiging, dat men ontzaglijk
veel kan bereiken door opvoeding en milieu doelmatig te kiezen. Er is
geen twijfel aan dat de tweede methode oneindig veel vruchtbaarder
en bezielender is.
Moge de toekomst leren dat de optimisten gelijk hadden!

Utrecht, September 1949.

557



B. Landheer

HET HEDENDAAGS AMERIKANISME

Het is reeds dikwijls opgemerkt door goede kenners van de Verenigde
Staten, dat het Amerikaanse leven voor een Europeaan moeilijker te be-
grijpen is dan dat van welk land ook. Bij eerste kennismaking of bij een
oppervlakkig oordeel lijkt het gemakkelijk tot een oordeel te komen,
maar hoe meer men zich in het onderwerp verdiept, des te meer compli-
caties komen er naar voren, die een enigszins scherp omlijnd beeld ver-
vagen. Het behoeft ternauwernood gezegd te worden, dat de emotionele
instelling van de waarnemer een grote rol speelt: Is hij het land bij voor-
baat ongunstig gezind, dan is het niet moeilijk allerhande dingen te vin-
den, die kritiek gemakkelijk maken, terwijl als hij Amerika als het beloofde
land beschouwt, er geen gebrek is aan cliché's, die hem ten dienste staan.
Misschien ligt een eerste mogelijkheid om tot een duidelijker begrip te
komen in de onderscheiding tussen - wat men de Amerikaanse mythe
zou kunnen noemen - en de werkelijkheid van het Amerikaanse leven.
Deze twee factoren liggen verder van elkaar dan in het geval van de
meeste andere landen, hetgeen men misschien uit de betrekkelijke jeugd
van de Amerikaanse gemeenschap zou kunnen afleiden. Wie alleen de
mythe ziet en het beeld, dat de Amerikanen van zichzelf en hun toekomst
hebben, krijgt een zeer rooskleurige en optimistische voorstelling, terwijl
een analytische beschouwing van de werkelijkheid dikwijls een enigszins
bittere smaak achterlaat, die men bij de Amerikanen zelf ook vaak vindt
en die vooral in de literatuur tot uiting komt.
De mythe zelf - en dat is iets zeer eigenaardigs - is betrekkelijk slecht
geformuleerd, en er is zelfs geen sterk verlangen merkbaar om tot een
duidelijk omschreven philosophie of doelstelling te geraken. Het Ameri-
kaanse leven is daarvoor te dynamisch; dat is misschien het eerste punt
van de mythe. Amerika ziet zichzelf als een uiting van ongebreidelde
natuurkracht, die het niet zou kunnen verdragen om tot een formule
teruggebracht te worden. Dit sluit bovendien heel aardig aan bij de pio-
nierstraditie, ofschoon dit langzamerhand een begrip geworden is, dat
met de werkelijkheid weinig meer te maken heeft. Deze traditie wordt
echter op sentimentele wijze wakker gehouden door het zakenleven, dat
nog steeds een niet geheel onbegrijpelijke afkeer heeft van een intensieve
integratie van de Amerikaanse gemeenschap, die meestal getekend wordt
in de vorm van verderfelijke -ismen, wier naam alleen reeds een huivering
wekt of verondersteld wordt te wekken.
Dit leidt eigenlijk automatisch tot punt twee van de mythe, nl. dat Ameri-
ka een economisch paradijs is. Hier liggen mythe en werkelijkheid be-
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trekkelijk dicht bij elkaar, en men heeft in dit punt de kern van de gehele
Amerikaanse beschaving: het geloof, dat een voortgezette verhoging
van de welvaart uiteindelijk iedereen ten goede komt, en dat Amerika,
indien al niet reeds een paradijs, in ieder geval op weg is het te worden.
'Maybe yes, maybe no', maar het is in ieder geval een probleem, dat te
simplistisch en met een soort van angstig enthousiasme voorgesteld wordt.
Helemaal zeker zijn de Amerikanen er niet van, en het draagt bij tot een
soort van voortdurende spanning, dat het.wel eens niet zo kon wezen, een
angst, die sedert de laatste depressie diep in het Amerikaanse leven ge-
worteld is en een zeker wantrouwen in 'big business' heeft achtergelaten,
dat toch door velen als een soort van doorbreking van de oorspronkelijke,
eenvoudigere en ook menselijker droom van het Amerikaanse leven wordt
beschouwd. 'Big business' is zich welbewust van dit wantrouwen en is in
een proces van voortdurende, koortsachtige verdediging van het geloof in
economische harmonie, waarvan zij zich zelf - dit moet in alle eerlijkheid
gezegd worden - ook graag wil overtuigen, want het zou onrechtvaardig
zijn te beweren, dat er niet een grote hoeveelheid eerlijk gemeend idealis-
me in het Amerikaanse zakenleven is, al is het dan ook geen onbaatzuch-
tig idealisme.
Op het eerste oog zou men zeggen, dat de Amerikaanse droom ontegen-
zeggelijk verwezenlijkbaar is: Het land bezit alles, wat nodig is om tot
grote algemene welstand te komen en heeft reeds bereikt, dat millioenen
van zijn inwoners over meer goederen beschikken dan welk ander volk
ook. Het begrip welstand is echter iets geworden, dat eigenlijk geen grens
meer heeft, dat een dikwijls vermoeid volk verder drijft naar steeds nieuwe
mogelijkheden, zonder dat het gelegenheid heeft van zijn bezittingen te
profiteren of er een harmonisch bestaan op op te bouwen. De verbruiker
maakt wel eens de indruk van een slachtoffer te zijn inplaats van het doel:
hij moet meedoen aan de zegeningen, die de voortbrenging hem verschaft,
wil hij niet in de reuk komen van enigszins sceptisch te staan ten opzichte
van de onfeilbaarheid van de Amerikaanse droom, terwijl bovendien zijn
eigen zakelijke belangen het eisen, dat hij meedoet en niet stilletjes aan
het potten gaat. De Puritein, die meer voortbracht dan hij verbruikte, is
dood. De moderne Amerikaan moet voortbrengen en verbruiken, en de
marge tussen deze twee factoren is angstwekkend klein. Dit geeft het
Amerikaanse leven het gespannene en neurotische, waarvan het zich niet
weet te bevrijden, ondanks alcohol, psychiatrie, films en comics, die ten
doel hebben de spanning te verminderen.
Is de illusie van de voortdurende rekbaarheid van menselijke behoeften
wel juist, en, indien mogelijk, is het dan wenselijk? Dit is een gedachte, die
de Amerikaanse geest gaarne in het onderbewustzijn laat sluimeren en die
zich slechts zo nu en dan uit. 'What is it all about anyway', is een geliefd
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gezegde, wanneer een ogenblik van stilte het mogelijk maakt 'to listen to
the whisper of the Gods'.
De te grote spanning heeft ook zijn stempel gedrukt op de Amerikaanse
literatuur, die ongemeen pessimistisch is en bovendien kritisch staat tegen-
over de materiële droom en er niet moe van wordt aan te tonen, dat er tal-
loze uitzonderingen op zijn. In de werken van de meest beke~de schrijvers
is het Amerikaanse leven dikwijls wreed, ordeloos, onberekenbaar en vol
van de tragiek van een gemechaniseerd leven, dat de enkeling dikwijls ge-
dachteloos en onverschillig breekt. De verhalen van] ohn O'Hara zijn hier
misschien het beste voorbeeld van: Steeds weer beschrijft hij een situatie,
die op het eerste oog volkomen normaal lijkt, maar die, door een te grote
inhaerente spanning, tot een plotselinge, schrijnende catastrophe leidt,
die het wrede en onvermijdelijke heeft van een natuurgebeurtenis. Deze
verhalen spelen onder alle kringen van de bevolking, en het zijnjuist dik-
wijls de rijken, wier zelf-controle plotseling breekt.
De toneelschrijver O'Neill heeft deze houding geformuleerd. Hij gelooft,
dat Amerika er in te kort is geschoten een werkelijk ideale gemeenschap te
scheppen, ofschoon alle factoren daartoe voorhanden waren.
Dit brengt ons, op min of meer acceptabele wijze, terug tot de vraag, in
hoeverre de illusie van een steeds vermeerderende welvaart juist is en hoe-
verre zij tot menselijk geluk bijdraagt. Onder het vrij onoverzichtelijk aan-
tal sociale wetenschappen, die in de Verenigde Staten met veel enthousi-
asme en een hele hoop statistiek worden bedreven, is er eigenlijk geen
enkele, die zich met de structuur van de menselijke behoeften bezig houdt,
ofschoon dit te allen tijde een lievelingsonderwerp van wijsbegeerte en
godsdienst geweest is. Askese kunnen we direct wel uitschakelen: het past
niet in de twintigste eeuw, en niemand in Amerika heeft er belangstelling
voor en zou ook de gelegenheid niet krijgen er belangstelling voor te tonen.
De 'Better Cereals Company' ofMepsi Cola zou ongetwijfeld geen tijd over
de radio ter beschikking stellen om het overbodige van materiële behoef-
ten aan te tonen. Integendeel, deze kwestie wordt geheel beheerst door de
vitaminencultus, waarvan geen rechtgeaard mens af zou durven wijken.
Het is een van de onaantastbare axioma's, vergelijkbaar bijna met het
bezit van een automobiel of een wasmachine, waarvan alleen een totaal
afvallige het nut zou kunnen betwijfelen.
Toch zou het onjuist zijn de Amerikaanse gemeenschap als hedonistisch

te beschouwen. Zij is di t niet: werk als een uiting van kracht komt in de
eerste plaats en de vruchten van het werk zijn secundair. Geen volk geeft
gemakkelijker dan het Amerikaanse, en het hebben van een aantal be-
hoeften is min ofmeer deel van de rechten en plichten van de economische
mens, zonder dat hij gevraagd wordt of er speciaal over nadenkt, of hij al
die dingen wcl nodig heeft. Het is een deel van het leven, waarbij de v"el-
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stand van de een die van de ander bepaalt, en het zou onsoeiaal zijn aan
dit proces niet mee te doen.
Op deze wijze koopt de Amerikaan automobielen, ijskasten, radio's, hui-
zen enz.; stuurt zijn kinderen naar. 'private schools', zijn vrouw in het
juiste tenue naar coctail-party's, terwijl het hem allemaal niet veel kan
schelen. Het is een deel van een schema, dat hij geduldig accepteert en
waarin hij, zonder veel werkelijk enthousiasme, gelooft. Het schema is
historisch ontstaan: de industrie moest afzet hebben voor haar massa-pro-
ducten, en er werd geleidelijk een mentaliteit in de verbruiker gekweekt,
die het als een doodzonde zou laten schijnen, om met weinig tevreden te
zijn. Dit overstromen van de markt met massa-producten-heeft een rela-
tieve zeldzaamheid gegeven aan een aantal primaire levensbehoeften, of,
om het eenvoudiger te zeggen, het prijspeil van een hoog-ontwikkelde,
industriële economie maakt, in verhouding, automobielen goedkoop en
eerste levensbehoeften duur. Men zou er ook een ethische wending aan
kunnen geven en zeggen, dat de enorme hoeveelheden van nuttige goe-
deren de noodzakelijke goederen in een ongunstige positie brengen, en het
was daarom mogelijk, dat Roosevelt kon zeggen, dat, in dit theoretisch
onmetelijk rijke land, een derde van de bevolking 'ill-housed and ill-fed'
was.
Deze economische spanning is de tragiek van Amerika, die echter onge-
twijfeld gedeeltelijk oplosbaar is en ook opgelost wordt. Vormen van eco-
nomische controle, die rekening houden met de behoeften van de verbrui-
keI', zijn op duizenden manieren binnengeslopen, ofschoon de Amerikaan-
se mythe, gecreëerd door het zakenleven, er de ogen voor sluit en een
paradijs van economische vrijheid blijft propageren, waarvan de bevolking
niets meer moet hebben, zoals de verkiezingen duidelijk bewezen hebben.
Men wenst stabiliteit en veiligheid, niet op een radicale manier maar door
een evolutionaire wijziging van het bestaande, dat ten slotte in een pio-
niersperiode volkomen gerechtvaardigd was, maar niet meer in de tegen-
woordige tijd past. D~genen, die het verdwijnen van de grotere vTijheid
betreuren, zijn een minderheid, die zeer hoorbaar is, maar die toch geen
eigenlijke invloed meer bezit.
De structuur en het karakter van het land zelf scheppen een aantal be-
hoeften, die in Amerika noodzakelijk zijn, maar waarvoor andere landen
geen enkele reden hebben om zich blind op te staren. De uitgestrektheid
van het land, de concentratie van een groot deel van de bevolking in enor-
me steden maken een mechanisatie van de productie noodzakelijk, die in.
andere landen slechts tot een ontwrichting van de economie zou kun-
nen leiden. Aangezien Amerika zelf bijna alles produceert wat het nodig
heeft, blijft handel met de Verenigde Staten een beperkte mogelijkheid,
die alleen op bewuste wijze en gedeeltelijk om politieke redenen opge-

561



B.LANDHEER

bouwd zou kunnen worden. Men krijgt in Amerika zelf echter wel de in-
druk, dat daar in Europa aller hand overdreven voorstellingen over bestaan.
In de politiek kan men hetzelfde opmerken als in de economie: een kleine
groep gelooft nog in de illusie van zich steeds uitbreidende macht, maar
de grote massa's van het volk verlangen naar consolidatie en stabilisatie.
De eerste groep is degene, die zich het beste kan uiten en die daarom, in
het buitenland, dikwijls een vals beeld geeft, terwijl de tweede groep uit-
eindelijk de richting van de geschiedenis bepaalt.
De twee groepen wensen beide een sterk Amerika, sterk naar binnen zowel
als naar buiten, maar de tweede groep wenst boven alles 'peace and pros-
perity', zonder nodeloze avonturen.
De spanning tussen deze twee groepen ligt voornamelijk hierin, dat beide
aan het gevaar blootstaan inwendige spanningen te interpreteren in de
vorm van bedreigingen van buiten af, ofschoon dit gevaar bij de conser-
vatieve Republikeinen groter is dan bij de iets minder conservatieve
Democraten.
,America loves new things, but hates change' is een geniaal gezegde. De
technische veranderingen, die bij de Amerikaanse mythe passen, worden
met enthousiasme aanvaard, maar maatschappelijke bewegingen, zelfs
die, waarvan de wenselijkheid ingezien wordt, zijn langzaam en brokke-
len dikwijls af op het oer-conservatieve, dat de Amerikaanse maatschap-
pij aankleeft en dat geen doorbreking van het traditionele toestaat.
Het conflict tussen kapitaal en arbeid, de rassenproblemen, etc. worden
steeds opgevangen door het geloof in evolutionaire ontwikkelingen, die
echter zo langzaam plaatsvinden, voornamelijk door de tegenwerking van
machtige, georganiseerde belangengroepen, dat de spanning tussen mythe
en werkelijkheid dikwijls zorgwekkende afmetingen aanneemt.
Alles draait tenslotte om de conjunctuur-golven. Zodra deze zich in stij-
gende lijn bewegen, zijn de groepen, waarvoor mythe en werkelijkheid
elkaar op redelijke wijze naderen, voldoende groot; zodra er zich een
daling voordoet of zelfs dreigt voor te doen, wordt de verhouding on-
gunstig en krijgt het typisch Amerikaanse egoïsme de overhand over het
optimistische geloof, dat in Amerika uiteindelijk toch bijna alles beter is
dan in de rest van de wereld.
Indien men de kwestie van superioriteit of inferioriteit ziet als een uitwer-
king van de factor, waar tenslotte alles om draait, n.l. het individu, dan
wordt deze vraag wel zeer moeilijk beantwoordbaar. De hoeveelheid ener-
gie, waar de doorsnede-Amerikaan over beschikt is ongetwijfeld hoger
dan die van de gemiddelde Europeaan. 'The American works hard, lives
hard and plays hard' heeft men gezegd.
Het is algemeen bekend, dat de arbeidsproductiviteit van de Amerikaan
veel hoger ligt dan van de Europeaan, ofschoon men er rekening mede
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moet houden, dat hij over betere gereedschappen en meer P.K.'s beschikt.
Eerlijkheidshalve zij er op gewezen, dat hij tenslotte deze hulpmiddelen
ook zelf geschapen heeft. De enorme economische activiteit van het
Amerikaanse volk zal door weinigen betwijfeld of bestreden worden.
Anders wordt het, wanneer men op maatschappelijk of geestelijk terrein
komt, waar andere eigenschappen vereist worden dan physieke energie
en organisatie-talent. Het idee, dat Amerika een ideale democratische ge-
meenschap is, is wel deel van de Amerikaanse mythe, maar wordt verder
niet door goed-georiënteerde Amerikaanse denkers, noch door Europese
beschouwers te veel au serieux genomen. Men moet echter ook niet uit het
oog verliezen, dat de mythe een doelstelling voor de toekomst is, tenzij
de Amerikaanse gemeenschap mocht verstarren.
Op het ogenblik maakt echter het uitsluiten van de negers in het Zuiden
van hun civiele rechten en een sterk plutocratische inslag van het leven in
het algemeen de democratie een slechts onvolledig verwezenlijkt ideaal.
Indien men er op wijst, datin sommige opzichten West-Europa democra-
tischer is dan de Verenigde Staten, ontmoet men steeds de tegenwerping,
dat de kastengeest in W.-Europa zoveel sterker is, dat dit de voordelen
wederom opheft. Dit was ongetwijfeld waar voor de periode tussen We-
reldoorlog I en II, maar het is aanvechtbaar voor het na-oorlogse tijdperk.
Europa is meer sociaal-denkend dan vroeger, terwijl in Amerika een zeke-
re terugslag te bespeuren valt, zoals blijkt uit het schipbreuk lijden van het
'civil-rights'-programma van President Truman. Toch blijkt ook weer uit
de verkiezing van deze President, dat het Amerikaanse volk in zijn geheel
geen stap terug wenst te zetten, maar politiek gemanoeuvreer weet toch
een dergelijk programma te verhinderen door op de angst van de Ameri-
kanen voor maatschappelijke hervormingen te speculeren.
Men kan in Amerika hetzelfde probleem opmerken, dat zich ook in ande-
re landen voordoet, nl. een strijd tussen de executieve, die zich beschouwt
als de verdediger van de belangen van het volk in zijn geheel en op lange
termijn, en de legislatieve, die dikwijls meer de belangen van bepaalde
groepen behartigt. Indien men de opvattingen van de Engelse schrijver
Orwell wil volgen, komt dit neer op een worsteling tussen de vormloze
massa, die de steun van de regering heeft, en een upper-middle en upper
class, die geleidelijk in een verdedigende positie gedwongen zijn, ofschoon
zij daar weer voortdurend aan pogen te ontsnappen.
Als men het primaat van de economische factoren in het moderne leven
erkent, komt het er uiteindelijk op aan, welke groep het best het levens-
peil van de grote massa op een bevredigende hoogte zal kunnen houden.
De geschiedenis leert, dat een volk veel aanvaardt, maar niet een vermin-
dering van de levensstandaard, tenzij wij te maken hebben met een oude
beschaving, waaronder men Amerika ongetwijfeld niet kan rekenen.
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Hoe is dit probleem oplosbaar? Een zuiver binnenlandse oplossing door
meer 'planning' is ongetwijfeld theoretisch denkbaar, maar niet waar-
schijnlijk, omdat de tradities van het land, alsmede de politieke constel-
latie dit tegenwerken. Ofschoon de invloed van de grote maatschappijen
achteruitgegaan is, moet men toch hun betekenis in de Amerikaanse maat-
schappij niet onderschatten. Zij zien afzet in het buitenland als een van
de belangrijkste doelstellingen van de buitenlandse politiek, omdat zij dit
als een middel beschouwen 'fu1l employment' zo volledig mogelijk te
handhaven.
Toch lijdt deze oplossing onder de moeilijkheid, die zich de laatste tijd
wel zeer duidelijk aftekent, dat alle handelsverkeer op den duur uit een
goederenstroom in twee richtingen moet bestaan, wat tot dusver onmoge-
lijk is gebleken. Er is te weinig, wat Amerika werkelijk van het buitenland
nodig heeft, en men zou dus alleen een soort van kunstmatige vraag -
kunstmatig althans in het begin - voor buitenlandse producten kunnen
kweken, waartegen zich weer belangengroepen in het binnenland verzet-
ten. Het Marshall Plan heeft Europa ongetwijfeld zeer geholpen, maar
door deze hulp is de levensstandaard in Europa gestegen, waardoor de
prijzen hoger komen te liggen, zodat men zich ten slotte in een vicieuze
cirkel beweegt, althans van zuiver economisch standpunt.
Een hulp aan andere landen, die voornamelijk poli tiek is, leid t tot geen ge-
zonde economische toestand en zou eigenlijk over een lange periode voort-
gezet moeten worden, wat men misschien in de Verenigde Staten op den
duur niet zou willen en wat, aan de andere kant, niet tot de beoogde eco-
nomische onafhankelijkheid van Europa zou leiden.
Toch kan men zich ook weer niet voorstellen, dat de banden tussen Euro-
pa en Amerika in de toekomst zelfs losser zouden worden dan voor de oor-
log, verondersteld dan dat Europa zijn eigen weg zou weten te vinden, wat
op het ogenblik nog niet zichtbaar is.
Men raakt hier uiteindelijk een kwestie, die hoofdzakelijk door de psycho-
logische houding in de Verenigde Staten zelf bepaald wordt. Indien de
vrees voor Russische agressie sterk blijft, zal ongetwijfeld de politiek de
economische instelling blijven domineren. Over het algemeen kan men
echter waarnemen, dat na een oorlog een ogenblik van toenadering tus-
sen de volken, die aan dezelfde zijde streden, ontstaat dat gevolgd wordt
door een nieuwe golf van wantrouwen, wanneer de onrust uit de oorlog
weer in het bewustzijn terugkeert, totdat ui teindelijkeen zekere evenwichts-
toestand bereikt wordt, die dan gehandhaafd blijftovereen kortere oflange-
re periode. Aangezien er uiteindelijk geen werkelijke reden bestaat voor een
conflict tussen de Verenigde Staten en de U .S.S.R. - die beide bijna alles
bezitten, wat zij nodig hebben - zou men eigenlijk moeten aannemen, dat
een dergelijk evenwicht over ko~tere of langere tijd gevonden zal worden.
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Indien dit zo zou zijn, wordt het voor Amerika in de eerste plaats een
binnenlandse taak haar economische problemen op te lossen, en men kan
dit eigenlijk alleen zien in de vorm van een geleidelijke cultuurverande-
ring, waardoor de prioriteit van de economische factoren enigszins achter-
uitgedrongen zou worden. Er zijn ongetwijfeld aanduidingen, die in deze
richting wijzen. De Amerikaan heeft lang niet meer die verering voor het
ongebreidelde zakenleven, dat hij vroeger bezat. De plaats van de opvoe-
der, de ambtenaar, de kunstenaar, de geleerde, de arts of advocaat is sterk
gestegen in de maatschappelijke hiërarchie, en de vroeger bewonderde
millionair wordt min of meer de 'forgotten man' van de Nieuwe Wereld,
ofschoon men dit niet te letterlijk op zou moeten vatten. Als klasse hebben
de grote Amerikaanse kapitaalbezitters, afgezien van hun leiderskwali-
teiten in het economische leven, ook altijd een grote rol gespeeld door hun
enorme belangstelling voor opvoeding en wetenschap, waarvoor zij fan-
tastische bedragen ter beschikking stelden en nog stellen.
De voornaamste van deze fundaties zullen zeer zeker voortgaan een be-
langrijke rol in het Amerikaanse en internationale culturele leven te spe-
len. Maar nieuwe, heel grote fortuinen vormen zich practisch gesproken
niet meer: die periode is definitief tot afsluiting gekomen, en de strijd om
macht heeft zich, zoals overal elders, verplaatst naar de politieke sfeer,
waar hij een oneindig veel gecompliceerder en meer langdurige vorm heeft
aangenomen.
Zoals reeds eerder opgemerkt werd, wenst de gemiddelde Amerikaan geen
wereldmacht voor zijn vaderland. Hij beschouwt zijn eigen land gaarne
als 'primus inter pares', maar heeft absoluut geen neiging andere landen
te beheersen. Integendeel: hij beschouwt die eigenschap als ouderwets en
verkeerd. Hij gelooft in zijn land op de basis van eerlijke mededinging en
is zelfs bereid die economische macht te gebruiken ten bate van het geme-
nebest der naties.
Het is interessant, hoe de Amerikaanse kranten trouwhartig berichten,
wanneer hun tennisspelers in Wimbledon onvriendelijk bejegend worden,
zonder daar een protest of enige opmerking aan vast te knopen. Er is ook
nooit overdreven chauvinisme in berichten over Amerikaanse overwin-
ningen, ofschoon men wel eens het gevoel krijgt, dat men dit als vanzelf-
sprekend beschouwt. Toch kan niemand de Amerikaan van zelfgenoeg-
zaamheid beschuldigen, tenminste niet als volk in zijn geheel, en er wordt
door Amerikanen en zelfs buitenstaanders op alle mogelijke dingen een
zeer vrije, en soms ook wel grove, kritiek uitgeoefend, die even snel weer
vergeten wordt.
Een geleidelijk afbuigen van de Amerikaanse energie in sociale en cultu-
rele richting is zeker te verwachten.
Er is een enthousiasme en werkkracht, die men in Europa niet altijd vindt
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en ofschoon veel van deze energie nog zoekende is naar de juiste uit-
drukkingsvormen, is de belangstelling voor kunst en wetenschap steeds
stijgende, alleen soms misschien tegengewerkt door een te directe instel-
ling op de massa, wat de kwaliteitsfactor niet altijd ten goede komt. Het
is misschien nodig, dat de commerciële houding ten opzichte van culturele
prestaties doorbroken wordt, ofschoon het niet duidelijk is, hoe dit moge-
lijk is en eigenlijk een probleem vormt, dat altijd bestaan heeft. Steun voor
de artist of geleerde is in zeer ruime mate aanwezig, zodat het eigenlijk
neerkomt op de responsie van het publiek, waar men waarschijnlijk zal
moeten wachten op een versobering en stabilisering van het Amerikaanse
leven, dat de culturele waarden vanzelf naar voren zal brengen en mis-
schien ook het onevenwichtige en neurotische zal verminderen, dat bui-
tenlandse waarnemers dikwijls als een typisch Amerikaanse eigenschap
beschouwen, terwijl de Amerikanen gaarne op de politieke instabiliteit
van Europa wijzen.
Amerika heeft in zijn nationaal bestaan nog weinig ernstige tegenslagen
gehad en is daarom misschien minder bewust van zekere fundamentele
waardebegrippen, die elders als eeuwigdurend beschouwd worden, tenzij
men wil geloven in een speciale 'homo Americanus', die over eigenschap-
pen beschikt, die men elders niet aantreft. De ontwikkeling van de mens in
een stijgende lijn is echter een these, waaraan ook de meeste Amerikaanse
anthropologen en sociologen twijfelen, zodat het allicht beter is positieve
bewijzen van een dergelijke ontwikkeling af te wachten. Niemand kan de
grote energie van dit land ontkennen, maar bepaafd nieuwe vormen heeft
deze energie tot dusver alleen op economisch gebied gevonden en dan
slechts op een wijze, die eigenlijk uiteindelijk uit de constellatie van het
land zelf voortkwam, ofschoon men deze opmerking waarschijnlijk voor
vrijwel alle beschavingen kan maken. De tegenwoordige Westerse be-
schaving beweegt zich niet binnen de grenzen van een bepaald land,
maar vormt een eenheid, die een groot deel van, zo niet de gehele wereld
omvat. De grote rol, die de Verenigde Staten in deze beschaving spelen,
komt gedeeltelijk uit menselijke en gedeeltelijk uit natuurlijke factoren
voort, waartussen men geen nauwkeurige scheidingslijn zou kunnen
trekken. De Amerikaanse beschaving rust echter op de basis van een
pioniersvolk, wat misschien iets van de spanningen en het dualisme van
het Amerikaanse leven verklaart.
In een wereld, waarin de machtsfactoren de grootste rol spelen, is het ge-
wicht van de Verenigde Staten zeer groot, maar deze macht werkt zelfin
de richting van democratisering, wat uiteindelijk weer tot een meer ge-
balanceerde wereldstructuur leidt. Amerika is in het moeilijke geval van
iemand, die zijn idealen niet kan verwezenlijken zonder hierbij zelf enige
materiële verliezen te lijden. Het is echter zeker, dat Amerika zich geleide-
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lijk van dit dilemma bewust wordt en bereid is het te aanvaarden.
Het idee, dat de ontwikkeling van de mensheid een stijgende, ofschoon
dikwijls onderbroken lijn vormt, begint aan aantrekkingskracht te ver-
liezen en plaats te maken voor de realisatie, dat gelijkheid en algemene
wèIstand relatieve en geen absolute begrippen zijn. De structuur van de
maatschappij berust uiteindelijk op arbeidsverdeling en, aangezien de
arbeidsverdeling in de moderne maatschappij zeker niet minder, maar
zelfsmeer wordt, kan men niet anders verwachten, dan dat de daaruit re-
sulterende structuur zich duidelijk af zal tekenen, ondanks een philoso-
phie, die dit nog niet aanvaarden wil. Het is redelijker een verandering in
het Amerikaanse denken te verwachten dan diep ingrijpende omvormin-
gen in de structuur van de maatschappij, die aan zekere eeuwige wetten
onderworpen is, die niet dan zeer beperkte verschuivingen toelaten.
In een eeuw, die het praedicaat 'sociaal' inplaats van 'economisch' hoopt
te verdienen, zal men ongetwijfeld de grenzen vinden, waarbinnen soci-
ale veranderingen plaats kunnen vinden en die evenzeer bepaald worden
door de structurele wetten van de maatschappij als eventuele economische
hervormingen. De arbeidsverdeling - of zo men wil - de functionele or-
ganisatie van onze samenleving maakt het bestaan van sociale klassen een
eeuwige voorwaarde, waarin alleen een vernietiging van de maatschappij
verandering zou kunnen brengen.
Veranderingen in de maatschappij hangen geheel afvan veranderingen
in functie, en al te grote functionele veranderingen kan men zeker op het
ogenblik niet verwachten. Integendeel, een maatschappij, die naar stabi-
lisatie zoekt, zal veel van het te eenzijdige, te optimistische of te pessimis-
tische, te idealistische ofte materialistische denken van de Igde eeuw over
boord moeten gooien, en het is op dit punt, dat Amerika, met zijn meer
realistische instelling, ook een belangrijke geestelijke rol in de wereld zal
kunnen spelen.
De 'sociale', of misschien kan men beter zeggen: de anthropologische
philosophie van deze eeuw zoekt nog naar een formulering, die het ge-
meenschappelijke in de nog bestaande beschavingen zal aangeven, waar-
toe in de sociale wetenschappen ernstige pogingen gedaan worden. De
Amerikaanse mythe heeft behoefte aan een philosophische omvorming,
die ze in overeenstemming met de tegenwoordige periode zou brengen.
De maatschappij is zo gecompliceerd geworden, dat de ideologische bo-
venbouw noodzakelijkerwijze een verdieping en uitbreiding zal moeten
ondergaan. Het dynamische van de Amerikaanse samenleving, dat een
formulering overbodig en onwenselijk maakte, is langzamerhand aan het
verminderen, zodat het bestaande 'pattern' tot een intellectuele interpre-
tatie dient te komen.
De vergelijkende studie van beschavingsvormen komt in Amerika steeds
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meer op de voorgrond en is bezig zich af te wenden van de primitieve
beschavingen en de daar verworven resultaten toe te passen op de meer
gecompliceerde culturen. Men is er zich van bewust geworden, dat de
cultuur van ieder volk gezien moet worden als een eenheid en dat de op-
lossing ligt in de richting van structureel denken.
Misschien dat uit de analyse van bestaande cultuurvormen zich een nieu-
we, ruimere manier van denken zal ontwikkelen, die in hoodfzaak op de
erkenning zal berusten, dat onze waarheden slechts betrekkelijk zijn,
maar dat zij hun rechtvaardiging meer ontlenen aan hun resultaten dan
aan de qualiteit van absoluutheid, die in onze eeuw niet meer schijnt te
passen. Indien men dit als een pragmatistische maatstaf beschouwt, dan
is het toch niet onmogelijk, dat het juist het pragmatisme zal blijken te zijn
dat verschillende cultuurvormen tot een nieuwe eenheid weet te brengen.
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HERSTEL
'k Zal, als voorheen, weer door de kamers loopen
De trap'opgaan, en in mijn slaapvertrek
- Kasten zijn in den muur, de ramen staan wijd open-
Den draad hervatten van een oud gesprek.
Ik zet mij aan de tafel, 't boek ligt opgeslagen
Waarin ik gisteren, vanmorgen las
En durf mijzelf, verwonderd, niet te vragen:
Is alle ding hersteld zooals het vroeger was?
Misschien heb ik mij aan een droom verraden
En is mijn kort verblijf hier een bedrog.
Maar ga ik met mijn blijde hart te rade:
Daar staat mijn bed, daar hangt de spiegel nog.
Vannacht zal ik hier als een vorst vertoeven
Wat mij omringt is onvervreemdbaar mijn
Want dit is al wat wij behoeven
Eenzaam en zeer gelukkig zijn.

VERTREK
Neem afscheid. Niet met de leege zinnen
Die wij gewoon zijn te zeggen
1viaar door te schreien van binnen
En een verband te leggen
Tusschen ons eigen, zwervende leven
En de dingen die achterblijven.
Het is moeilijk een huis te beschrijven
'Vaar niemand is achtergebleven.
Want de muren [zoo meent men] zijn stom
Maar de vensters zijn blijven spreken
En de kale behangsels rondom
Zijn een onwedersprekelijk teeken
Voor ons, die hun zin nu verstaan:
Alle ding, tot ons hart toe, zal breken -
Sluit de deur, laat den sleutel steken
Een ander zal binnengaan.
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Speel een muziek die mij ontroeren kan
Want ik ben binnenin een steenen man
Een beeld, dat op een plein staat vastgevroren.
Dat ooren heeft van steen en niet kan hooren
Dat oogen heeft van steen en niemand ziet
Dat leeg van blijdschap is en leeg is van verdriet.
Verloren zijn de oude droomen -
Laat mij een heil, een onheil overkomen
Dat sterker is dan ik, vervoerend groot.
Nu lig ik in den harden dood.
Wellicht is Uw muziek het teeken
Waarbij het ijs smelt en de steen zal breken.

VERLATEN VROUW

Zij is nu als een kind naar bèd gegaan
De kandelaar zal op haar tafel staan
Ik weet hoe zij zal slapen - in haar droomen
Heeft harde eenzaamheid de overhand genomen.
Zij is verbannen zooals ik, een mensch
Teruggedrongen op zijn laatste grens
En in zichzelf, als in een kooi, gevangen.
En ik, die ver ben, heb verlangen
Haar hoofd te zien dat op het kussen ligt,
Mijn liefde metend aan haar stil gezicht
De kaars op tafel heimlijk te ontsteken.
Zij zal van blijdschap niet meer kunnen spreken.
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DE DICHTER EN DE WAARHEID

... en ik sta verbaasd over de onbeschaamdheid, waarmee
een dichter of romanverteller u iets op de mouw durft spel-
den, dat nooit gebeurd is en meestal niet gebeuren kan.
[Droogstoppel in de aanhef van de Max Havelaar.)

Wij zijn opgegroeid in de overtuiging, dat Droogstoppel het volmaakt on-
gelijk vertegenwoordig t en daarom ishet misschien wel dom uitdagend zijn
woorden te kiezen als uitgangspunt van mijn beschouwing over de Dich-
ter en de Waarheid. In ieder geval voorkom ik op deze wijze het onthul-
lend verwijt van een eventuele bestrijder, dat ik bij de beruchte makelaar
in koffie mijn inspiratie heb gevonden.
Stel u overigens gerust, het is niet mijn bedoeling Droogstoppels' gelijk te
gaan verdedigen: er is een dichterlijke waarheid, die zo weinig met de
droogstoppelse te maken heeft, dat ze er op geen enkele wijze aan gemeten
kan worden. Iets anders is, dat er bij vele dichters - en ik vat hier onder
deze naam schrijvers van poëzie en proza samen - heel wat onwaarheid te
vinden is, die als zodanig ondichterlijk is. De vraag is: waar ligt de grens
tussen het waarlijk dichterlijke, dat als zodanig waar, en het onware, dat
als zodanig ondichterlijk is? Het iswel duidelijk, dat hier met 'dichterlijk'
en 'ondichterlijk' niet bedoeld wordt wat al of niet in een poëzie-album
zou passen, maar eenvoudig aesthetisch aanvaardbaar ofniet. Wellicht is
het overmoedig hier van eenvoudig te spreken, want de zaak is niet een-
voudig en dat niet eens uitsluitend, omdat onze norm van wat aesthetisch
aanvaardbaar is zo onzeker is geworden. Het is niet meer dan een kwestie
van tijd om uit de wereldliteratuur tien, honderd of duizend voorbeelden
aan te dragen van een dichterlijke waarheid, die in strijd is met de dage-
lijkse realiteit ofliever, die daar boven uit gaat en evenzo om uit een pak
derderangs romans en dichtbundels een reeks kennelijke onwaarheden te
citeren, die voor iedere zinnige lezer aesthetisch storend zijn. Maar laten
dichterlijke waarheid en ondichterlijke onwaarheid zich nader omschrij-
ven en waar ligt de grens? De lectuur van het laatste boek van Jo Boer:
Kruis of Munt heeft in mij de gedachte gewekt, dat die grens er is en dat het
zin heeft, een poging te doen om die grens althans benaderenderwijs vast
te leggen~
Wij kunnen ons gemakkelijk van dit probleem afmaken door te zeggen,
dat het bij een dichterlijke voorstelling, die van onze waarneming en er-
varing afwijkt, er alleen maar om gaat of die voorstelling niettemin over-
tuigend werkt. Maar daarmee schuiven we slechts op naar de vraag: wat
werkt overtuigend? En op wie?
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Wij hebben er geen bezwaar tegen om van een sprookjesschrijver spreken-
de dieren en dingen, menswordende zeemeerminnen of op een zolder
wonende poneypaarden te aanvaarden, omdat naar het heet in de sprook-
jeswereld alles mogelijk is, maar wie wel eens sprookjes gelezen heeft,
waarin bloemen converseren als dames, die aan hoger leven doen of paas-
hazen het sociale evangelie verkondigen, die weet, dat het sprookje op
zichzelf ons helemaal niet voor iedere irrealiteit toegankelijk maakt en dat
verzonnen sprookjes even onwezenlijk aandoen als verzonnen dromen.
M.a.w. er is een ratio van de sprookjes-irrealiteit, zoals er een ratio van de
droom-irrealiteit is en van het verhaal, dat als reëel, als in heden of ver-
leden gebeurd, wordt voorgesteld. Deze dichterlijke ratio is als een soort
bouworde, die de dichter bij de aanvang van zijn werk vrij laat in de keuze
van zijn bouwmateriaal van beelden, gedachten en associaties, maar met
die eerste keuze heeft 'hij de structuur van zijn werkstuk gedetermineerd,
zoals een beeldhouwer bij de keuze van zijn blok zijn verdere mogelijk-
heden opsluit binnen aard en vorm van dit materiaal, en met iedere vol-
gende keuze van een beeld of motief sluit hij opnieuw mogelijkheden af,
zoals die beeldhouwer met ieder brok en iedere splinter, die hij weghakt.
De vergelijking is, als gewoonlijk, te straf. De beelden en motieven van
een dichter zijn vloeiender, bewegelijker dan die van een beeldhouwer.
Bovendien blijft er een subjectieve speling in de beoordeling, een element
van weten of niet weten, dat de controle op 'fouten' meer ofminder scherp
maakt en daarmee de 'fout' meer of minder storend.
Een paar voorbeelden ter toelichting van dit laatste:
In een overigens zeer suggestief gedicht in Jan Engelman's Tuin van Eros,
dat "A1eimorgen in Limburg' heet, duikt plotseling midden in een hei-
landschap uit Breviarium Grimani een akkerman op 'die glanzend koren
staat te maaien'.
Een soortgelijk op elkaar leggen van twee op zichzelfniet foute indrukken
vond ik eens in een reis-notitie van Couperus, waarin sprake was van een
wei in Groningen, waar de koeien naar het hek drongen om gemolken te
worden, 'sommige met een kalfje achter zich aan'. Een boer schiet hierbij
in de lach, een stedeling leest er misschien overheen. Moet men zeggen,
dat die boer zich in zijn oordeel tot de kwaliteit van de kaas moet bepalen
en zich niet met kunst bemoeien? M.i. niet, want het gaat hier niet om
een technische weet-fout. 'Dichterlijk' zou Couperus niet gezondigd heb-
ben, wanneer hij de roodbonte koeien karnemelk en de zwartbonte zoete
melk had laten geven, maar hier gaat het om twee over elkaar geschoven
aspecten: een koe met een kalf achter zich aan gedraagt zich gans anders
dan een koe, die in de melkbocht opdringt en van een schrijver, die een
waarneming weergeeft, mag men verlangen, dat hij het essentiële waar-
neemt. Het wordt ernstiger, wanneer het niet meer gaat om het verwarren
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van twee op zichzelf zuivere waarnemingen, maar wanneer het waarne-
mingsvermogen zelf te kort schiet en wil laten zien, wat ook in droom of
fantasie niet gezien, maar alleen bedacht is. -
Zo had m.i. tot op zekere hoogte de aesthetisch 'onbevoegde' zeeman ge-
lijk, die in de lectuur van Het Fregatschip JohallIla jlvfaria was blijven steken
en het me met een spotlachje teruggaf: 'Als die man mij werkelijk de vak-
mansliefde van een zeeman voor al de grote en kleine dingen van zijn
schip wil suggereren, moet hij er meer van weten dan iemand, die wel
eens als eerste-klas-passagier een speelreisje heeft gemaakt'. Men kan deze
critiek niet afdoen met het stempel: droogstoppeliaanse lekenpraat. In het
opstel over Leopold, dat is opgenomen in de onlangs verschenen bundel
Proza van A. Roland Holst komt een soort vizioen voor over een vaart
met een 'schip zo oud en onbepaalbaar groot als de dingen enkel in dro-
men wel worden waargenomen en geloofd'. De critiek van mijn zeeman
op deze schipvaart zal ik ongelezen terzijde leggen, want het is duidelijk
dat daarbij op een ander kompas gevaren wordt dan hij gewoon is te ge-
bruiken. Let wel toch ook op een kompas! Maar wanneer het Fregatschip
ons het wezen van een man wil doen kennen, die dromend de 32 wind-
streken uit elkaar kent, dan werkt het ook dichterlijk storend dat het kom-
pas van de schrijver telkens miswijst.
Deze paar voorbeelden mogen volstaan om duidelijk te maken, dat wij
een paar afleveringen van de Nieuwe Stem - afgezien van de verdere
eisen - nodig zouden hebben om de naar inhoud en literaire vorm telkens
wisselende grens tussen dichterlijk waar en onwaar te benaderen en dat
wij ons er daarom toe beperken aan één voorbeeld, de laatste roman van
Jo Boer, te laten zien, dat ook in de moderne roman, hoe vrij van bouw die
overigens kan zijn, wanneer eenmaal een bepaalde structuur gekozen is
- en die keuze moet gedaan - de schrijver gebonden is aan de waarheid,
d.W.z. aan het zuiver waarnemen en beelden binnen die structuur. En dat
een herhaaldelijk, ja, voortdurend zondigen daartegen niet louter de
droogstoppelse, maar de dichterlijke waarheid aantast. Nu is die struc-
tuur op zichzelf al heel wankel. Dit familieverhaal zet in als een terugblik
op de eerste kindsheid van het jongste lid van het geslacht, maar op de
tweede bladzijde wordt deze aanschouwingsvvijze als losgelaten en verder
volgen wij nu eens de gedachten van deze dan van die figuur met steeds de
vertellende en beschouwende stem van de schrijfster er tussen door. Wij
willen in het midden laten ofhet enig auteur mogelijk zou zijn met een zo
wankele structuur een meeslepend, boeiend en overtuigend verhaal te
schrijven. Wij willen ons hier uitsluitend bepalen tot dat ene verschijnsel:
de foutieve voorstelling als vertroebelend en daardoor ondichterlijk ele-
ment.
Het begint met de titel. Over de betekenis daarvan zijn wij in on-
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zekerheid tot op blz. 144sprake is van een zonderling geschenk: een hals-
kettinkje, waaraan een doosje hangt in de vorm van een dobbelsteen, dat
weer drie minuscule dobbelsteentjes bevat en op de vraag naar de zin
daarvan volgt:
'Pile ou face', zei hij in het Frans [?] 'Pile ou face'. 'Je bedoelt?' vroeg
ze droog. 'Er op of er onder', zei hij.
Wie het dan nog niet begrijpt vindt op blz. 305 de mededeling, dat de
Is-jarige Jopie te kiezen heeft tussen twee deuren, de een voert tot rijk-
dom, als zij n.l. uit haar moeders handen het familievermogen aanvaardt,
dat deze bijeen geïntrigeerd heeft, het alternatief van de andere deur is...
het ijzeren hek van oud-Rosenburg, waarachter ook haar tante verdwe-
nen is.Waarom waanzin en familievermogen elkaar uitsluiten, wordt niet
nader toegelicht. Van die tante moeten we geloven, dat zij, wanneer ze
met een indo-jongmens van halfhoog-adellijk Franse, half'Armeniaanse'
[sic] bloede wil trouwen tegen de zin van haar vader, door deze vader uit
Indië mee naar Holland wordt genomen om als een pakketje te worden
afgegeven aan een krankzinnigengesticht. Daar vervalt ze snel tot een
imbeciele vetklomp. "Het had misschien voorkomen kunnen worden,'
fluistert een gedienstige verpleegster haar moeder in!
Dit meisje vertoeft omstreekt Igoo 22 jaar oud 'voor haar studie' te Soeraba-
ya, dat als een klein havenstadje beschreven wordt, terwijl haar vader die
makelaar is in dat zelfde stadje zich even van een finantiële debacle her-
stelt en terwijl zijn vrouw de bezitting 'Arendsburg' beheert in de binnen-
landen van Celebes, vanwaaruit zij uitzicht heeft op koraalriffen en een erf
met krokodillen, en met 'bewonderenwaardige plichtsbetrachting' de boe-
ken bijhoudt, de lonen betaalt en controle houdt op 'de parels en paradijs-
voge/veren, de vanille en het koromandelhout, dat vanuit nog diepere binnenlan-
den op de onderneming wordt binnengebracht.' Op een telegram van haar
man reist ze per zeilschip over de Celebes-zee van Makasser naar Soerabaya,
waar niemand aan de kade is. Haar man, die daar 'na zijn financiële
krach zeer teruggetrokken leeft' ontvangt haar [anno 18g8in Indië] aan
een diner 'dat geen einde scheen te nemen' en waar ze elkaar met cham-
pagne toedrinken, hij in een witte smoking, zij in een toilet, dat haar op een
bosnimf of een onschuldige bachante doet 1ijken. Aangezien de heer Waringa
zelf [makelaar!] 'persoonlijk geen onderhandelingen voert met Javanen,
Chinezen of Armenianen ofhoe dat tuig ook verder heten mag', geeft hij
deze bosnimf opdracht de volgende dag een rijtuig te nemen en zich naar de
suikerplantage van de adellijke indofamilie te laten rijden, die ... in het
Djokjase ligt. Ik behoef nauwelijks te vertellen, dat ze de familie aan de
rijsttafel aantreft, dat ze 'Oosterse maskers' hebben en de vrouwen op die
tijd van de dag in lichte fondantkleuren van zijde en satijn gekleed zijn. Zij
brengt de eis van haar man over, dat de dochter, voor er een beslissing
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wordt genomen, hem zal vergezellen op een zakenreis naar Holland, zes
maanden uit en thuis. Op blz. 60 vernemen we, dat toentertijd [nog altijd
1898] de reis van Rotterdam naar Batavia 3 maanden duurde en dat de
vader bij zijn terugkeer opgeeft zijn - inmiddels 23-jarige - dochter voor
haar opvoeding in Holland te hebben achtergelaten. Aangezien de familie
echter behept is met 'de oververzadigdheid van een oud en zondig ge-
slacht' blijft het daar niet bij. De zoon Charles wordt ons op blz. 12 als
dom en verwaten, 'met het bolbleke gezicht van een Pruisische jonker' ge-
tekend en 'reeds aangevreten door de verrotting ener melancholie'! Wan-
neer op blz. 139 deze zoon na vele jaren zijn moeder in Den Haag komt
opzoeken, blijkt hij plotseling altijd de uitverkoren lieveling te zijn geweest
van die teerhartige en intelligente moeder [die weliswaar van af haar
saste jaar af en toe als een kindse oude vrouw wordt aangeduid] en blijkt
er een roerend wederzijds begrip te bestaan tussen deze moeder, die hem
in al die jaren iedere avond van haar leven geschreven heeft en de zoon,
die haar met de meest fijnzinnige attenties overlaadt. Maar de doem van
het geslacht kan hij niet ontgaan: hij geeft aan zijn lagere instincten ge/wor
[d.w.z. dat hij homosexueel is] en eindigt dan ook naar behoren met zelf-
moord. In een tweede dochter spreekt een 'innerlijke, organische stem, de
stem van haar bloed en haar geslacht', die haar waarschuwt, dat zij die-
zelfde erfelijke [?] aanleg heeft, te laat, helaas, want de mislukking van
haar huwelijk is dan al tot een tragedie verlopen en ze wacht een ong~-
wenst kind. De geschiedenis van dit huwelijk speelt zich af op Soerabaya
en Tosari en het is bijna verbluffend hoe de schrijfster er in slaagt door
een reeks foutieve voorstellingen a.h.W. een tegenstuk te scheppen van die
zo uiterst suggestieve beelding van de Indische atmosfeer in Du Perron's
Land van Herkomst.
Moet men nu zeggen: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, laat Du
Perron zijn Bandoeng, zijn Batavia, zijn Parijs scheppen enJo Boer haar
Soerabaya? Dat is niet vol te houden. Met zijn keuze van de structuur
van een realistische roman had Du Perron de taak aanvaard de atmosfeer
van het West-Java van zijn jeugd vast te leggen, niet in een copie, maar
in een suggestie, die levend wordt voor wie het niet kende en wie het ken-
de vertrouwde geuren doet opsnuiven. Met haar keuze van een - zij het
dan romantisch-realistiche roman, aanvaardde Jo Boer dezelfde taak.
Laten we kleinigheden ter zijde schuiven, ook de auteur van een goed
boek had zich kunnen vergissen en Soerabaya in 1907 zijn waterleiding-
feesten laten vieren en een vuurwerkstuk ontsteken met een Koninginnetje
met hangend haar, ja, desnoods de mensen appels laten eten, die 'uit de
bergen' kwamen. Misschien moeten we het als een dichterlijke vrijheid
accepteren, dat Tosari, ook toen al het recreatieoord van Oost-Java, drie
kamers en twee rijpaarden blijkt te bezitten. Maar welk houvast vindt
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mijn herinnering aan 'het geheimzinnige Oosterse landschap, zo dodeliJk
stil, zo plechtig en zo zwaarmoedig', gestoffeerd met 'zware coniferen'.
Welke verwildering maakt zich meester van de geest van iemand, die de
huizenbouw, de levensgewoonten, de maatschappelijke verhoudingen en
mogelijkheden en de sociale ethiek van het Soerabaya van voor de eerste
wereldoorlog gekend heeft, wanneer hij lecst van een makelaar, die er
'opslagplaatsen' op na houdt, die nog geen tien jaar na een krach in die
stad 'een ruime bezitting' bewoont, waar de bijgebouwen van palmbladeren
zijn opgetrokken, de tjitjaks aan de wanden schreeuwen en de stammen van
de waringins met chevelures begroeid zijn. Hoewel hij over zestig [!] be-
dienden beschikt, steekt hij 's avonds laat thuiskomende de sleutel in het
slot van de deur en ziet men even later, hoe op de bovenverdieping de rolgor-
diJnen worden neergelaten. Zijn schoonzoon, employé in zijn zaak, is naar
het waterleidingfeest gegaan om er 'acte de présence' te geven en een wals
of drie, vier met de vrouwen van de officiële persoonlijkheden te dansen in
gezelschap van dc vrouw van een ritmeester, die niet door haar man ge-
chaperonneerd kan worden, omdat hij rillend van koorts en hunkerend naar
kinine te bed ligt. De dochter, thuis gebleven in afwachting van haar op
handcn zijnde bcvalling, ziet vanaf haar ligstoel in de voorgalerij het in
de stad afgestoken vuurwerk in zee weerkaatsen. Als haar man niet thuis
komt, gaat ze bij de ritmcester op de voordeur bonzen en naast hem op de
voorgalerij staande, wordt ze besneeuwd met confetti uit voorbijrijdende
rijtuigen met feestgangers. Zij zict het dode lichaam van haar man in het
water van de haven drijven, of door een hollend paard geworpen in een
raviJn. Het kind, dat twee dagen latcr geboren wordt komt tcrecht in een
rose zijden wieg met' klamboes van echte Jerse guimpure' [drukfout voor gui-
pure ?], waar dan twee bladzijden verder weer 'fiJne kanten gordijntjes' van
gemaakt zijn. De moeder en de grootmoeder naast die wieg in de voor-
galerij gezetcn, brekcn haar gesprek af tot de koffie dienende djongos de
deur van de aangrcnzende kamer achter zich in het slot had laten vallen en
naast die voorgalerij pronkt 'in voluptueuze rode bloei ... een kembang spa-
toe. Misschien past het in de bombastische toon van dit hele bóek, maar
toch niet in de maatschappelijke verhoudingen van Soerabaya Ig07 dat
de door haar man verlaten jonge moeder prompt verwacht 'met de vinger
te worden nagewezen, ... gehoond ... nagejouwd in de straten, zij, de dochter
van Bruno Waringa, uitgifloten en beledigd te worden', en dat zij zich nu
verder te buiten gaat aan de productie van een zinneloze reeks fraaie
handwerken wegens het uit het vertrek van haar man voortvloeiend ver-
bod om waar dan ook, behalve bij haar ouders thuis zich in gezelschap te
vertoncn.
De rest van deze moderne Marlitt-roman speelt in Holland, hoofdzakelijk
in Den Haag, waar de schrijfster kennelijk beter thuis is, maar alle gekke
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dingen uitsluiten doet dat toch niet. De schurkige heer Waringa heeft
hier 'een vriend naar zijn formaat gevonden: de zee'. Op zijn wandelin-
gen langs het Scheveningse strand ziet hij 'een maal per week de Indië-
boten langsvaren ... een grote schoorsteen in het midden, twee kleinere aan
iedere kant, de Oceaanstomers van de Maatschappij Nederland'. Ver-
moedelijk hangt een nu intredende vriendelijker houding van de schrijf-
ster tegenover de oude zondaar samen met onverwachte uitvallen tegen
onze 'gruwelijke en sadistische maatschappij die door eigen corruptie tot
ondergang was gedoemd'. 'vVeworden verondersteld te geloven, dat de
grootmoeder tijdens de eerste wereldoorlog zich een soort boeman vormt
naar een plaatje in de Il1ustration van Mussolini bezig zijn nieuwe partij te
stichten en dat haar dochter haar troost met de mededeling, dat ... De
Savornin Lohman ons gelukkig buiten de oorlog heeft gehouden. We moeten
geloven in een neefje van 15 jaar, die in 1920 in een wit matrozenpakje op
een bruiloft verschijnt en zijn nichtje mee naar zolder neemt om haar
een ... viool te laten zien, die hij volgens aanwijzingen in de Kikeriki ge-
bouwd had. Wij moeten geloven aan een paar plotseling opgedoken tantes
op een landgoed [het kan niet minder] in Friesland, die van het wereldse
leven afgekeerd een teruggetrokken leven leiden, wat ze niet belet de spelen
in Salzburg, de balletten in Moskou en de Pyramides van Egypte etc. etc.
te bezoeken en zich een huis in Wenen en een villa in Menton aan te schaf-
fen. We moeten geloven aan een vader, die op zijn sterfbed aan zijn 14-
jarige dochter, waar hij nooit naar omgekeken heeft, een brief van 56
zijdjes 'van een delirerende dooreenmening van brandende liefde, plotse-
ling medelijden en uitslaande vervloekingen' schrijft, waarvan een aantal
citaten al gek genoeg zijn, maar die ons gelukkig in extenso bespaard
wordt. We moeten geloven ... , maar ik ga u misschien vervelen. \Vel nu
voor een slot dan: er is bij al die ondichterlijke onwaarheden ook een on-
dichterlijke waarheid aan dit geval, die misschien helemaal niet te geloven
is. Dat dit boek n.l. het werk is van een schrijfster, die een reputatie te ver-
spelen heeft en dat het bekroond werd door een jury, die in hetzelfde ge-
val verkeert en waarvan een der leden het niettemin noemde: 'een werk-
stuk van een gehalte, zoals men maar zelden in de galerijen der kunst zal
ontmoeten'.
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ENKELE CHARACTERISTICA VAN ELIOT'S POtZI£1

Met enige schroom heb ik de uitnodiging van Uw Bestuur om over Eliot's
poëzie te spreken aanvaard, en wel in de eerste plaats omdat ik geen kans
zie in di t half uur een ook maar enigermate volledig beeld te geven van
een zo uitermate gecompliceerd dichterschap. Tenslotte heb ik besloten
alleen enkele karakteristieke aspecten van zijn poëzie aan te stippen en
af te zien van ieder streven naar volledigheid. Om niet teveel in abstracto
te blijven heb ik zoveel mogelijk Eliot zelf aan het woord gelaten en de
aspecten die mij fundamenteel voorkwamen toegelicht met passages uit
zijn essayistisch werk.
Men kan in Nederland langzamerhand van een 'Eliot-probleem' gaan
spreken. Dat het werk van deze dichter slechts in een betrekkelijk kleine
kring bekend is, hoeft geen verwondering te baren; het speelt absoluut
niet in op een enigszins omvangrijk publiek. Maar wel opvallend is dat
de reactie van diegenen die er kennis mee hebben gemaakt in zeer veel
gevallen gereserveerd is of zelfs negatief - en onder hen zijn waarlijk niet
de mins'te figuren uit onze litteratuur - terwijl niet alleen in Engeland,
maar ook in landen als Frankrijk, Italië en Griekenland een algemene be-
wondering bestaat: Clive Bell spreekt zonder enige reserve over Eliot als
'our greatest living poet' en de Italiaan G.B.Angioletti zegt: 'Eliot to-day,
if he has not become a 'popular' poet in the ordinary sense of the word,
is nevertheless among all living poets the one who is best known and most
highly thought of in Europe. People in general no longel' say that he is a
mad alchemist, the critics no longel' ding to their subtle discriminations
between being ingenious and having a heart, between being the master
of an elaborate technique and being really inspired.'
Wat dan, kan men zich afvragen, is de oorzaak van de reserve die men bij
verscheidene Nederlandse literatoren ten aanzien van dit werk aantreft?
Misschien zal het belichten van enkele karakteristieke eigenschappen
dezer poëzie ook hieromtrent enige helderheid kunnen brengen.

Wat onmiddellijk opvalt is dat vrijwel geen enkel vers van Eliot ook
maar enige, zelfs uiterlijke, regelmaat vertoont; de strofen hebben een
voortdurend 'wisselende lengte, het aantal lettergrepen varieert van vers
tot vers, een enigszins regelmatig rijmschema zoekt men tevergeefs, kort-
om deze poëzie spot met alle klassieke regelen. Ook in de opeenvolging
van heffingen en dalingen is niets van een systeem te ontdekken, er is geen
spoor van metrum en evenmin een vloeiende rhythmische stroom. Geen
1 Lezing gehouden voor de Pen-club op 18 December 1948.
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twee verzen vertonen een overeenkomstige structuur: een ironisch dans-
rhythme wordt onmiddellijk gevolg door dreunende noodlotsslagen die
worden onderbroken door een gedragen vers, dat naderhand terugkeert,
uitsterft, en plotseling wordt opgevangen in het - nu iets gewijzigde -
dansrhythme. Om U in de gelegenheid te stellen het hier gezegde aan een
concreet geval te toetsen zal Sheila Cussons nu The hollow men voor U
lezen. Het voorbeeld van de rhyth~ische wisselingen had, zoals U zult
horen, betrekking op het vijfde deel van dit gedicht 1.

Here we go round theprickly pear
Prickly pear prickly pear
Here we go round theprickly pear
Atfive o'clock in the morning.

Between the idea
And the reality
Between the mot ion
And the act
Falls the Shadow

For Thine is the Kingdom
Between the concept ion
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow

Life is very long
Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow

For Thine is the Kingdom
For Thine is
Life is
For Thine is the

This is the way the world ends
This is the way the world endi
This is the way the world ends
Not with a bang but a wlzimper.

1 Wegens plaatsgebrek wordt hier alleen het vijfde deel afgedrukt.
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Het voorlezen van dit gedicht heeft geloof ik ook daarom zin gehad, dat
U duidelijk zal zijn geworden hoe hier met betrekking tot het rhythme
iets veel ingrijpenders is gebeurd dan wat wij in onze poëzie kennen. Zelfs
de verzen van Nijhoff - en ik denk hier in het bijzonder aan Awater en
Het uur ij - hebben deze rhythmische 'vrijheid' in veel mindere mate.
Wanneer het mogelijk zou zijn het zojuist gelezen vers hier op zijn rhyth-
mische structuur te analyseren zou blijken hoe volkomen verantwoord
het spel is dat gespeeld wordt. Ja, wellicht zou men tenslotte aannemelijk
kunnen maken dat het rhythme er een dominante rol speelt. Ik baseer
deze onderstelling op enige passages uit Eliot's essayistische werk, die ik
U graag wil doen horen:
'Poetry begins, I dare s'ay,with a savage beating a drum in a jungle, and
it retains that essential of percussion and rhythm.' [The use of poetry and the
use of criticism, ed. 1948, pg. 155]
en in The music of poetry :
'I know that a poem, or a passage of a poem, may tend to realize itself
first as a particular rhythm before it reaches expression in words, and
that this rhythm may bring to birth the idea and the image; and I do not
believe that this is an experience peculiar to myself.' [Dat dit laatste in-
derdaad niet het geval is blijkt wel uit de uitlatingen van Paul Valéry
omtrent 'une forme rhythmique vidé'. Variété 111, pg. 68]
en tenslotte op het feit dat Eliot rhythmische experimenten uitvoert met
behulp van een trommel.
Dit alles zal U wellicht wat wonderlijk in de oren geklonken hebben: de
poëzie van de grootste der 'Intellectuals' is, naar hij zelf onomwonden
verklaart, primair rhythmisch, en men zal althans moeilijk kunnen be-
strijden dat het rhythme er van eminent belang is.
Maar, al is dan dit uiterst lenige en gevarieerde rhythme van grote be-
,tekenis, het kan veel minder sterk vers-bindend fungeren dan een regel-
matiger stroom dat zou doen. Bovendien zei ik U al dat deze poëzie ook
afziet van het 'normale' eindrijm. De vraag doet zich dus voor, welke
factoren dan in plaats daarvan optreden als eenheidgevende momenten.
Als men de verzen oppervlakkig leest springt onmiddellijk in het oog dat
woorden telkens voorkomen verbonden met hun tegendeel; ook beelden
en situaties worden gevolgd door een volstrekt tegengestelde. Het sublieme
staat in de meest krasse oppositie tot het gore, het grauwe, het alledaagse
en gemeenplaatsige. In zekere zin laat zich dit verschijnsel vergelijken
met het gebruik van dissonanten in de moderne muziek. Eliot zelf zegt
erover:
'The contemplation of the horrid or sordid or disgusting, by an artist, is
the necessary and negative aspect of the impulse towards the pursuit of
beauty' [The sacred wood London z.j. pg.169]'
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Vaak ligt ook onder de oppervlakkig gezien schreeuwende tegenstelling
een diepere identiteit verborgen [terwijl onder schijnbare parallelliteit
soms een oppositie schuil gaat].
Een volgend opvallend kenmerk is dat binnen een gedicht dezelfde woor-
den telkens weer voorkomen, en niet alleen woorden worden herhaald,
maar ook constructies, zinnen of delen van zinnen. Ik herinner U aan
het begin van The hollow men:

We are thehollow men
We are the stuffed men

verzen die aan het slot van het eerste deel terugkeren als

... but only
As the hollow men
The stuffed men.

en aan het eind van het vierde deel opnieuw:

The hope only
Of empty men.

Zo keert ook telkens terug 'Death's other kingdom', soms als 'Death's
dream kingdom' of 'the twilight kingdom'. Ik verwijs ook nog naar het
uiterst geraffineerde begin van Ash- Wednesday:

Because I do not hope to turn again
Because I do not hope
Because I do not hope to turn

waar de woorden telkens een andere waarde hebben, doordat in de vol-
gende verzen zelfstandig is, wat in het eerste slechts onderdeel was van de
constructie.
Het merkwaardige van het gesignaleerde verschijnsel is dat hier een
kenmerk van primitieve poëzie [ik denk b.v. aan Bantoe-verzen] op een
zeer hoog niveau opnieuw een belangrijke rol gaat spelen, zij het dan met
alle raffinement dat de moderne westerling kan opbrengen. Een prachtig
voorbeeld van subtiele verschuivingen vindt men ook in het vierde deel
van The hollow men:

The eyes are not here
There are no eyes here
In this vall~y of dying stars
In this hollow valley
This broken jaw of our lost kingdoms
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Doordat de herhalingen en variaties slechts zelden inderdaad herhalin-
gen en variaties zijn, maar integendeel in de meeste gevallen verschui-
vingen van essentieel belang t.o.v. het voorafgaande, wordt een sterke
binding tot stand gebracht, zonder dat ooit monotonie dreigt. In het
eerste vers heeft eyes een heel andere en veel sterkere waarde dan in het
tweede. Bovendien wordt een verschuiving teweeg gebracht doordat de
constructie in het ene geval beperkt is tot een enkel vers, terwijl zij in het
andere doorloopt in vers drie. Het vierde vers lijkt daarop weer slechts een
variërende herhaling, maar ook dit is schijn. Is het spel in dit geval nog
betrekkelijk makkelijk te achterhalen, het wordt veel gecompliceerder
zodra het op elkaar inspelen van woorden en zinnen over vele verzen heen
plaats vindt. Bij aandachtig lezen ondergaat men de werking van deze
bindende, door hun uiterlijke overeenkomst naar achter wijzende fac-
toren, die tegelijkertijd vooruit wijzen door hun inwendig-anders-zijn,
zeker, maar het is uitermate lastig door analyse hun waarde nauwkeurig
te fixeren. Dit wordt te moeilijker omdat hier een geraffineerd spel met
homoniemen doorheen ligt. Zo wordt in East Coker gespeeld op de twee
betekenissen van de vorm end, nl. 'einde' en 'doel', die soms beide tege-
lijkertijd aanwezig zijn. Het ligt voor de hand dat de herhalingen, zoals
ik ze voor het gemak maar zal blijven noemen, ook invloed hebben op
wat voorafgegaan is. De consequentie daarvan is dat geen waarde defini-
tiefwordt, voordat het laatste woord is gezegd - dit is weliswaar bij ieder
vers het geval, maar het blijkt zelden zo zonneklaar als hier - en Eliot
heeft het in een van zijn essays dan ook uitdrukkelijk gezegd:
,A single verse is not poetry unless it is a one-verse poem; and even the
finest line draws its life from its context.' [Use of poetry pg. 146].
Naast de zojuist besproken factoren speelt nog een andere een vers-bin-
dende rol, nl. het klanJ...-verloop.Weliswaar treft men in de verzen van
Eliot slechts een incidenteel vol- of halfrijm aan het verseinde aan, maar
naast de klankgelijkheid van de herhalingen spelen allerlei overeenkom-
sten en opposities binnen de verzen een eminente rol. Een magnifiek
voorbeeld hiervan vormt de vierde 'movement' van 'Burnt Norton', waar
tussen haakjes ook de functionaliteit van de rhythmische variaties \veer
duidelijk aan de dag treedt. Dat juist hier wèl eindrijm, zij het weer niet
systematisch, voorkomt is waarschijnlijk niet volkomen toevallig.

Time and the bell have buried the day,
The black cloud carries the sun away.
Will the sunflower turn to us, will the clematis
Stra y down, bend to us; tendril and spray
Clutch and cling?
Chill
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Fingers of yew be curled
Down on us? Mter the kingfisher's wing
Has answered light to light, and is silent, the light is still
At the still point of the turning world.

Een andere karakteristieke eigenschap van deze poëzie is dat er voort-
durend citaten in voorkomen, soms zonder meer overgenomen - zo b.v.
'Those are pearls that were his eyes' uit Shakespeare's Tempest of 'Oed'
und leer das Meer' uit Tristan und Isolde- soms in vertaling; 'To purify the
dialect ofthe tribe' is Mallarmé's 'Donner un sens plus pur aux mots de la
tribu', een andere maal met grotere ofkleinere wijzigingen: 'Musing upon
the king my brother's "'Teck', waar Shakespeare schreef 'Weeping again
the king my father's \\Teck'. Dit citeren plaatst ons voor een ernstig pro-
bleem: Is het een vorm van pedanterie: 'Kijk eens wat ik allemaal heb ge-
lezen?' De citaten beperken zich niet alleen tot de Engelse, Franse,
Duitse en Italiaanse literatuur [Dante!], maar in The waste land valt men
over Sanskrit-citaten en in bijna elk gedicht, vooral uit later tijd, over
eindeloos veel variaties op bijbelplaatsen en op het werk van kerkvaders
en mystici [San Juan de la Cruz!]. De enige mogelijkheid om vast te
stellen of dit citeren meer is dan vertoon van eruditie is het maken van
een analyse, waaruit dan moet blijken in hoeverre het citaat function-
neert in het vers van Eliot. Ik geloof dat in de allermeeste gevallen zou
blijken dat het citaat voor zijn werking niet afhankelijk is van zijn oor-
spronkelijke context, dat het 'op.eigen benen staat'. Maar gesteld dat dit
waar is, zult U wellicht tegenwerpen, dan gaat het mij ook niet meer aan
dat de regel geciteerd is, hij is een nieuw en zelfstandig bestaan, los van
zijn bron, gaan leiden. Dat ook hier niet de volledige waarheid schuilt,
kan duidelijk worden uit het scherpzinnige essay van Cleanth Brooks Tht
Waste land: an analysis [TS. Eliot. A study rif his writings by severalhands. Ed.
E. Rajan. London 1947, pg.7], waarin wordt aangetoond dat Eliot in dit
grote gedicht subliem speelt op de waardeverschuivingen van de citaten.
Voor een volledig verstaan van het gedicht is het nodig dat men de oor-
spronkelijke waarde - en dus context - èn de nieuwe kent. Hoe subtiel en
verblindend dit spel mag zijn, het maakt deze poëzie in de grond van de
zaak ontoegankelijk voor ieder die niet een even groot erudiet is als de
dichter zelf. Sanipson verwijt Eliot terecht dat zijn werk 'bookish' is, be-
stemd voor een kleine kring van literaten. En toch weer niet geheel en al
terecht: men kan deze verzen vrijwel steeds genieten zonder het citaten-
spel, hun wezenlijke waarde ligt er niet in, al zal ik het belang ervan niet
onderschatten. Het is mij niet meer mogelijk in te gaan op de achtergrond
van dit spel, die geloof ik ligt in Eliot's historische zin:
'The historical sense compels a man to \\Tite not merely with his own
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generation in his bones, but with a feeling that the whole of the literature
of Europe from Homer and within it the whole ofthe literature ofhis own
country has a simultaneous existence and composes a simultaneous or-
der.' [The sacred wood pg. 49].
Tenslotte zou ik graag nog iets zeggen over het filosofischekarakter van
deze verzen. Men heeft Eliot verweten dat hij filosofieop rijm schrijft. Ten
onrechte. Was dit het geval dan kon het rhythme nooit primair zijn. En
zou een dergelijk poetaster schrijven:
'and for us, anything that can be said as weIl in prose can be said better
in prose.' [Use ofpoetry pg.152]?
Op dit probleem kan nog enig nader licht worden geworpen door enkele
citaten uit een belangrijk essay over het werk van Dante, geschreven naar
aanleiding van een essay door Paul Valéry, waarin deze bestrijdt dat
filosofische poëzie bestaanbaar zou zijn. Waarschijnlijk berust het me-
ningsverschil tussen de beide schrijvers voor een groot deel op een mis-
verstand. Eliot zegt nl.:
'The original form of a philosophy cannot be poetic. But poetry can be
penetrated by a philosophic idea, it can deal with this idea when it has
reached the point of immediate acceptance, when it has become almost
a physical modification.' [The sacred wood, pg. 162].
en
' ... he is really endeavouring to find the poetic equivalent for this [philo-
sophical] system - to find its equivalent in vision.' [pg. 16I]
Ik geloof dat Eliot's poëzie aan deze eisen voldoet. Rhythme en klank-
werking spelen een zo grote rol - nog afgezien van allerlei andere, moei-
lijker achterhaalbare factoren - dat het niet mogelijk is haar als proza te
lezen, zonder dat essentiële waarden verloren gaan. Wanneer Eliot's ver-
zen inderdaad alleen berijmde filosofie zouden zijn, zou hij zich niet
hebben kunnen permitteren om in Burnt Norton te schrijven 'Only through
time time is conquered'. Dit is immers waanzin. Ja, waanzin van hetzelfde
kaliber als 'Lees maar, er staat niet wat er staat' uit Awatervan Nijhoff.
Wanneer zij uit hun verband zijn gehaald, kijkt men vreemd tegen derge-
lijke beweringen aan, maar in de context, binnen het gedicht, zijn zij
volstrekt zinvol.
Als voorbeeld van een filosofische passage zal Sheila Cussons U een ge-
deelte van de vijfde 'movement' van Burnt Norton voorlezen. Mocht U
hierdoor nog niet overtuigd zijn, dan mag ik U verwijzen n aar een essay
van Helen Gardner Four Quartets: a commentary,waarin zij a antoont hoe
zuiver poëtisch de structuur van Eliot's meesterwerk is [in: T. S. Eliat. A
study of his writings by several hands, pg.57].



ENKELE CHARACTERISTICA VAN ELIOT'S POËZIE

Words move, musie moves
Only in time; but th at which is only living
Can only die. Words, after speech, reach
Into the silence. Only by the form, the pattern,
Can words or music reach
The stillness, as a Chinese jar still
Moves perpetually in its stillness.
Not the stillness of the violin, while the note lasts,
Nor that only, but the co-existence,
Or say that the end precedes the beginning,
And the end and the beginning were always there
Before the beginning and after the end.
And all is always now. Words strain,
Crack and sometimes break, under the burden,
Under the tension, slip, slide, perish,
Decay with imprecision, will not stay in place,
Will not stay still. Shrieking voiees
Scolding, mocking, or merely chattering,
Always assaiI them. The Word is the desert
Is most attacked by voices of temptation,
The crying shadow in the funeral dance,
The loud lament of the disconsolate chimera.

Uit al de genoemde characteristica van deze poëzie blijkt hoe ver zij ligt
buiten onze Nederlandse verstraditie. Zij heeft afstand gedaan van al het
ons vertrouwde op een veel volstrekter manier dan dat het geval is in de
verzen van Marsman en Nijhoff en er is een soort geestelijke salto mortale
nodig om deze gedichten zonder vooroordeel en 'in their own right' te
bezien. Enkele passages bieden een aanloop, omdat zij dichter staan bij
wat ons bekend is. En de enige methode om tot een onbevangen oordeel
over het werk van Eliot te komen is, dat men, daarvan uitgaande, zich
volledig inleest in deze poëzie, zodat de vele vreemde elementen vertrouw-
der gaan worde,n en niet meer storen. Tenslotte zal men dan ongetwijfeld
tot het inzicht komen dat wij hier te maken hebben met grote poëzie, die
zeer vaak bereikt wat volgens Eliot het dÓel is van elk gedicht: 'It makes
us fi'om time to time a littlemore aware of the deeper, unnamed feelings
which form the substratum ofour being, to which we rarely penetrate .. .'



Jo Landheer

DIEN ZOMERMORGEN ...

Dien zomermorgen kwam je vroeg beneden.
Nog slaap-bevangen zag ik je gezicht,
Nog niet bewust, maar argeloos en zachter
Dan ooit tevoren zag ik je gezicht.

Toen was het mij alsof mijn diepste wezen
Niets dan een trilling werd, uit mij vandaan.
'k Voelde mijn lichaam machtloos mij begeven
En wat ik zelf werd had geen vorm of naam.
En het werd stil en leed en dood vervlogen
En hadden opgehouden te bestaan.

SOMS DENK IK ...

Soms denk ik dat de dood mij rust kan geven
En dan weer dat ook daar geen kans op is,
Omdat ik toch weer naar je terug zou keeren,
Een ijle, veege schim, altijd vergeefs
Wanhopig strevende je te benaadren,
Die achteloos aan mij voorbij zoudt gaan,
Mij zelfs niet ziende; langs onze oude paden
Door het vertrouwde bosch, verlaten, schuw
Ronddolend, in twee werelden een vreemde.
En nog, nog verder van je weg dan nu.
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x

Karsten sprak zo phlegmatisch als maar te verwachten was van een
geboren Waal, die zich voorgenomen heeft als leraar in het Frans geen
fouten te maken in de taal van zijn leerlingen. Maar dit keer overdreef
hij. Tijdens hun wandeling in de tuin betrapte Schotel de Bie hem drie
of vier maal op nodeloos monosyllabische antwoorden, - betrapte: want
naar zijn mening had Karsten wel wat meer met hem kunnen meeleven
na zijn eerste les, al waren zij dan geen intieme vrienden. Alleen om de
ander uit zijn tent te lokken verviel hij nu tot een woordenrijk gesnoef
over zijn successen, de methode die hij toepaste, het vrijlaten dat hij
deed, het innige genot van te kunnen lesgeven, als een natuurlijke levens-
functie, zich te kunnen uiten, zich te kunnen geven, - en Karsten zei 'ja'
of 'neenn', zijn vriendelijk star lachje als in was gegoten, zijn gazellen-
ogen niet dromerig, maar exact glanzend, streng afgezonderd in zichzelf,
als van een kieskeurig dier in een perk in een dierentuin. Tenslotte zakte
Schotel de Bie weg in een van zijn leegten en begon vrij luid te neuriën.
De netgeharkte tuin, als wandelplaats gereserveerd voor de leraren, werd
plotseling doorkruist door een juichende schaar kleine meisjes in donker-
blauw sportcostuum, die zich in de school gingen verkleden. Hun ge-
zichten waren nat. Het sportveld lag verlaten, op juffrouw van Leeuwen
na, die zich lang en buigzaam bukte naar witte linten, het geelwitte haar
door de motregen nog piekeriger dan een uur te voren. De meeste le-
raren, die in de tuin rondliepen, hadden hun overjas aangetrokken; maar
Schotel de Bie was zelfs blootshoofds, de regen deed zijn verhit gezicht
goed. Aan enkele leraren was hij voorgesteld. Eindelijk liep ook juffrouw
van Leeuwen voorbij, wuivend met de witte linten tegenjuffrouw Lenstra,
die voor een raam op de eerste verdieping haar bruinverbrand gezicht
vertoonde. Schotel de Bie en Karsten maakten rechtsomkeert. In zijn
volle breedte lag de achtergevel voor "hen, rood en hoog, en onregel-
matiger dan aan de voorkant, door de bijgebouwen, die van het hoofd-
gebouw afstaken.
Hij hief het hoofd op, en voelde de frisse regen, en zag juffrouw Lenstra
staan, als een gevangene, die bij het luchten vergeten was, en neuriede
[Schumann, pianoconcert, derde deel; Karsten scheen er niet naar te
luisteren, Karsten was zeker niet muzikaal]. Maar daar hij niet kon
"blijven neuriën, zocht hij naar een nieuw onderwerp van gesprek. Op

587



S. VESTDIJK

den duur zou hij zich andere vrienden onder de leraren moeten maken
om mee te wandelen in de pauze, dacht hij vaag.
'Zeg,' begon hij, naar juffrouw van Leeuwen wijzend, die juist met haar
linten in een bijgebouw verdween, 'wat is dat eigenlijk voor malloot, die
gymnastiekjuffrouw ?'
Nu zei Karsten helemaal niets. Met wippende schreden wandelde hij
naast Schotel de Bievoort, vriendelijkjeugdig, wasachtig, zwart vermomd,
als een Brabants samenzweerdertje uit de 17-e eeuw, door Jezuïeten
gekleed, gevoed en geïnspireerd. Hij knikte of kuchte niet eens. Schotel
de Bie hield het ervoor, dat hij Ofde vraag niet had verstaan Ofzijn hart
had verloren aan juffrouw van Leeuwen. Daar hij niet over zijn les in
twee B wilde beginnen, want dat was een toekomstige triomf voor hem-
zelf alleen, zocht hij nu zijn heil in confidenties, desnoods zelfVernede-
ringen.
'Ik heb 'n kleine moeilijkheid gehad met 'n jongen in zes A.'
'Wie?'
, 'n Jongen met slechte tanden, of helemaal geen tanden, tenminste niet
wat je tanden noemt.'
'0, dat is Corvage. Philip Corvage.'
'Wat is dat voor jongen?'
'Er is nog wel meer over 'm te zeggenn dan alleen dat hij slechte tandenn
heeft,' zei Karsten bedachtzaam, 'hij schrijft bijvoorbeeld gedichtenn.'
Een smalend gelach begroette deze mededeling. - 'Gedichten! Ook dàt
nog .. .'
"t Is 'n vreemde jongenn. Wat heeft hij uitgehaald?'
'Och, niets bijzonders. Ik heb 'm 'n uitbrander gegeven. Ik voer misschien
wel 'n beetje bars tegen 'm uit; maar de klas had me al verwend met
goede manieren, vandaar misschien ... Ik ben tenslotte nog 'n nieuweling,
al heb 'k de zaak geloof'k wel aardig onder de knie.'
'Was hij brutaal?'
'Nee ... Nee, 't kwam er eigenlijk op neer, dat z'n gezicht me niet bevieL ..
Is hij goed op school?'
'Neenn,' zei Karsten. ,Hij liet erop volgen:
, Neenn en ja. 't Is 'n overgevoelige jongenn, ik mag 'm wellijdenn. Maar
zeg, Schotel, je moet niet te ver gaann, in je afkeer van gezichtenn.
Dat is geen vak dat hier onderwezenn wordt: 't hebbenn van aardige
gezichtenn.'
'Dat weet'k bliksems goed,' mopperde hij, terwijl het bloed hem naar de
wangen steeg, 'maar je hebt je oncontroleerbare reacties, hè; ik ben ten-
slotte geen machine; je hebt dat niet altijd in de hand ... Zullen we maar
naar binnen gaan? Die motregen begint me de keel uit te hangen.'
Minder door Karsten's terechtwijzing voelde hij zich onaangenaam
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getroffen dan door een nieuw licht dat op het incident geworpen scheen
te worden. Wanneer deze tandeloze Philip Corvageinderdaad een 'over-
gevoelige jonge' was, dan kon hij van zijn kant er zich stellig niet op
beroemen deze overgevoeligheid te hebben ontzien. In zijn verbeelding
hoorde hij weer de woorden, die hem ontsnapt waren: voor geen geld zou
hij dat aan Karsten hebben verteld! En hij zag het gezicht voor zich,
voor en na die woorden. Het gezicht van iemand, die hij voor het front
van de klas gekwetst had, waarschijnlijk zonder voldoende aanleiding,
tijdens zijn eerste les, die een mode lIes had moeten zijn ...
Terwijl langs hem heen de leerlingen naar het scheikundelokaal stroom-
den, stond hij op het lessenrooster van de school, dat naast de deur hing,
het woord'Latijn' op te zoeken, overal waar het onder het opschrift
'Maandag' te vinden was. Hij wist, dat hij zich aan een flagrante tegen-
strijdigheid, zelfs aan een karakterloosheid schuldig ging maken. Maar
er moest iets gebeuren; hij kon niet langer wachten; hij wilde zekerheid.
Zijn voornemen om nooit en te nimmer van de uitnodiging van de rector
gebruik te maken herinnerde hij zich maar al te goed; maar hij dacht er
niet over zich door een voornemen te laten ringeloren. En het koude,
honende gezicht van de jongen was sterker dan alles. 'lIl A Latijn 9-10;
IV A Latijn 11,20 - 12,20; V B Latijn 2-3 .. .' 't Is 'n principiële
kwestie, dacht hij bij zichzelf, ik wil voorgelicht worden door degene die
daar bevoegd toe is, al is 't nog zo'n grote zeur; de man heeft tenslotte
meer~;ervaring dan ik; en dan is 'took wel goed, dat hij 't weet, voor 't
geval dat 'k soms tegenmaatregelen moet nemen tegenover een of andere
campagne, die die jongen tegen mij in 't schild voert. 'VI A Latijn 3-4...'
Twintig over tien tot twintig over elf ontbrak.
Door de concierge liet hij zich aandienen. Hij had een sigaret opgestoken,
en vroeg verlof te blijven roken in de rectorskamer. De rector had onmid-
dellijk zijn lorgnet afgezet en op zijn opengeslagen boek gelegd. Had zijn
gezicht, van de aanvang af, niet alleen voldoende jeugdig, zo zonder
lorgnet, maar ook. vrij welwillend geleken; naar gelang Schotel de. Bie
met zijn verslag vorderde, helderde het meer op. De woorden 'afgebrand
kerkhof' ontlokten hem zelfs een olijk verbaasde glimlach. Toen de leraar
eindelijk zweeg, heftig aan zijn sigaret zuigend, rond van rug en hangerig
van onderlip, bekeek de rector hem enkele tellen zoals hij weggestuurde
leerlingen placht te bekijken, begon toen met zijn rechterbeen te wippen
en wees;een asbak.
'Tja ... Non schobe, sed vitae discimus, zou de jongere Seneca zeggen.
U schijnt er een geval van eh ... gewetenscasuïstiek,van te willen maken,
meneer Schotel; 't is misschien iets te fijn uitgesponnen voor de school-
practijk. Ik geloof, dat u de zaak wat zwaar opneemt.'
~Pardon,' zei Schotel de Bie, energiek de rug strekkend, nu hij debatteren
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kon, 'ik beoordeel deze zaak naar mijn eigen criteria: wanneer iemand
mij, zoiets zei, zou ik 't vlegelachtig vinden, en dien overeenkomstig
handelen. Ik heb mij verder niets te verwijten gehad in dit lesuur, van-
daar dat 't mij zo geweldig hindert.'
De rector maakte een verzoenend gebaar. - 'Ik beweer ook niet, dat u
niet beter iets anders had kunnen zeggen. Maar dàt u iets zei, is toch niet
zo onbegrijpelijk. Wanneer 'n jongen u z'n slecht gebit laat zien onder
de les.. .'
'Daar ben 'k juist niet zeker van! Ik ben er niet zeker van, of hij 't met
opzet deed .. .'
Op weg naar de brede achterdeuren, die wat glaswerk betrof voor de
voordeuren niet onderdeden, werd hij verrast door het verzoek om na
vieren met zijn verloofde ergens in de stad te gaan theedrinken om de
kennismaking voort te zetten. Karsten was iemand. die zijn invitaties en
gezellige plannetjes altijd voor het laatst bewaarde, zoals hij ook voldoen-
de rapportcijfers gaf na onvoldoende repetitiecijfers en op leraarsver-
gaderingen, nadat ieder al het zijne had gezegd over een bepaalde
leerling, voor de dag kon komen met geheel nieuwe gezichtspunten, die
een herziening van het judicium noodzakelijk maakten. Schotel de Bie
die hem niet goed genoeg kende, meende, dat hij zijn critiek op het geval
Corvage door een vriendelijkheid wilde goedmaken, en nam de uit-
nodiging aan, al had hij weinig tijd na vieren.
De triomfen in twee B, het aangename spelen met zeer jonge hersenen,
het prettige bulderen tegen twee lastige meisjes, het gladde en honig-
zeemachtige overhoren van taallesjes, die voor het onderricht van de-
bielen bestemd schenen, werden hem min of meer vergald door het steeds
weer opduikende beeld van de jongen die hij beledigd had. Hij was er nu
wel bijna zeker van, dat uit het gezicht van Philip Corvage ná de woorden
alles op te maken was geweest wat hij zelf gevoeld zou hebben, indien men
zijn gebit met een afgebrand kerkhof vergeleken had, - en dan was zijn
gebit nog vrij goed, al zat er op twee plaatsen goud. Zoiets zou hij nooit
verdragen hebben, van niemand. En dan ergerde hij zich nog aan het
rauwe en boertige van de uitdrukking zelf, die hij, voorzover hij wist,
nooit eerder had gebruikt. Plastisch was de uitdrukking wel, en zeker in
dit geval. Maar telkens weer, het hele uur lang, doemde het gezicht voor
hem op, onder het lange, goudachtige haar: bleek, hoogmoedig, min-
achtend, dodelijk gewond. Dodelijk gewond, - en was het dat alleen maar:
wraakzuchtig ook, want hijzèlf zou immers wraak willen nemen voor een
dergelijke maar half verdiende behandeling. Wat zou hij doen in Cor-
vage's plaats? De leraar die hem dat geleverd had, zou hij een jaar lang
vervolgen, tot het eindexamen toe, en zo mogelijk nog op het eindexamen;
niet door herrie te maken of onbeschoft te zijn, maar door geduldig,
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systematisch, zijn reputatie te ondermijnen, met alle beschikbare middelen
in alle hogere klassen. Ieder woord, dat hij sprak, iedere grap, die hij zich
veroorloofde, zou door die jongen critisch omgebogen worden, geridi-
culiseerd, verdacht gemaakt. En daar was het een jongen voor, aan zijn
gezicht was dat te zien geweest. Voortdurend zou hij op hem loeren, zijn
belastend materiaal vervolledigend. Het zweet brak hem uit. Hij wist niet
wat te doen.
'Hmmm ... ,' deed de rector geamuseerd.
'Dacht u van wel? Mij lijkt 't niet onmogelijk, dat hij zo mgespannen
luisterde naar wat 'k over Justus van Effen had te vertellen .. .'
'Ah, Justus van Effen, juist, juist, juist ... Maar .. .'
'Dat hij er zó helemaal in was, dat hij om zo te zeggen z'n aangezichtsspie.,.
ren niet in bedwang had .. .'
'Hà hà hà!' lachte de rector, en wierp zich achterover in zijn leuning-
stoel, 'ja, steekt u gerust nog 'n sigaret op, meneer Schotel, mij hindert
't niet. Nee, maar in uw plaats zou 'k me heus maar geen zorgen maken
over de aangezichtsspieren van de jonge heer Corvage, hà hà hà! Kijk
's,' - hij boog zich vertrouwelijk voorover en klopte Schotel de Bie op de
knie, - 'ik ben er op grond van 'n zesjarige ervaring met deze snuiter van
overtuigd, dat 't geen toeval was~Ik kan u op 'n briefje geven, dat Cor-
vage zich niet voor van Effen interesseert; hij maakt gedichten, de knaap,
lang niet onverdienstelijk, maar niet bepaald in de trant van van Effen .. .'
'Die heeft geen poëzie geschreven, alleen proza,' zei Schotel de Bie tame-
lijk vinnig, 'maar we kunnen natuurlijk zeggen: Pieter Langendijk, of de
van Harens. Ik had al van .. .'
'Goed. - Goed. -' - De rector klakte met de tong, keek, niet zonder bij-
bedoelingen op zijn horloge, en vervolgde: 'Aan de andere kant zou 'k u
niet graag tegen Corvage willen opzetten: laten we 't daar over eens zijn.
't Is 'n bijzondere jongen, die wel enige consideratie verdient; op de le-
raarsvergaderingen is al genoeg over 'm te doen geweest, ieder jaar haast.
U moet weten, dat hij geen klap uitvoert, letterlijk niets, maar door zijn
brilliant intellect er toch altijd nog genoeg van afweet om 'm niet helemaal
te laten vallen. Sommige leraren, vooral de taalleraren, hebben boven-
dien 'n zwak voor 'm, - ik ook, zeker, - hij zou 'n voortreHèlijk Latinist
kunnen worden, als hij wilde. Trouwens, hij weet in alle opzichten veel,
en hij heeft fantasie, dat mag 'k wel, dat mag 'k wel bij zo'n jongen. Hij
is éenmaal blijven zitten; verder altijd met z'n hakken over de sloot; maar
toen ik 'm verleden jaar wou laten bakken,' - vol welgevallen talmde
hij over dit woord, - 'brak er 'n soort oproer uit op de leraarsvergade-
ring; dat had 'k trouwens van te voren wel geweten: ik wou alleen 's zien
wat ze zeiden; en toen hebben we allemaal onze eindcijfers éen of twee
punten verhoogd, behalve gymnastiek en tekenen, en natuurlijke historie
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geloof 'ki net als bij 'n hoofdelijke omslag ... voor 'n liefdadig doel...'
Vertederd glimlachend verzonk hij in zijn herinneringen aan deze on'-
stuimige vergadering, waarop hij en zijn schare zich zo nobel hadden
weten te gedragen. - 'Hij kan natuurlijk lastig zijn, vroeger was hij zelfs
erg lastig, ongelooflijk druk; hij is toen 'n paar keer weggestuurd, god ja,
da's waar; ik heb z'n voogd vaak genoeg bij me gehad; maar hij is in
elk geval een van de schilderachtigste leerlingen die we hier hebben, en
'n jongen die niet tegengewerkt moet worden; misschien groeit er nog
wat behoorlijks uit 'm.' - Vol fijne zelfspot citeerde hij, de woorden met
wiegende handbewegingen scanderend: 'Nihil isti adulescenti neque a
natura neque a doctrina deesse sentio, - althans wat betreft de aanleg,
wat de wetenschap betreft zou Cicero geaarzeld hebben in dit geval...
De oude Selhorst, dat is z'n oom, schijnt 'm te willen laten studeren; maar
dat is nogal 'n eigenaardige man .. .'
'Ik hoop 't niet te vergeten,' viel Schotel de Bie hem in de rede, 'dat deze
leerling met fluwelen handschoenen aangepakt dient te worden ... '
De rector bevochtigde zijn dunne lippen, en keek op zijn horloge. Hij
sprak nu veel afgemetener. - 'U kunt 'm aanpakken zoals u zelf wilt,
meneer Schotel. Ik laat iedereen vrij. U kunt 'm 'n twee geven voor z'n
proefwerk over Justus van Effen, en 'n éen op z'n rapport. Alleen vrees
'k dan, dat de collega's enige zachte dwang op u zouden uitoefenen om
water in uw wijn te doen; maar u heeft mijn fiat, bij voorbaat, bij alles
wat u doet.'
'Pardon, dat was m'n bedoeling niet, meneer Hovenius; u begrijpt me
verkeerd. Ik meende 't in volle ernst, van die fluwelen handschoenen, al
was de uitdrukking misschien niet zo gelukkig .. .'
'In elk geval gelukkiger dan afgebrand kerkhof,' zei de rector vluchtig,
waarna hij deze genadeslag terstond verzachtte door joviaal glimlachend
door te gaan: 'De jongen verdient nog in andere opzichten consideratie.
Door z'n inderdaad opvallend slecht gebit heeft hij veel verzuimd, - veel
pijn en zo, en altijd 'n wang alsofhij de bof had; alleen zit de bof hoger
da's waar; mijn kinderen hebben nooit de bof gehad ... Goed. - En dan
'n verbazend eigenaardig milieu, 'n verwaarloosde opvoeding, kan 'k wel
zeggen. Z'n grootmoeder van vader's kant was 'n Ierse; de Selhor-
sten - dat was z'n moeder - zijn van vrij goede familie ; maar z'n groot-
vader - van vader's kant, dus die met die Ierse getrouwd was - schijnt
'n soort wonderdokter geweest te zijn, die overal rondreisde, tenslotte aan
't toneel is gegaan, als regisseur geloof 'k, en in Parijs aan lager wal is
geraakt. De jongen is al vroeg bij de Selhorsten opgevoed, bij z'n oom
dan, J. L. Selhorst; er is ook 'n P. Selhorst in .. .' '
'Hij had toch 'n vader?' zei Schotel de Bie, die met een sarcastisch ge-
zicht toeluisterde.
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'Da's waar, ik sla de vader over. Maar daar is misschien ook wel enige
reden voor: met die vader was iets, - ik spreek er maar liever niet over, -
in elk geval narigheid - pecuniae causa ... dit vertelt u wel niet verder,
hè? Maar daar kan die jongen niets aan doen. Toen de oude Selhorst de
laatste keer bij me was, scheen hij 'm daarvan 'n verwijt te maken; ik zei
maar niets, want 't is 'n tamelijk onmogelijk man, en oud, en ziekelijk, en
onbeschoft, daar schiet je toch niet mee op, dat soort mensen krijgt 'n
beroerte van drift voor je er erg in hebt. .. De jongen heeft geen prettig
thuis, en ook daar houden we rekening mee.'
'Dat lijkt me heel juist, meneer Hovenius, en ik zal 't zeker in m'n oor
knopen, maar ... U moet me niet kwalijk nemen, maar uw ... leerzaam
exposé heeft tot gevolg, dat ik me nu nog schuldiger tegenover Corvage
ben gaan voelen dan bij 't begin van ons gesprek, - dat is ongeveer 't
omgekeerde van 't effect dat u beoogde.'
De rector zuchtte, nu zeer dringend met zijn been wippend. - 'Dat is
misschien wel waar, maar dat was dan weer mijn bedoeling niet. Ik zou
't niet te tragisch opnemen.'
'Maar,' zei Schotel de Bie, ingespannen het voorhoofd fronsend, 'zou
mijn verhouding tot hem niet dadelijk op 'n veel gezondere basis ge-
plaatst worden, wanneer 'k deze kwestie tot opheldering bracht, wanneer
ik 'm zei, dat 'k eh... Met enige tact is dat toch .. .'
'Daar maakje't doorgaans alleen maar erger mee. Zoiets vestigt juist de
aandacht op de opzet tot beledigingen. De jongen is waarschijnlijk in 't
geheel niet beledigd. Ik zou 't niet doen, in uw geval. Maar u bent na-
tuurlijk vrij.' - De rector zocht zijn heil in korte zinnen. Hij stond op. Hij
stak Schotel de Bie de hand toe, iets dat hij aan het eind van hun vorige
gesprek niet gedaan had. Schotel de Bie drukte de hand, en bleef staan.
'Maar eh ... ik wil u niet ophouden, maar'k vind 't toch 'n onaangename
gedachte, voor mezelf in hoofdzaak .. .'
'Quieta non movere,' zei de rector, zijn bezoeker behoedzaam naar de
deur werkend door middel van bezwerende gebaren, 'weest u 's extra
vriendelijk tegen 'm, toon wat belangstelling, maar laat 't afgebrande
kerkhof verder rusten. Adieu dan, meneer Schotel, tot ziens, adieu ... '
'Goed,' zei hij verstrooid, nog vast verstrikt in zijn gedachtengang, ter-
wijl hij houterig om de deur heenboog, 'ja, goeiemorgen, meneer Hove-
nius. Goeiemorgen,' herhaalde hij werktuiglijk tegen de natuurkunde-
leraar Fernaud, die plomp het gangetje kwam doorbenen en eerst deed
of hij hem niet herkende, toen éen vinger omhoogstak: boerse groet, die
hemzelf ontzaglijk scheen te vermaken, want hij viel schuddend van het
lachen de rectorskamer binnen, kalmeerde echter dadelijk, toen hij zag
hoe de rector berustend de ogen ten hemel hief en zich met beide wel-
verzorgde handen quasi koelte toewuifde.
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'Morge, Frans. 'n Zeurkous, wat?'
Zijn stemgeluid was minder vulgair dan twee uur te voren in de leraars-
kamer. Hij ging op de leuning van de stoel zitten en keek Hovenius
meewarig aan, met iets van trage, vermoeide, cynische medeplichtigheid.
"n Heel erge zeurkous,' bevestigde de rector op deftige toon, 'Terentius
zou 'm 'n hautontimorumenos hebben genoemd .. .'
'Hautontimo ... '
,Zelfkweller .'
'Ach ja, 't beruchte lange woord ... Ik vind 't 'n akelige vent. Hempie
raak m'n gatje niet. Maar ik zal ervoor zorgen, dat hij geen Fernauton-
time ... enzovoort wordt.' .
De rector deed een enigszins neerbuigend gegrinnik horen. - '0, hij
meent 't niet kwaad; alleen 'n beetje zwaar op de hand. Nieuwe bezems
vegen schoon, niewaar. Dat betijt wel.'
'Had hij wat bijzonders?'
'Och nee ... 'n Verward verhaaL.'
'0.' - Met een sombere nieuwsgierigheid staarde hij de ander aan, een
doelloze gewoontenieuwsgierigheid, maar met daarachter iets van een
gekweld wantrouwen, dat met nieuwsgierigheid niets te maken had. - 'Ik
kwam je vragen, of je vanavond meegaat.'
'Hij is verloofd: laat 'm eerst maar 's trouwen, dan gaat dat allemaal wel
over.'
'Met Lenstra en van Leeuwen en nog een paar; we hebben 'n loge ge-
huurd.
Je bent al zo'n tijd niet meegeweest. 't Is dat nieuwe ding van Léhar, -
schijnt wel lollig te zijn .. .'
'Jonge leraren moet je als kraakporcelein behandelen,' zei de rector,
gemakkelijk keuvelend, 'of als maagden; ze zorgen er zelfwel voor, dat ze
hun natuurlijke bestemming bereiken. Nee, kerel, 't spijt me: repetitie
vanavond.'
'Met de dames?' "Toeg Fernaud, met de rechterhand burleske strijk-
bewegingen over zijn linkerarm makend. Toen de ander niet antwoordde,
maar met gespitste lippen naar de schrijftafel liep om in zijn papieren te
gaan rommelen, knikte hij een paar maal voor zich heen, de mondhoeken
pijnlijk neergetrokken, de grijze wenkbrauwen omhoog, het hoofd scheef.
De brutale wipneus was in zijn gezicht volmaakt zinloos geworden.

XI

Op de brede, rode stoep, waar zeer goed gewandeld kon worden, onder
de hoede van de reder Immermann, op wie niemand lette, had zes A zieh
verzameld, aangevuld met enkele nieuwsgierigen' uit zes B. Een vijftal
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meISjeSwandelde gearmd heen en weer, jonkvrouwelijk peripatetisch,
koel in zichzelf besloten, maar terdege acht ge.vend op wat er verhandeld
werd, want ook zij voelden zich gegriefd, misschien nog meer dan de
jongens, en zeker meer dan van Schevichaven, wiens kalm, vlezig gezicht
van hoog rechterlijk ambtenaar weinig geneigdheid verried om zich door
het opstootje te laten meeslepen.
'Ik vind 't'n rotstreek!' riep Wim Perelaar, die zijn overjas over zijn hoofd
had hangen, tegen de motregen, zodat hij deed denken aan een uil onder
een nis, 'zoiets zeg je niet, verdomme! Hij bedierf alles; 't had juist leuk
kunnen worden.'
Van Schevichaven gaf geen kamp. - 'Schotel had 't zeker niet leuk ge-
vonden. Hij voelde natuurlijk iets broeien, en drukte't meteen de kop in;
dat zou ik ook gedaan hebben in zijn plaats; daar kun je 'm geen verwijt
van maken.'
'Dan had hij altijd nog wat anders kunnen zeggen,' zei een derde jongen.
'Ik begrijp trouwens niet waarom je 't gedicht tàch niet voorgelezen
hebt,' zei Wim Perelaar, 'dan had je 'm meteen de mond gesnoerd.'
Gelaten hief Philip de hand op, en begon toen snel en geaffaireerd te
gesticuleren, beide handen dicht bij elkaar, alsof hij argumenten uit de
lucht opving en goochelaarachtig tot een grote bal samenperste. Hij zei:
'Dat heb 'kjullie al duizend maal gezegd: de man stond me opeens tegen,

.en voor zo iemand lees ik geen gedichten voor. 'n Gedicht lees ik voor aan
jou, ofaan Elly Temminek, ofaan't Karstgebergte, of aan jullie allemaal,
of desnoods aan de vrouw van de concierge, die 'Ic vanmorgen al weer op
bezette drooglijnen achter 't scheikundelokaal heb betrapt, mogelijk om
de chloordamp op te vangen van 'n mislukte proef, - of aan Schevichaven,
maar niet aan 'n proleet.'
Er werd gelachen. Een jongen riep een der voorbijdrentelende meisjes
na: ' Hoe vond jij Schotel met Schol, Ans ?' - waarop zij zich omdraaide
met een zeer zakelijk 'Matig, hè,' - gevolgd door een gichelende beraad-
slaging tussen die meisjes onderling, de hoofden bij elkaar.
Philip, die hun een patroniserende glimlach nazond, liet de bijnaam zonder
commentaar passeren, als een algemeen en onpersoonlijk geworden
kunstschepping, waarvan de naam in omloop is ook bij diegenen die de
schepper niet kennen. Zijn creatie, - reeds bij jongens van de tweede en
derde klas, onmondigen en onbevoegden, had hij de bijnaam opgevangen.
De naam was een collectief bezit van de school geworden, - zijn werk.
Maar hij nam zich voor, zelf de naam nooit meer te gebruiken.
, 'n Proleet,' herhaalde hij, met een vluchtige blik op een stuk of wat
kleinere jongens bij de heesters, die ook al stonden te luisteren, 'Herr von
Bienenschüsscl ist ein Prolet, ohne Kult, sogar ohne Proletkult. Prole-
tarieërs aller landen, verenigt u! - maar zonder Schotclbiofsky, want dat
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is... nouja, dat is 'n proleet. Afgelopen. Geen gedicht, geen wijzang, geen
tandencantate voor 'n proleet.'
'Ik zou maar 's uitscheiden met m'n gedichten,' zei van Schevichaven,
zich tussen de opgewonden door elkaar heen schreeuwende jongens naar
voren dringend, 'je doet niets anders. Wat schiet je daar nou mee op?'
'Jij zeker niet. Maar wat ik Schotelmans nog 't meest kwalijk neem, is z'n
onoorspronkelijkheid. Afgebrand kerkhof! Gewone vunze rhetoriek en
geijkte beeldspraak, en dat voor 'n leraar in 't Nederlands; foei, foei,
mijne heren. Geefmij de kleine Verhagen maar; die was tenminste soms
origineel.'
'Met rhetoriek kunje iemand even goed beledigen.' - Het werd nu een duel
tussen Philip en van Schevichaven, die vierkant van schouders voor hem
stond, kalm zuigend aan zijn sigaret; de anderen zwegen meer en meer.
'Beledigen?' riep Philip met stentorstem, 'ik kan door 'n dergelijk in-
dividu niet beledigd worden! Ik kan overhoofd niet beledigd worden. Ik
word dag in dag uit beledigd door 'n cyclopisch monster, 'n Polyphemos,
'n volkomen onwaarschijnlijke en door luchtspiegelingen verwekte He-
loot, - ik, 'n Spartaans jongeling, en de vriend en de leerling van Spar-
tanen.' - Met een plechtig gebaar wees hij naar de ingang van de school,
waar hun gestalten zich in het glas tegen de donkere achtergrond scherp
weerspiegelden, omzwierd door sigarettenrook. - 'Ik glimlach om be-
ledigingen. Ik geef niemand de kans om ook maar veronderstellenderwijs
de onlogische, dwaze en misdadige gedachte uit te spreken, dat hij mij
zou kunnen beledigen. Doet hij dat toch, dan sla 'k 'm op z'n smoel!'
'Je was toch maar wat inje wiek geschoten, toen hij dat zei,' grijnsde een
secundant van van Schevichaven, , 't was duidelijk te zien, man; je werd
bleek, en je zei niets meer.' .
'Hij had immers nog niets gezegd!' kwamen verschillende stemmen.
'Ik kan bewijzen, dat 'k niet in m'n wiek geschoten was, Dozy. Ik neem
je deze veronderstelling niet kwalijk; je hebt tenslotte niet met hersen-
voedsel ontbeten, zoals ik vanmorgen; je bent maar Dozy, je bent niet
Corvage, - maar ik ga serieus op je aantijging in en zal bewijzen, dat
die ongegrond is. Luistert, 0 mijne vrienden. Toen juf Lenstra verleden
jaar tegen me zei, in de klas, waar jullie allemaal bij waren: 'Och, Philip,
kun je je kakement niet 'n beetje voor je houden ?' - nee, voor je houden
zei ze niet, ze zei sluiten, of iets dergelijks ... toen ze dat zei, was 'k toen
in m'n wiek geschoten, lui?'
'Nee,' werd er geroepen, 'niets van gemerkt. - Weet niet meer. - Dat zul
je zelf beter weten dan ik... '
'Vox populi vox dei. Nu, gebruik danje verstand; is't dan denkbaar, dat
ik in m'n wiek geschoten ben, of op m'n tenen getrapt, of met m'n mond
vol tanden sta, voorzover dat nog mogelijk is, omdat deze lamlul, deze
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snor met vingers, deze honigzoete, akelige en aan hersenverweking te
gronde gaande Schotel Zonder Email mij de totaal onoorspronkelijke
woorden afgebrand kerkhof naar 't hoofd slingert?'
Na zijn sigaret uit de mond gerlOmenen enige tellen bekeken te hebben,
zei van Schevichaven op besliste toon:
'Die redenering gaat niet op. Afgebrand kerkhof is erger dan kakement.'
'Da's niet waar!'
'Dat vind ik niet!'
'Onzin, veel minder erg!'
'Minder erg,' bevestigde Philip, 'zeker, dat lijkt mij ook. Want afgebrand
kerkhof: dan hèb je tenminste nog wat, maar kakement: dan heb je
alleen maar 'n kakement, zonder iets erin. Ik wil niet bestrijden, dat 'k
nog eens zo ver zal komen, maar daar gaat 't nu niet om ... '
'Je bent verrekt spitsvondig,' zei van Schevichaven met een flauw lachje.
'Dat onoorspronkelijke, dat nabouwen, dat papegaaiachtige,' weende
Philip, parodistisch de handen wringend, 'en dat met dat jongejufrrouwen-
stemmetje, - Justus van Afren, jongelui, deze wèèrdige en iedele figuur,-
dàt heeft me beledigd, beledigd voor jullie allemaal! Ik schaamde me,
voor jullie. Deze leraar is niet een der onzen. Hij is 'n schijngestalte. Hij
is 'n schotel zonder iets erop, - alleen maar bi. Spreek 't heel kort uit,
au bout des lèvres: bi. Bi. 'n Piepgeluidje om van te kotsen. Dat is de man,
zo leeft hij en zo zal hij sterven. Bi. Of je 'n schurftige poedel, die na
drie weken vasten 'n pak op z'n sodemieter van z'n innig geliefde baas
heeft gekregen, op 't uiterste puntje van z'n staart trapt. Bi. Daarom heb
'k verder m'n mond gehouden, daarom heb'k m'n sonnet niet voorgelezen:
uit protest tegen de Onoorspronkelijkheid. Had hij gezegd: Pas op, de
pap valt eruit, of: Wat is dat voor zuigeling die daar zit? - of: Hector,
tsa, waar is je muilkorf? - of: Jîj zal rijk worden, jongen, want je kunt
niet van de hand in de tand leven .. .'
'Da's óok rhetoriek!'
'Je moest 's 'n uur lang je mond kunnen houden,' riep van Schevichaven
er lachend tussendoor, zonder hatelijkheid.
'Houd je bek! Dan zou 'k 't sonnet tàch nog voorgelezen hebben. Dan
zou 'k gezegd hebben: meneer, wat u daar zegt is misschien waar, - heel
beleefd, - maar mag 'k u op dichtmaat antwoorden? Als 't dan 'n kerel
was geweest, zou hij gezegd hebben: ga je gang. Dan had 'k me voor-
gesteld: Corvage, en dan was 'k opgestaan en had 't papiertje uit m'n zak
gehaald, - Wim zat er alom te springen, - en dan ... '
'\'\Te schijnen veel misgelopen te zijn,' zei een jongen, die zich tot nog toe
neutraal gehouden had, 'lees 't dan 'nou voor.'
'Denk er niet over. 't Sonnet Ivoren Wachters zal onder mijn posthume
werken aan de openbaarheid prijsgegeven worden, eerder niet. Ik ver-
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loochen 't, ik wil 't niet meer kennen, besmeurd als 't is door deze snert-
vent. Die tandarts, bij wie ik 't gisteren in betaling heb gegeven voor 'n
vulling, was misschien 'n onontwikkeld wezen, 'n geldzuchtig peuteraar,
beheerst door de auri sacra fames, en zich in zijn woordkeus bedienend
van de sermo plebeius op 'n wijze die Cicero de haren te berge zou hebben
doen rijzen, - ik hoorde 'm bijvoorbeeld duidelijk testa zeggen in plaats
van caput, - maar hij had tenminste gevoel voor poëzie. Hij bleef ernstig,
deed 'n verstandige vraag, en schoof't ding onder 'n schaaltje met tanden
en kiezen, en begon te boren. Dat was mannenwerk. Hij vond misschien,
dat hij bekocht was; hij vond misschien, dat 't sonnet iets beter, of on-
sterfelijker, had gekund; maar hij nam 't in betaling aan, en ko,mt er niet
meer op terug, zakelijk, als 'n kere1... '
Hij was iets vermoeider gaan spreken, de lachbuien stierven weg, de.
jongens verspreidden zich. Toen de bel ging, kwam van Schevichaven
bij hem staan: 'Zeg, Corvage, is dat waar van die tandarts?'
,Absoluut.'
'Nee toch?'
,Absoluut. Ga 't maar aan 'm vragen: Brandt is 't.'
'Waar gedichten al niet goed voor zijn,' meesmuilde van Schevichaven,
wiens spot niet tegen de bewondering op kon, die hij in zijn hart koesterde.
'Elly was bij me, als schildknaap. Ik had geen geld bij me, vraag maar
aan Perelaar en Temminek, en toen ik 'r uit kwam, was de kies gevuld,
voorlopig dan natuurlijk. Ik heb 't Elly nog laten zien; vraag 'r maar.'
'0, 'k geloof je wel... Verdorie, je moet maar durven .. .'
Zij liepen in de hal, hij hield van Schevichaven terug:
'Zeg, Scheef, je moet dat niet allemaal letterlijk opvatten wat 'k gezegd
heb. Die Schotel laat me totaal koud, ik heb niets tegen de man. 't Is
waarschijnlijk 'n heel goeie leraar .. .'
'Ja,' zei de ander, en keek hem van terzijde aan, onzeker, weinig toe-
schietelijk.
'Ik bedoel: jij kon nogal met 'm opschieten; je hoeft niet te denken, dat
ik roet in 't eten zal doen, door herrie te gaan trappen of zo. Ik trek me
er werkelijk niets van aan, geloof dat vooral niet.'
'Nee,' zei van Schevichaven koel.
'Dat wou 'k je alleen maar zeggen.'
'Allright,' mompelde van Schevichaven, en maakte zich van hem los
door zich op een holletje bij twee jongens te voegen, die voor hem uit-
liepen, en met wie hij nu langzaam, ernstig delibererend, als soliede kern
van de ordeloze optocht naar boven, de trap beklom.
Terwijl Philip hun voorbeeld volgde, zag hij in de hal, schuin beneden
zich, de scheikundeleraar staan, de jonge, sportieve man met de onaan-
gestoken sigaret, die ook nu tussen zijn lippen bengelde. Toevallig ont-
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moetten hun ogen elkaar. Hij kende hem goed; zij hadden elkaar op het
sportterein gevonden, waar deze leraar soms diletteerde ; en hoewel hij
niets van scheikunde afwist en de leraar vaak verveelde met dwazevragen,
beschouwde hij hem als een van zijn vrienden op deze school: iemand
die maar zeven of acht jaar ouder was dan hijzelf. Dus knikte hij vriende-
lijk, en bracht aarzelend de hand omhoog. Misschien was het beneden op
de trap te donker om hem te herkennen: het gezicht van de leraar ver-
anderde althans niet, de sigaret bleef bengelen, de ogen. staarden zonder
blijk van medeleven. Een gevoel van kille ontgoocheling bekroop hem.
Beneden hem deze leraar, met wie geen contact mogelijk was gebleken,
boven hem uit van Schevichaven, - en daartussen in hijzelf, als een door
vaste zonnen in zijn baan gehouden dwaalster. Maar van de malaise, die
hem beving, bleef aldra niet veel meer over dan een bodemloze verveling
en het vooruitzicht, dat hij twee uur lang zijn mond zou moeten houden.
Aan Schotel de Bie dacht hij geen seconde in die twee uur. Maar ook geen
seconde was hij gelukkig.
Om twintig over twaalf vermeed hij zijn vrienden, en bleef in de ingang
dralen tot zij de kade opgelopen waren. Achter hem stond de concierge,
met wie hij wel eens een praatje maakte, thans geheel in beslag genomen
door het groeten van de passerende leraren, onder wie de rector, die in
lichtbruine getailleerde overjas, een slappe flambard op het hoofd, een
stok met zilveren knop onder de arm, de school verliet, op de voet ge-
volgd door juffrouw Lenstra en juffrouw van Leeuwen, wier gezichten
opvallend strak stonden, alsof zij iets in het schild voerden. De teken-
leraar Palingdood, die daar weer op volgde, wierp een haatdragende
blik op de mat, waarover hij gestruikeld was, keek de concierge aan
alsof hij er iets van zeggen wou, maar bepaalde zich tot een vluchtige
groet. Allen groetten zij de concierge, deze leraren en leraressen. Op
hem sloeg niemand acht. Had hij zijn hoed diep afgenomen, dan
zouden zij hem natuurlijk wel gezien hebben, maar zelfs dan was het de
vraag of zij zouden hebben teruggegroet, uitgeput als zij waren vlak na
hun knikje tegèn de concierge. Na een groet kijkt men koel en bevreemd,
strak monumentaal, eèn tikje opgelucht, de dwaze figuur, die iedere
groet in wezen is, herstellend en tot evenwicht brengend; en in deze rand-
zone der groetloosheid, deze dode ruimte, deze fading van de radio-
golven der omgangsvormen, stond hij nu, niet wetend op wie hij boos
moest worden, op de concierge of op de leraren, en daarom boos op geen
van allen, niet eens op zichzelf. Hij stond daar niet gunstig, in de donkere
hal, dat kon de beste overkomen ...
Toen verscheen, kwetterend en gichelend, een late meisjestroep, waar
hij door zijn arm uit te steken, Elly Temminck uit te voorschijn trok, -
niet bij haar nekvel, maar dicht daar toch bij, bij de kraag van haar
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openhangende mantel, - zoals men een jonge hond oppakt uit een bende
spelende honden op straat, waar het onervaren mormel tussen verzeild
is geraakt. Het was zijn linkerarm, en ook buiten liet hij haar aan zijn
linkerkant lopen: een koppige gewoonte, waar hij, als hij de kans kreeg,
zelfs op bals niet van afweek. Op verschillende afstanden voor hen uit
liepen de tekenleraar Palingdood, de leraressen Lenstra en van Leeuwen,
en de rector; maar zij wisten, dat di t verspreide viertal spoedig zijstra ten
zou inslaan of bruggen oversteken, zodat het niet nodig was de pas in
te houden, om inhalen te voorkomen. Sommige leraren hadden enige
jaren te voren wel eens gedaan alsof men een verliefd stel in hen had te
zien. Sindsdien vermeden zij leraren, wanneer zij samen waren, als
ongevaarlijke, maar hinderlijke dwazen, die het stadium van kalver-
liefde als object van schalkse belangstelling nog niet te boven waren.
'Hier heb je 'n reep,' zei hij, 'oompje heeft zich gisteravond van 'n
beminnelijke kant leren kennen. Ik heb ook nog 'n gulden van m'n tante,
maar die bewaar 'k, om me de schuldeisers van 't lijf te houden, tand-
artsen en zo.. .'
Elly nam de reep aan. Zij was blootshoofds; onder de grauwe hemel, waar
een zeer fijne motregen uit neerdaalde, leken de blauwe ogen in het
opgeheven, puntige gezicht fletser dan ooit. Nu zij kauwde, was het
filmdialoogje met die hemel onmogelijk geworden, en ook overbodig; zij
was nu alleen maar een onverschillig kind, dat met jongenspassen voort-
schreed aan de linkerkant van een jongen, die geen jongeman genoemd
werd, omdat hij nog op school ging.
'Zo pas, onder de les, heb 'k nog wat dingen opgezocht voor de revue,
maar als iedere leraar zijn eigen taal moet hebben, wordt 't verduveld
lastig. Latijn en Grieks zouden in vertaling kunnen, maar iets in 't Latijn
over dieren heb 'k niet kunnen vinden; dierenfabels en zo is allemaal
Grieks. Bij Plautus vind je wel wat, maar 'k wou geen blijspelen nemen;
't wordt tenslotte vóor toneel omgewerkt, zie je; dat zou net zijn of je 'n
chocoladepudding maakte niet van chocola, meel, melk en suiker en
zo .. .'
'Vanille,' zei Elly.
"n Stokje vanille, goed. De vergelijking is niet zo best, ik ben niet erg
helder momenteel...'
'Kiespijn ?'
'Nee, 'n tikje terneergeslagen. Ook moe, - vier uur les achter elkaar gehad,
zeg!. .. Die vulling van gisteren is er anders al weer uit, dus kan 't ieder
ogenblik opnieuw beginnen. Dan sla 'k m'n nagels wel inje vel, om 't niet
uit te schreeuwen. Pleasure is oft a visitant; but pain clings crueUy to us..'.
Nee, weet je wat 't ismet Latijn: dat zou natuurlijk héel goed moeten wor-
den, omdat de baas erin voorkomt. Maar er is niets leuks over dieren; de
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Romeinen lieten hun dieren in de arena afmaken, verder geen nieuws.'
'Hebben ze niets over dierkunde, of over de natuur; dat van Lucretius,
De rerum naturae ... ?' vroeg Elly met volle mond.
'Natura. Foei, foei! Maar je bent ook maar 'n meizje, da's waar; Latijn
is 'n mannelijke taal, jongelui! Goed. - Goed. - Nee, dat gaat niet over
dieren. Bovendien heeft Lucretius zelfmoord gepleegd, ten gevolge van
'n liefdesdrank; met 'n dergelijke idioot laat 'k me niet in. En Martialis
is allemaal te kort, en Virgilius is ook niet veel bij.'

. 'Wat heb je voor Frans?'
'Hebben? Ik heb nog helemaal niets, m'n lieve kind, voor geen enkele
taal. Les animaux mala des de la peste misschien .. .' - Hij begon galmend
te declameren, overdreven Frans: 'Mal qui ggépand la teggeug, mal que
Ie ciel en sa fuggeugg invanta poug punigg les cggimè de la tèggè: Car-
stène-puisqu'il faut l'appeler pagg son nom ... 't Enige wat 'k me bepaald
niet laat ontgaan - als ik 't doe, maar't kost me zeker nog 'n paar weken,
dus is 't maar beter als ik 't niet doe, tenzij alle leraren me voldoende
garanderen op 't volgende rapport...'
'Wat heb je voor Schotel met Schol?'
'God, schei nou 's uit met die flauwe bijnaam,' zei hij wrevelig, 'niks. 0
ja, in 't vierde deel van Gouden Aren stond 'n ding vanjan Luyken; maar
dat is eigenlijk te kort, en 'k houd ook te veel van Luyken om er zo'n
kwal mee bespottelijk te maken... Nee, voor Lenstra had 'k wel iets
aardigs: de Sirenen: zij en van Leeuwen!'
'Dat zijn toch geen dieren.'
'Nee, maar wel monsters. Ze zijn omringd door botten en uitgedroogde
huiden, bij Homerus ; daar zou misschien 'n gymnastische stand van te
maken zijn: juf van Leeuwen omringd door haar leerlingen .. .'
'Hè jasses nee,' zei Elly, haar eerste contact zoekend met de bedekte
hemel, draaiend, wendend, heliotropisch spiralend, als de close up van een
filmactrice, die het laaghartig aanbod afwijst.
'0, dan niet. Ik wil er graag af, zeg! Laat Schevichaven die revue maken;
ik heb wel wat beters te doen, m'n sonnettencyclus is ook nog maar voor
de helft klaar. Of laten ze 'n toneelstuk opvoeren, van Aristophanes
bijvoorbeeld. Dan hebben ze meteen dieren bij de vleet ... Ik zie 't anders
voor me,' vervolgde hij grinnikend. 'Twee meisjes met vissenstaarten en
zo, en éen ervan 'n gele, piekige pruik; en daaromheen jullie allemaal
als lijken ... Und die Sonne Homers, siehe! sie lächelt auch uns .. .'
'Corry zei, dat je 'm excuus moest vragen,' zei Elly.
Hij begreep onmiddellijk wat zij bedoelde. Beschermend keek hij op haar
neer, de ouwelijke mond genoegelijk spottend samengeperst. Corry was
het meisje met de open, brutale kijkers, qie Schotel de Bie had gevraagd
of hij na een jaar weer wegging.
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'Wie bedoel je, Elly?' vroeg hij vriendelijk.
'Schotel. Ze zeiden 't allemaal. Corry zei, dat je dat niet op je moest
laten zitten. Ze waren allemaal kwaad.'
Hij was even blijven staan, liep nu weer verder, het hoofd gebogen. Het
duurde enige tijd voordat hij sprak. - 'Latet anguis in herba, - om ons
nog even tot Virgilius te bepalen. Hoogst opmerkelijke bemoeizucht!
Vrouwelijke inconsequentie! Als 'k nu zeg, dat ik nÎet kwaad ben, dat 't
me geen snars kan schelen wat die fluim over m'n tanden en kiezen ... '
"t Was anders wel 'n beetje kras,' zei Elly langzaam, dralend.
'Maar dat is geen reden voor mij... Excuus vragen, wat is daar nou
aan? Dat doet hij natuurlijk dadelijk. En dan verder? Word ik daar beter
van? Krijg ik daarmee m'n tanden en kiezen terug? Wordt daarmee de
tandsteenhouwer betaald? Als 'k 'm honderd pop kon afzetten, ja,
dàn .. .'
'Je moest van 'm eisen, dat hij excuus maakte voor de hele klas, zeiden
;ze.'

'Ah, de dames wensen 'n schouwspel! Laten ze nou gauw naar de hel
lopen, zeg! Niet genoeg dat 'k hun revues moet samenstellen, ten koste
van m'n nachtrust en botsingen met de Heloot, die komt kijken of 't
licht nog aan is, ik moet er zeker ook nog voor zorgen, dat 'n twijfelachtig
en onbekwaam leraar z'n kunsten voor ze vertoont! Gevaarlijk volkje ... ' -
Hij declameerde: 'Vnd zu Ritter Corvage spottenderweis wendet sich
Fräulein Corry: Herr Ritter, ist eure Liebe so heiss, wie ihr mir's schwört
[oder nicht? oh, sorryJ, Ei, so hebt mir den Handschuh auf! Nu, je hebt
zelf gehoord hoe van Brakel die Fräulein Kunigunde op de hak genomen
heeft, toen hij dat ding 'met ons behandelde: 'n egoïstische teef,anders niet.
Stuurt Ritter Delorges onder de katachtige roofdieren, alleen om zich
op de borst te kunnen slaan, en te kunnen zeggen: Daar gaat m'n vrindje,
dat heb ik 'm geleerd, hi hi hi ... Omdat ze Schotel de Bie 'n engerd
vinden, - oe, die engerd! - moet ik voor de poesjes de kastanjes uit 't
vuur halenl'
'Dat gaat niet op. Jij loopt er helemaal geen gevaar bij.'
Weer stond hij stil, en keek haar strak aan. - 'Vind jij soms ook, dat ik
't doen moet?'
"t Kan mij niks schelen,' zei ze, de hemel tot getuige nemend, draaiend,
schuddend, heel fijn en onmerkbaar en hooghartig.
'Goed dat je dat zegt. 'k Had anders zin gehad je door elkaar te ramme-
len.' - Zij sloegen hun zijstraat in, waar het drukker was dan op de kade,
en liepen enige tijd op een grotere afstand van elkaar, hij fluitend, en
nog steeds met gebogen hoofd.
Eindelijk keek hij op. - 'Vind je 't soms gek, dat'k me niet beledigd voel,
Elly?'
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'Helemáa1 niet.'
'Ik had 't daar ook al met Schevichaven over; dat is 'n rhinoceros,
Schevichaven, bij al z'n knapheid; maar hij weet wat hoort: als 'k
moest duelleren, en ik had 'n secundant nodig, dan zou 'k 't eerst naar
hèm toegaan. 't Is 'n vent met eergevoel. Ik ben er zeker van, dat hij me
geloofde.' - Hij sprak nu in volle ernst. - 'Ik voel me niet beledigd, daar
kan'k 'n eed op doen. Ik weet bliksems goed, dat 't verdacht is, als iemand
dat met zoveel nadruk van zichzelf beweert, maar als ik 't nu eenmaal
zeker weet, dan heb ik ook 't recht om 't te zeggen, als de anderen 't
niet geloven. Fremant omnes licet, dicam quod sentio, - ahem!'
'Dan doe je 't niet,' zei Elly onverschillig.
'Zeker niet omdat ik me beledigd voel. Ik zou 't om tien andere redenen
kunnen doen .. .' - Hij wierp het hoofd in de nek, en er speelde een zonnige
glans over zijn gezicht, alsof hij aan het einde van de straat grappige en
feeërieke taferelen waarnam. - 'Verdorie, 't zou me de kans geven om
't sonnet toch nog voor te lezen; dat maakte dan 'n heel ander effect, voor
Schotel zelf bedoel 'k ... 't Zou 'n verduiveld goeie mop zijn ... Bovendien
zou 'k wel 's nader met dat heer kennis willen maken, onder vier ogen ...
Ik zou dan naar z'n huis toe kunnen gaan ... Maar zeg, je moet er met
niemand over praten voor 't zo ver is; ik zeg helemaal niet, dat ik 't doe.'
'0 nee,' zei Elly, 'ik praat nooit. Ik luister liever. Maar je hoeft 't om
mij niet te doen, hoor.'
'Weet je waar hij woont? Nee, allicht niet. Maar dat kom 'k makkelijk
te weten, van de concierge .. .'
'Je schijnt er zin in te krijgen,' zei ze, terwijl ze hem voor het eerst van
opzij aankeek.
'Ik zeg niet, dat ik 't doe. Misschien doe ik 't, misschien ook niet.' Hij
begon sneller te spreken, opgewonden. - 'Fichtre! En dat allemaal om
m'n gebit, - hele klassen, meisjes en al, in opstand over m'n gebit! Tand-
artsen lezen gedichten, - om m'n gebit. 'n Enigszins achterlijke knaap,
ontoereikend van redenaarsgaven, onbetrouwbaar van karakter, twijfel-
achtig van reputatie, die, na maanden lang z'n bovenlip met kippenpoep
bewerkt te hebben, voor leraar meent te kunnen spelen, wordt gedwongen
om de eerste fatsoenlijke daad van z'n leven te verrichten, - door m'n
gebit, dat er bovendien niet meer is, grosso modo gesproken. Jaren lang
pijn gehad, gekreund, gewaakt, school verzuimd, met kiespijndoeken
rondgelopen, poeiers geslikt, tandenfrikken gefrequenteerd, de Heloot
gesmeekt en getart, leren leuningen OInklemd, in spuwbakjes gekwal-
sterd, gebloed als tienduizend runderen, geboord, - rrrt! - getrokken, -
krrak! - gevuld, bijgevuld, bestifttand, afgebroken, afgebeten, met okker-
noten 't bestaan bedreigd van de laatsten der schare, - geleden meer dan
mensentong vermag te zeggen, - en 't resultaat? Philippus Corvagius,
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poeta laureatus, lux mundi, homo scriptor, integer vitae scelerisque
purus, noopt 'n tijdelijk leraar, 'n dilettant, kersvers uit Boeotië geïm-
porteerd, z'n excuses te ... Nee, 't is toch eigenlijk te dol. Al dat lijden voor
niets. Heb jij nooit kiespijn gehad, Elly?'
Met een vaag lachje schudde zij het hoofd.
'Ik heb behoefte eens een behoorlijk gebit van dichtbij te zien. Jeder
Spiegel ist mil' verhasst, denn nul' die eigene, von dem entsetzlichen
memento mori der Zalmkrankheit grässlicherweise entstellte Fratze
blickt mich an ... Mag ik je gebit 's zien, Elly?'
Zij stonden stil, en keken langs elkaar heen, zij steenrood en onbewogen,
hij met een lichte blos, die zich tot over zijn voorhoofd verbreidde.
Hij hief de handen op. - 'Ik beveel onzichtbaarheid. De Tarnhelm der
dentistische magie dale op ons neder, sub specie aeternitatis et sanitatis.
Voorbijgangers, wend het hoofd af! - Welnee, niemand ziet 't ... God,
stel je niet aan, zeg, niemand ziet 't. .. 'Nijd open, - zo... Ach, ivoren
wachters, hoe glinsterend uw émail... Je hebt verbazend mooie tanden,
Elly, 'n kerkhof dat er wezen mag, met 'n dikke brandverzekering .
Zit daar niet 'n klein gaatje, daar in die achterste kies? .. Gezichtsbedrog .
Ik zal u smeden, in uzelf volkomen, met uw gelijken onverenigbaar .
toch in een bond van and'ren opgenomen ... 't Is 'n echt mooi geheel;
en dan te denken, dat ook ik... ' - Twee vingers aan haar kin, draaide hij
haar gezicht naar het licht, zodat haar hoofd het dialoogje met de wolken
volvoerd€, zonder er moeite voor te hoeven doen. Zonder te protesteren
hield zij de ogen gesloten. Zuchtend van opgetogenheid nam hij het
dubbele amphitheater der kleine, smetteloos witte tanden en kiezen in
ogenschouw, heel behoedzaam de bovenlip optillend om zich een
beter overzicht te verschaffen. Toen tikte hij met zijn nagel tegen een
boventand, lei zacht en met iets van schuwe tederheid zijn hand op de
schouder van het meisje, en zei: 'Spoelt u maar even,' - en zij liepen
verder.
'Ik geloof werkelijk, dat daar 'n gat zit,' zei EI.ly, wurmend met haar
tong, 'je hebt de boel toch niet behekst?'
'Gek kindje! Eenvoudig zieltje! Ik ben Faust niet, enjij Gretchen niet, _
und seiner Rede Zauberfluss, Sein Händedruck, und ach, sein Kuss!
Ik geloof, dat 't met Faust en Gretchen beter afgelopen zou zijn, als hij
dadelijk in haar mond had gekeken en haar naar de tandarts had ge-
stuurd, - tenzij Mephisto zich ijlings als kiezentrekker vermomd had ...
Spoelt u maar even,' - hij imiteerde nu een weke, zeer hoge mannen-
stem, - 'en u spoelt maar weer, - ja, d'r zit 'n heel pakhuis in, - gáat 't
nog? - heeft tI de koninklijke familie ook gezien? - en u spoelt maar
weer ... '
Hij vervolgde, met zijn gewone stem: 'En dat 'n vent met zó'n baard, 'n
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blonde, zachte, volle baard, als 'n bal uitgeplozen hennep, kriebelde-
krabbel.'
'Wat akelig,' zei Elly, 'daar zal 'k maar niet heengaan, als 't ooit nodig. ,
IS.

'Naar de Vries? Nee, ga naar Brandt. Brandt is de man: de beste tand-
arts hier ter stede, der ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht. 't Hoeft
je oude heer niets te kosten, ik schrijf wel sonnetten voor je.'
Toen zij haar huis begonnen te naderen, vroeg Elly:
'Zeg, Philip, heb jij nog oude indianenboeken?'
'Indianenboeken?! Waarvoor dàt in godsnaam?'
'Kees wou ze hebben,' zei ze, naar haar voeten kijkend, 'hij mag ze niet
meer lezen, nu hij voor z'n toelatingsexamen gezakt is; hij kan ze dus
ook niet uit de bibliotheek krijgen; en die van z'n vrindjes kent hij alle-
maal. Han heeft ze niet meer.'
'Ik ook niet. Ik herinner me trouwens de tijd niet...'
'0 nee, 't is niets voor jou. Maar ik vind ze wel aardig. Ik lees ze nàg
wel 's, als. 'k niets beters te doen heb. Dat schoolwerk, en die boeken
die je voor school moet lezen ... ' - Zij trok haar neus op, en bleef voor
zich uitstaren, uit fletse, lege ogen, door geen blauwe hemel tot glans
gewekt. Na haar lang te hebben aangekeken, wendde hij het hoofd af,
en zei op onzekere toon:
'Ik kan misschien wel wat Buffalo Bills voor je opsnorren.'
'Die ken 'k al. Kees kent ze ook al.'
'Of anders iets van Karl May,' zei hij, met een nieuwe verkennende blik
in haar richting.
'Graag,' zei Elly.

XII

Tussen de middag had hij Lida, door haar bibliotheekwerk aan een ander
stadsgedeelte gebonden, niet gezien. Wel had hij haar met de tram kunnen
bereiken, en zij hem; maar het leek hem aardiger haar de volle werkdag
als een geschenk in de schoot te werpen, als een compact en triomfantelijk
afgerond geheel, waarvoor zij het hoofd zou moeten buigen niet alleen
omdat het onberispelijk was in al zijn onderdelen, maar omdat het vol-
tooid was, onherroepelijk voltooid, met de bijna smartelijke eenzijdig-
heid van een aan de tijd ontheven kunstwerk. Achteraf had hij spijt.
Toen hij na een haastige lunch naar de Buitensingel reed, voor de derde
maal al in twee dagen, - en ook nu nam hij nog geen beslissing, omdat de
hospita er zelf niet was, maar vertegenwoordigd werd door een ietwat
achterlijke zoon, - had hij telkens te kampen met de opwelling haar toch
nog op te zoeken en haar zo spoedig mogelijk tot bewonderende horige
van zijn schooldag te maken, al was het dan maar een halve schooldag.
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Buitendien kon deze halve schooldag voor volmaakter doorgaan dan de
hele, indien Lida na vieren van Karsten te horen kreeg, dat de eerste
helft niet volmaakt was geweest. Tegen de gedachte van Karsten te
vragen niet over het geval van Corvage te reppen kwam zijn gevoel van
eigenwaarde in opstand, en ook deze koppigheid: zelfs al klapte Karsten
uit de school, dan nog moest zij hem bewonderen, dan nog moest zij
begrijpen, dat het afgebrande kerkhof [of wat Karsten van het incident
loslaten zou] maar een vlekje was in een des te glansrijker ensemble van
paedagogische meesterzetten. Toch moest hij er telkens aan denken, en het
maakte zijn besluiteloosheid met betrekking tot de kamers alleen maar
groter. Het was hem nu of hij eerst na het hem opgedrongen theeuurtje
een nieuw, wilskrachtig leven zou kunnen beginnen: een man worden, die
zijn kamer kiest met de gelukkige onbekommerdheid van een gezond dier.
De hele middag werd hij door het kamerprobleem bezig gehouden. Dus gaf
hij goed les. Hij gaf les met het gemak van een door de wol geverfde
vijftiger, die, bezocht door huiselijke rampen, alle onbezorgdheid en
cynische levensvreugde voor de school opspaart. Hij vluchtte in het ge-
zellig slordige doceren, om maar niet aan de kamers te hoeven denken;
en daar hij er toch aan dacht, werd het doceren des te gezelliger, ge-
makkelijker, gewichtlozer. .. Hij had nu het gevoel alles te kunnen
dragen, alles aan te durven, en toen Karsten om vier uur niet bij de
ingang stond te wachten, was hij bijna teleurgesteld. Maar op de kade
haalde Karsten hem al spoedig in, en nu zorgde hij ervoor niet in de fout
van 's ochtends te vallen, en repte niet meer van zijn successen. Hij pro-
beerde het zwijgen te bewaren, Karsten op deze manier tot onberade n
uitingen te verleiden, zonder zichzelf bloot te geven, en vrijwel tot aan de
bloemenwinkel toe slaagde hij erin zo monosyllabisch te blijven alsKarsten
die ochtend in de pauze. En het was hem of hij de ander op een onduld-
bare wijze tergde, hem wondde, diep onderhuids, midden in de kern van
zijn wasachtige en zwartomrande persoonlijkheid. Hij proefde een schier
macchiavellistische hoon, wanneer hij 'ja' zei, en 'neen', en van dit
laatste woord de eindmedeklinker gonzen deed als een verre en subtiele
echo van Karsten's behoedzame tongval. Hij werd rood en warm, -en
begon zich onbehagelijk te voelen naast de kleine Waal; maar dit liet
hij niet gelden, dit gevoel wees hij af, en het beeld van zichzelf, waaraan
hij zich tenslotte met man en macht te buiten ging, was dat van een
blonde Uebermens, in kolossale afmetingen ontworpen, slecht gedis-
ciplineerd tot dusverre, vormloos idealistisch, maaiend en waaiend,
chaotisch strevend, - maar die plotseling de kunst bleek te verstaan om
door een geringe verharding of samenkrimping der persoonlijkheid
kleine bleke mannetjes met hun eigen wapens, en des te doeltreffender, te
bestrijden. Karsten merkte er niets van.
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De twijfelachtige buurt tussen de school en de bloemenwinkel doorkruis-
ten zij maar voor een kleine sector. Hun voetstappen weerkaatsten i~
goede, ruime straten, waar naast de tramrails ruimte overbleef voor auto's,
naast de auto's voor voetgangers, naast de voetgangers voor drentelende
oude heren in de Septemberzon die eindelijk was doorgebroken, en
naast de oude heren voor kleine tuintjes met ijzeren hekken, zonder
bloemen meestal, maar toch ruimte nemend en ruimte gevend. Schotel
de Bie vond dit straten voor leraren om in te wandelen, en juist toen zij
Lida's kamers naderden, zei hij hierover iets tegen Karsten, met een sneer
op de aangrenzende buurt. Karsten knikte, Schotel de Bie draaide zich
om, om Karsten de zijstraat te wijzen, die Lida en hij die ochtend waren
ingeslagen, en zag toen achter zich, op een goede twintig meter afstand,
drie jongens met schooltassen lopen: een lange, die zijn hoed in de ogen
had getrokken, geflankeerd door t~ee kleinere, met petten op, van wie de
ene juist bezig was zijn bril schoon te vegen. Hij maakte zijn zin niet af.
Maar, al was hij nog zo geschrokken, hij begreep al spoedig, dat het toeval
moest zijn, of hoogstens in zoverre geen toeval, dat die jongen, of een van
de twee anderen, hier waarschijnlijk in de buurt woonde. Hij liep verder,
en praatte over stedenbouw in het algemeen, op een vrijwel docerende
toon. Toen hij, met zijn vinger op de belknop, nog eens voorzichtig om-
keek, waren de jongens niet meer te zien.

Non scholae, sed vitae discimus - Niet voor de school, voor het leven leeren wij.
Nihil isti adulescenti neque a natura neque a doctrine deesse sentio - Ik ben van meening
dat deze jongeling niets ontbreekt, noch wat aanleg noch wat wetenschap betreft.'
Pecuniae causa - Het geld is de oorzaak.
Quicta non movere - Iets dat rust moet men niet in beweging brengen: geen slapende
honden wakker maken. .
Vox populi vox dei - De stem van het volk is de stem van God.
Auri saera fames - vloekwaardige honger naar goud.
Sermo plebeius - Latijnsch volksdialect.
Lated anguis in herba.- Er is een slang onder het gras verborgen: een addertje onder
het gras.
Fremant omnes licet, die am quod sentio - Laat allen mompelen, ik zal zeggen wat ik

meen.
Poeta laureatus, lux mundi, homo scriptor, integer vitae scelerisque purus - Gelauwerd
dichter, licht der wereld, schrijver, de in levenswandel onbesprokene en van schuld reine.
Sub specie aeternitatis et sanitatis - onder de schijn der eeuwigheid en der gezondheid.
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Cultuur en dollars
Deze zomer is een aantal studenten uit de U.S. overgestoken naar Euro-
pa. Zij zijn uitgezwermd over verschillende landen; sommigen met
bizarre voorkeur zelfs tot in de volksdemocratiën. De Volendam heeft
ze te samen weer naar Amerika gebracht. Onder dit groene hout is een
enquête gehouden over hun bevindingen in Europa. De N. R. Ct. van
24,27 en 30 Sept. heeft een samenvatting der antwoorden gegeven. De
vragen onderstelden een ruimere kennis, dan wellicht aanwezig was.
Maar daarom zijn de antwoorden als indrukken en meningen niet min-
der interessant. Er bleek meer begrip te bestaan voor de Engelse moei-
lijkheden en het labour-experiment dan men bij de gemiddelde Ameri-
kaanse toerist zal vinden. Opvallend positief werd de vraag beantwoord
naar de kracht van het Duitse nationalisme; vooral zij, die Duitsland
bezocht hadden, misten alle illusies op dit punt.
De laatste vraag ging over de belangrijkste bijdrage, die Europa en
Amerika elkaar konden leveren. En dan blijkt op de lijst van wat Euro-
pa heeft te bieden de cultuur bovenaan te staan met 30%, gevolgd door
'goed gedrag' met 21% en levenskunst met 17%. Het anti-communisme
komt met 3% het laatst; hiermee is blijkbaar de binnenlandse markt al
verzadigd volgens deze studenten. Amerika moet Europa bovenal eco-
nomische steun leveren; deze staat genoteerd met 34%; verder is ook de
morele stimulans niet te verwaarlozen [18%]; technische kennis volgt
daarop met 16%. Een 'betere maatschappij' kunnen beide elkaar ver-
schaffen, doch in geringer mate. Europa moet het met haar 5% afleggen
tegen de 12% van Amerika.
Wij moeten het dus maar met de cultuur houden. Italië en Frankrijk
staan hierin het hoogst genoteerd. Dit herinnert ons aan wat een Frans-
man schreef over het verschil tussen een Amerikaans kookboek, dat
exact is en een Frans kookboek, dat uitmunt door vaagheid. Maar het
Franse eten is beter. En, zegt de Fransman, het is met de liefde al niet
anders gesteld.Wiekan zich prettig voelen als hij de kunst der liefde of van
het eten tot 'automatische formules' vindt gereduceerd!
Ditstaat in 'America in Perspective; the United States through foreign
eyes', een boekje uit de 'Mentor'-serie, een van die goedkope Amerikaan-
se boekjes, waarmee dollar-arm Europa zijn intellectuele behoeften
bevredigt. Daarin leest men ook de uitspraak van de Engelsman James
Bryce over Amerika: 'The nation is often misrepresented by its states-
men.' Waarom dan eens niet geluisterd naar onofficiële vertegenwoor-
digers van een komend Amerika zonder veel dollars?
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BONAE LliTTlERAE
Dr Ir EGBERTDE VRIES,De Aarde.betaalt.
De rijkdommen der aarde en hun beteke-
nis voor wereldhuishouding en politiek.
Den Haag, Albani, 1949 [Vrij Nederland-
Serie].
'Te veel heeft de mens in de laatste eeuw
geteerd op het kapitaal, dat Moeder Aarde
beschikbaar stelt', schrijft de auteur in zijn
inleiding, die getiteld is: 'het spook der
overbevolking'. Dit is een spook overigens,
dat hij niet oproept, al is hij gealarmeerd
over de vernietiging, waardoor de aard-
bodem bedreigd wordt. Hij is eerder ge-
neigd, dit spook te verjagen, dat inderdaad
in menige ontstelde verbeelding rond-
waart. Wel maakt hij hierbij een voorbe-
houd: dat het vraagstuk van wetenschap-
pelijk verantwoord gebruik der grond-
stoffen, van economische organisatie, soci-
aal rechtvaardige verdeling enjuiste inner-
lijke houding van de mens ten opzichte
van de schatten der natuur zijn oplossing
moet vinden.
Een groot gedeelte van het boek bevat de
beschrijving van de grondstoffensituatie
op de wereld. De schrijver heeft, ofschoon
hij de gehele grondstoffensituatie onder-
zoekt, bijzondere aandacht voor de bodem
als producent van voedsel en voor de toe-
stand van het overgrote deel van de wereld-
bevolking. Van de ruim 2,2 milliard aar-
debewoners beslaat het ten plattelande
levende deel ongeveer 1,5 milliard zielen.
Voorts behandelt de schrijver het water,
de rijkdommen der zeeën, de energiebron-
nen als steenkool, aardolie, waterkracht,
atoom-energie, de metalen en andere delf-
stoffen. De grondstoffensituatie vertoont
een aantal gevaarlijke punten: het bouw-
land, de bossen, de aardoliebronnen, en-
kele vissoorten en metaalertsen, waar uit-
putting dreigt. De verhouding tussen indu-
strie en grondstoffen, tussen grondstoffen
en wereldpolitiek, die met elkaar nauw sa-
menhangen, brengt ons in de sfeer van de
internationale relaties, waarbuiten al de
behandelde problemen niet meer denk-
baar zijn. Wat niet wegneemt dat elk land

ook zijn eigen nationale noden heeft, waar
het er om gaat om de eigen natuurlijke
rijkdommen te conserveren, wat dikwijls
wil zeggen: doelmatig gebruiken.
Het laatste gedeelte van dit boek behan-
delt de toekomst, dus de vooruitzichten -
op grond van een zo exact mogelijke in-
ventarisatie dergrondstoffen. Hierbij wordt
in het bijzonder de positie van Nederland,
Indonesië, de Antillen en Suriname in
ogenschouw genomen.
De betekenis van de grondstoffen- en
voedselconferenties in het kader van de
Verenigde Naties spreekt in een wereld
van zo grote interdependentie voor zich
zelf. Maar tussen wenselijkheden - nood-
zakelijkheden zelfs - en resultaten liggen
de talloze tegen elkaar botsende belangen.
Het is dan ook begrijpelijk, dat de con-
clusie van de schrijver is, dat de grond-
stoffenpositie, hoewel niet hopeloos, toch
wel zorgelijk is. Het is ook niet weinig
wat hij nodig acht: 'dat de maatschappij
als geheel haar verantwoordelijkheid gaat
zien voor de desastreuse gevolgen die een
voortgang op de weg van ongebreidelde
concurrentie en vrij winstbejag van de
enkeling onherroepelijk zal hebben'. 'Een
nieuwe verantwoordelijkheid' luidt dan
ook de titel van het laatste hoofdstuk. Het
grondstoffenprobleem raakt aan de grond-
vragen van het menselijk bestaan. Wij
citeren hier de laatste volzinnen van dit
door zijn voorlichting en conclusies be-
langrijke en zelfs boeiende boek.
'Het besef van deze verantwoordelijkheid
ligt begrepen in de christelijke en huma-
nistische beginselen van rentmeesterschap
en broederschap; het wordt versterkt door
de koude en nuchtere economische ge-
gevens. Dit besef moet leiden tot een wel-
bewust verwerpen van iedere gedachte
aan een zekere 'rechtmatigheid' van on-
gebreideld winststreven van individuen,
groepen of naties, van kapitalisme zonder
rem en imperialisme of machtsdroom
zonder grens.'

a.N.
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EX lLR BRliS
DR C. SERRURIER.Fransche letterkundige
salons van voorheen [Leidsche U. My. 1947]

Ontstaan uit een lezing, is deze beknopte,
aan welgekozen gegevens rijke beschrij-
ving van de Franse salons in de 17e en
18e eeuw een levendig en eharmant ge-
schreven boekje geworden. Wie het leest,
bladert a.h.w. geboeid in een zeer bij-
zonder hoofdstuk der Franse cultuur-
geschiedenis. Hij vindt zich aan zijn om-
geving van het jachtig heden ontrukt
in een uiterst merkwaardige atmosfeer
van spirituelen stijl, vernuft, eruditie en
ambitie. Hij bezoekt de verfijnde vertrek-
ken van het Hótel de Rambouillet, la
maison la plus ga ie de France, naar het
eigen ontwerp van de markiezin Cathe-
rine gebouwd ongeveer ter plaatse waar
nu de magazijnen van den Louvre staan,
en door Maria de Médicis geïmiteerd bij
den bouw van het Palais du Luxembourg;
een salon overigens die doet beseffen dat
préciosité en frivolité daar niet per se de
kenmerken van behoefden uit te maken:
de markiezin van Rambouillet, moeder
van vijf dochters w.o. de geestig schitteren-
de Julie en drie zonen was ook een voor-
treffelijke huisvrouw. Richelieu, Condé,
Malherbe, Corneille, La Rochefoueauld,

Bossuet bezochten wel haar salon. De tra-
giek van de blinde marquise du Deffand is
een roman waard. Aan haar brillante
protégée Julie de Lespinasse, wier gees-
telijke ambities met een gepassioneerde
erotiek samengingen, heeft onze veelzij-
dige romancier Siegfried van Praag een te
weinig bekenden roman gewijd. De cultus
van gesprek (l'art de bien causer) en brief
noodt ons tot vergelijking met de voor ons
land zo zeldzame zorg, tot een specialen
stijl opgevoerd, hieraan besteed in den
Muiderkring, onlangs met Tesselschade
herdacht; de vaderlandse 'salon' op het
Muiderslot is wel niet op het buitenland
geïnspireerd maar als verschijnsel allicht
toch niet iets zo afzonderlijks als het ons
wel wil voorkomen, een uitvloeisel, een
uitloper wellicht toch, zonder poging tot
imitatie intussen en wel zeer eigen van
karakter, in zijn voornamen burgelijken,
niet adellijken trant. Als galant en hoofs
stijlcentrum maakt de Muiderkring geen
slecht figuur naast de Franse salons. Dr
Serrurier, heeft uit haar grote kennis van
de Franse cultuurgeschiedenis wederom
met vaardige en gelukkige hand geput en
naast haar grotere werken ons ditmaal
een boekje geschonken dat met recht een
savante delicatesse mag heten. A. D.

~.
I
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Iedereen grijpt naar

Het Vrüe Vol),
de grootste krant

van NederlandI

Waarom

~

juist een
"Centrale" - polis?

• Wanneer U bij "De Centrale" een levensverzekeringpolis sluit, heeft U
op de beste wijze Uw plicht jegens Uzelf en de Uwen gedaan, maar ...
bovendien biedt "De Centrale" U de gelegenheid deze noodzakelijke

voorzorg te verbinden aan de Levordering van belangrijke sociale arbeid.

"De Centrale" heeft sedert de oprichting in 1904 op grond van statutaire
bepalingen uit haar bedrijfsoverschotten tot heden een bedrag van ruim
1.975.000 gulden voor sociaal werk van verschillende, in hoofdzaak cul-
turele aard aangewend. -
Bovendien heeft "De Centrale" op dit terrein belangrijke steun kunnen
verlenen door een deel harer beleggingen. -
"De Centrale" is U ongetwijfeld sympathiek. Vraag eens nadere inlichtillgen
over haar en tevens over de vorm van levensverzekering, die voor U
het geschiktst is. Dit verbindt U in geen enkel opzicht.

N.V. DE CENTRALE
ARBEIDERS-VERZEKERINGS- EN DEPOSITO-BANK

Hoofdkantoor: Rijnstraat 28 - 's-Gravenhage
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