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TER HERDENKING VAN HENDRIK ]OSEPHUS POS

In het vorige nummer van 'De Nieuwe Stem' hebben wij slechts
zeer in het kort uiting kunnen geven aan ons diep leedwezen over het
heengaan van onze vriend Pos. Als wij in dit nummer het woord geven
aan enkelen die hem na stonden in vriendschap en beoefening der wijs-
begeerte, zijn wij ons er zeer wel van bewust, dat hiermee over het
werk en over wat er voorts van Pos is uitgegaan nog lang niet het laat-
ste woord is gezegd. Aan hetgeen hierna over Pos wordt geschreven,
willen wij iets laten voorafgaan over onze mederedacteur van 1945 tot
1954, toen zijn gezondheidstoestand, die hem al enige tijd had belet
de redactievergaderingen bij te wonen, hem van het redacteurschap
deed afzien; tot zijn en onze spijt. Al hadden wij hem daarmee niet
verloren, wij misten hem zeer.
Bij de plannen die vooral in het laatste jaar vóór de bevrijding vas-

tere vormen aannamen, om na de bevrijding met een nieuw tijdschrift
voor de dag te komen, dat zoveel van de vooroorlogse 'Stem' zou ver-
schillen als de na-oorlogse tijd zou moeten verschillen van die van vóór
1940, was ook Pos betrokken. Daaruit reeds kon worden geconclu-
deerd, dat 'De Nieuwe Stem' een geheel ander geluid zou laten horen
dan 'De Stem' van voorheen. Want Pos als mede-oprichter en mede-
redacteur van het nieuwe tijdschrift betekende meer dan een verster-
king van het wijsgerig element in de redactie, het betekende het mee-
doen van een op een nieuwe werkelijkheid betrokken denken dat zich
niet tevreden stelde met het vatten van de realiteit in zuivere abstrac-
ties, maar dat er diep van overtuigd was, dat de eigen grondslagen ge-
worteld zijn in de historische werkelijkheid. Het nieuwe tijdschrift zou
niet meer de spreekbuis zijn van een wat boven de wereld zwevend
vaag-ethisch en artistiek humanisme, maar het zou zich zeer bepaalde-
lijk richten op de werkelijkheid in al haar sociale, politieke, culturele
en artistieke aspecten en zijn humanisme nadrukkelijk sociaal gericht
heten. Begrip van de verschijnselen zou voor dit denken moeten leiden
tOt de verbetering ervan.
Pos had vóór 1949 reeds een opmerkelijke ontwikkeling doorlopen,

zowel in het geloofsleven en het wereldbeschouwelijke als in zijn maat-
schappijbeschouwing. En het was ook stellig de bezielde en bezielende
strijder tegen het nationaal-socialisme geweest, in zijn functie van voor-
zitter van het Comité van Waakzaamheid tegen het nationaal-socialis-
me, die door de bezetter al spoedig, in September 1940, als gijzelaar
naar Buchenwald was gezonden. Zo was het opnemen van Pos in de
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TER HERDENKING VAN H. J. POS

redactie haast reeds een program, maar meteen een program welks
voornaamste punt zou bestaan in een vrije, onafhankelijke, aan geen
partij of beweging gebonden, maar wel progressieve richting. 'De
Nieuwe Stem' nam het ernstig met de woorden herstel en vernieuwing.

Voor Pos was het als filosoof, die met heel de inzet van zijn persoon
filosofeerde, een vreugde zich in een niet-filosofisch tijdschrift voor
een ruimer publiek te kunnen uitspreken over de belangrijkste aange-
legenheden van het persoonlijk en maatschappelijk leven. Pos was een
bewogen denker, wat zeggen wil, dat de dingen waarover hij dacht,
hem raakten, maar tevens, dat hij ze als denker in hun waarde kon
laten als hij ze niet kon beamen en waarderen. Juist zijn wijd begrip
was daarvoor borg en het doet zijn vrienden dan ook pijnlijk aan, als
in een der grote bladen een ambtgenoot van Pos van zo weinig begrip
en piëteit heeft blijk gegeven, dat hij meende te moeten vaststellen,
dat Pos' vroegere bezieldheid en élan geleidelijk plaats hadden ge-
maakt voor fanatisme en blindheid en voor het negativisme van een
renegaat. Pos bezat inderdaad niet die kilte die filosofen van het vak
zich dikwijls als een verdienste aanrekenen en wellicht heeft zijn ver-
minderende lichamelijke weerstand de drang van binnen niet altijd
kunnen betomen. Maar hij bleef juist wat hij innerlijk was, een zeer
levende, zeer menselijke denker, wiens zuiverheid van denken echter
boven elke verdenking stond.

Pos nam als denker steeds stelling en uit de bijdragen die wij van
hem hebben geplaatst in negen jaargangen, blijkt dit duidelijk. Zijn
eerste artikel in de eerste aflevering van de eerste jaargang is een toet-
sing van de (Duitse) "geschiedfilosofie op drift geraakt" aan de eisen
die hij aan de filosofie stelde, dat zij nl. de taak van leiderschap niet
zou mogen verzaken. Hij verwijt haar niet alleen dat ze heeft verzuimd
zich tegen de geweldsideologie te verzetten, maar ook dat zij de zieke
geestelijke trekken van het Duitse volk nog de toverspiegel der ideali-
sering heeft voorgehouden. Wij kunnen in dit korte stuk niet de ver-
schillende bijdragen van Pos bespreken, zelfs niet noemen. De laatste
("Herderlijke zielkunde" en "Sartre in protestantse belichting") zijn
polemisch, maar in de diepgaande analyse tegelijk positief. Wie Pos
werkelijk kende, wist hoe hij bleef doordenken over wat hij niet (meer)
kon aanvaarden, hoezeer hij zich van zijn verantwoordelijkheid als
voorlichter en als voordenker bewUStwas.

Toen Pos niet meer onze redactievergaderingen kon bijwonen, mis-
ten wij een lid van onze kring die weergaloos boeiende uiteenzettingen
wist te geven, of ook met groot mimisch talent situaties, gebeurtenissen
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TER HERDENKING VAN H. J. POS

of personen kon beschrijven. Nu missen wij hem voorgoed, maar kun-
nen wij hem niet beter eren in en door dit tijdschrift dan door voort
te gaan in de richting die past bij de vrije en onafhankelijke geest die
onze goede vriend Pos was.

DE REDACTIE.
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N. A. Donkersloot

REDE, UITGESPROKEN OP WESTERVELD, OP 29 SEPT. 1955,
BIJ DE BEGRAFENIS VAN H. J. POS

Het Gemeentebestuur der stad Amsterdam, door verblijf in het bui-
tenland van Burgemeester en Wethouder van Onderwijs hier bij ver-
tegenwoordiging aanwezig, de Universiteit van Amsterdam, Curatoren,
hier bij vertegenwoordiging aanwezig, en Rector Magnificus hier aan-
wezig, hebben mij als voorzitter van de Faculteit der Letteren en Wijs-
begeerte de droeve plicht opgedragen op deze plaats het woord te voe-
ren, nu wij hier afscheid nemen van onzen collega Hendrik Josephus
Pos, die ons in het ambt aan de Universiteit is ontvallen, nadat hij haar
op weinige dagen na 23 jaren met zijn grote kracht heeft gediend.
De eerste gebeurtenis die ons na de opening van het nieuwe acade-

miejaar door den Rector samenbrengt is een van de zwaarste verliezen
die de Universiteit kon treffen; want met hem is een steunzuil weg-
gevallen die haar sierde en droeg en op bijzondere wijze ertoe heeft bij-
gedragen haar hoog te houden.
Te vroeg, dit verlies - naar menselijk inzicht. Hij was immers nog

jong, deze zomer niet lang voor hij ons voor altijd heeft moeten ver-
laten 57 jaar geworden. Wij herinneren ons de aanbieding bij zijn
50ste verjaardag van een bundel opstellen van zijn leerlingen - het
blijkt niet te vroeg te zijn geweest. Er is tragiek in dit einde midden in
de volle ontplooiing van zijn geestkracht, dat ons nu voor een geëin-
digd maar niet voltooid leven plaatst, maar een leven waarin meer is
gedaan, gedacht en tot stand gebracht dan door velen in een leven van
langer duur. Zijn grote gaven als denker en als mens, in hem zo nauw
verbonden, stelden hem hiertoe in staat; zijn geest was zowel breed als
diep, van een grote rijkdom en klare soberheid tegelijk, die voor het
diepzinnige en veelzeggende dat hij had mede te delen de woorden wist
te kiezen die zonder uitzondering of ballast meewerkten aan wat hij
zeggen wilde. De vakken van zijn studie en de plaatsen waar hij stu-
deerde waren reeds een aanwijzing van zijn veelzijdige aanleg die met
natuur- en geesteswetenschappen vertrouwd was. Hij srudeerde in Am-
sterdam, Heidelberg, Freiburg en Parijs, in klassieke talen, linguistiek
en wijsbegeerte. Spoedig na zijn beide promoties werd hij in 1923
hoogleraar in de algemene taalwetenschap en de klassieke letteren aan
de Vrije Universiteit, negen jaar later volgde zijn benoeming voor de
wijsbegeerte aan de stedelijke Universiteit van Amsterdam. Daartussen
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REDE OP WESTERVELD

ligt een weg die zijn geest niet zonder spanning en zelfstrijd kan zijn
gegaan. De losmaking uit de dogmatisch godsdienstige gedachten-
wereld van zijn jeugd, waarmee hij in geëmotionneerde discussie is ge-
bleven, moet voor hem een vrijheidsstryd geweest zijn. Een vrijheids-
strijd is het denken ook later voor hem gebleven.
De drang naar de grondslagen der wetenschappen te vragen, naar

de grondslagen te tasten van het denken en het zijn, de drang naar het
bij uitstek essentiële deed hem aan de Universiteit en daarbuiten zulk
een grote roep verwerven en verschafte hem een zo ongemeen groot
gehoor van studenten en toehoorders, dank zij vooral zijn zeldzame
gave van formuleren. Waar hij in of voor onze Universiteit optrad,
schitterde deze. Alle zelfbehagen in die schittering was hem daarbij
vreemd. Zijn hoge stem heeft bijzonder vele malen in de aula geklon-
ken en telkenmale was zijn optreden daar een gebeurtenis die men zich
bleef herinneren. Het hoge timbre van zijn stem was als een teken van
de hoge inzet van zijn gedachtengangen. Men beluisterde daarin de
melodie van het denken. Door de geestdrift bewogen werd zijn betoog
geleid door dialectiek, welke in discussie kon overgaan en waarvan de
schittering werd verhoogd als zij de graad van polemiek bereikte. Be-
wogenheid en dialectiek hielden elkaar in evenwicht, wat het luisteren
naar hem tOteen waar genot maakte. Zijn polemiek was hoog gestemd
door gedachtenkracht, inzicht, overtuiging en oprechtheid, zijn argu-
menten werden door idealisme ingegeven. Even sterk synthetisch als
analytisch in zijn denkkracht, droeg zijn bewogenheid en het doelge-
richte van zijn denken ertoe bij, dat hij met de jaren in toenemende
mate niet alleen ideeën ontplooide maar ook voor idealen streed.
Scheppend en altijd dienend, hetzij aan persoon of idee, was hij daarbij
op het welzijn zowel van de menselijke geest als op dat van de samen-
leving gericht. Maar een centrale plaats bleef de Universiteit in zijn
gedachten innemen. Zijn denkbeelden, door zijn prachtige beheersing
van het Frans vooral, zonder moeite hun weg en hun vlucht tot over
de grenzen vindend, deden hem ook internationale roem als denker en
spreker verwerven; een hoogtepunt was het in 1948, zijn jubileum-
jaar, door hem gepresideerde Philosophencongres te Amsterdam.
De Universiteit, waar hem de methodische beschouwing van het

denken, zijn objecten en problemen was opgedragen, bleef voor hem
bij uitstek het instrument voor de zelfverwerkelijking van de geest in
zijn streven naar vrijheid. Hoevele gangen en bezoeken heeft hij zich
met dit hoge doel altijd voor ogen getroost; voor de verrijking van de
Universiteit met een nieuwe leerstoel, met een voor haar bloei gewens-
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te persoonlijkheid stelde hij zijn ganse energie en overredingskracht
in werking. Het omvangrijke faculteitsverslag, waartoe hij in 1949 het
initiatief nam en dat onder zijn leiding werd samengesteld, is een spre-
kend voorbeeld van de naar universaliteit, naar samenwerking der we-
tenschappen trachtende bindende kracht die van hem uitging in een
sterk divergerend college als een zo vele leden tellende faculteit een-
maal is.
Met dezelfde geestdrift die iets van een gestrekte draf had sprak hij

de nieuwe studenten van het eerste jaar toe of verdedigde hij zijn
inzichten in Senaat of Faculteit. Het laatst hebben wij hem in ons
midden gehoord op de senaatsvergadering van deze zomer, waar hij
met enthousiasme en élan sprak over het Studium Generale. Nog een-
maal als uit zijn vermoeidheid zich verheffend in een zwanenzang
heeft hij zich daar volkomen gegeven in een magistraal pleidooi om
tegenover het langdurig overheerst hebbende intellectualisme weer het
volle recht te doen wedervaren aan het oorspronkelijk grondbegrip der
universitas, waarop de universiteit is gebouwd en het middel van het
studium generale aan te wenden als bijdrage tot een ontmoeting der
levensrichtingen, dor de ontvonkende wrijving der levensbeschou-
welijke discussies nieuwe gloed en bezieling te wekken en tot meer
begrip van elkaar te komen, zozeer van node in een land en in een tijd
waarin zich de levensbeschouwelijke tegenstellingen door toenemend
isolement der richtingen verdichten. In de Universiteit zocht hij naar
nieuwe verschieten die zich moeten openen voor het leven van de
geest, om daardoor naar zijn eigen woorden, in 1944 geschreven, "aan
het redelijk willen invloed te geven op een menselijke werkelijkheid,
die noch vanzelf volmaakt wordt noch reddeloos ten ondergang be-
stemd is." In het streven hiernaar is hij in zich nooit sparende geestdrift
opgebrand.
In de lange jaren van zijn Duitse gevangenschap tijdens de oorlog

heeft hij zich met dezelfde volstrektheid ingezet, toen zijn lotgenoten
hem hadden verzocht als hun voorspraak (Sprecher) bij de vijandelijke
kampleiding op te treden, een taak van een zenuwslopende verant-
woordelijkheid waarvan hij zich met grote consciëntie en moed heeft
gekweten. Zij, die in die jaren dicht naast hem hebben kunnen zijn,
hebben hem bewonderd hoe goed hij zich onder die dwingende om-
standigheden hield. Het was het ideaal van de vrijheid dat hem hiertoe
in staat stelde die zware plicht te volbrengen. Maar de abnormale in-
spanning kan hem physiek en psychisch toch een knak hebben ge-
geven die in latere jaren harder bleek aangekomen dan men toen ver-
moedde.
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REDE OP WESTERVELD

Chère Madame Pos, c'était dans ce temps-Ià surtOut que nous avons
connu votre mari dans ses qualités supérieures, non seulement comme
un grand esprit, une grande personalité mais aussi comme un grand
caractère et un grand ami; qualifications rares dans un monde ou la
grandeur morale semble diminuer. S'il est possible de trouver des
raisons pour vous consoler, c'est la présence ici d'un si grand nombre
de rous ceux qui SOntvenus comme témoins d'une reconnaissance très
profonde et très constante envers lui. Poète de la pensée il a personifié
l'inté grité spirituelle.
Ja, hij belichaamde die versregel van Menander die de weerspiege-

ling is van een humanistische visie op mens en wereld door de tijden
heen:

Hoe schoon is de mens als hij waarlijk mens is.
Om de integriteit van zijn geest, om de zuivere waarheidszin die

hem bezielde en de geestelijke weldaad daarbij van het adaequate
woord, om zijn hoge plichtsvervulling en offervaardigheid hierin, dankt
de Universiteit met allen die van nabij of verre met haar verbonden
zyn, haar groten dienaar Hendrik Pos. Wij groeten hem, voor het
laatst, met ons aller diepe eerbied.
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R. F. Beerling

PHIlOSOPHUS MILITANS

Passie dieper dan rede - Pos over Bergson.

Indien voor het formaat van een wijsgerig denker een maatstaf
wordt gezocht in de langdurigheid of de intensiteit van zijn nawerking
dan valt er over de pas gestorven Pos niets uit te maken. Indien de be-
paling van zijn grootheid afhankelijk wordt gesteld van de vraag of
hij op het ogenblik van zijn sterven de geschiedenis is ingegaan als de
vertegenwoordiger van een bepaald stelsel of standpunt, als drager of
belichamer van een zekere grondconceptie, een "metafysisch type", dan
zal het antwoord negatief moeten luiden en zijn Bolland, Heymans en
Bierens de Haan zijn meerderen geweest. Indien daarentegen de bete-
kenis van een wijsgerig denker wordt geschat naar de mate waarin hij
het socratische gezegde van het onondervraagde leven als het niet-
menswaardige is nagekomen dan staat het antwoord voor wie hem
kenden vast. Voor hen zal Pos voortleven als een groot exempel van
door redelijke wilskrachten, ongewone intellectuele begaafdheid en
zedelijk idealisme aangedreven filosoferen.
Men kan zich een beeld vormen van de ware of waarachtige filosoof

als iemand die, terugblikkend op een voltooide werkelijkheid, daarvan
de som opmaakt door haar te helpen aan haar begrip. Dan valt met
Hegel te zeggen, dat de uil van Minerva eerst uitvliegt nadat de sche-
mering begonnen is, dat wanneer de filosofie haar grijze tinten aan-
brengt, een gestalte van het leven oud geworden moet zijn en dat een
dergelijk palet haar onmogelijk kan verjongen. De verzoening met de
werkelijkheid "welche die Philosophie denen gewährt, an die einmal
die innere Aufforderung ergangen ist, zu begreifen", is de rijpe vrucht,
die de doordenking van het tot geest gestegen leven ten slotte hun in
de schoot laat vallen, die zich de inspanning der redelijke bewustma-
king volop hebben getroost. '
Men kan evenzo het beeld ontwerpen van de ware of waarachtige

filosoof die, de vrede met de gegeven werkelijkheid versmadend,
Hegels "roos op het kruispunt der tegenwoordigheid" weigert te pluk-
ken en, met Marx, aan de traditionele wijsbegeerte verwijt met het na-
denken ván de wereld te hebben volstaan in plaats van haar verande-
ring te helpen bevorderen.
Tussen de uitersten van beschouwelijkheid en activisme, onthechting
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en verplichting, eleatische verstarring en heraklitisch stromen, aprio-
ristisch formalisme en overwicht der ervaring speelt zich alles af wat
menselijk nadenken over werkelijkheid heeft weten te zeggen of ooit
zal zeggen. Tussen deze uitersten hebben wij de gestalte van Pos haar
snelle baan zien beschrijven, geen ster maar een meteoor, opbrandend
in haar vaart. Dit maakt zijn plaatsbepaling moeilijk en een schatting
van zijn betekenis voor het wijsgerige leven in Nederland op zo korte
afstand tot een onmogelijkheid. Van idealistische en spiritualistische
hoogten, waarop de denker vrijblijvend kan verwijlen en genieten is
hij onder de indruk van katastrofale tijdsgebeurtenissen afgedaald naar
de reële wereld, die tot verantwoordelijkheid en stellingname noopt.
Her kwam hem op de slechting van alle eertijds ingenomen posities
te staan, de verloochening van de aloude voorrang van het denken, de
uitrukking van de ontegenzeggelijk Duitse wortels waaraan het bij
hem vastzat, de depreciatie van de hoogste waarden door het Griekse
genie achtergelaten, de opzegging van zijn adhaesie aan de moderne
westerse wereld.
Die hem probeerden bij te houden heeft de onstuimigheid van dit

proces dikwijls verbijsterd. Het was of alle posities waarop het denken
zich in de loop van een lange geschiedenis beurtelings heeft vastgezet
zich in hem nogeens recapituleerden en of hij in het bijzonder aange-
wezen was om de formidabele innerlijke spanningen, die een onop-
houdelijke dialectiek van het bewustzijn te voorschijn roept, opnieuw
te verdragen, wat hij ten slotte niet heeft gekund. Deze Proteus onder
de hedendaagse Nederlandse denkers was echter nooit een halfslach-
tige of een povere eclecticus en zijn beweeglijkheid was geen gevolg
van gebrek aan substantie. Hij was de metafysisch levende mens van
wie hijzelf eenmaal heeft gezegd, dat hij in een onrust komt die wel-
onderscheiden is van bestaanszorgen. Wie zijn publicaties uit welke
periode van zijn ontwikkeling ook afzonderlijk neemt zou gevaar
lopen hem te houden voor iemand die hij niet was. Hij kon doorgaan
voor onze beste wijsgerige stilist en dit mag een onbetwistbare waarde-
vaststelling heten. Luciditeir, bondigheid en een van Franse scholing
getuigende elegance kenmerkten wat hij schreef. Zijn stijl is altijd on-
besmet gebleven door de expressionistische vaagheden en opgeblazen-
heden die hij in veel hedendaagse filosofische litteratuur tegelijk con-
stateerde en verafschuwde. Over wat hij bedoelde bleef hij nimmer in
het vage en hij heeft meesterstukken geleverd van ondubbelzinnige
zeggingskracht over de diepste zaken waarvan anderen beneveld raak-
ten.
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Op zichzelf beschouwd en losgetrokken van zijn individualiteit wekt
elke essay de indruk van superieure beheersing, een zekere koele ob-
jectiviteit of apollinische distantie. Tezamen genomen, gemeten aan de
tijd waarin zij ontstonden en gehouden tegen zijn persoonlijke levens-
geschiedenis leveren zijn publicaties het beeld op van een bijkans cine-
matografische onrust vol dramatische contrastwerkingen. Want het
denken van Pos, dat altijd geweigerd heeft concessies te doen aan enig
irrationalisme en elk spoor daarvan in zijn objectiveringen zocht uit te
wissen werd gedragen en voortgedreven door machtige, kataraktische
gevoelsstromingen van zedelijke en tOt het laatst toe zelfs religieuze
aard, aan de gloed waarvan niemand ontkwam die nader met hem ver-
keerde. De toverkunst waarmee hij in zijn voordrachten zich wist te
verplaatsen in de door hem behandelde gestalten of opvattingen was
geen geestrijk spel, maar had iets van werkelijke existentiële inden ti-
ficatie alsof hem in die momenten de vereenzelviging met een over-
tuiging lukte die bij zijn leven nooit duurzaamheid kreeg. Hij heeft tot
zijn dood onder het beslag van Nietzsches woord ,;nur wer sich wandelt
ist mit mir" en in de ban van de dialectische zelfweerlegging gestaan,
waarvan geen kritiek zich zal mogen meester maken die zelf aan de
innerlijke afmetingen en het zedelijke pathos van wat hier gaande was
nog niet toegekomen is.
Een volledige reconstructie van zijn denkgeschiedenis zal hier niet

worden gewaagd. Zij zou van het discrediet waaraan het wijsgerige
idealisme na twee wereldoorlogen prijsgegeven is hebben uit te gaan.
De kritiek op de idealistische vooronderstellingen heeft twee hoofd-
richtingen gevolgd, waarvan de eerste naar de existentialistische trant
van filosoferen en de andere naar herleving van het empirisme in aller-
lei vormen (pragmatisme, neopositivisme, realisme) leidde. Het existen-
tialisme is door Pos altijd afgewezen en hij stond er vol innerlijke on-
wil tegenover. Het kwam voor hem neer op een cultivering van de
afgezonderde binnenwereld, een door stemmingen ingegeven en daar-
op weer terugvallende subjectivistische of individualistische aberratie,
een "uit de bekommerdheid om eigen leven en dood" voortgesproten
en dus niet werkelijk gedesinteresseerde wijsgerig-psychologische
eigenaardigheid. Hij heeft er ongetwijfeld op de wijze der marxisten,
zij het zonder direct te capituleren voor hun scholastische terminolo-
gie, een vervalssymptoom van de hedendaagse westerse maatschappij
in bespeurd.
Nu was van Pos het eigenaardige, dat hij, onophoudelijk mer de

schuldvraag naar deze en soortgelijke afdwalingen bezig, objectieve
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probleemstellingen en probleembehandelingen onwillekeurig steeds
weer met eigen ervaringen en contemporaine gebeurtenissen vermeng-
de om van daaruit zijn appreciaties van het verleden onophoudelijk te
wegen en te corrigeren. Ik heb dit in mijn bijdrage tot de feestbundel
bij zijn vijftigste verjaardag met betrekking tot Hegel en Husserl ge-
probeerd nader aan te tonen. Het eigenaardige van Pos was verder, dat
hij bijv. tegen de geschiedenisfilosofie van Hegel, die hem imponeerde
en tegelijk alarmeerde, te velde trok met argumenten, die ook tegen
hemzelf konden worden gebruikt sinds hij met een beroep op het
steeds absoluter gestelde ervaringsprimaat elke mogelijkheid van het
denken om zich aan concrete situaties te onttrekken had afgesneden.
Het meest verrassende was evenwel dat hij ten slotte ook de vereerde
Husserl in zijn anti-idealistische frontverandering betrok en eigen
recente ervaringen een terugwerkende kracht deed uitoefenen op zijn
oorspronkelijke waardering der fenomenologie als een authentieke
wetenschappelijk-wijsgerige methode. Husserl, eerst gevierd als "een
onverdacht getuige der universele redelijkheid" werd nader gedaagd
voor het forum der ervaring, die bij Pos zelf de leeggekomen troon
van het idealisme inmiddels had bezet, en het onvermogen of misver-
stand zijner volgelingen, waarvan eerder sprake was geweest, bleek te
hebben plaats gemaakt voor principiële kritiek op het fenomenologi-
sche uitgangspunt zelf waaraan thans tegelijk miskenning der empirie,
aprioristische verabsolutering en tegenspraak met de wetenschappen
werd voorgehouden. Zowaar het achterwaarts wijzen naar oorspron-
gen en bewustheden werd nu als "unzeitgemäss" en het conservatisme
onwillekeurig begunstigend geconfronteerd met dialectisch-relativis-
tisch filosoferen als uitdrukking van progressieve gezindheid.

Het denken van Pos is opgebrand aan het conflict van idealisme en
realisme, dat misschien de grootste tweeslaChtigheid van de Europese
geest mag worden genoemd en waartussen hij aanvankelijk, maar niet
lang, met pragmatische middelen nog een brug zocht te slaan. In hem
deed dit conflict zich bijzonderlijk voelen als spanning tussen univer-
saliteit en stellingname, beschouwelijkheid en beslissing. Het essay
over metafysica in het eerste deel van het handboek Scientia (1938) is
nog geheel en al idealistisch toegespitst. Hier wordt de gang gevolgd
van het materialisme over het vitalisme naar het spiritualisme als van
beide eenzijdigheden en onhoudbaarheden de hogere en verzoenende
synthese. De interpretatie der drie specifiek-menselijke vermogens van
kennis, vrijheid en kunst als loutere toevoegsels wordt afgewezen om-
dat het beginselen zijn "die de mens afzonderen van de verdere wereld"

619



R. F. BEERLING

en heenwijzen naar een grond der dingen. De kennis komt eerst tot
volle werking wanneer zij niet meer bevangen is in de dienst aan het
leven en wie haar daaraan hebben willen houden hebben haar eigen-
lijke metafysische functie miskend. Pos signaleert hier wel divergentie
maar geen strijdigheid der wetenschappelijke en metafysische richtin-
gen of houdingen, waarvan de eerste de weg van beneden naar boven
en de tweede de omgekeerde heeft te begaan. "In de kennis komt de
.' grond der dingen tot bewustzijn", "in de metafysica blijft de geest bij
zichzelf" want hij is "het ware middelpunt" en de mening is onhoud-
baar, die ergens daarbuiten zijn uitgangspunt kiest waardoor onze geest
verschijnt "als een hoge, maar vergankelijke en afhankelijke bloese-
ming van de moedermaterie waaruit het heelal is opgebouwd". Daarbij
wordt immers vergeten, dat zulks ons eigen denkbeeld is, een product
van de geest en dat het product niet zijn voortbrenger van zich afhan-
kelijk kan maken.
Minder dan tien jaren vol barre ervaringen waren voor Pos voldoen-

de om dit spiritualistische idealisme voor hol, uitgeleefd, wereldvreemd
en eigenlijk als een vorm van zedelijk-intellectueel verraad aan de ver-
plichtingen van de tijd te verklaren. Over wat hem eertijds uit de spe-
culatieve zelfconcentratie van de geest als hoogste waarheid was ge-
openbaard legde zijn ervaring een sluier die hij niet meer heeft kun-
nen wegtrekken. Het idealisme als onderkenning ener illusie had plaats
gemaakt voor de illusie der onderkenning. Hij getuigde daarvan in een
brief van November 1947 als antwoord op enige vragen die ik hem
had voorgelegd: "Mijn opvattingen zijn in zoverre verschoven, dat ik
de gedachte van een absolute transparantie der werkelijkheid en die
van haar fundering in een transparant apriori (Husserl) verwerp. Aris-
roteles heeft gemeend, dat de opklimming uit de verschijnselen tot de
auxal ons brengt bij voorwerpen, die "vertrouwder en duidelijker" zijn.
Grondgedachte was hier, dat men, in de gronden teruggaand, ergens
een grond bereikt, die de laatste en die in zichzelf duidelijk is. Nu
meen ik, dat die qualificaties van' aum en 'aex}] 'aexwv op de misvat-
ting berusten, dat de grond in zichzelf transparant zou zijn omdat hij
datgene begrijpelijk maakt wat van hem afhangt. Dit is een illusie, die
voortvloeit uit de gedachte, dat bij het teruggaan tot de gronden ook
de gronden zelf transparant blijken, wat niet het geval is: ze zijn niet
vertrouwder en duidelijker, maar máken vertrouwder en duidelijker.
Als dit zo is, wijst elke grond, waartoe we opklimmen, naar een die-
pere grond, die moeilijker bereikbaar en, gezien zijn inhoudsbepaald-
heid, steeds niet transparant, wijl feitelijk is. Men moet, naast de gron-
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deloosheid van elke nog zo diepe grond, zijn feitelijkheid aanvaarden.
De grond is niet iets ideëels, maar de feitelijkheid der verschijnselen
in haar oorsprong. Achten we nu, niet meer idealistisch, maar wel
rationeel, de feitelijkheid van lager en hoger orde alles omspannen,
dan is b.v. een filosofie der wetenschappen alleen gericht op ordening
van het zijn naar gronden, maar deze laatste hebben niet meer die affi-
niteit met de geest of het denken, welke het idealisme er aan toeschreef.
Voor de metafysica betekent dit, dat ze haar voorwerpelijkheid prijs-
geeft en wordt tot de totale reactie van de mens op de werkelijkheid".

De publicaties der laatste jaren trokken de realistische koersveran-
dering met toenemende scherpte en een zekere onverzoenlijkheid doOf.
De woorden die hij bij de dood van Franken neerschreef: "men is tegen
niets strenger dan tegen standpunten, die men te boven is", zijn erop
toepasbaar. Het tijdschriftartikel "Hoe is filosofie mogelijk?" (1948)
begon met grandioos meesterschap het nu verre maar tegelijk nog hel-
dere droombeeld in de herinnering terug te roepen van de tot de hoog-
te van een absoluut blikpunt uitgestegen geest, een alle bepaaldheden
vervluchtigend denken, dat het Zijn in zijn kluisters onbeweeglijk ge-
vangen houdt op de wijzen van Parmenides, Plato, Plotinus en Hegel,
die zich allen bewogen in het zenith van de speculatieve exaltatie.
"Maar aan de top gekomen voltrekt zich in plaats van stilstand en blij-
vende genieting de omslag" en wederom bleken in Pos zelf "verborgen
betrekkingen" werkzaam te zijn, niet minder machtig dan hij bij an-
deren had gesignaleerd maar in hemzelf evenmin tot volledige bewust-
heid komend. Eigen dialectische rusteloosheid, die hem eigenlijk tot
ee~ romanticus stempelde, werd tot inhaerente on'houdbaarheid of
tegensprakigheid van een wijsgerig standpunt getransponeerd en het
verwonderlijke was, dat hij thans een zich van binnen bevestigende
filosofie onverbloemd van buiten af te voorschijn liet roepen uit haar
verschansing achter dezelfde vrijheid en oneindigheid, waarmee zo
kort tevoren het hoogste metafysische gevoel nog in verband was ge-
braGht. Het perspectief is thans abrupt niet alleen van binnen naar
buiten, maar bovendien van het hogere naar het lagere omgeslagen en
weldra zou de::objectiviteit, die in al deze verzakkingen nog stand
scheen te zullen houden, een ambivalente deugd en de theorie ter wille
van de praxis een aftreksel, een bezinksel of een naspel worden ge-
noemd, totdat de afrekening met het Griekse erfstuk zover ging dat hij
zich solidair verklaarde met hen, die Socrates niet hadden willen of
kunnen begrijpen.

"Sedert de vorige eeuwen meer nog in onze tijd voltrekt zich aan
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de innerlijkheid de dialectiek, die ze zelf het eerst heeft gehanteerd".
In deze woorden ligt de sleutel tOtde intellectuele biografie van de man
die ze neerschreef. Zij schenen hem de weg te wijzen naar een nieuwe
verzoening na de relativering van elk "aprioristisch passe-partout" en
de onderdompeling van het denken in de ervaring. Hij is die weg niet
tOthet einde kunnen gaan omdat de grote verzoener Dood hem sneller
en sneller inhaalde. De hoogste menselijke wederwaardigheden, die
van de geest, zijn zijn deel geweest en achter zijn wijsgerige overtui-
gingen stak nooit een grein onzuivere wil. "De sleutel tot de onver-
zoende spanningen, de aarzelingen en onverwachtheden, die. . .. in
zijn werk te vinden zijn, ligt in innerlijke tegenstellingen in zijn per-
soon, die zijn rijkdom en zijn noodlot geweest zijn" (over Franken).
Het theoretische idealisme mocht hem ontvallen, aan het practische,
evenzeer door redelijkheid gevoed, is hij altijd trouw gebleven, omdat
het sterker was en met zijn gehele persoon verweven. Mocht hij dub-
belzinnig worden dan was dat nooit uit gebrek aan moed, hoogstens
uit tekort aan zekerheid, want hij leefde op de volle hoogte van Kanrs
ethiek waarvoor niets goeds bestaat dan belangeloze gezindheid. Aan
hem werd het woord van Hegel waar, dat zogoed als alle filosofieën
weerlegd geworden zijn, toch van geen enkele kan worden gezegd dat
zij weerlegbaar is. Van de moeder die de zoon baart naderde hij tot
de zoon die de moeder ter wereld brengt. Een biologische absurditeit.
Een dialectische mogelijkheid.
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IN DE OMGANG MET POS

Het plotselinge verscheiden van Hendrik }osephus Pos heeft in zeer
brede kring ontsteltenis gewekt. Wetenschappelijk Nederland weet,
dat het een van zijn coryfeeën verloor. Ook in Frankrijk, zijn tweede
vaderland, betreurt men in hem een vooraanstaand landgenoot. Maar
Pos was een wereldburger, niet alleen van gezindheid, ook van
standing. Alom beseft men, wat de filosofie in hem verloren heeft.

Sedert vele jaren vertegenwoordigde Pos ons land bij internationale
samenkomsten op indrukwekkende wijze. Zijn oorspronkelijke bijdra-
gen tot het wijsgerig gesprek boezemden ook daar respect in. Deze
begenadigde redenaar wiens ongezochte welsprekendheid in de Wes-
terse wereld geen taalbarrières kende, boeide ook zulk een uitgelezen
auditorium. De beminnelijke en hulpvaardige mens won tevens aller
sympathie. Om zulke kwaliteiten van hoofd en hart betrok men Pos
gaarne bij de leiding van organisaties die internationaal de belangen
der filosofie behartigen. In deze functies verplichtte hij zeer velen aan
zich door oordeelkundige adviezen en doeltreffende practische steun.
Filosofen die naar Nederland kwamen, bezochten hem altijd. Maar
er kwamen er ook genoeg, speciaal om hem te bezoeken. Pos bezat
een wereldreputatie.

Een stroom van welgemeende brieven vertolkt dan ook, hoezeer men
elders meeleeft, nu hij uit zijn werk werd weggerukt. Wie hem slechts
kent van vluchtige ontmoetingen, enkele gesprekken met hem voerde
of wat brieven wisselde, kwam reeds zozeer onder de indruk van dit
onverwachte heengaan. Maar hoe diep moet dan niet de vriendenkring
geschokt zijn, toen onverhoeds de ziekte die aanvankelijk slechts een
vermaning tOtmatiging, tot een vruchtbare rustpauze leek, in de tweede
week van September een ongunstige, weldra zelfs een catastrofale wen-
ding nam. Midden in het vacantie-seizoen was Pos voor een kuur van
enkele weken opgenomen en zond aan iedereen geruststellende be-
richten. Dat lag zo in zijn aard. Had men bij de zware ziekte v~n 1953
zijn hart vastgehouden, nu ging men onbezorgd op reis. Want Pos
was uit die hevige crisis wel verzwakt te voorschijn gekomen en schoor-
voetend tot de allernodigste zelfbeperking overgegaan, maar hij filo-
sifeerde sindsdien rustelozer dan ooit.

Niet, dat er nu hoegenaamd geen schaduw van mogelijk onheil
over zijn leven viel. Maar het volle schijnsel van zijn creativiteit drong
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die schaduw naar de rand van ons gezichtsveld. Wie zijn werk volgden,
en vooral wie daarvan het ontstaan meemaakten, hadden nauwelijks
oog voor iets anders. Zij leefden geheel in de toekomstverwachting
die Pos bij zijn jubileum in 1948, toen men hem na het zilveren mid-
den een gulden bekroning toewenste, zo opgewekt en vol vertrouwen
tot de zijne maakte. Zagen zij niet de volle bundeling tegemoet van wat
nu nog in de wijde spreiding van zijn publicaties divergeerde, een
komende synthese die hoog uitrees boven de elkander in abstract isole-
ment nog weersprekende strevingen? Zij verheugden zich reeds op de
schone oogst van een toegewijd leven waarin verbazingwekkende denk-
arbeid trouwe levensdienst niet uitsloot, daaruit veeleer telkens inspi-
ratie putte. Pos heeft die oogst niet meer mogen bergen.

Op 25 September is hij heengegaan. Enkele dagen later namen wij
voorgoed afscheid van hem. Op een stralende nazomerdag. Juist een
dag naar zijn hart, als even voor de kanteling van het seizoen de natuur
in het feestgewaad van haar volle wasdom sereen deze voleinding
schijnt te bepeinzen en ziet, dat het goed is. In jonger jaren zou Pos
dan naar het Kopje zijn gewandeld, om er wat te werken. De laatste
tijd maakte hij met zulk weer graag een ritje naar de boulevard. Op een
hoog punt, met een wijd uitzicht onder een zuivere herriel, haalde hij
dan een van die kleine notitieboekjes te voorschijn en schetste er in
productieve harmonie met zijn omgeving een nieuw artikel of komen-
de colleges. Juist op zo'n verstilde, gave en rijpe dag moesten we voor-
goed van Henk Pos afscheid nemen.

*
Hoe bitter is dit Voorbij. Ons rest slechts het herdenken. Een rijk

leven werd op 25 September afgesloten. Het bood veel, héél veel, nu
is het nog slechts de schaduw van een droom.

La vie est plus vaine une image
Que l'ombre sur Ie mur.

Zo frank en weemoedig weten het de "Contrerimes" van Toulet.
Pos had zelf geen tijd, naar zulke verrukkelijke werkjes op zoek te
gaan, maar apprecieerde die vondsten zeer.

En toch: voorbij? Men slaat zijn Filosofie der Wetenschappen op
en beleeft weer diezelfde voldoening om de sobere helderheid van deze
lezingen. Dezelfde verlegenheid ook als acht jaar geleden, toen men
voor het eerst het Nawoord las, dat de leer van het apriori prijsgeeft,
als het blind maakt voor de realiteit ... Men zoekt in een oude jaar-
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gang van het Tijdschrift voor Wijsbegeerte zijn verrassend opstel over
Descartes en herkent weer de trotse nazaat die zich als zodanig met
deze karakteristiek dankbaar legimiteert ... Men bladert in brieven, in
korte aantekeningen van gesprekken, en men hervindt die wereld vol
ideeën, waarin Pos leefde en anderen zo gastvrij binnenhaalde. In stille
ogenblikken denkt men ook terug aan gelukkige uren in zijn gezel-
schap doorgebracht. Dan doorsruwt weldra het dynamisme van zijn
onuitputtelijke denkkracht de herinneringen aan deze sprankelende
mens.

In die hechte verbinding van persoon en werk gaf Pos zich steeds in
de omgang. En met graagte. Ondanks zijn fenomenale productiviteit
die toch eigenlijk al zijn tijd en energie opeiste, was hij steeds bereid
tot menselijk contact. Ongedwongen trad hij de ander tegemoet, res-
pecteerde hem en stond voor hem open. Een innerlijke behoefte was
hem het samenzijn in gedachtenwisseling. Hoe sterk deze behoefte
wel was, bleek weer in het isolement van zijn laatste ziekbed. Hij
voerde er een omvangrijke correspondentie en oprecht verheugd toon-
de hij aan zijn bezoek de tekenen van genegenheid die leerlingen en
vrienden, uitgezwermd naar Venetië en Londen, naar Zuid-Italië en
Hellas, hem toezonden. Vertrok men zelf daarop naar Luik, dan Stuur-
de men hem - aanknopend bij een levendig gesprek over oude
mythen en symbolen - de aanvalligste Madonna uit het Walenland.

Voor zulke vriendschappelijke omgang nu was het kenmerkend,
dat deze zich consolideerde in het samen-iets-doen. Pos' vriendenkring
was eigenlijk een kring van medewerkers in de ruimste zin. Als hij
leerlingen tot zijn vrienden maakte, genoot hij dubbel van de moge-
lijkheid, hen in zijn wijdvertakte activiteit te betrekken. Menselijk
contact en zakelijke verhoudingen zaten elkaar niet in de weg, maar
kwamen elk naar de mate der redelijkheid in die verstrengeling zuiver
tot hun recht.

Zulk vriendschappelijk samenzijn was zijn element. Hij cultiveerde
het en verleende er bij de minste aanleiding gaarne een feestelijk tintje
aan. In deze levenskunst betoonde hij hetzelfde gevoel voor maat,
voor het bijzondere effect van een bepaalde modulatie en nuance,
waarop voor een belangrijk deel ook zijn schitterend redenaarstalent
berustte. Zulk maatbesef beheerste eveneens de stijl van zijn conver-
satie. Daarbij betrachtte Pos weliswaar allerminst "maat" in de uitwen-
dige betekenis van de term. Deze zo punctuele man werd in de gedach-
tenwisseling bepaald onverschillig voor de tijdsduur. Maar innerlijke
maat, als een strucruele kwaliteit, dat bezat zijn conversatie bij uitstek.
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Die typische dosering van persoonlijke en zakelijke momenten deed
dit reeds uitkomen. Maar ook anderszins, in de gehele toon van zijn
gesprekken, bleek zulks.

Aangeboren welwillendheid immers straalde al bij de eerste kennis-
making door de meer geijkte hoffelijkheid. Deze ging ook bij vertrou-
welijker omgang niet verloren. Pos was ietwat vormelijk en nimmer
nonchalant. Maar langzamerhand won directer persoonlijke warmte
het, bij voorkeur nochtans verpakt in enige scherts. Want zoals de
redenaar Pos rhetorische frasen verachtte en smalend wel sprak - met
een toespeling op het kleurige marktleven in Oud-Amsterdam - van
"Kokadorussen der wijsbegeerte", zo bleef de vriend doorgaans sober
in zijn rechtstreekse gevoelsuitingen. Deze onvermoeibare pleitbezor-
ger der rationaliteit schreed niet in koele afgetrokkenheid door het
leven: "Philosophy is no longer a pass-time for minds-at-Ieisure, nor a
luxury, but rather a spiritual factor in the proces of reality and its
problems are the problems of life itself ... We mean the life of reason
and reason as a life." Maar omgekeerd moet men tevens constateren,
dat deze intens meelevende mens zijn gevoelsuitingen meesttijds voor-
naam temperde, wars van alles wat ook maar naar sentimentaliteit
zou kunnen zwemen. De innerlijke grondtoon was als in deze brief
van begin 1951: "Ook wij zenden nog de beste wensen! De tijden zijn
donker en men is geneigd, zijn vrienden niet eens per jaar, maar maan-
delijks het goede toe te wensen." Boven treffende bewoordingen echter
verkoos Pos de daad en stak waar het moest, ferm een behulpzame
hand uit. Eens echter, in een uiterst moeilijke situatie waarin ook hij
machteloos moest toezien, copieerde hij ten geleide van een opwekkend
woord een bevrijdende bladzijde Marcus Aurelius ...

Hoeveel leerlingen en vrienden hebben niet op deze wijze in de
omgang met Pos ervaren, hoe consequent deze denker in zijn Solidaris-
me de principes van eigen levensgedrag ontvouwde. De verhandelin-
gen formuleerden theoretisch, wat de auteur in zijn volmaakte socia-
biliteit practisch voltrok. Aan zulk een levensstijl beantwoordde in
een geheel andere, metafysische dimensie het zijnsbesef dat de nadruk
legd~ op de innerlijke verwantschap met de wereldgrond, maar zich
distantieerde van transcendente voorstellingen omtrent een koning en
gebieder. Dit gehele ideologische complex was de zelfexpressie van
een intelligent, vrij en edelmoedig mens. Ook als men zou betwijfelen,
of deze van zijn hoge standpunt wel steeds voldoende kijk op de tijds-
verschijnselen had, dan kan dit toch nooit ertoe verleiden, zijn nobele,
elk opportunisme verachtende gezindheid uit het oog te verliezen.
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Van talrijke persoonlijke trekjes die de volstrekte echtheid van dit
Solidarisme doen uitkomen, zij er hier nog een vermeld. Vertellend
eens over de lectuur van zijn jeugd, stond Pos bewonderend stil bij
Carlyle's epos der Franse Revolutie en bij Dickens' sociale romans.
Hoe vroeg reeds was zijn medegevoel met misdeelden, zijn vurige zin
voor rechtvaardigheid ontwaakt. Men voelde nog het pathos dat hem
al heel jong bezielde bij Carlyle's machtige uitbeelding van het élan
der vernederden en onterfden die hun lot in eigen hand namen. De
ontaarding der Terreur werd niet verbloemd, maar tevens werd onder-
streept, hoe het herstel van Recht de eis der practische Rede vervulde.

Inderdaad, Pos' Solidarisme was een activisme der rationaliteit. Dit
activisme bezat als zodanig grote inspirerende kracht en doorgloeide
de gehele mens. Pos hanteerde het gaarne als criterium tet beoordeling
van personen en geestesstromingen. Met name het verschil tussen
christendom en socialistisch humanisme heeft hij onder dit gezichts-
punt reeds in 1936 bij de erepromotie van Bierens de Haan bepaald
en tegelijk zuiver begrip betoond voor de overeenkomst bij alle con-
trast: "De mensenwaarden waarom gij (B.d. H.) U bekommerdet zijn
dezelfde als waaraan het geloof gelooft en waarvoor de toekomstbewe-
ging strijdt." Slechts de fijne stilistische nuance (van het geloof, dat
het bij geloven laat) verraadt, hoe hem die lijdzaamheid de mindere van
strijdbaarheid toeschijnt. In de strijd tegen het Nazisme heeft Pos de
ernst van deze overtuiging metterdaad bewezen.

Uiteraard moet een verantwoord beeld van deze wijsgeer, dat aan
diens volle gecompliceerdheid recht doet, voorbehouden blijven aan in
ruimer uitwerking verdiepte studie. Maar het hier aangestipte verhel-
dert een cardinaal punt. Men ziet duidelijk, hoe de rijkelijk apologe-
tische boutade van Max Scheler, over een wegwijzer die de weg niet
pleegt te bewandelen, die hij wijst, allerminst voor Pos geschreven
werd. Want de wegen die hij wees, had hij gevonden, omdat hij hen
van nature ging. En omdat hij die wegen gevonden had, voelde hij zich
ook geroepen, hen ons te wijzen. Want Goethe's verzuchting was hem
waarlijk uit het hart gegrepen:

Warum sucht' ich den Weg so sehnsuchtsvoll,
Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen solI?

Pos belichaamde het principe, dat wijsbegeerte, de bezinning aan-
gaande leven en Wereld, zich niet in abstracto voltrekt, hoe rationeel
zij ook zijn mag. Zij wordt voltrokken met betrekking tot het leven
dat men zélf leeft, en tot de wereld die men zich schept bij de gratie
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en naar de maat der dialectiek van enkeling, gemeenschap en milieu.
Ware bezinning spiegelt dat leven in die wereld niet, zonder op beide
tevens haar stempel te drukken. Zulk een bezinning op het bestaan is
minder een kwestie van wèten daaromtrent dan van houding daarin.
Deze levenshouding heeft Pos bij dezelfde gelegenheid, dat hij naar
zagen over het moderne filosoferen als "the life of reason and reason
as a life" sprak, nader gekarakteriseerd. Deze kenschetsing mag men
evengoed voor een raak zelfportret houden als voor een definitie der
philosophia perennis: "Reason is the basis of harmony and order in
personal and sociallife. It is no more connected with intelligence than
with feeling and will, although the contrary is of ten maintained.
Reason is to be considered as the common roOt of intelligence, feeling
and will ... as the uniting principle, to which everybody submits him-
self." Naar dit model heeft Pos willen leven, omdat het de volmaaktste
uitdrukking was van de eigen aandrift tot het leven. Zijn activistisch
rationalisme was geheel authentiek.

Ook anderszins bleek in de omgang met Pos die eenheid van leven
en werk, waarin dit laatste zo voorspoedig gedijen kon. Want de open-
heid waarmee hij anderen tegemoet trad en rekening met hen hield,
verloochende zich niet in de bezinning. Zo gul als hij de ander liet
delen in zijn overwegingen, zo soepel dacht hij ook met de ander mee
en trad in diens gedachtengangen. Filosofische auteurs verging het niet
anders dan zijn gesprekspartners. Met de grootmeesters der wijsbegeerte
uit het verleden voerde hij zijn gehele leven zo'n gesprek. Menige
publicatie bracht daarvan verslag uit. Dan verraste telkens een ver-
mogen tot identificatie met de ander, dat in het dagelijks leven soms
zijn analogie vond in de genoegens van een niet gering imitatorisch
talent.

Ook als hij eigen opvattingen uiteenzette, bewees Pos telkens, hoe
productief hij in dergelijke ontmoetingen met klassieke denkers hun
resultaten had geassimileerd. Wie echter op grond van zulke overeen-
koms~n met zeer uiteenlopende filosofen tot de conclusie zou komen,
dat Pos een eclecticus was, toont ongetwijfeld voldoende geheugen,
maar bepaald te weinig begrip. Pos gaf zichzelf niet prijs in deze toe-
gewijde en talrijke verkenningen van het verleden. Want deze reiziger
door de ganse wereld der filosofie nam niet telkens bij het passeren
der grenzen een andere nationaliteit aan. Erkentelijk voor het gastvrij
onthaal keerde hij gesterkt en met verruimde blik uit de vreemde huis-
waarts. Wat hij vergaarde, nam hij op in de eigen denkbeweging. Deze
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werd zich in dat parcours dat zij uit spontane bewogenheid doorliep,
zuiverder van zichzelf bewust.

Dit was ook het geval, als Pos de formulering van zijn standpunt
herzag. Dan beleefde hij de vreugde der zelfbevestiging. Die combi-
natie van bewegelijkheid en vastheid kenmerkt b.v. de evolutie van
zijn Nietzsche-opvatting, die ons twintig jaar lang aanleiding gaf tot
geanimeerde en geenszins stationnaire discussie. Zo kon hij in 1950
schrijven: "A.s. Vrijdag verschijnt mijn artikel over Nietzsche in De
Groene. Je zult daarin zien, dat ik mij na de oorlogsjaren heb geher-
oriënteerd, zonder prijsgave van zekere beginselen overigens."

In die humane openheid voor de medemens, die ons reeds telkens
bezig hield, openbaarde zich de aanleg tot de Universaliteit, die Pos
filosofisch verwerkelijkte. In geen enkel -isme kwam hij tot rust.
Anderzijds behoedde zijn intelligente èn warme menselijkheid hem
voor een scepsis die zich verlustigt in de pluraliteit der doctrines als
een schijnvertoning door en voor argelozen. Zijn oorspronkelijke denk-
kracht werd bezield door de idee ener synthese die boven de uiteen-
strevende opvattingen uitrijst en deze toch tot hun recht laat komen
als aspecten en momenten der volle waarheid, zonder hun gelegenheid
te bieden, elk voor zich volstrekte gelding te usurperen.

Deze ideale discussieleider die de zeldzame kunst verstond, tussen
opponenten verhelderend te bemiddelen, was als weinigen tot de ver-
vulling van die grootse taak gedisponeerd. In de verscheurdheid der
20ste eeuw zocht Pos naar een "verzoend" denken. Kennistheoretisch
was het door hem geschetste "rationeel empirisme" een proeve van
zulk filosoferen. Nog onlangs stelde hij een revisie voor van de strek-
king der metafysica, om deze voor onze eeuw te herwinnen. In ethicis
kon hij geen genoegen nemen met het noodlottig dilemma tussen een
abstract rationalisme van eeuwige normen en een ondoordachte ver-
absolutering der individuele impulsen. Voor norm en impuls beide
ten zeerste gevoelig, werkte hij sinds jaren in wisselende bewoordingen
aan een oplossing van het conflict tussen die objectieve en die subjec-
tieve factor.

Wie zulk een oplossing vindt, zal voor onze tijd het verlossend
woord spreken. Dit zal noch aan de eis der plichtsvervulling noch aan
het verlangen naar zelfverwerkelijking te kort doen. Maar op welke
grondslag is die verzoening mogelijk? Laat zich op enigerlei wijze
ondanks dat schisma een eenheid denken? Kan misschien het objec-
tivisme zo geformuleerd worden, dat de persoon toch méér betekent
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dan een anoniem uitvoerend orgaan van de Zedewet? Komt er wellicht
in de subjectiviteit zelf, als men haar diep genoeg peilt, objectieve ver-
plichting te voorschijn?

Van heel verschillende kanten vatte Pos zulke problemen aan. Hij
neigde soms tOt de opvatting, dat de relativering der menselijke zeker-
heden, die in de lijn ligt van het analytisch-relationerend denken,
zover geradicaliseerd diende te worden, dat eindelijk een dieptepunt
in de crisis een ommekeer te weeg zou brengen. Dan zou men op een
"vaste grond" zijn gestoten. In het bevrijdings-nummer (Mei 1955)
van Folia Civitatis (orgaan der Universitaire gemeenschap te Amster-
dam) ontwikkelde Pos dit perspectief. Maar dezelfde denker wist tevens
van een subjectief toegankelijke, voor relativerende analyse onaan-
tastbare grondslag van het menszijn, die het echt wijsgerig gesprek
mogelijk maakt. Zo schreef hij enkele jaren geleden uit Bordeaux:
"Het algemene thema van het congres is Les sciences et la sagesse,
maar de meeste voordrachten houden zich aan La sagesse en laten de
geweldige problematiek van de verhouding tussen de twee onberoerd.
Maar ondanks dit en ondanks de afwezigheid van belangrijke denkers
is het congres een weldaad: in Frankrijk rust nu eenmaal de filosofie
op het zijn der mensen in de gemeenschap der beschaving, zonder dat
dit uitgesproken wordt. Het is geen nadeel, wanneer een filosofie be-
wust maakt zonder te vernielen en de substantie van het geestelijke in
zekere zin ontoegankelijk is voor destructie vanuit het denken."

Tot September van dit jaar was zulk filosoferen inderdaad zijn
levensvreugde, terwijl hij toch tevens leed onder de destructieve zelf-
vervreemding der wijsbegeerte. Zo verscheurde hem innerlijk het con-
flict dat hij doordacht, om het te boven te komen. Pos brandde van
verlangen om in deze meedogenloze strijd vredestichter zijn, want de
frontlijn doorsneed hem het hart.

*
Zo groots was de taak die Pos zich stelde. Steeds omvangrijker werd

in de bewerking van zulke vraagstukken zijn filosofisch arbeidsterrein.
Allengs betrok hij religie en kunst aandachtiger in zijn overwegingen.
Sinds enkele maanden boeide hem, meer dan aanvankelijk mogelijk
scheen, de geestelijke functie van hun fascinerend verbond in de mythe.
mythe.

In hartstochtelijke worsteling met al deze problemen is Pos bezwe-
ken. Plotseling verlamde zijn greep op de problematiek. Het antwoord
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dat als intuïtie hem soms op de lippen zweefde, zal hij niet meer uit-
spreken. Zijn werk is een machtig torso gebleven. Maar het behelst
zoveel vitale bijdragen tot de filosofie van onze eeuw, dat het niet
alleen een schitterend document van Nederlandse wijsbegeerte is, doch
tevens een bron van inspiratie voor de toekomst. Pos' leerlingen, zijn
vrienden en de talloze lezers die hij zich nog tot vrienden zal maken,
biedt dit werk voor hun leven een schat van kennis en wijsheid. In
zijn beste delen getuigt het indrukwekkend van een superieure en
zuivere geest die vol vuur zijn lezers oproept tot de redelijkheid die
vrijmaakt, en tot levensgeluk in een echte, wereldomspannende ge-
meenschap. De trotse woorden die een dichter en geestverwant eens
over eigen werk schreef, zijn ten volle toepasselijk op de geschriften
van Hendrik }osephus Pos:

o vous qui me lirez, dans les sièc1es,un soir,

Comprenez-vous pourquoi mon vers vous interpelle?
eest qu'en vos temps quelqu'un d'ardent aura tiré
Du coeur de la nécessité même, Ie Vrai,
Bloc c1air, pour y dresser l'entente universelle.
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WOORD VOORAF. Naar het schijnt, heeft het volgende verhaal voor som-
migen een nadere verklaring nodig. Men kan inderdaad niet verwachten dat
alle lezers goede verstaanders zijn. Omgekeerd heeft een schrijver van romans
of novellen het recht, en soms zelfs de plicht, de gebeurtenissen die hij be-
schrijft of de personen die hij laat optreden zozeer te objectiveren, dat gemak-
kelijk de indruk gewekt wordt, dat hij het met hun voorkomen eens is. Het is
echter niet zijn taak stelling te nemen tegen personen en dingen die hij de
moeite waard acht te beschrijven, onder meer omdat ze inderdaad voorkomen,
- nog steeds. Hij kan het doen, maar hij kan het ook laten. En ditmaal meen
ik met deze korte inleiding te kunnen volstaan.

A.H.

Fantastisch genoeg waren de voorstellingen geweest, die hij zich
sedert zijn overhaast vertrek uit het vaderland, de lange weken onder-
weg gemaakt had. Toch overtrof de werkelijkheid hier op dit Caraibi-
sche eiland zijn wonderlijkste verwachtingen. Reeds bij zijn aankomst
met de kleine vrachtboot die eens per maand de baai binnenstoomde,
waaraan hun zogenaamde hoofdstad lag, had hij paf gestaan, - zo
paf als een rechtgeaard Hollander maar staan kon, die toch heus wel
aan het een en ander gewend was. Maar het eiland was dan ook een
eiland als geen tweede, meende hij. Met al zijn groene heuvels, opge-
doemd uit donkerblauwe zee, zijn barre kapen, witte huisjes hier en
daar verspreid, en eindelijk de kleine warwinkel van bizarre houten
gebouwtjes en uitbouwtjes rondom de baai, was het een afgelegen oord,
gelijk een vliegenvlekje op de wereldkaart verloren, hoewel in werke-
lijkheid toch groOt genoeg. Zo moesten er meer zijn, bij tientallen in
deze streken. Dit was echter een neger-eiland, zo goed als zonder blan-
ken, en deze moeilijkheid had hem aanvankelijk zo perplex doen staan
en bijna wanhopig gemaakt.
Voor het schip al aan de kade lag, had hij het reeds gemerkt. Ze

krioelden er rond met hun forse, lenige gestalten, half-naakt in hun
gescheurde blauwe broekjes en op blote voeten; of in fel-gekleurde
calico's en vodderig-bizarre hemden. Lacherig liepen ze te dringen of
met druk gebaren naar het schip te schreeuwen. En zonder moeite had
hun zwarte blik, nog zwarter dan die afgeplatte, glimmende gezichten,
juist in hem de enige passagier ontdekt, temidden van de anderen, voor
een deel toch blanken net als hij, die aan de reling stonden.
"Mister, ik uw koffer dragen! Mister, ik heb auto voor u! Baas, kom
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je met mij mee, ik weet goed hotel! Imperial! Imperial! Patroon,
mosjeu, de meisjes, ik heb mooie djuggu-djuggu!"
De slungelige neger die dit laatste riep, begon meteen te wiegelen

met zijn heup, in gladde, makkelijke slapheid. En de anderen die bij
hem op de kade stonden, lachten luidkeels, dat het schalde. Een paar
anderen weer begonnen te dansen, - op een vreemde, schokkende
muziek die uit de verte klonk. De zon blonk fel op elke ontblote
kroeskop, maar scheen geen van hen te deren, ook al glom al wat ont-
bloot was van het zweet, - niet minder dan hun glinsterend-witte
tanden, in wat hem toen nog een permanente, vriendelijk-botte grijns
had toegeschenen.
Dit was de eerste nieuwe werkelijkheid voor Eildert Schagenaar. En

dat hij zowat geen blanken op de kade zag; haast niets dan negers en,
in hun strakke dunne kleren, duidelijker nog dan in naaktheid uitge-
lijnde negerinnen. De aankomst van de boot leek op een volksfeest,
zijn intrede op het eiland net die van een vorst, verwelkomd door een
opgetogen menigte.
Daarna, toen hij eindelijk goed en wel aan wal gestapt was, kwam

de tweede werkelijkheid, geleidelijker, op hem af. Maar ook verrassend.
Dat de negers met een man of vier de éne koffer die hij droeg, en die
hem klein genoeg was om hem zelf gemakkelijk desnoods een uur ver
te kunnen dragen, ongeveer aan flarden uit elkander rukten, uit pure
ijver en gedienstigheid, en onderwijl hem aan de mouwen trokken om
de voorrang, tierend en met hevig schelden naar elkaar, zodat hij dacht
dat het een vechtpartij ging worden. Totdat hij opeens een wrakke
auto ingeduwd werd, die meteen met ruw geratel aansloeg, terwijl de
koffer voorin met voorzichtig, waarlijk teder strelen van een achttal
donkere handen neergelegd werd, - handen die hem nu betaling vroe-
gen voor zover ze niet het een of ander roestig ijzer van de auto hielden
vastgeklemd, zodat het voertuig schuddend op zijn plaats bleef staan
totdat hij wat geld had rondgedeeld. Vier man voor één koffertje! En
toen de auto eindelijk wegreed, kwam nog vlug een vijfde neger opge-
doken, die zo handig als een kat op het spatbord sprong en meereed
met de rammelkast.
"Zijn wij er nou al?" had hij dom gevraagd, toen de auto nauwelijks

honderd meter verder knarsend stil hield voor een houten bouwsel, dat
hem sterk herinnerde aan het Tsaar Peter-huisje in Zaandam, maar dat
in onbehouwen, grote letters het verwaten opschrift droeg: "Hotel Pen-
sion Imperial".
De neger die was meegereden, stelde op een toon van rotsvast gods-
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vertrouwen vast: "Ik heb u hier gebracht," als om hem de laatste kans
tOt weifeling te ontnemen, en zette alvast zijn koffer op de zandhoop
die hier voor trottoir moest doorgaan.

"Wie neemt voor zo'n stom klein eindje weg een auto!" had hij nog
geprotesteerd. Maar de chauffeur keek met zijn effen zwart gezicht zo
blank als ... zeg de blankste gulden. En de stomme vreemdeling die
hij helaas nog was, had netjes te betalen. Niet zo zuinig ook, - de
parasieten!

Nog voor hij hiermee klaar was, kon Schagenaar zoeken naar zijn
koffer. Binnen, in wat hij toen nog "een keet" genoemd had, maar wat
later toch gebleken was nog een der beste en nieuwste huizen op het
eiland te zijn, vond hij de andere neger geduldig op een bankje gehurkt
naast zijn eigendom, in de kale, van alle zonlicht afgesloten ruimte. In
de opening die verder naar binnen toegang gaf, hing tegen de deurstijl,
meer dan dat hij stond, weer een andere, nogal gezette zwarte. In een
borstrok met gaten, die de stevige armen bloot liet. Boven zijn vettige
blauw-katoenen broek bleef hij daar onverschillig toezien, - vreem-
deling of geen vreemdeling. Zo onverschillig, dat zelfs de man die Eil-
dert's koffertje bewaakte, op enigszins plechtige toon hem aankondig-
de: "Dit is meneer die i k voor je gebracht heb:'

Ook dit brengen kostte natuurlijk geld, en het kamertje dat de gast
kreeg toegewezen, was abominabel. Bij zijn binnenkomen zag hij de
kakkerlakken wegvluchten van de wankele wastafel naar het bedroe-
vende bed. Maar zijn besluit om dadelijk op zoek naar iets beters te
gaan, bleef zonder resultaat. Hij trotseerde de barre zon, bezocht nog
twee, drie andere gelegenheden, waar hij toevallig langs kwam. Ze
waren nog veel slechter gebleken dan waar hij zat, zodat hij vermoeid
en drijfnat van het zweet tot de conclusie moest komen, dat hij nog op
de beste plaats beland was, die er in dit van hel en hemel gevloekte
oord te vinden was.

Na zulke ervaringen gedurende de eerste dagen, had hij al spoedig
het besluit gemaakt, geen genoegen te nemen met de bizarre werkelijk-
heid die hij hier aantrof en die hij toch had te aanvaarden. Want van
teruggaan kon er geen sprake zijn. Hij zou het op de een of andere
manier toch moeten klaarspelen zijn misschien wat te lichtvaardig in
elkaar gezette, maar dan toch uitstekende plannen te verwezenlijken,
om in zo kort mogelijke tijd de rijkdommen eruit te halen, die naar hij
hoopte voor iemand met hersens en energie hier te vinden zouden zijn.
Ze wàren er; wanneer je uit je doppen keek, dan zag je het meteen.
Goud lag op straat, maar niemand durfde er naar te grijpen, niemand
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had er zin in, al riep hier, zo goed als elders, iedereen er om. Alleen, de
moeilijkheden waren hier wel eigenaardig. Maar ze waren er om te
overwinnen. En dat het niet aan hem zou liggen, daarvan was hij al
tevoren overtuigd geweest. De gok zat hem in de werkelijkheid die hij
hier aantrof, niet in die innerlijke werkelijkheid die hij meebracht.
Zeker, de omstandigheden waaronder Eildert Schagenaar dit avon-

tuur - want dat was het geweest - had moeten wagen, zouden op
ieder ander fnuikend hebben gewerkt en hem waarschijnlijk tot een
minder gewaagde oplossing (want nu wàs het een oplossing) hebben
genoopt. Maar hij durfde risico's te nemen, gaf een poging enkel op
wanneer hij kans zag voor een betere. Hij was tenslotte een Hollander
van de oude stempel, een jongen van Jan de Witt, die er altijd al van
overtuigd geweest was, dat het vaderlandse heil niet als een afgelikte
houten lepel in moeders pappot stak, maar over de wijde zeeën moest
gezocht worden; daar waar de mensen nog niet wisten dat er bij hen
de overvloed voor het oprapen lag, als je maar wat hersens en energie
bezat. Alleen, hij had nooit eerder een kans gehad. Niet voordat juist
zijn pech hem had genoodzaakt om over elk dood punt heen te komen.
Had hij soms de oorlog gewild, en de komst van de Duitsers? Hij had
gedacht slim te zijn, en jarenlang had het er ook op geleken, had hij
geld verdiend als water. Geld dat helaas even gemakkelijk verdween
naderhand, als het eerst verdiend werd. En dat de oorlog tenslotte an-
ders afliep dan hij redelijkerwijze gecalculeerd had, dat lag aan oor-
zaken die hij niet in de hand gehad had, en was een deel geweest van
zijn opeens weer opgekomen pech. Dat was te danken aan de vervloek-
te Amerikanen, die nu een Holland, zónder Duitsers, pas goed bewoon-
baar maakten met hun dollaroverheersing. Zodat hij niet behoorlijk
meer aan de slag had kunnen komen en had moeten knoeien met de
assuranties waarvoor hij moest lopen leuren.
Op het nippertje, dank zij connecties uit de gulden oorlogsjaren,

had hij zich nog buiten de greep van de justitie kunnen houden. En
men mocht hem niet méér ontdekken. Van zijn laatste geld was hij
dus - veertig al, maar in zijn volle levenskracht nog - weggegaan
naar hier, een plaats waarvan hij puur bij toeval eens gelezen had,
maar die hem toen al erg aanlokkelijk leek. Met beide handen had hij
aangegrepen om op eigen risico voor een bekende, degelijke firma
ginds in Holland, uit te kijken naar export uit deze streek, en een
agentschap op te bouwen, iets dat mogelijk zelfs uit kon groeien tot
wat groots. Precies als vroeger, toen nog grote Nederlanders leefden;
zoals eoen in het thans "versuymt Oostinje" had gedaan, waar alles
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nu verspeeld was door de democraatse kippen zonder kop. Hij wilde
er niet aan denken ...

Hier, niet ginder lag vooreerst zijn kans. Maar het bleef moeilijk.
Hij had al zijn hersens nodig om de werkelijkheid, het vreemd en on-
gerijmd gedoe hier op dit negereiland te doorzien. Er làg geen goud
op straat, maar toch ... het wàs er, wachtte op zijn ontdekker. Of-
schoon, ook al was er eindelijk iemand hiertoe bekwaam, er bleef toch
nog één grote moeilijkheid te overwinnen: de mensen, het eigenaar-
dige soort van menselijke wezens, want dat waren het toch, die dit
eiland bewoonden en beheersten. Menselijke, ofschoon redeloze
wezens.

Want al gauw was het Schagenaar gebleken, dat het allergrootste
vraagstuk hier was: de rijkdom, die juist aan een plaats als deze in
overdaad door de natuur geschonken was - voortreffelijk land en
grote vruchtbaarheid - te laten rapen door de hiertoe aangewezen
handen, bij gebrek aan machines, die er nog niet voor uitgevonden wa-
ren. Werkkrachten moest hij hebben; echte handen. Die van de be-
woners van het land. Neen, niet de zijne. Die hadden een betere taak,
want hij had hersens en een onverzettelijke energie, en wie daarmee
behept was, kon niet anders dan daardoor superieur zijn en moest zijn
handen slechts gebruiken om er leiding mee te geven aan de ezels, die
niets beters konden dan het ruwe werk.

Maar dan moest je ergens anders zijn terechtgekomen dan juist on-
der negers; dat had hij ook die eerste dag al kunnen merken. En daarna
tot razend-wordens toe. Ze vielen liever dood, de kerels, dan hun poten
uit te steken voor iets beters dan een aalmoes of geschenk. Hun groot-
ste lust en leven was te vegeteren. En gek genoeg dat de natuur, tot
op een zekere hoogte dan, dit zelf bevorderde. Een beetje voedsel was
er altijd wel, voor iedereen. Voldoende om als een dier te leven, wat de
meesten dan ook deden, die in krotten of in hutten sliepen of de rest
van het etmaal lanterfantten, in hun lompen of - waar ze het vandaan
haalden wist je niet - potsierlijk rondflaneerden als een SOOrtvan gek-
geworden dandy's. Met de vrouwen. " 0, een zwarte was tenslotte
beter dan volstrekt geen; maar ze waren even lui. Te vrolijk en te
lacherig, zelfs bij het minnespel. Ze wisten niet wat ploeteren was, of
zorg voor morgen, of productie van iets anders dan maar kinderen,
kinderen. Getrouwde en ongetrouwde vrouwen, oude en jonge, meisjes
soms nog, allen, brachten steeds maar kinderen voort, waarvan de helft
wel stierf, maar de andere helft mee-vegeteerde. In dat overal maar
samenhokken bleef de hele energie van dit volkje steken. Telkens stier-
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ven er wel, plotseling en makkelijk; onder groot misbaar van maag en
vriend. Maar op zo'n sterfhuis al, aan het eind, begon het vrolijke
leventje opnieuw. Omdat de natuur bleef zorgen dat ze konden voort-
bestaan.
Van welvaart was er uiteraard geen sprake toen hij kwam. Hoe zou

dat kunnen als ze nauwelijks de moeite namen om een kokosnoot te
plukken, en maar liever voor zich uit onder een boom lagen te zingen
tot het er iets beliefde omlaag te vallen, dan te klimmen en te plukken
en zo'n kostelijke palm een beetje te verzorgen. Nog steeds waren hier
de kokospalmen in de tuinen, tot aan het strand toe, talrijker dan de
negers, groeide en bloeide alles wat er maar bij toeval in de grond
terecht kwam, zonder dat er iemand naar omkeek. Maar welvaart
vergde arbeid, en dat was de kunst: die bende ertoe te dwingen!
Eildert Schagenaar had er dikwijls over gesproken met de enkele

blanken die er net als hij (maar nog veel langer) zaten te wanhopen en
middeltjes te beramen om iets van het eiland terecht te brengen. Ze
hadden het tij niet mee. Want nadat eens, al rwee generaties her, plot-
seling, van de ene dag op de andere, de negers van slaven tot vrijen
waren verklaard, hadden zij alle plantages verlaten en zich over het
hele eiland verspreid, om er een ongekend vrolijk en zorgeloos leven-
tje te leiden. En zo was dat gebleven.
Hun nazaten voelden zich vandaag te goed om vrijwillig het werk

te doen dat de voorouders eens onder dwang hadden moeten verrich-
ten. Alsof arbeid niet adelde, en alsof niet uitsluitend door arbeid
onder deze horde een elite kon ontstaan.
Helaas waren de vroeger zo goed onderhouden plantages na luttele

jaren al in verval geraakt, en de weelderige plantengroei die hier overal
rondom nog te zien viel, was slechts het treurig restant van de werke-
lijke welvaart uit een paar gouden eeuwen. De negers waren te dom
om het te merken. In hun brooddronken branie hingen zij de vrije bur-
ger uit, terwijl zij leefden als beesten. Ze hielden er zelfs een soort van
Parlement op na, terwijl ze zo krom spraken als kleine kinderen; en
ze meenden dat democratie - waar zelfs Europa aan ten onder ging!
- hetzelfde was als vrijuit schelden, leuteren, en vooral niets doen.
Niet werken, - althans niet zoals stond geschreven: "in het zweet
uws aanschijns". Wat in dit klimaat toch heus zo'n kunst niet was.
Zo had hij dan sinds zijn aankomst menige maand zien voorbijgaan,

dat wel de stoomboot die de enige verbinding vormde met de buiten-
wereld, gearriveerd en weer vertrokken was, maar ondanks de hersens
en de energie van Eildert Schagenaar zonder zijn export, waarvoor hij
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maar geen noemenswaardige hoeveelheden bijeen kon krijgen, en zon-
der zelfs een hoopvol bericht aan de firma te Amsterdam, die zeker in
haar vuistje lachte omdat zij hem op eigen risico had laten vertrekken
en voorlopig van hem af was.
Ongehoorde prijzen had hij de negers aangeboden om hen er maar

toe te bewegen de plantages af te romen, die nu feitelijk aan niemand
meer toebehoorden. Tevergeefs. Ze waren niet in staat te begrijpen, dat
zij met bedragen zoals zij nog nooit bij elkaar gezien hadden, een beter
en gezonder leven konden leiden en zo werkelijk beantwoorden aan
de eisen die ze onophoudelijk met de mond stelden in hun ridicule Par-
lement, maar die ze nooit verwezenlijkten in hun aangeboren luiheid.
En zijn mede-blanken, die hier jarenlang al even grote armoedzaaiers
waren en zich bij de toestand hadden neergelegd, zo goed en zo kwaad
als het ging hun existentie bijeen scharrelend, hadden hem in zijn
gezicht uitgelachen, omdat hij de moed niet opgaf net als zij, en nog
steeds volhield: "Goud ligt hier vergooid. Alleen ontbreken handen
om het op te rapen en het naar mij te brengen, die het wel verschepen
zal". De eigenwijze Hollander werd hij genoemd, en dat was alles wat
hij met zijn hersens en zijn energie bereikt had.
Toch restte hem niets anders dan verbeten koppig-zijn in deze ab-

surde wereld. Er moest niettemin, onmogelijk als het scheen, een mid-
del wezen waardoor hij op deze dwaze, grillige en onbetrouwbare
negers vat kreeg. Waardoor hij hen kon dwingen, zo niet paaien, om
uit hun kinderlijke zorgeloosheid eindelijk te ontwaken, en als man-
nen en gezonde vrouwen aan te pakken, iets te maken van de grote
mogelijkheden die er waren, voor zichzelf iets te bereiken en daarmee
ook iets voor hem en voor zijn verre vaderland, - hij was geen egoïst!
Maar deze sterke en gezonde kerels, deze lacherig-wellustige negerin-
nen bleven grote, domme kinderen. Schijnbaar makkelijk te winnen,
maar gemakkelijker nog af te leiden van hun doel.
Eens had hij hen haast zo ver als hij hen wilde hebben. Met belof-

ten, praten, wekenlange moeite had hij er een vijftigtal bijeen om op
een van de heuvels kokosnoten te plukken en gereed te maken voor de
eerste afscheep. Het had geld en goede woorden bij de vleet gekost,
eer hij hen in het armzalige gehucht verzameld had, dat op de plaats
stond waar eens een welvarende plantage was geweest. Hij had de
werkzaamheden juist na eindeloos geharrewar verdeeld, en meende dat
hij nu de laatste kletserij had overwonnen en beginnen kon, toen één
enkele ongenode neger hem de hele zaak weer liet mislukken.
"Komfa! Daar is Komfa! " riepen allen op het ogenblik dat plot-
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seling de man verscheen, je wist niet waar vandaan. "Ay Komfa, laat
je kunsten zien! Wat kun je nog?" schreeuwden ze lachend door
elkaar, en reeds begonnen enkelen te dansen van de pret.
De neger die zo hartelijk werd verwelkomd, was er een van het

dandyachtige soort, beslist niet daar gekomen om ook maar een vinger
uit te steken. In een vuurood overhemd en een zeegroene wijde slob-
berbroek, op glimmend-bruine schoenen, met een op het achterhoofd
gedrukte strohoed en iets als een wandelstok je in de hand, was hij de
verpersoonlijking van een nietsnut die het goed en naar zijn zin had,
- redeloos - volkomen tegen alle levenswetten in. Om zijn dikke
mond lag er een grijns van zelfgenoegzaamheid, en alsof hij in een
rheater voor het voetlicht stond, boog en lachte hij naar alle kanten
vanwaar zulke hartelijke begroetingen hem tegenklonken.
Eildert Schagenaar ging naar hem toe.
"Beste vriend," zei hij met de gemoedelijkheid die hem nog de

beste toon gebleken was om iets bij de zwarten te bereiken, "je bent
hier niet gewenst vanmorgen. We zijn naar hier gekomen om te
werken!"
"Ik werk ook, chef," antwoordde de opgedirkte man.
,,0 ja? Ik heb jou niet gehuurd," zei Schagenaar. "En je bent ook

niet in werktenue gekomen, is het wel?"
"Ik werk voor hun!" De neger wees naar de omstaanders, die

begonnen te juichen en weer riepen: "Laat je werk zien, Komfa! Ay,
je amuseert ons. Ay, je bent toch onze lieveling."
"Vandaag heb ik iets nieuws!" zei Komfa, met de ogen wijd-gesperd

om veel verwachting bij de toeschouwers te wekken. "Iets dat nog
geen mens vertoond heeft. Voor meneer hier, die het goed meent met
de negers en ons rijk wil maken."
"Laat het zien! Vertoon je kunsten, Komfa!" juichten allen. En de

stem van Schagenaar, zijn protesten en gebaren om het gevaar van
deze afleiding, nog vóór het werk begonnen was, te bezweren, gingen
hopeloos verloren in het vrolijke rumoer.
De neger Komfa, met het stokje onder de oksel geklemd, stak zijn

handen in de zakken en haalde twee handenvol tollen te voorschijn.
Het waren eenvoudige houten drijftollen, alle verschillend gekleurd.
Hij sperde zijn mond wijd open en bleef zo, met die dingen vóór zich
in zijn handen een paar seconden onbeweeglijk staan. Toen schoot hij
in een gierende lach die aanstekelijk werkte op alle aanwezigen, be-
halve Eildert, en riep tenslotte uit: "Ik ga ze niet opeten, hoor! Neen,
ik heb al gegeten vanmorgen, bij een van mijn schatten."
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"Bij Jojo!" schreeuwden enkelen. "Bij Nana, hè?" riepen beter in-
gelichten.

Komfa schudde van neen en lachte: "Ze was dikker. Net als deze
tol. En ik heb haar net zo vaak als al de tollen hier ... "

De menigte begon opnieuw te lachen en ditmaal kwam de hilariteit
niet meer tot bedaren.

"Net zoveel keer heb ik haar dankje gezegd," trachtte Komfa in het
midden te brengen. Maar het smoorde half in zijn eigen lach.

Nadat zijn conférencierskunst zich een poosje zo ontplooid had, riep
hij vol zelfverheffing uit: "Kijk nu goed, en kijk of iemand op de
wereld dit kan nadoen!"

Hij smeet een van de tollen draaiend op de grond, trok onder zijn
oksel het stokje weg, dat een zweep bleek, en sloeg op de dansende tol
los. Maar terwijl het ding daar vóór hem op de grond stond te draaien,
wierp hij een tweede ernaast, ook draaiend. En daarna een derde en
een vierde, terwijl ze beurtelings een striem kregen, die sneller volgden
naarmate er meer tollen bij kwamen. Weldra stonden er zo zeven, acht
gekleurde tollen in een kring te draaien, beurtelings wegge zweept en
weer teruggehaald, maar onophoudelijk wervelend. Werkelijk een
kunststuk, dat ook als zodanig gewaardeerd werd, want de menigte
riep luid "Hoerrah!" bij elke nieuwe tol; ze juichte, klapte in de han-
den, lachte en tierde.

Waarop vanzelf het wedden begon. Welke tol het eerst zou val-
len. Daar, de paarse! Neen, misschien de gele. Maar die werd weer
snel in het gareel gezweept. De donkerblauwe dan ... ofwel de helder-
witte. "Een dollar op de witte! W,ie wedt er een tegen twee op hem?"

"Witte winnen nooit!" werd er geroepen. ,,'t Is de zwarte die gaat
winnen, of de bruine! De witte is een waggel aar, kijk maar! De bruine
is de beste danser!"

"Neen, mulatten gaan het eerst eraan!" werd er gelachen.
Eildert Schagenaar stond daar op een afstand met gekruiste armen

toe te zien in machteloze woede. Hier ging weer een kostelijke dag, die
handenvol gekost had, naar de bliksem. En die nog geen kokosnoot op-
bracht. Enkel tollen.

Vijftig mannen, vrouwen, in het vooruitziGht van een prachtig dag-
loon, _~rvan afgehouden door een kerel met een kleine zweep! Het
waren kinderen, neen, stomme dieren! Daar ging zijn geld en moeite,
ondanks al zijn hersens, al zijn energie!

Opeens was daar het denkbeeld. De geniale inval, juist door wat hij
hier vlak voor zich zag gebeuren. Hij kalmeerde en dacht: dan zal dit
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wel het paardenmiddel zijn. Ik zal het doen, voor vaderland en vorst
(dit laatste ben ikzelf), al gaat het dan ook erop of eronder. Zo kunnen
wij toch niet blijven doorgaan; ik ben al haast aan mijn laatste mo-
gelijkheden toe. Maar dit is de uitweg!
Hij wachtte tot er een ogenblik van iets meer kalmte was ingetre-

den en begon toen met volle borst zijn werkvolk toe te spreken, -
met een paar bezwerende gebaren.
"Jongens," riep hij, ,,'t is vandaag dus een vrije dag. En leve Komfa.

Morgen gaan we doc:~.En om het werk plezierig voor jullie te maken,
huur ik Komfa ook. Maar zorgt dan, dat je morgenvroeg om zeven uur
weer hier bent. Afgesproken?"
"Leve onze baas!" werd er gejuicht. "Ay, Komfa, zie je wel, je hebt

geluk gebracht. Je blijft bij ons, hoerrah! Je moet ons morgen weer
iets nieuws vertonen!"
Iemand roffelde al op een lege kist. Een ander begon meteen te

dansen op dit kale ritme, en in een oogwenk was het een compleet feest
cnder het lommer van de volbeladen kokospalmen, met hun lang al
overrijp geworden trossen, hoog onder de ritselende kronen. Schage-
naar maakte het niet langer mee, verdween.

De volgende ochtend vroeg, toen hij het huis verliet waar hij nu
samenwoonde met een blanke familie - Scandinaviërs waren dat -
keken deze hem na, omdat hij er zo wonderlijk uitzag, zo heel anders
dan gewoonlijk. Hij had een breedgerande strohoed opgezet; een dik
grijs wollig hemd met open kraag bedekte zijn bovenlijf en daaronder
had hij een donkere rijbroek aangetrokken, waarvan de wijde poffen
puilden alsof hij twee hammen in de zakken meedroeg. En diepofbroek
stak weer in twee hoge, glimmend-zwarte rijlaarzen. Niemand liep
zo op het eiland, en hij moest dit tenue ergens van onder uit zijn kof-
fers hebben opgediept. Zijn gastvrouw vroeg zich af, waar of hij bij
mensenmogelijkheid een paard gekocht kon hebben, om er zo op uit
te gaan, en wat de Hollander nu plotseling bezielde. Was hij bezig
gek te worden in deze voor blonde mensen zo gevaarlijke tropen?
Eildert Schagenaar wist echter precies waar hij op uit was. Toen hij

op de voormalige plantage aankwam, waren de meeste negers en
negerinnen er al, - en in wat voor een opgewekte stemming! Op het
geroffel van een paar primitieve trommen, begeleid door twee banjo's,
dansten zij in een grote kring onder de bomen, stappen voorwaarts,
stappen achtetwaarts, aangevoerd door Komfa, die er nog beeldiger
uitzag dan de dag tevoren. Zijn lichtgeel hemd met zwarte spikkeltjes
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en zijn smetteloos hemelsblauwe broek vlekten vrolijk springerig
tegen de schaduw, nog licht nevelachtig, onder in de kokostuin. De
beweeglijkheid en energie die hij, evenals de anderen, zo vroeg 's mor-
gens al tentoon spreidde, was verbazingwekkend, ook al bracht het
schouwspel daarvan bij Schagenaar niets anders teweeg dan een opwel-
ling van zo kwaadaardige drift, dat hij voelde hoe het hete bloed hem
naar zijn kop steeg, terwijl onwillekeurig zijn vuisten zich balden.
Doch hij beheerste zich en liep langzaam, als besluiteloos op de

troep af, waarbij zich steeds meer mannen en vrouwen kwamen voe-
gen, de meesten haveloos en in lompen, maar zorgeloos en lacherig.
Alle zwarten uit de buurt waren hier zo zoetjesaan bijeengestroomd.

"Ay Komfa, Komfa, zet hem erop! Zet je beste beentje voor!" rie-
pen zij al dansend en in de handen klappend.
Schagenaar was tot vlakbij de kring genaderd, en niemand scheen

hem op te merken, zo verrukt waren de aanwezigen van het dansen
en springen waaraan geen einde kwam, omdat telkens ~anneer een
paar vermoeiden even ophielden, er alweer een aantal anderen waren,
die juist met frisse moed begonnen, - de vrouwen haast nog wilder
dan de mannen. En áls ze hem ook al zagen, zoals hij daar als een
soort van onpartijdige rechter terzijde stond, niemand scheen er zich
iets van aan te trekken. Ze waren volkomen onder elkaar, terugge-
keerd in de voorouderlijke kafferkraal, nabij de ongerepte jungle.
Komfa bleef de meest beweeglijke, de onvermoeibare. Soms scheen

hij, weg in vervoering, vederlicht te deinen. Dan weer lachte hij luid-
op, maakte grote koddige sprongen of gleed slangachtig tussen de
anderen door, die in een verwarde kring op en af dansten. Een van die
snelle bewegingen bracht hem tot juist vóór de plek waar Eilden Scha-
genaar met gekruiste armen en vastberaden, hard gezicht stond toe
te zien.
Op dat moment gebeurde het. In een oogwenk. Met één greep van

zijn linkerhand had Schagenaar de neger vast bij zijn broekband op
de rug. Een ruk, en de nog in dansbeweging kronkelende Komfa
voelde, hoe zijn mooie hemelsblauwe broek over het bollende achter-
ste getrokken, dit donkere lichaamsdeel ontblootte, terwijl tegelijker-
tijd een bullepees uit Schagenaar's rijbroekzak gezwiept kwam en er
over heen striemde, twee, drie maal, zodat de neger het uitschreeuwde.
Maar zijn pijnkreet werd overstemd door het gebulder van de blanke:
"Naar je werk, luie dagdief, en meteen!" Terwijl de bullepees nog-
maals zwiepend door de lucht op zijn achterwerk neerkronkelde.
Met een paar instinctieve vluchtsprongen had Komfa de dichtst-
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bijzijnde kokospalm bereikt, en als een kat zo snel klauterde hij langs
de stam omhoog, totdat hij veilig en wel nabij de kruin, onder de
vruchten zat. Zijn prachtige plunje bleek hem niet het minst te hebben
gehinderd bij die bliksemsnelle manoeuvre. En nog in de schrik die
hem daartoe genoopt had, schreeuwde hij naar beneden: "Wie me in
de buurt komt, breek ik zijn kop met een kokosnoot." Hij was al
bezig met zijn ene vrije hand aan een vrucht te rukken, die dadelijk
met een plof naar beneden viel.
Niemand had echter tijd gevonden aandacht te schenken aan zijn

dreigement, want Schagenaar's zweep, eenmaal in actie gekomen, ran-
selde nu op de ruggen der overige negers en negerinnen neer, begeleid
door zijn bulderend geschreeuw: "Naar je werk, ellendelingen! Naar
je werk! Ik betáál toch ervoor! Naar je werk."
Het gekerm en gejammer der zwarten was zo luid niet, of Schage-

naar's stem bleef daar bovenuit klinken, terwijl hij als een razende te
keer ging, niets of niemand ontzag, en het zwiepen van de bullepees
de enige muziek was die opeens nog over bleek.
De mannen hadden het gemakkelijk genoeg. Ze zaten ieder boven

in een boom, voordat hij ze goed en wel geraakt had met een lange
uithaal van zijn zweep. Maar de vrouwen die hij had aangehuurd om
de vruchten te rapen en weg te dragen, raapten nu striemen en kerm-
den: "Dankje, dankje meneer!" op de manier waarop men hier, nog in
de trant van een al lang voorbije slaventijd, om genade smeekte bij
een afstraffing, door de bastiaan jammerend te danken voor zijn slaag,
en hem zo te rechtvaardigen. De vrouwen hielden ieder een stam om-
klemd, terwijl Schagenaar maar ronddaasde, en zij schenen niet in
staat te vluchten.
Wel kwamen er kokosnoten naar beneden gesuisd, bij wijze van

projectielen, maar enkele raakten de vrouwen in plaats van de blanke,
en de getroffenen jammerden niet meer maar krijsten luidop: "Mijn
god, mijn god, ik sterf!" al bleven ze verder onverlet nabij hun stam.
Eén kokosnoot kwam toch nog hard op de kop van Schagenaar

terecht, terwijl hij bezig was te roepen: "En nu plukken, donderhon-
den, als de bliksem! Als de .. ." Door de slag voltooide hij de onge-
twijfeld veelbelovende metafoor niet. Maar dat was dan ook het enige
effect van de worp. (Ofschoon later misschien zou blijken dat er iets
met zijn bovenkamer hopeloos in de war geraakt, of altijd in de war
geweest was.) Hij zette alleen zijn breedgerande strohoed weer recht
en ging onvervaard voort met bulderen: "Wie zijn boom uitkomt,
zonder dat alle rijpe vruchten daarboven geplukt zijn, wordt hier ont-
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vangen met een nieuw pak rammel!" En tegen de vrouwen: "Jullie
rapen, en stapelen alles op een grote hoop hier! En pas op!" Als een
labarum zwaaide hij de zweep bij elk dier woorden.

Dit alles klonk noch pijnlijk, noch waanzinnig, en de negers die het
hopeloze van hun toestand inzagen, gingen, toch al eenmaal een ver-
woede pluk begonnen, in 's hemelsnaam maar even verwoed ermee
door tot ze, toen er geen vruchten meer over waren, verlof kregen
zich omlaag te laten zakken, om dadelijk daarop onder dreiging van
de bullepees een volgende boom ingestuurd te worden. Niet anders dan
of ze apen waren, en geen mensen; arbeiders en geen vrije burgers van
het eiland.
Toen de middagrusttijd aangebroken was, had Schagenaar hen vol-

komen in bedwang en getemd. Terwijl hij bovendien er zelf van stond
te kijken, hoeveel er verzameld was. De aanzienlijke berg noten die
er lag, vertegenwoordigde een even aanzienlijk bedrag.

"Vanavond dansen! " beloofde hij, rondgaand waar de negers, schich.
tig en melancholiek, bij elkaar gehurkt zaten te eten. "Maar eerst van-
middag nog een paar uur ronen, wat jullie doen kunt. Voor hem!"
voegde hij eraan toe, en liet zijn bullepees nogmaals boven zijn hoofd
zwaaien.

In angstige verrukking keek het werkvolk er naar op.
Er waren zelfs een paar mannen die hem dankbaar toelachten. Spe-

ciaal doortrapte luiaards, dacht Eildert bij zichzelf, die hij eens extra
in de gaten zou houden, straks, en het waren de eersten die hij de vol-
gende dag de palmen in joeg, toen tot zijn voldoening niet alleen al
. de plukkers en raapsters van gisteren terugkwamen, maar ook een
aantal nieuwsgierigen zich bij hen gevoegd had, wie het lachen weldra
verging, daar de zweep geen uitzonderingen kende, en ook zij tollend
aan het werk gedreven werden. Het was alsof de zwarten, hoezeer ze
ook kermden en protesteerden en zichzelf beklaagden, er heimelijk
schik in kregen, - huns ondanks blij met de terugkeer van een glimp
der glorieuze dagen van voorheen. Niet minder dan hun drijver zelf,
die dag aan dag met zijn succes zijn energie voelde groeien, - de
machtige impuls van zijn ontrefbare hersenmassa achter het hoge,
sproetig-blanke voorhoofd.

Die maand had de stoomboot meer vracht voor Schagenaar's prin-
cipalen in het democratische vaderland, dan haar laadruim bergen kon.
De kapitein beloofde, hem zo kort mogelijk op de volgende scheeps-
gelegenheid te zullen laten wachten, want dat het hoognodig was, zag
hij wel aan de kade die nog vol lag met balen kokosnoten, toen hij,
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wegvoer. Er waren er zelfs in de baai gerold, vrijwillig achterna gedo-
ken door de opgeschoten negerboy's die tot vanuit het water scheef
naar Schagenaar omhoogloensten met wit-verdraaide ogen, om te zien
of zijn bullepees hen niet volgde. En het gekke was, dat er tot zelfs in
het zo vrijmoedige Parlement stemmen opgingen om hem te prijzen
als weldoener des volks, de ontginner bij uitstek der rijkdommen van
het eiland, en de door de hemel gezonden schepper van een nieuwe
welvaart.
"Hoe heb je het klaargespeeld? Hoe heb je het gedurfd?" vroegen

hem de schaarse blanke kennissen, in bewondering voor het onloo-
chenbare resultaat van zijn toch uit-de-tijdse methode.
Eilden Schagen aar grijnsde alvorens te antwoorden: "Ik heb eens

een plaatje gezien, hoe zo'n vroegere slavendrijver er uitzag. En ik
kreeg later als een ingeving de gedachte: ze kunnen dat niet zó gauw
al vergeten zijn. Ook hun tweede natuur, hun slavennatuur, moet ster-
ker zijn dan hun nieuwe leer. Het was een waagstuk, maar ik heb
gelijk gehad."
"Het is nu de kunst om vol te houden," rieden zijn vrienden hem

welwillend aan.
"Het zal een kunst zijn om er ooit mee uit te scheiden," bromde

hij tevreden. "Er moet hier niemand komen om dit gesttndes Volks-
empfinden (hij wist er geen ander woord voor) de kop in te drukken,
dat is alles. In 's hemelsnaam geen Amerikanen!"
Nu was hij dan ook hard op weg te slagen en een erg rijk man te

worden. De middag waarop een troep negers hem, misschien, toch nog
de hersens in zou slaan en aan zijn energie voorgoed een einde maken,
was in elk geval nog ver ...
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Tussen twee gedichten in
het hoofd niet boven de woorden
uitsteken
handschoenen met uitvluchten
aan de polsen vastnaaien
tochtlatten slaan
tegen de kieren van een beter
gefluister
en voorzichtig de ruiten
scherfvrij maken
met donkere repen eigenbelang.

"')Verzen uit de bundel Praten onder rembours, welke bij A. M. M. Stols
versohijnt.
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Geluidsisolaties van vermolmde woorden
geschoven tussen mensen en mensen
met gehoorapparaten
afgestemd op de accu's
van het brute geluid en
op de frequentie van
ratelslagen schrikschoten

Laten wij liever iets nieuws uitvinden
bijv. praten langs de
mobilofoon van onze vingers
en luisteren met weggeschoven ribben
rechtstreeks met het midden van ons hart.
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Van aangespoelde flessen
schemerlampen maken
en het laatste bericht
van de drenkeling verlichten
en stuntelig vertalen
in eigen woorden:
ik ben in dit vers
over boord gesprongen
en zal niet eerder aanspoelen
voor ik verstaanbaar
uit het water wordt gehaald.
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Uit een vlucht trekvogelverzen
boven de hemel van mijn voorhoofd
herken ik je
als mijn eigen hand.
terwijl ik wacht
op je vleugelslag
trek ik reeds schrijvend
de lijnen van het lied
waarop jij neer zult dalen
vogelvers van mijn verdriet.
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DE BOMEN

De kastanje groeit elk voorjaar haastig uit zijn krachten, de beuk
denkt nog een lange tijd: ik begin er niet weer aan, maar de olm hoort
men in zichzelf neuriën en ziet men kalmpjes een sluier weven, die hij
overeind houdt tegen het licht. Weken lang. Ik heb het deze keer
nauwlettend gevolgd. Telkens als ik langs de singel naar mijn werk
liep versnelde ik mijn stap voor de bocht waarachter ik de olm zou
zien en ik vertraagde mijn gang zodra ik het gezicht op mijn boom had.
Ik inspecteerde hem elke ochtend terdege, streng, maar niet onvriende-
lijk, dat kan men niet zeggen.
Omdat ik altijd vroeg op ben heb ik de ochtenden tijd om van mijn

gang naar het werk een wandeling te maken. Om vijf uur is dat anders,
dan heb ik meer haast en minder aandacht en bovendien ga ik dan
meestal de stad door. Maar 's morgens neem ik tijd voor de bomen. Ik
lach de kastanjes een beetje toe, niet helemaal zonder scepsis. Zij moe-
ten het zelf maar weten, wat heetgebakerd zijn zij wèl. Dan komt die
bocht voor de olm. De olm heeft meer klasse. Ik schat of het kantwerk
alweer dichter geworden is. Alsof ik hem elke morgen zijn nachtwerk
overhoor. Hij werkt wel, maar het gaat langzaam, heel langzaam, in
Juli heeft hij pas een kruin. Soms blijf ik even bij hem staan en sla ik
hem zacht met mijn paraplu tegen de stam: toe maar jongen, heus het
mag, het is voorjaar, het is zomer!
Na de olm komt de straat met de border van de gemeentelijke plant-

soenendienst, daar is mijn aandacht voorbij. Heesters, vroegbloeiend,
armoedig geel, rare boompjes met grenadinekleurige bloemen: dat is
het niet. Het zijn geen bomen. Daarna steek ik de straat over en kom
ik in een gedeelte waar het stad is, daar is het werk al begonnen, al
een straat voor de straat van mijn kantoor.

Vanmorgen zal ik mijn olm niet zien en tien dagen niet, want van-
morgen begint mijn vacantie. Ik weet niet wat ik zal gaan doen, ik
heb geen plan gemaakt. Ik ben uit gewoonte om zeven uur opgestaan
en ik heb brood gesneden in de grote kamer waar ik woon, maar mijn
schoenen heb ik nog niet aangetrokken. Ik wil het gevoel dat dit geen
gewone dag gaat worden tot op de bodem genieten.
Ik ga mijn brood eten en mijn melkfles van de gang halen. Daar

blijf ik op mijn sokken op de tegels staan van de brede gang, met de
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fles in de hand. Hoor ik geluid in huis? Ongewoon geluid? Ik zet de
fles terug op zijn tegel en ik ga vlug mijn kamer weer binnen.
Er is iets dat mij tegenhoudt om volgens gewoonte morgenmelk te

gaan drinken. De dag zou dan te veel op de andere dagen lijken. Ik
heb vacantie en ik voel mij wel niet opgeruimder dan op gewone da-
gen, maar ik houd mijn schoenen voorlopig uit; en vanmorgen geen
melk. Vanmorgen zullen wij, om er een andere dag van te maken, eens
uit een andere fles drinken.
De fles die ik van de bodem van een donkere kast til voelt aange-

naam zwaar in de hand. Ik beweeg mij als een geest door de kamer,
onhoorbaar namelijk door die sokken. Ik snijd het lakwitte lood en
trek de kurk en klok en gulp het melkglas van mevrouw half vol. De
malaga die mijn zuster mij gestuurd heeft voor mijn verjaardag. Zij
smaakt niet gek om half acht in de morgen, denk dat vooral niet. Eh ...
voornamer eerder.
Nu neem ik een heel glas. En nu hoor ik het nieuwe geluid in huis

weer en weet ik ook wat het is: de student van boven vóór zou verhui-
zen. Ik ga de gang eens in om te kijken, want men is vrij in zijn vacan-
tie. Maar ik moet direct op zij: twee verhuizers dragen het bed naar
buiten. Ik volg ze en sta op de stoep.
Het is vers weer, koud weer, pas van de nacht. De mannen tillen het

bed in de auto. Zij gaan en komen terug, met een klok de ene man en
met twee koffers de andere en alweer gaan ze naar boven.
De tegels zijn koud aan mijn voeten en ik ga weer naar binnen om

mijn glas malaga te drinken. Het staat mij zo wel aan, dit wordt vacan-
tie, deze dag. Ik hoor de mannen weer van de trap komen, vlugger nu.
In het huis stroomt ergens een kraan. De andere gasten zullen nu op-
staan en geen vacantie hebben en ik zal ze gehaast naar hun werk zien
gaan. Ik besef gelukkig op tijd, dat mij dat straks zal hinderen en snel
wil ik mijn schoenen aantrekken, maar als de auto nu eens wegrijdr?
Aha, dus dat is mijn plan! Nu weet ik genoeg, ik schiet de gang

weer over, de stoep op. Een portier slaat toe, de achterklep is al toege-
sloten en het spatbord gaat trillen, zij gaan weg. Ach, zij gaan weg.
Daar heb ik mijn eerste vacantiedag bijna een droevig gevoel: er gaat
iets weg en ik ga niet mee. Nee? Ga ik niet mee? Ik ben in drie
sprongen bij de achterklep. Ik heb hem beet, mijn voet vindt een steun-
tje, de auto zet zich in beweging, maar ik ben binnen. Niemand heeft
mij gezien.
Op het ledikant liggen dekens en een jas. Als ik daarop ga liggen

ziet niemand mij, aan de kanten niet, noch ook voor of achter. Van
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onderen lijkt het alsof de auto zo snel gaat, dat hij samen met mijn rug
onder mij weggetrokken wordt maar als ik naar 't verschuiven van de
straatgevels reken gaan wij lang zo vlug niet. Nu zelfs langzamer:
stoppen wij? De motor slaat af.

Ik voel door de veren van de auto en de veren van het bed heen dat
de mannen de cabine gaan verlaten. Nu slaan zij een portier dicht,
waarom zo hard? Zo meteen zullen zij lachen als zij mij hier vinden.
Ik blijf liggen, maar ik glimlach al tegen ze. Het duurt wel lang voor
ze komen. Komen ze niet? Ik trek mijn glimlach weer in.

Het is stil. Ik lig uitgestrekt op mijn rug en voel mij langer dan ik
weet dat ik ben: dit is het vacantiegevoel. Waar hangen de mannen
uit? Zouden zij straks nog meer bestelgoed in de auto dragen? Dan
zie ik het wel.

Langs weerszijden rijzen de straatgevels over mij op. De zon staat
zo, dat de ene gevel helemaal in de schaduw staat en dat alleen de
bovenste meters van de andere kant zonlicht vangen. De huizen zijn
betrekkelijk hoog en dit is een smalle straat, hij is voor iemand die op
de bodem ervan ligt, of bijna op zijn bodem, voor iemand die op de
rug ligt, als een kloof in de bergen. De lucht staat doorschijnend, zeer
weinig blauw, vlak boven mij. Kijk nu eens naar die lucht: hij kon
met die zweem van ijsblauw evengoed witheet zijn als klaar en koud.
Maar dit wordt een warme dag, dat kan ik van mijn bed af verzekeren.
Vacantieweer. Sanatoriumweer. Nu kuren, beste kerel, niet alleen stil
liggen, roerloos liggen, maar ook van harte stil liggen, dan zul je zien,
dan ben je over een maand of acht, tien, helemaal de oude. Wat zeg
ik? De oude? De nieuwe, beste kerel! Gelooft U het werkelijk dokter?
Geloven?! Beste kerel, ik ben er zeker van!

Zo is het met sanatoriumweer. Ik lig hier op mijn rug, op de bodem
van mijn gorge en de enkele vogels die hier nu eenmaal over moeten
- anders zouden zij misschien wel omvliegen - de vogels scheren zo
vlug en geluidloos over, dat niets mijn rust aantast.

Nu weet ik, dat de auto weer rijdt. Ik weet het omdat de wanden van
mijn bergkloof zich bewegen en verdwijnen waarna soms delen van
andere voorbijschuiven en 0 ja, omdat ik mij herinner dat ik daarvoor
een ijzeren deur heb horen toeslaan en 0 ja, omdat mijn bed nu weer
met een zacht schudden rijdt. Soms zie ik ook takken van een boom,
maar zij drijven te snel over dat ik ook maar kan trachten ze te her-
kennen.

De auto rijdt langzamer en maakt een breed knarsend geluid. De
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zon schijnt mij voluit in het gezicht. Ik moet geslapen hebben. Wij
rijden over grint. Nog langzamer en daar stoppen wij. Zou dit het
einde van de reis zijn? Ik merk, dat aan beide zijden uit de cabine ge-
sprongen wordt en ik hoor praten. Als wij er hier zijn dan zullen zij -
Maar de achterklep wordt geopend en valt met een smak neer.
Ik richt mij op, ik geeuwen zeg: "Goede morgen!" en ik kan het

niet helpen dat ik glimlachen moet in het gezicht van twee verblufte
verhuizers. Zij kijken mij aan, over mijn sokkentenen, en de ene brengt
uit: "Wel allemachtig!"
Nu komt er een derde gezicht in de vrachtauto kijken. Ik richt mij

op, moet nog steeds lachen als ik begin uit te leggen. Ik zeg tegen de
verhuizers: "Ik rijd al met U mee van de Stokmanstraat. Ik woon daar
ook op nummer 17 en ik kon de verleiding niet weerstaan op de auto
te klimmen toen U wegreed. Ik heb namelijk vacantie, ziet U?"
De ene man zegt bevreemd: "Ik geloof dat ik hem gezien heb van-

morgen. In de gang. Maar" -
De derde, de man die ik nog niet ken, vraagt met belangstelling:

"Dus U was bij Ernst op kamers?"
Ik begrijp dat Ernst de student zal zijn. Ik zeg:
"Ja, bij mevrouw Sanders."
Ik kom de vrachtauto af en stel mij voor. De derde man geeft mij

ernstig een hand en zegt dan tegen de verhuizers: "Waar wachten jul-
lie op?"
Zij beginnen de wagen af te laden. Ik ben op de stoep gaan staan

want het grint was niet prettig voor mijn voeten, ik ben nog steeds op
sokken. De man van het huis blijft mij aandachtig aankijken maar ik
bekommer mij daar niet zo om want - wat zie ik? Niet ver van het
huis is het begin van een opstand japanse lariksen! Ik loop een paar
stappen in die richting.
"Die hebt U zelf niet meer geplant denk ik," zeg ik tot de man, die

mij gevolgd is. "Ze zijn een vijfentwintig jaar oud, nietwaar?"
Het is een heerlijk gazon waar we nu op staan. Aan de ene kant is

het kleine bos, aan de andere kant het huis. Het gras is kort geknipt, het
voelt aangenaam aan mijn voeten. Wat zou ik nu graag mijn sokken
uittrekken om het nog beter te voelen, maar het lijkt mij toe dat dit
een vreemde indruk zou maken.
De man van het huis is langzaam met mij mee gewandeld. Hij kijkt

belangstellend naar zijn lariksen, alsof hij ze voor het eerst ziet, en dan
kijkt hij mij weer aan. Wat is het een vriendelijke aardige man. Ik
zeg:
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"Gelukkig dat et nog mensen als U wonen op buitens als dit hier!
Ik dacht dat alleen rijkgeworden fietsenmakers dat nog konden betalen! "

Hij kijkt mij verbaasd aan en zegt nog steeds niets. Ik merk op dat
hij mooie ouderwetse pantoffels draagt, van trijp. Wij wandelen nu
op enige afstand van het huis, op zij daarvan, en wij kijken beiden
van links naar rechts: naar het huis, over het gras, naar de bomen.

"Zo, U houdt dus van bomen," zegt de man van het huis.
"Ja," antwoord ik hem, "een boom is iemand."
"En ik heb wel eens het gevoel dat ze van niemand zijn; niemands

eigendom bedoel ik," zegt de man van 't huis aarzelend. Ik ben verrast.
"Dat is zeer juist! Men kan hem verpoten, maar ik moet erom

lachen als men zich verbeeldt dat men het eigendomsrecht op een
boom zou kunnen krijgen!"

"Je kunt natuurlijk een perceel grond kopen waar bomen op staan,"
zegt mijn nieuwe vriend, de man van het huis, aarzelend, "maar
toch ... "

"De boom blijft evengoed van zichzelf."
"Je hebt hem er niet mee. Hij staat in eigen beheer ... "
"Voor God de Heer!"
Nu kijkt hij mij weer onderzoekend aan en moet dan lachen; ik

lach met hem mee.
"U bent een type."
"Nee maar, en U!"
Wij zijn nu achter het huis gekomen maar op grotere afstand daar-

van. Het gazon is hier nog veel dieper dan voor en aan de kant.
"Laten wij naar binnen gaan. Er zal wel koffie zijn. Daarna zal ik U

even weer thuis brengen."
Als wij door de achterdeur binnen komen voel ik het marmer van

de gang onder mijn voeten en ik zoek een kleed op om op te staan. In
de kamer is de vloer van hout, dat is aangenamer. Mijn nieuwe vriend
scharrelt met glazen in een kast.

"Moet het beslist koffie zijn? U wilt zeker wel wat anders ook?"
"Malaga?"
"Es kijken wat hier in zit. Zullen we maar niet gewoon een jonge

klare nemen?"
"Graag."
"Op de bomen!"
"Op de bomen!"
Het smaakt niet lekker, maar ik heb het al achterovergeslagen, ik

deed na wat hij deed. Hij schijnt het zelf niet zo onaangenaam te vin-
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den, hij veegt de mond af met de rug van zijn hand.
"Nog eentje?"
"Dank U maar."
Hij weifelt een ogenblik en zet de fles weer in het kabinet. Nu ook

de glazen. Dan haalt hij onder het zelfde kabinet een paar bruine
schoenen vandaan. Hij trekt ze aan op de leuning van een stoel. Daar-
na wandelen wij de gang door naar de voordeur.
"Ernst gaat naar Amerika," zegt hij op het bordes. Hij lijkt mij som-

ber. De vrachtauto is weg. Het is, alsof die er nooit geweest is.
"Hij wordt daar assistent. Hij is erg goed bij, die jongen. Hij moet

zijn kansen hebben, maar ik vind er niet veel an. Ik blijf maar alleen
achter."
"Is zijn moeder ... ?"
"Ja."
"Eh, ik bedoel, is zij dood?"
"Ach, Ernst sprak daar misschien liever niet over, maar ze is weg.

Met een Canadese officier, direct bij de bevrijding al."
"Ik wil U niet misleiden, ik sprak hem eigenlijk nooit. Wij woon-

den alleen maar in hetzelfde pension, ik weet dat hij 's morgens altijd
fluitend de trap afliep, meestal vroeger dan ik. Wat moest hij toch zo
vroeg?"
"Roeien, denk ik," zei de vader. "Of het laboratorium misschien,"

verbeterde hij zich. "Hij heeft een erg goed hoofd, die jongen, anders
hadden ze hem daar in Amerika ook niet aangenomen. Weet U wat ik
deed voor ik dit huis kocht?"
"Ik heb geen idee."
"Ik had een zaak in rijwielen. Blijft U maar even wachten, dan haal

ik de wagen."
Hij komt met een grote open auto voorrijden en ik ga naast hem

zitten voorin. Wij rijden onder de bomen door naar de straatweg. Er
wordt niet gesproken tot wij weer in de Stokmanstraat zijn. Ik sta op
het punt hem uit te nodigen mee naar binnen te gaan maar hij gaat mij
al voor, het huis binnen. Het meisje staat namelijk aan de open deur
met de melkboer te praten. Ik merk dat zij naar mijn voeten kijkt. Zij
drukt zich een beetje op zij om ons te laten voorbijgaan en ik hoor
achter mijn rug hoe zij en de melkboer zwijgen.
"Deze kant op, hier is mijn kamer."
Mijn vriend stapt binnen.
"Vrijwel vlak beneden Ernst ... Mag ik U es wat vragen?"
Ik zoek mijn fles en twee glazen.
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"Vraagt U maar."
"Ging ... ging Ernst al met vrouwen, voorzover U het kon weten?"
"Ik weet het niet. Waarom? Op Uw zoon!"
"Ach, ik had het niet moeten vragen." En alsof hem iets te binnen

schiet toast hij: "Op de bomen!"
"Mensen zijn nu eenmaal niet zo kuis als bomen," zeg ik. "Kom

es hier staan." Ik wijs hem door mijn raam naar de boom in mijn tuin.
"Kijk, dat lijkt alleen een wade van bladgroen, maar pas op! In

trossen hangen de geslachtsdelen in het rond, voor en achter het blad.
Dat kan bij de bomen. Bij deze hebben zij de schutkleur, zijn zij onop-
vallend, maar ze zijn er, en vrij uit."

"Jawel," zegt mijn nieuwe vriend spits lachend, "maar er zijn ook
bomen met gekleurde bloemen!"

"Zeker. Zo is het nu eenmaal, hoe mooier men is des te onbeschaam-
der men zijn mag. Maar ik houd het met deze SOOrt,zonder kleurige
bloempjes. U zou eens moeten weten hoe woest en onbedaarlijk hij
met zijn geslacht ruist, 's nachts, in het voorjaar!"

"Kom ik ga weer. Wat hebt U hier een mooie tafel. Dat is ook een
boom geweest."

"Ja. Ik mag U wel bedanken voor het ritje, voor beide ritten. Mijn
vacantie is met een onvergetelijke ochtend begonnen."

Hij blijft aan de tafel voelen, hij wil nog iets zeggen voor hij de deur
uitgaat.

"Ja," zegt hij mijmerend, "men kan een boom dood maken, om-
hakken en verzagen .. ."

"dat het meters in het rond ruikt naar vers geslacht hout .. ." vul
ik aan,

"en dan is er geen boom meer, maar wat er dan wel is, een klomp,
of neem deze tafel ... dat is weer een ding op zichzelf, niet waar?"

Hij wendt zich tot mij.
"Dat is weer iemand, zoals U het zopas zei!"
,,0 ja," glimlach ik, wat uit de hoogte vrees ik, "maar deze tafel dat

is zéker iemand!"
Nu staat hij aan de deur en wij geven elkaar een hand.
"Komt U mij nog eens opzoeken, als U toch vacantie hebt."
"Ik zal heel graag komen."
Ik ga in de stoel zitten voor het achterraam. Ik kijk naar de boom

in de tuin en vandaar op de klok. Het is elf uur geweest. Ik steek mijn
beide sokkenvoeten uit en kijk over mijn tenen. Wat een heerlijke
ochtend om een vacantie mee te beginnen!
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HET BEZETEN HUIS

Mijn geest is als een heel oud indisch huis,
aan alle kanten naar de verten open
met galerijen en met overlopen,
waarover varens, vogels en geruis

van briezen binnenkomen om hun thuis
te vinden. In mijn ruimten huizen hopen
bedienden, vrouwen, vrienden en verlopen
kind'ren en niemand, niemand blijft er kuis.

Doch soms ben ik mijn liefste wezens moe.
Dan gaan de deuren naar mijn donker toe
en weer ik uit mijn nachten mens en beest.
De tijd wordt dan door stilte opgeschort
en in de reuk der krengenleliën* word
ik van mijn eigen huis de boze geest.

'" Dit is een vertaling van "kembang bangké", de nachtbloem met de be-
faamde krengenlucht.
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Wij gingen samen, prauwen kust; de stranding
brak haar. "Het wenen ruiste als de branding"
dichtte eens een Baliër en ik schrijf zilt:
"Nog steekt het wrakhout in mijn zelfverzanding."

IN BALISCHE HELLEVOORSTELLING

Geen mens is hier zo slecht, dat hij straks in de hel
voor eeuwig branden moet: de hemel komt toch wel.
Zo zet hiernamaalsgloed dit leven in het licht
van de verdraagzaamheid. Bemin die dan. En fel.
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GESPREK OVER ADAM MICKIEWICZl)

A. Waarom stel je eigenlijk zoveel belang in die Poolse dichter?
B. Ik constateer, dat je woorden al bij voorbaat een ietwat denigre-

rende klank hebben, zonder dat je ook maar enigszins op de hoogte
bent van de betekenis van die "Poolse dichter".

A. Bovendien ken je z'n taal niet.
B. Ik geloof riiet dat ik me vergis als ik veronderstel, dat jij Dante ook

niet in de oorspronkelijke tekst leest, evenmin als Don Quichotte.
A. Ze behoren tot de Europese literatuur en daarom ....
B. Wees niet zo bekrompen, m'n vriend; maak Europa nu niet kleiner,

anders beland je, ook op het gebied der literatuur in gevaarlijk
vaarwater. Polen behoort toch ook bij Europa. Wou je Chopin
misschien ook uitschakelen omdat hij ....

A. Natuurlijk niet, maar ....
B. Waarom wil je dan een scheidingslijn trekken russen Goethe,

Byron, Dante en Mickiewicz?
A. Kun je die vier in één adem noemen?
B. Om meer dan één reden. Maar mag ik eerst, om m'n bewering te

staven, beginnen met een citaat van George Sand, toch ook niet de
eerste de beste? "Deze tafrelen," schreef ze naar aanleiding van
Mickiewicz' gedicht "Grafgezang", "deze beelden zijn zo groots,
dat Byron, Goethe noch Dante ze hadden kunnen schilderen. Sinds
de tijden der profeten van Zion, sinds hun tranen en jammerklach-
ten, is geen stem vernomen, die in staat was met een dergelijke
macht iets zo schokkends als de ondergang van een natie te ver-
kondigen." Ze was de Poolse taal evenmin machtig als wij en kende
dit gedicht alleen uit een Franse proza-vertaling.

A. Een "nationale" dichter dus.
B. De ironische klemtoon, die je op het woord "nationaal" legt, is ten

ene male onjuist en bewijst alleen, dat je het begrip "nationaal"
schijnt te verwarren "nationalistisch". Merkwaardig eigenlijk, dat
zo'n belezen man als jij met zoveel literaire kennis niet het onder-
scheid voelt tussen een "chauvinist" en een "patriot". Mickiewicz
was een Pools patriot.

A. Ik meen anders ergens gelezen te hebben, dat hij een politieke
1) De in November honderd jaar geleden gestorven grote Poolse nationale

dichter.
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emigrant was, een dier literaire ballingen, waarvoor jij, als ik me
goed herinner, een grote voorliefde koestert.

B. Ook deze sarcastisch bedoelde opmerking is niet steekhoudend.
Mickiewicz was weliswaar gedurende de grootste tijd van zijn leven
inderdaad een balling, een lot, dat hij deelde met talrijke andere
groten uit de wereldliteratuur, doch bleef ook als zodanig steeds
een vurig patriot evenals bijvoorbeeld in de Duitse literatuur Tho-
mas Mann (al is hij dan ook geen emigrant geweest in de gewone
zin van het woord), terwijl ik de door jou, volgens mij ten onrechte,
geprezen Ernst ]iinger een nationalist zou willen noemen. Indien je
wilt, kunnen we het uitvoerig over deze problemen hebben ....

A. Een andere keer graag. In welke tijd leefde Mickiewicz?
B. In de jaren tussen twee revoluties, tussen de Franse revolutie en

die van 1948. Deze periode omvat, zoals je weet, het tijdperk van
Napoleon, dus ook van het begin ener nieuwe wetgeving (de Code
Napoléon), de tijd van het utopische socialisme en van het begin
van het wetenschappelijke socialisme.

A. Begin nu niet weer met je eeuwige politieke commenraren. Je weet,
dat ik ....

B. Het spijt me, dat ik ze je dit keer niet kan besparen, want men kan
het oeuvre en het leven van Mickiewicz alleen volledig begrijpen,
wanneer men aan de verschillende periodes, waarin hij zijn poëzie
schreef, de nodige aandacht besteedt. De talrijke facetten van zijn
dichterschap zijn, geloof ik, het resultaat van de daarin samenge-
smolten en aan elkaar tegenstrijdige stromingen van zijn tijd.

A. Ik had gedacht, dat hij tot de Romantiek behoorde en nu ga jij
beweren ....

B. Hij behoorde inderdaad tot de Romantiek, m'n vriend, en ver-
enigt in z'n kunst wat daarin scheppend en vooruitstrevend was:
het revolutionnaire élan, dat Byron, Heine en Büchner b.V. even-
eens bezaten, de democratische ideeën, zoals bij Vietor Hugo en
Petöfi tOt uiting komen en de drang om tot een brede historische
synthese te geraken zoals bij Goethe en Herder. Anderzijds was hij
gedeeltelijk tevens een reaetionnair, en vaak een mysticus, hetgeen
immers ook tot het wezen der Romantiek behoorde, en, evenals bij
vele andere dichters uit die periode en trouwens ook later, zijn
oorzaak vond in een diepe ontgoocheling over de loop der gebeur-
tenissen, vooral na het Congres van Wenen. Bij Mickiewicz speelde
daarbij vooral de tragische situatie in zijn vaderland een rol.

A. Ik zie de verhouding tussen Dichter en Werkelijkheid toch anders!
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B. Desondanks moet ik je toch enkele feiten uit z'n leven mee delen.
Mickiewicz kwam uit Littauen, een deel van Polen dus, dat in die
tijd door het Russische Tsarenrijk onderdrukt werd, en onder die
onderdrukking heeft de dichter geleden vanaf zijn kinderjaren.
Overal in zijn omgeving hoorde hij verhalen over ellende en mi-
sère, over opstandigheid en vruchteloos verzet en hij dacht aan
deze dingen in de stilte der diepe bossen, die hem allerlei sagen en
legenden en geheimzinnige vel'halen uit vroeger eeuwen toefluis-
terden. Ik geloof, dat deze romantiek en de volksliederen, die hij
hoorde uit de mond van boeren en lijfeigenen, voor een belangrijk
deel zijn poëzie bepaald hebben en zijn weg als dichter. Toen hij
zeventien jaar was, in 1815, is hij student geworden aan de literaire
faculteit van Wilna en kwam hij daar in aanraking met een ge-
heime organisatie, met de Philazeten (Vrienden van de Deugd),
werd gevangen genomen, in een klooster opgesloten, doch weldra
bij gebrek aan bewijs tegen borgstelling vrijgelaten, doch krijgt de
raad zich in Petersburg te gaan vestigen. Daar leert hij enkele toe-
komstige leiders van de Dekabristenopstand kennen: de dichters
Rylejew en Bestusjew.

A. Drie vertegenwoordigers dus van de door jou zo gewaardeerde
"littérature engagée"?

B. Ook op die ironische opmerking zal ik nu maar niet verder ingaan,
al verheug ik me er over, dat je de "littérature engagée" reeds zo'n
oude traditie toekent. Ik wil er alleen aan toevoegen, dat Mickie-
wicz in Petersburg nog een derde dichter ontmoette, die dezelfde
dichterlijke en politieke idealen bezat: Poesjkin, die hem zijn
"Boris Godoenov" voorlas. Ze sloten een vriendschap, die duurde
tot Poesjkin's vroege dood en waarschijnlijk herinner je je de ver-
zen, die ik misschien wel in het Duits mag citeren:

"Dort sang Mickiewicz, träumte droben
auf Meer-umrauschtem Felsensaum
Litauens, seiner Heimat Traum".

A. Uit "Onegin", als ik me niet vergis.
B. Ja, en geschreven tijdens zijn reis naar de Krim. Hij ontmoette in

Petersburg bovendien nog twee andere dichters: Krylow en Gribo-
jedow en werd in de literaire milieu's der Russische hoofdstad
weldra een gevierde verschijning. De gedachte aan zijn geboorte-
land hield hem echter nacht en dag bezig. In die jaren ontstond
"Kon rad Wallenrod".

A. Een roman?
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B. Nee, een episch gedicht over de Kruisridders, wier beruchte orde
Litauen eeuwen geleden verwoestte. Mickiewicz bracht "Konrad
Wallenrod" aan de rand van de ondergang doch liet hem in zijn
strijd aan de kant der boeren en lijfeigenen staan en verkondigen,
dat geen offer hem ooit te groOt zou zijn voor de vrijheid en de
eer van zijn land. Ik geef toe, dat de lectuur van dit gedicht, voor
ons, een eeuw later, moeilijkheden oplevert, niet alleen door het
ons weinig vertrouwde historische tijdperk, doch vooral ook door
de gecamoufleerde probleemstelling, daar de dichter zich er voor
in acht moest nemen, dat de Russische censuur niet terstond achter
zijn ware bedoelingen kwam. Gebaat heeft hem dit trouwens
weinig, want hij werd desondanks gedwongen Rusland te verlaten.

A. Indien ik me uit Eckermann's gesprekken met Goethe goed her-
inner, heefr hij op een zijner' reizen ook een bezoek gebracht aan
Weirnar.

B. In 1829, en zijn ontmoeting mer Goethe is waarschijnlijk een ge-
beurtenis geweest met verstrekkende gevolgen voor beiden. Mickie-
wicz had zich in zijn kunst geïnspireerd op de volkspoëzie en
Goethe koesterde immers ook reeds sedert 1770, toen hij voor
Herder's "Stimmen der Völker in Lieder" materiaal verzamelde,
eenzelfde belangstelling.

A. Zijn Aohim von Arnim en Clemens Brentano's "Knaben Wunder-
hom" toen ook niet verschenen?

B. Nee, dat was in 1808. Een Goethe-kenner, een zekere Bratranek,
heeft overigens een aparte publicatie aan die ontmoeting gewijd:
"Zwei Polen in Weirnar" en Odynice, Mickiewicz' metgezel, de
tweede Pool dus, die nogal vroom was, noteerde in zijn verslag
enigszins mismoedig, dat op een der avonden, die ze in Goethe's
gezelschap doorbrachten, meer dan tweehonderd maal het woord
Natuur was gebezigd en geen enkele maal het woord God. Goethe
interesseerde zich in die tijd vooral voor Nieuw-Griekse en Ser-
vische volksliederen en legde er tijdens die ontmoeting de nadruk
op: "dass die Dichtkunst überhaupt eine Welt und Völkergabe sei,
nicht ein Privaterbtei1 einiger feinen, gebildeten Männer." Hij
heeft bij deze gesprekken trouwens nog andere denkbeelden ont-
wikkeld, die ook Mickiewicz zeer ter harte gingen. Hem leek de
tijd gekomen, waarop de nationale literaturen elkaar zouden ont-
moeten in een meer algemene, in een wereldliteratuur. Evenals hij
er op vertrouwde, dat goede wegen en toekomstige spoorwegen het
verbrokkelde Duitsland tOt één geheel zouden maken, was hij er
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ook van overtuigd, dat de moderne productie, het toenemen van
handel en verkeer de onenigheden tussen de volken zouden be-
eindigen, en een tijd van onderlinge harmonie inluiden. "Daraus
gehe nun," noteerde Odynice, "für den höher Gebildeten und
Besseren die Pflicht hervor, ebenso mildernd und versöhnend auf
die Beziehungen der Völker einzuwirken wie die Schifffahrt zu
erleiGhtern oder Wege über Gebirge zu bahnen."

A. Ik moet toegeven, beste vriend, dat je de kunst verstaat om de
klassieken dienstbaar te maken aan je denkbeelden over de heden-
daagse politiek.

B. Het is geen vraag van dienstbaar-maken, het waren ook hun lieve-
lingsdenkbeelden, al is in de loop der jaren ook vaak gepoogd dit
te verdoezelen. Goethe heeft trouwens herhaalde malen verkon-
digd, dat ....

A. Ik ken je stokpaardje, we dwalen af.
B. Mickiewicz heeft Rusland toen verlaten en jaren van diepe de-

pressie gekend na de mislukte opstand van Polen in 1830, die
hem natuurlijk zeer ter harte moest gaan. "In Poznan koesterde ik
de wens," schreef hij later, "zelfmoord te begaan. God had me niet
toegestaan op de een of andere wijze aan een zo grote en in haar
gevolgen voor de toekomst zo belangrijke gebeurtenis deel te
nemen. Ik leef nog slechts in de hoop, dat ik mijn handen toch
niet in het graf zal vouwen alvorens ook mijn bijdrage te hebben
geleverd."
In die periode ontstond het plan voor zijn nieuw epos "Pan Ta-
deusz". "Ik wil trachten mij in het Verleden te verdiepen zolang er
geen sprankje hoop voor de Toekomst te bekennen is," schreef
hij aan een zijner vrienden. Vóór "Pan Tadeusz" ontstonden zijn
dichtwerken "Boeken van het Poolse volk en van de Poolse pel-
grimsreis" - poëzie van een extatisch-vroom geloof, waarin de
dichter zich boog voor al wat orthodox is en waarin de pelgrims
naar het Pauselijke Rome en naar het graf van Christus troost
vonden. Een nationaal evangelie voor Poolse emigranten in bijbels
proza, zou ik misschien mogen formuleren.

A. En daarna schreef hij toen "Pan Tadeusz"?
B. Ja, z'n meesterwerk. Meen nu niet, dat voor Mickiewicz in dit

gedicht zijn vaderland een abstract ideaal is. De beschrijvingen er
in zijn buitengewoon reëel en van een prachtig coloriet, vaak
weliswaar diep treurig, doch soms ook vol vreugde, wanneer de
dichter denkt aan later, aan wat stellig eens komen zal. Vooral de
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kleine dingen des dagelijksen levens worden in "Pan Tadeusz"
zeer poërisch verbeeld. Je weet, dat Adalbert Stifter reeds verkon-
digde: "die kleinen Dinge sind meine Götter". Ook Walter Scott
hechtte daar als kunstenaar eveneens grote waarde aan en Goethe
toont in "Hermann nnd Dorothea" ook dit samengaan van nauw-
keurige realistische beschrijvingen der werkelijkheid en een idyl-
lisch-romantische epiek. Een lange rij der meest uiteenlopende
menselijke karakters ontmoeten we in dit gedicht en herhaaldelijk
is "Pan Tadeusz" door gezaghebbende critici op één lijn gesteld met
de "Ilias" en "Don Quichot" en hoewel ik steeds afkering ben van
dergelijke vergelijkingen, geven ze toch een indruk van het epische
karakter, van de wijdte en dichterlijke kracht van dit gedicht. Van
religieuse extase of mysticisme is hier geen sprake meer, de dichter
heeft zijn geloof aan de kracht van zijn land, van zijn volk, van
zichzelf terug gekregen. De eigenlijke held van "Pan Tadeusz" is
de verarmde Poolse adel, die in armzalige afgelegen dorpen woont
en wier leven en beschaving bijna niet verschillen van die van het
volk. Heel het verleden van Polen doemt op in hun leven van
iedere dag en hoewel het dorp Soplicowo ver van de grote straat-
weg ligt, bevinden we ons aan het slot van het gedicht in het
middelpunt der gebeurtenissen. Poolse generaals zijn er de gasten
van de dichter en soldaten sluiten er vriendschap met het volk.

A. Mickiewicz bezong dus, als ik je goed begrepen heb, de lof van de
Poolse kleine adel.

B. Ik begrijp je verwondering, want je had waarschijnlijk niet ge-
dacht,dat zulk een dichter mijn sympathie zou hebben. Mickiewicz
is inderdaad de grootste dichter geweest van de Poolse adel, die ech-
ter vaderlands was in de beste zin van het woord en als zodanig de
representant van de Poolse nationale cultuur. Uitde laatste gezangen
van "Pan Tadeusz" wordt dat vooral duidelijk. Nog vóór haar be-
vrijding ontvangt in dit adellijk ,epos, de Poolse boer zijn men-
selijke en burgerlijke rechten. Dezelfde rechten ontvangt ook de
Jood Jankiel, die de priester Robak ondersteunde bij de geheime
voorbereiding van de opstand in Litauen. In "Jankiel's concert"
horen we de klanken van de strijd van het Poolse volk aan het
einde der achttiende eeuwen aan de wanden der adellijke hofsteden
ontwaren we de portretten der beroemdste Poolse patriotten. Hoe-
wel ik "Pan Tadeusz" alleen uit Duitse en Franse vertalingen ken,
voel ik desondanks toch de rijkdom der steeds wisselende beelden,
de plastische beschrijvingen der telkens-veranderende landschap-
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pen, de schrijnende tragiek ervan, doch ook de weldoende humor,
de goede eenvoud en het realistische in de taal van deze dichter en
kan ik me begrijpen, waarom de Polen van zijn tijd zich door zijn
poëzie heel andere mensen gingen voelen, hun wanhoop van zich
afschudden en weer vertrouwen kregen in eigen kracht en een
betere toekomst. Ken je Henri Sienkiewicz?

A. De schrijver van "Quo Vadis"? Heeft hij indertijd niet de Nobel-
prijs gekregen?

B. Ja, en hij vertelt in een van zijn novellen hoe een oude Pool, een
vuurtorenwachter, "Pan Tadeusz" voor de eerste keer in handen
krijgt en er onder het lezen zo verdiept in geraakt, dat hij alles
vergeet, zelfs de lichten van zijn vuurtoren.

A. Dat zegt inderdaad wel iets.
B. Mickiewicz zou zich over dat verhaal stellig verheugd hebben,

want hij heeft er altijd van gedroomd - ik citeer zijn woorden
maar in het Duits - dat men zijn boeken "unter Stroh gedeckte
Dächer finden möge".

A. En na "Pan Tadeusz" - wat schreef hij daarna?
B. Geen poëzie meer. Daarna begint in zijn leven een heel andere

periode. Eerst is hij van 1838 tot '40 hoogleraar in de Latijnse
literatuur aan de universiteit van Lausanne, daarna (van 1840 tot
'44) krijgt hij een benoeming in Parijs aan het Collège de France,
waar hij lezingen geeft over de literatuur der Slavische volken, en
zijn geestdriftige toehoorders, waaronder illustere persoonlijkheden
behoren, als Sainte Beuve, George Sand, Chopin, Jules Michelet,
Eduard Quinet, Alexander Herzen en Iwan Toergenjew, een, voor
de meesten hunner, onbekend gebied van schoonheid laat betreden.
Een tijd lang staat hij in die jaren, wederom diep terneergeslagen
over de rampzalige toestanden in zijn vaderland, onder de invloed
van Towianski, de leider van een mystieke secte, doch in 1848 vat
hij nieuwe moed en tracht, ook daarin aan Byron herinnerend, in
Italië een Pools Legioen te organiseren - "een republikeins en
socialistisch leger", zoals hij het zelf noemt, ter bevrijding van
Polen en van Italië. Een jaar later geeft hij in Parijs een krant uit,
"La Tribune des Peuples", waarin hij geestdriftig alle volken be-
groet, die opgestaan zijn tegen hun onderdrukkers. Het blad wordt
verboden en Mickiewicz moet opnieuw emigreren. In Turkije
tracht hij daarna wederom een Pools legioen te organiseren om aan
de Krim-oorlog deel te nemen, doch sterft 26 November 1855 in
Konstantinopel aan de cholera. Niet alleen Polen, ook Turken,
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Armeniërs en Fransen, Serven, Bulgaren en Grieken volgen het
lijk naar de haven van Tophane, van waaruit een schip het naar
Parijs brengt. In 1890 wordt het opnieuw bijgezet - thans in de
koninklijke grafkelder van de burcht Wawel in Krakau.

A. Zij het dan ook in een Duitse of Franse vertaling, ik zal zijn werk
lezen en begrijp nu, dat ik dit niet langer mag veronachtzamen,
omdat me anders iets waardevols zou ontgaan: de ontmoeting met
een geniale dichter, die ik tot nu toe niet kende.

B. En die - natuurlijk - ook een groot mens was en zó oprecht en
zuiver, dat hij het moeilijker vond "een dag met goede werken te
vullen dan een boek te schrijven", zoals hij het eens zelf formu-
leerde, en die bij de dood van zijn grote vriend Poesjkin schreef,
dat een dichter precies zo leven moest als hij schreef. Ook wat deze,
wellicht elementaire, doch daarom niet minder belangrijke opvat-
tingen over het schrijverschap betreft, kan Mickiewicz voor ons
allen, meen ik, nog steeds een voorbeeld zijn.
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V oze vruchten van de doorbraak
Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad van Bussum besloten een

subsidie te verstrekken op de kerkbouw die 25% van de bouwkosten
zal bedragen tot een maximum van f 50000.-. Een Roomse, Her-
vormde en Gereformeerde kerk kwamen al meteen voor dat maximum
in aanmerking, terwijl de Remonstrantse kerkbouw met de helft zal
worden gesubsidieerd.
"De Vrijdenker" heeft terecht volgens ons gewezen op het beden-

kelijke van dit besluit, dat met de stemmen van de P.v.d.A. vóór, met
de stemmen van de V.V.D. tegen, is aangenomen. Dat de confessionele
stemmen vóór waren, was nog niet zo vanzelfsprekend, omdat er bij de
kerken die subsidie voor hun kerkbouw accepteerden, ook zijn die tot
heden van overheidssubsidie afkerig waren ....
De motivering van de P.v.d.A. is daarom zonderling, omdat zij ge-

baseerd is op de overweging dat de kerken zoveel bijdragen tot de
geestelijke volksgezondheid en daarom evenveel recht hebben op sub-
sidie als andere verenigingen, terwijl bij andere gelegenheden de ker-
ken tegen gelijkstelling met andere verenigingen heftig protesteren.
Langs deze weg is de scheiding van kerk en staat weer ongedaan ge-
maakt. Het is op deze grond, dat de V.V.D. zich principieel tegen de
toekenning van de subsidie keerde, waarmee zij, evenals inzake de
crematie toonde een consequent standpunt in te nemen. Anders dan
de doorbraakpartij de P.v.d.A. die, naar de woorden van "De Vrijden-
ker", onder verdraagzaamheid gaat verstaan een onverschilligheid, als
het niet om materiële zaken gaat. In feite betekent zulk een verdraag-
zaamheid niet anders dan een toegeven aan de steeds toenemende ver-
langens van kerkelijke zijde, een prijsgeven van elk geestelijk beginsel.
Toch moeten er in de P.v.d.A. (ook, of moeten wij zeggen, juist, onder
de doorgebrokenen?) zijn, die zich van de doorbraak iets anders had-
den voorgesteld dan een beginselloos geschipper.

In memoriam H. ]. Pos
Onder de vele artikelen in dag- en weekbladen aan onze oud-redac-

teur Pos bij diens overlijden gewijd, zijn er ons tot dusver twee opge-
vallen, die blijk gaven van begrip voor zijn grootheid.
Het ene was van prof. Mönnich in 'De Groene' van 1 October, het

andere stond in 'In de Waagschaal' van 9 October en was van de hand
van ds. Buskes. Beiden hadden de titel kunnen dragen van het eerste
'Vriend en Tegenstander'.
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Voor het eerste hebben wij niets dan lof. Tegen het tweede willen
wij hier, juist omdat wij het in zijn geheel even hoog waarderen, als wij
het de figuur van de schrijver doen, een tweetal bezwaren uiten.
Het woord 'ressentiment', dat ds. Buskes in verband met Pos' hou-

ding tegenover kerk en godsdienst herhaaldelijk gebruikt, achten wij
ronduit gezegd misplaatst. Dat immers veronderstelt persoonlijke
wrok. En nu was Pos de laatste zowel om zijn houding, tegenover wat
ook, door persoonlijke motieven te laten bepalen als ook, tegenover
wie of wat ook, wrok te koesteren.
Ons tweede bezwaar is, dat het voorkomen van bijbelcitaten in Pos'

geschriften o.i. niet als argument kan worden gebruikt ten betoge van
het feit, dat hij van de Bijbel nooit zou zijn losgekomen. De Bijbel is
nu eenmaal een grondboek van de Westerse cultuur. Citeren daaruit
betekent daarom zelfs nog geen kennen daarvan - al ontkennen wij
in dit geval uiteraard die kennis niet - laat staan 'er niet los van zijn'.
Wij meenden in Pos' geest te handelen met deze bezwaren niet terug

te houden. Wij zijn er zeker van, het óók te doen, wanneer wij er aan
toevoegen, dat wij zowel ds. Buskes als prof. Mönnich dankbaar zijn
voor hun bijdragen.

Onverwacht en Onverdacht
In het orgaan van de r.k. standsorganisatie 'St. Adelbert' heeft een

artikel gestaan van mr. dr. R. ]. C. Cornegoor, dat de aandacht ver-
diend heeft die de N.R.C. er in zijn nummer van 4 October in het
'Critisch Commentaar' aan wijdde.
Wij willen het voorbeeld van de N.R.C. volgen - maar in omge-

keerde richting. De schrijver van het Critisch Commentaar immers
heeft voor het bedoelde betoog geen goed woord over. Hij heeft het
'met klimmende verbazing' gelezen; hij spreekt over 'dit fraais'; hij
verwijt de heer Cornegoor onkundig te zijn zowel van ons strafrecht
als van de sociale geschiedenis als tenslotte ook nog van de wijze waar-
op een wet eventueel herzien moet worden.
Vanwaar die toorn? Het wordt duidelijk wanneer men kennis neemt

van dr. Cornegoors mening. Die neemt het namelijk voor de stakers
onder het Amsterdamse gemeente-personeel op. Hij zegt dat sinds de
oorlog het stakingsrecht toch wel algemeen erkend is, noemt de uit-
spraak van het scheidsgerecht gevaarlijk en onrechtvaardig, acht de
samenstelling ervan onjuist omdat het z.i. onder invloed van de bitter-
ste tegenstanders van deze arbeiders: de besturen der vakbonden is
samengesteld en pleit er tenslotte voor, dat in het vervolg dergelijke
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geschillen voor de gewone rechter gebracht zullen worden.
Zonder het bewuste artikel geheel voor onze rekening te nemen,

wat wij al daarom niet kunnen doen omdat wij het alleen in de weer-
gave uit de N.R.C. kennen, zijn wij het met de strekking ervan even
eens als wij het oneens zijn met de afwijzing ervan door de N.R.C.
Wij zijn integendeel dankbaar voor de hulp die onze eigen opvat-

ting van even onverwachte als onverdachte zijde is komen versterken.
De sociaal-historische kern van dit geval is geraakt. Die kern is geen

andere dan dat door de loop die de geschiedenis in onze Westerse
maatschappij genomen heeft, er zich situaties kunnen voordoen en, als
in dit geval, inderdaad voorgedaan hebben, waarin de erkende vak-
organisaties, deel geworden van het officiële maatschappelijk bestel,
dat bestel, zelfs ongewild en onverhoopt, verdedigen ook dan, wanneer
die verdediging indruist tegen de belangen van de arbeiders of althans
van een deel hunner die zij vertegenwoordigen.

Daar gaat het om. En het verheugt ons dat een jurist zijn ogen open
genoeg heeft gehouden om die zienswijze te delen.
Wij zijn daarvan onder de indruk. Wij zijn daarentegen helemaal

niet onder de indruk van de N.R.C., die zich ten opzichte van de uit-
spraak van de Centrale Raad van Beroep op de vlakte had gehouden
onder het beroemde motto dat de zaak in het tweede stadium 'sub
judice' is. Dat is maar een van die toverwoorden - en daarom onver-
taald gelaten - die de goegemeente er toe brengen moeten haar mond
te houden, ook als zij onrecht vreest.

De ware democratie verstaan wij anders.
:~~~;;~('v-'
Amsterdam die grote stad ....

In de raadsvergaderingen van 21 September en 5 October heeft
Jacques Bot een weldoortimmerd betoog gehouden en verdedigd voor
de bouw van een nieuwe Universiteit. Dat was naar zijn mening en die
van vele betrokkenen een betere en bovendien uiteindelijk ook een
voordeliger oplossing dan het oplappen van de oude.

Niemand van onze vroede vaderen zou het hem hebben kunnen ver-
beteren, wat geen wonder is, want hij is, zelf architect, even bedacht-
zaam als deskundig. Het diende bovendien ter ondersteuning van een
adres van een zestal andere architecten, mede ondertekend door o.a.
een tweetal emeriti.

Gebaat heeft het een noch het ander. Wij betreuren dat en betreu-
ren het te meer, omdat wij er niet zeker van zijn, dat geen bij-overwe-
gingen de negatieve uitslag mede hebben beïnvloed.
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De heer Bot is namelijk, behalve architect, ook communist en het
zou de eerste keer niet zijn dat voorstellen van die zijde anders beoor-
deeld worden dan zij beoordeeld zouden zijn, indien zij van een andere
zijde waren gekomen.
Dat was de ene reden, de tweede, o.i. al even bijkomstig, was dat

het niet aanging, wethouder De Roos, die een verbouwing van de be-
staande bepleitte een klap op zijn bewindshoofd te geven. Waarmee
wij overigens niet willen zeggen noch dat wij mr. De Roos' verdien-
sten in het bijzonder voor de Universiteit ontkennen, noch ook dat hij
en anderen niet te goeder trouw tegen het plan van Bot gekant waren.
Wel echter dat zou kunnen blijken dat zij in dezen te goeder trouw
hebben gefaald.
Gewone mensen in elk geval begrijpen dit alles niet zo best. Zij

weten wel dat er wel een nieuwe Vrije Universiteit in Amsterdam, een
medische Hogeschool of zelfs ook een Universiteit in Rotterdam en
een tweede Technisch Hogeschool in Eindhoven komt. Het moet wel
aan hun kortzichtigheid liggen, dat zij in deze gang van zaken een
nieuw symptoom zien van dat er 'iets rots is in de staat van Amster-
dam'. Dat wordt wel telkens tegengesproken, zo onlangs nog door wet-
houder Van 't Hull, maar dat belet toch niet dat deze mening zich
handhaaft 'intra et extra muros'.
Geen nieuwe Universiteit, geen nieuw Raadhuis, geen nieuwe Ope-

ra. Alleen de vertraagde film van een IJ-tunnel. Men moet al een
twintig jaar teruggaan om het laatste grootse initiatief van het gemeen-
tebestuur te betrappen in de schepping van het Amsterdamse Bos.
Wij hebben dat bos altijd als onvolprezen geprezen. Maar gaan nu

aarzelen. Is het misschien destijds de bedoeling geweest, niet de natuur
bij de Amsterdammers, gelijk wij dachten, maar de Amsterdammers
tot de natuur terug te brengen, tot die staat waarin er noch aan een
Universiteit, noch aan een Stadhuis noch aan een Opera meer behoefte
bestaat?
Amsterdam die grote stad die is gebouwd op plannen. Als het nage-

slacht daar op de duur maar niet van hoeft te getuigen dat zij àf goed
waren, doch onuitgevoerd bleven, àf dat zij weliswaar uitgevoerd wer-
den, maar niet goed waren.
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DR A. MELLINK, Het Europese Socia-
lisme van de Negentiende Eeuw. Frie-
drich Engels. Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1954,57 blz.
Evenals in de andere deeltjes van

"Gastmaal der Eeuwen" wordt hier in
één representatieve figuur een perio-
de of aspect van de cultuurgeschie-
denis van Europa behandeld. Maar
al weten wij niemand te noemen
die beter dan Friedrich Engels het
Europese socialisme van de 1ge eeuw
kan vertegenwoordigen - boven
Marx verdient hij de voorkeur omdat
eigenlijk pas na diens dood in 1883
een massale arbeidersbeweging ont-
stond waaraan Engels nog twaalf
jaren in Marx' geest leiding heeft
gegeven - toch komt de rijke ver-
scheidenheid van het Europese socia-
lisme bij een dergelijke één mans-
representatie te weinig tot haar recht.
Had Schr. in enkele inleidende blad-
zijden hiervan doen blijken, in plaats
van dadelijk met Engels van wal te
steken, de kritiek op de titel zou ach-
terwege kunnen blijven. Nu vergt
reeds de billijkheid dat men zijn boek-
je leest als een beknopte biografie
van Friedrich Engels, met als onder-
titel: "uit de geschiedenis van het
Europese socialisme". En ook dan
moet billijkheidshalve worden over-
wogen hoe moeilijk de taak was, om
in zó kort bestek zowel Engels' per-
soonlijke levensgang en verworven
wereld- en maatschappij beschouwing,
als ook een halve eeuw Europese ge-
schiedenis in 't algemeen en arbeiders-
beweging in 't bijzonder, bevredigend
samen te vatten.
Deze taak is zo moeilijk dat zij een

originelere aanpak vereist dan de hier
geboden refererende kroniek van de
persoon in wisselwerking met zijn
tijd. Men krijgt niet de indruk dat

Schr. deze moeilijkheid heeft beseft,
veeleer dat hij aan de hand van de
tweedelige standaard-biografie van
Gustav Mayer zijn koers duidelijk be-
paald heeft gezien. Zijn boekje is zo-
doende een betrouwbaar feitelijk re-
feraat geworden, dat vooral nuttig is
voor de reeds ter zake kundige. Maar
wie nog moet worden ingeleid komt
tekort, en zijn wil tot begrijpen wordt
er tezeer mee afgescheept, dat met be-
paalde termen nu eenmaal het juiste
inzicht verbonden is, zonder dat deze
termen behoorlijk worden toegelicht.
Had bijv. aan een explicatie van de
Hegelse dialektiek, die voor Engels
nog groter betekenis gekregen en ge-
houden heeft dan voor Marx, niet één
bladzij kunnen worden gewijd? Ook
mist het feitelijk referaat wel eens de
gewenste duidelijkheid, bijv. wanneer
de "in de oorlog van 1859 door Duits-
land aan te nemen houding" als ge-
schilpunt tussen LassalIe en Engels,
wordt genoemd, waar voor "Duits-
land" beter "Pruisen" kon staan (p.
33), of wanneer van het in 1860 "met
Rusland verbonden Frankrijk" sprake
is alsof Engels' vrees hiervoor reeds
bewaarheid was (p. 34).
Engels dankte aan Marx dat de He-

gelse Idee voor hem levend en bezie-
lend kon blijven. Naar geest en karak-
ter was hij de voor deze Idee beschik-
bare grand seigneur. Hij was geen
gedrevene, en bij zijn vrijwillige
beschikbaarheid hoort een zekere
oppervlakkigheid. Men kan dit ook zo
zeggen dat hij, in tegenstelling tot
Marx, een vrije veeleer dan een diepe
geest was. Te weinig van deze vrije
geest vinden wij terug bij Schr.,
wiens besef van leerstellige geestver-
wantschap met zijn held de neiging
tot objectiverende uitbeelding in de
kiem onderdrukt. Maar na deze spij-
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tige kritiek past het te eindigen met
een woord van waardering voor het
vele wetenswaardige dat hij in kort

bestek geboden heeft, temeer omdat
zijn boekje het enige is over Engels'
leven en werken in onze taal ver-
schenen.

J. S.
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ENKELE NIEUWE UITGAVEN IN DE WERELD-BOOG REEKS
In flexibele band van Ap. Dekkers. Formaat 19 X 12 cm.

67 J. H. Ptlsta/oui:
Brieven over de opvoeding van het
Jonge kind
Uit het Engels vertaald door D. Janssen.
Met een woord vooraf van Mevr. C. Phi-
lippi-Siewertsz van Reesema. 155 blz.

68 Guenthtlr, Prof. Dr Kon rad:
Het leven der dieren
Vertaald en met de nieuwste inzichten
der wetenschap in overeenstemming ge-
bracht door Rinke Tolman. 128 blz.

69 Mörike, Eduard:
Mozart op weg naar Praag
De beroemdste novelle van deze Duitse
dichter en romancier over de componist
van 'Don Giovanni'. Vertaling mevr. R.
Wiessing-de Sterke. 84 blz.

70 K/oosterman, Dr G. J.:
Over bevalling en geboorte
Vlot en voor ieder begrijpelijk behandelt
de deskundige schrijver de problemen der
aanstaande moeders, mede in verband
met het vraagstuk der pijnloze bevalling.
Met 3 afb. 104 blz.

71 Tucho/sky, Kurt:
Kasteel Gripsholm
Het verhaal van een zomerliefde in Zwe-
den, het land waarheen deze scherpe
satiricus vluchtte. Vertaling Per Olafson.
144 blz.

72 Boom, Dr A. van der:
Scheppen en Schouwen
Zes kunsthistorische essays. Met 7 afb. en
een plattegrond van de kathedraal van
Reims. 154 blz.

73 De Duizend en één Dag. Ie deel
Gelijk de oorspronkelijke uitgave zal ook
de Wereld-Boog-editie van deze Oosterse
verhalen vijf delen beslaan. Vertaling C.
F. v. d. Horst. Eerste deel. :!: 146 blz.

74 Dr A. K, Evrard:
Korte inleiding tot de gesclrledenis
der psyclrlatrie
Van het geloof aan heksen en bezetenheid
tot aan de moderne opvattingen inzake
geestesziekte. 107 blz.

75 Paul Gallico:
De Liefde van de zeven Poppen
Een nieuwe verteIling van deze bekende
auteur, geschreven naar het thema van
de veelbesproken film 'Lili'. Vertaling
T. Lau. 120 blz.

76 Dr W. E. van Wijk:
Onze kalender
Het ontstaan en de ontwikkeling van de
tijdrekening en van de huidige kalender.
Met twaalf kaarten en register. 160 blz.

77 Vijftien Huwelijkse Vreugden
Een ,~chalks geschrift uit de Middel-
eeuwen, dat verhaalt van de ondeugden
der vrouwen. Vert. en inl. Prof. Or. J.
Tielrooy. xviii en 121 blz.

78 Jan van Lumey:
Narcissus
Een kernachtige studie over de oorsprong
der mythen en van het mysterie der zelf-
bespiegeling in het bijzonder. 107 blz.

79 Henri A. EU:
Verjaard briefgeheim
Het toevallig gevonden archief van B.
Huydekoper opent een onverwacht fris
uitzicht op onze XVIIIe eeuw. :!:: 160 blz.
Verschijnt in Januari 1956.

80 Dr H. G. W. van der Wielen:
Doel en wezen der Volkshogeschool-
beweging
De geschiedenis van 25 jaar volksontwik-
keling. :!: 144 blz.
Verschijnt in December 1955.

VERKRnGBAAR IN IEDERE BOEKHANDEL
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Amsterdam - Antwerpen



COffigendum

In het vorige nummer blz. 558moet de vierde regel van het gedicht

"Parijse blues" van Lizzy Sara May: "iemand riep" twee regels verder

geplaatst worden, dus vóór: "on a volé mon balai".

VORIGE JAARGANGEN

Er is nog een aantal volledige jaargangen van 1953
en 1954beschikbaar van het tijdschrift De Nieuwe
Stem. De prijs bedraagt f 12.- (fr 180.-) inplaats
van f 18.- (fr 275.-) en de voor leden derW.B.V.-
prijs f 10.- (fr 150.-) inplaats van f 15.-
(fr 225.-) per compleet Stel afleveringen. Tezamen
736 blz. tekst. Er worden in deze afleveringen tal van
belangrijke onderwerpen op het gebied van letteren
en kunst, politiek en cultuur behandeld.

Zojllist PIERRE MICHAULT
V"schenen

VAN DEN DRIE BLINDE DANSSEN
Een gedramatiseerde verhandeling in dichtvorm en proza
over de grillen van liefde, geluk en dood, in 1465
geschreven door de latere advocaat van Karel de Stoute.

•
In!. en aant.: Dr. W. J. Schuyt.
20x 13,5 cm. 58 blz. tekst en 104 facsimilé's

WERELD-BIBLIOTHEEK
AMSTERDAM - ANTWERPEN

Verkrijgbaar in de boekhandel
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