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Victor E. van Vries land

OUDERDOM

Kon ik mij eens nog tot het leven keeren
Zooals het was toen ik ben jong geweest:
Volheid en felheid, droefenis en feest,
En in zichzelf het andere begeeren.

Dat keert niet meer terug. Want het vermeeren
Der jaren vindt mij eender onbevreesd,
Maar koud van hart, maar vreugdeloos van geest,
Maar slechts door de eigen leegte nog te deren.

Ik heb geleefd - het is overgegaan.
Ik heb geleden - het is afgedaan.
Alles gaat door maar ik alleen blijf achter,
Eenzamer dan de ster die men ziet staan
Nog uren na het dalen van de maan
Als laatste onwezenlijke bleeke wachter.
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DEPERSON ALlSATlE

Wat is het lot van dat, wat in mij denkt
En als een vreemde, maar toch met mijn oogen,
Mijn wereld ziet en meeleeft onbewogen
Alles wat mij beweegt, verrukt of krenkt?

De ander in mij is niet door mij te kennen
Maar kent mij goed, en van kind af het langst,
Toen zijn bestendigheid een zeekren angst
Mij gaf, totdat ik me aan hem ben gaan wennen.

Nog, nu ik, oud en bitter, mij bezin,
Moe en wanhopig, met het eind voor oogen,
Rusthij in mij steeds even onbewogen,
Doodstil en helderziend, als in 't begin.

Maar iets als leedvermaak komt nu terecht
Van hem naar mij, en in mijn zwaarste nachten
Hoor ik zijn stem, zwijgend dwars door mijn klachten:
Dit had ik je toch altijd wel gezegd!



A. L. Constandse

DE PERZISCHE GOLF

In 1892 klonk de stem van Curzon dreigend, toen hij zeide: 'Ik zou elke
concessie, door welk land ook, dat een haven aan Rusland zou afstaan
aan de Perzische Golf, beschouwen als een weloverwogen belediging van
Engeland, als een moedwillige breuk van de status quo en als een inter-
nationale uitdaging tot oorlog; en ik zou de Britse minister, die zich schul-
dig zou maken aan zulk een capitulatie, aanklagen als een verrader van
zijn land'. Het was nog in de hoogtijdagen van het britse imperialisme,
toen overal in Azië russische en britse belangen op elkaar botsten. Het
duitse rijk was nog niet als mededinger van betekenis buiten Europa naar
voren getreden, het had zich nog niet duidelijk als toekomstige zee-
mogendheid aangemeld. Maar russische oorlogsschepen, vergezeld van
rijk met steenkool geladen vrachtvaarders, voeren op de wereldzeeën en
zouden in 1900 verschijnen in de Perzische Golf. In 1813 had Rusland
reeds Trans-Kaukasië aan het toenmalige Perzië ontnomen, in 1828
scheen dit land een russisch protectoraat te zijn geworden. In het laatste
kwart van de vorige eeuw drongen de Britten dan ook door in Afghanis-
tan om dáár de Russen vóór te zijn. Wel was in 1873 een overeenkomst
gesloten tussen Moskou en Londen omtrent de afbakening van invloeds-
sferen, doch zij had een kortstondig leven. Russische agenten drongen
verder naar het Zuiden. In 1899 verkregen zij van de Sjah een spoorweg-
concessie naar de Perzische Golf. Het was toen, dat kruisers van de tsaar
verschenen. Curzon had gewaarschuwd. Een conflict tussen Russen en
Britten scheen onvermijdelijk.
De Engelsen beschouwden reeds lang de Perzische Golf als hun invloeds-
sfeer. Nadat zij hun macht in Voor-Indië stevig hadden gevestigd namen
zij - in 1763 - de kust en de eilanden van de Golf onder hun contróle.
Sinds 1765 was de perzische kuststad Boesjir hun hoofdkwartier, en pas
in 1946 werd dit naar de Bahrein-eilanden overgebracht. Tot 1921
ressorteerden alle zaken betreffende dit gebied onder de regering van
Brits-Indië, en nog steeds bestaat de britse staf voor een niet gering deel
uit voor-indische intellectuelen, wier vaderland thans India of Pakistan
is, terwijl voor-indische arbeiders en handelaren zich in grote getale in
dit gebied hebben gevestigd. In 1/824 is het onder het directe toezicht
gekomen van een 'politieke resident', die zijn orders ontving uit Delhi.
Later werd hij tevens consul-generaal in Perzië, en ressorteerde als zo-
danig onder het Foreign Office. Sinds 1947 zijn de diensten verspreid
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over het Foreign Office, het Commonwealth Relations Office en enkele
andere departementen. Maar nog steeds zijn Moeskat, de kleine vorsten-
dommen van de Troecial-kust, Bahrein en Koeweit britse protectoraten.
Waarschijnlijk zouden zij reeds grotendeels zijn ingelijfd - Perzen en
Arabieren maken er aanspraak op - indien Groot-Brittannië deze ge-
bieden niet als zelfstandige vorstendommen wilde doen voortbestaan.
In het begin van deze eeuw leek dus een botsing tussen Russen en Britten
onvermijdelijk. Toen echter verloren de Russen hun vastheid van greep.
Zij keerden zich naar het Verre Oosten, naar Sinkiang en Tibet, Mon-
golië en Mantsjoerije en botsten in 1904 tegen het omhoogrijzende Japan,
waarvan de vloot een feitelijk britse schepping was. De russische neder-
laag gaf de Engelsen gelegenheid door te dringen tot Lhasa en in Tibet
de russische invloed uit te schakelen (1906) waarna in 1907 een veel-
omvattend accoord werd gesloten. I. Perzië werd verdeeld in drie sferen.
Een noordelijke met Teheran werd russisch protectoraat, een smalle
strook langs de kust van Kirman tot de Indische grens brits invloeds-
gebied, en het gedeelte ten Zuiden van Isfahan tot de Golf zou als neu-
traal gebied worden gerespecteerd: het was daar dat een jaar later olie
zou worden gevonden. 2. Afghanistan zou liggen binnen britse invloeds-
sfeer. 3. de bijzondere belangen van Engeland in de Golf werden door
Moskou erkend.
Een andere gebeurtenis had bijgedragen tot deze regeling: in 1898 had
de duitse keizer een bezoek gebracht aan Turkije, in 1899 hadden Duit-
sers een spoorwegconcessie verkregen van Constantinopel naar Koeweit,
in de Boerenoorlog bleek dat Berlijn de britse wereldmacht zou be-
twisten. Het scheen ook niet van plan om - zoals Bismarck nog had aan-
bevolen - de Russen te ontzien. Zo groeide de frans-brits-russische
entente. In de Perzische Golf schenen de machtsverhoudingen zich te
hebben geconsolideerd.

IJ

Intussen was - in 1908 - door een onderneming waarvan G. B. Reynolds
de technische leider was [Reynolds stierf in 1925 in Venezuela, maar hij
is de pionier geweest in Perzië] olie gevonden in Zuid-\Vest-Perzië. De
groep van Reynolds maakte gebruik van een concessie, welke Knox
d'Arcy in 1901 had verworven. Nu werd echter de Anglo-Persian ge-
vormd [die later haar naam zou wijzigen in Anglo-lranian Oil Company,
AlOC] waarvan op aandringen van Churchill kort voor het uitbreken
van de eerste we reldoorlog de britse admiraliteit 51 % [later 56 %] der
aandelen zou kopen, teneinde de olievoorziening van de britse vloot in
het Nabije en Verre Oosten te verzekeren. De AlOC heeft zich ont-
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wikkeld tot een wereldonderneming van eerste grootte. Haar aandelen
zijn voor 56 % in handen van de britse regering, voor 17% bezit van
particulieren en voor '27 % in handen van de britse Burma Oil Company.
De maatschappij bezit '23t % van de aandelen van de Iraq Petroleum Cy,
die de velden van Kirkoek exploiteert en waarvan de Mosoel- en Basra-
maatschappijen [alle in Irak] dochterondernemingen zijn. Zij heeft de
helft van de belangen in Koeweit, waar zij met de amerikaanse Gulf
Exploration Cy de Kuwait Oil Cy vormt. Zij bezit een grote tankvloot en
verkoopsorganisaties over de gehele wereld, ook in West-Europa. Haar
perzische productie is gestegen van '248.000 ton in 1909 tot 3'2millioen
ton in 1950. Haar raffinaderij van Abadan, met een zuiverings-capaciteit
van '25 millioen ton, is de grootste ter wereld.
De AIOC was in Perzië ongetwijfeld een 'staat in de staat', een 'pro-
vincie'. Zij verstrekte tot dit jaar toe zelf visa voor haar invloedsgebied.
Zij onderhield nauwe betrekkingen met de feodale politici in Teheran.
Zij bouwde niet slechts eigen installaties, maar eigen steden, scholen,
hospitalen, bioscopen. Zij verhief het levenspeil van haar employés [op I

Januari 1949 69.000 man in totaal] tot ver boven dat van de textiel-
arbeiders in Isfahan. Een commissie van de International Labour
Organisation zeide verleden jaar in haar rapport [waarin zij zowel de
perzische heersende kringen als de AIOC waarschuwde, dat hervormin-
gen noodzakelijk waren] dat alle ongeschoolde arbeiders [in 1949 waren
dat er 55.970] Perzen waren, evenals 12.'200van de 13.373 voormannen
en 4343 van de 7638 leden van de administratieve staf. De scholing was
goed. De perzische regering had een minimum-loon vastgesteld voor
ongeschoolden, gelijk aan 1.'2 dollar per dag, maar de overgrote meerder-
heid ontving meer, terwijl kleren en voedsel goedkoper werden verkocht
in de bedrijfswinkels dan elders in Perzië. Huizenbouw, watervoorziening,
electriciteits-Ievering, hospitalen enz. behoorden tot de modernste van
Perzië. Abadan was in feite een stad van de AIOC. In het gehele gebied-
15,9% van het perzische territorium - waren slechts 43 lagere scholen,
doch '29 daarvan betaalde de maatschappij, evenals de avondscholen,
die in 1949 door 6000 arbeiders werden bezocht, en de ambachtsscholen.
Maar het paternale systeem, hoewel beter dan dat van de perzische re-
gering, werd gevoeld als een vorm van kolonisatie. De directie stond
wantrouwend tegenover de - nog onervaren - vakorganisaties en poogde
door middel van bedrijfscommissies met de arbeiders te onderhandelen.
Onder dezen ontstond verzet tegen de eenzijdig buitenlandse leiding.
De stroom van nieuwe arbeiders kon niet worden opgevangen door
huizenbouw, zodat zij in tenten en barakken moesten worden onder-
gebracht. De bezetting van Perzië gedurende 1941- 1946 verzwakte in
hoge mate het gezag van de perzische regering, maar het groeiende
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nationalisme in de arabische en oost-aziatische landen, en vooral het
onafhankelijk worden van India, Pakistan en Ceylon in 1947, ontnamen
aan de AIGC haar politieke basis. Het exploitatie-systeem, dat zelf
'westerse' begeerten had gekweekt en europese normen had ingevoerd,
had zich overleefd. De leiding van AIGC toonde evenwel weinig begrip
voor de veranderde omstandigheden. Zij heeft zich tot het laatst toe met
illusies gevleid en zeker niet beseft, hoezeer de positie van Engeland was
verzwakt na het terugtrekken uit Voor-Indië.

III

Terwijl in het begin van deze eeuw de russische invloed die der Britten
bedreigde, stortte hij - na de tegenslagen van 1904-1905 - in 19I7 in.
Sindsdien hebben de Russen zich in Perzië niet hersteld. In 1921 hebben
zij afstand gedaan van alle rechten, voortvloeiende uit hun overeenkomst
met Engeland van 1907. Maar wel behielden zij zich het recht voor in te
grijpen [art. 6] 'indien een derde partij zou pogen een politiek te ver-
wezenlijken van usurpatie door middel van gewapende interventie in
Perzië, of indien zulk een mogendheid perzisch grondgebied zou wensen
te gebruiken als een basis van operaties tegen de Sowjet-Unie'. In dat
geval, 'indien de perzische regering niet in staat zou zijn zulk een bedrei-
ging af te wenden nadat zij daartoe door Rusland zou zijn aangemaand,
zal de Sowjet-Unie het recht hebben troepen naar perzisch gebied te
zenden met het doel de militaire maatregelen uit te voeren, noodzakelijk
voor haar verdediging'. Er zijn dus twee gevallen, waarin de Russen tus-
sen beide kunnen komen: indien Perzië zelf wordt bedreigd met 'usur-
patie', en indien een vreemde mogendheid Perzië als basis zou gebruiken
voor een aanval op de Sowjet-Unie. Natuurlijk poogden de Russen wel
druk uit te oefenen als tegenwicht tegen de britse invloed. In 1932 ver-
leenden zij steun aan Sjah Rasjid Ali. Doch toen deze in 1941 - na de
duitse aanval op de Sowjet-Unie - pro-duits bleek te blijven, en toen de
geallieerden de Russen van uitrustingen en grondstoffen wilden voorzien
langs de veilige weg van de Perzische Golf, beriepen de Russen zich
op de overeenkomst van 1921 om het Noorden te bezetten, terwijl de
Britten het overige gebied onder hun hoede namen. De Sjah trad af en
Mohammed Reza Pahlevi, thans 31 jaar oud, volgde hem op.
Natuurlijk was de russische druk nu zeer voelbaar. De Toedeh-volks-
beweging werd door Moskou geïnspireerd, in"1944 drong dit aan op het
verlenen van olie-concessies in het Noorden. Het parlement weigerde,
tijdens de bezetting enige concessie te verlenen. In 1945 werd in perzisch
Azerbeidsjan een volksregering gevormd onder Pisjavari, maar toen de
vreemde troepen in 1946 perzische bodem moesten verlaten en Teheran-
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meer op aandringen van de Sjah dan van de premier, Ghawam Es Soel
taneh - troepen zond naar Azerbeidsjan, was het spoedig met dit overi-
gens sociaal vooruitstrevende bestuur gedaan. Vóór de Russen hun
troepen terugtrokken zegde de premier toe, een wet te zullen indienen
voor de vorming van een gemengd russisch-perzische maatschappij tot
exploitatie van de olievelden in Noord-Perzië. Maar zowel de hofkringen
als de nationalisten onder leiding van Mossadeg wisten de meerderheid
te bewegen, geen olie-concessies meer te verlenen aan buitenlandse onder-
nemingen. In feite was toen reeds het lot van de Anglo-Iranian beslist.
Want de nationalisten hebben steeds volgehouden, dat zij de onafhanke-
lijkheid van het land siechts konden bewaren, door naar beide zijden elke
voogdij af te wijzen. Zij zijn slechts zeer gedeeltelijk proletarisch van
afkomst. Een groot deel van de nationalisten wordt gevormd door boeren
en handelaren, door intellectuelen en groot-grondbezitters, al zijn de
laatsten ietwat huiverig van de beweging. Het aziatische nationalisme
immers gaat steeds met sociale eisen gepaard, vooral betreffende grond-
verdeling. Sommige feodale politici echter meenden dat nationalisatie
van de olie-onderneming zoveel geld in de staatskas zou brengen, dat
daarmee de hervormingen van het zevenjarenplan konden worden ge-
financierd.
Een plan, dat overigens sterk is beïnvloed door de groot-grondbezitters.
Het eerste ontwerp van de amerikaanse Morrison-Knudsen-commissie
wilde de nadruk leggen op grondverdeling, verkaveling, irrigatie, be-
scherming der pachters, kortom op agrarische hervormingen. Het vond
weinig genade in de ogen van de politici te Teheran. Het tweede, af-
komstig van een andere amerikaanse commissie van deskundigen, wilde
van de beschikbaar komende fondsen 23,8 % voor agrarische verande-
ringen, een gelijk bedrag voor wegen en spoorwegen, 12,8 % voor win-
ning van electriciteit enz. en 14,3 % voor industrialisatie bestemmen.
Maar de begroting van het eerste jaar wees slechts 1 1 % toe voor ver-
beteringen op het platteland - niets voor irrigaties! - en 50 % voor
industrialisatie. Het schijnt duidelijk, dat de heersende kasten in Perzië
zo weinig mogelijk willen wijzigen in de agrarische verhoudingen en het
bevolkingsoverschot van het land willen opvangen in onder haar con-
trole staande industrieën. Het is echter niet waarschijnlijk, dat deze opzet
slaagt. Hoezeer ook industrialisatie in geheel Azië een ideaal is, de her-
vormingen op het platteland [waartoe in Perzië de Sjah zelf heeft bij-
gedragen] zullen niet te vermijden zijn.
Intussen is de invloed der Russen - hoewel zijdelings natuurlijk de
russische revolutie ook hier doorwerkte en de nabijheid van de zich sterk
ontwikkelende russische provincies zich deed gelden - niet versterkt. Het
nationalisme met zijn sociale en economische eisen is een algemeen azia-
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tisch verschijnsel en waarschijnlijk heeft de arabische liga en het voor-
indisch streven, meer dan het communisme uit de Sowjet-Unie, de
geesten in Perzië rijp gemaakt voor een politiek, die natuurlijk niet is
ontsproten aan het brein van een ziekelijk en ietwat huilerig fanaticus als
Mossadeg. Dat deze de meerderheid van het volk achter zich heeft er-
kende zelfs de britse Times.

IV

In werkelijkheid is de britse macht ook ondermijnd door de Amerikanen.
De amerikaanse belangstelling voor het Nabije Oosten dateert vooral
van de jaren na de eerste wereldoorlog. Het oude Turkije, bondgenoot
van Duitsland, was verslagen en uiteengevallen. De [duitse] olie-con-
cessionaris in het turkse rijk verloor zijn rechten. De arabische wereld
scheen britse invloedssfeer te worden. Maar in Syrië en de Libanon zagen
de Fransen hun aanspraken erkend [hoewel tegen hun zin de olievelden
van Mosoei bij Irak kwamen] en het pro-britse Huis der Hasjemieten,
dat in Irak, Jordanië en Arabië heerste en dat reeds zijn aanspraken had
moeten opgeven op Syrië, zag zich ook Arabië ontvallen, toen Ibn Saoed
er Hoessein wist te verjagen. Hier, in Saoedisch Arabië, zouden de
Amerikanen vaste voet krijgen. De 'olie-conferenties' na de eerste wereld-
oorlog en tal van gecompliceerde machtsverhoudingen leidden in '928
tot een overeenkomst, waarbij britse, nederlandse, franse en amerikaanse
maatschappijen waren betrokken en volgens welke deze - behoudens een
aandeel van 5% voor de olie-magnaat Gulbelkian - vier gelijke aandelen
verwierven van de olie in Irak, [het deel van de Koninklijke Shell is
natuurlijk ook gedeeltelijk brits]. Tevens werd overeengekomen, dat bij
verdeling van verdere concessies in landen die vroeger tot het turkse rijk
hadden behoord, de vier machten in dezelfde verhouding zouden samen-
werken. Dat is niet geschied. Saoedisch Arabië werd uitsluitend ameri-
kaans wingebied van olie, de Bahrein-eilanden evenzo, Koeweit werd
brits-amerikaans, en alleen in Katar, Jordanië, Syrië, Libanon en Pales-
tina zijn de concessies in handen van dezelfde belangen als in Irak. Men
vergete niet, dat intussen de oliewinning enorm is toegenomen: de
cijfers voor '950 zijn voor Perzië 32 millioen ton, Saoedisch Arabië 27
millioen ton, Koeweit, 7millioen ton, Irak 6 millioen ton, terwijl de getal-
len dit jaar reeds weer zeer veel hoger zul!en zijn.
De Amerikanen nu voerden - zoals zij in Venezuela en Mexico reeds
gewend waren - nieuwe methoden in. Zij zagen af van de politieke aspi-
raties welke voorheen met de oliewinning samenhingen, van de feite-
lijke 'kolonisatie', en garandeerden 50 % van de winst aan de vorsten,
veel meer dan de Anglo-Iranian in Perzië had willen geven. De Ameri-
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kanen konden dit zonder bezwaar doen, want ook aldus was het product
toch nog belangrijk goedkoper dan de olie die in de V.S. zelf werd ge-
wonnen. In 1950 bestond 12 % van de olie, die in de V.S. werd verbruikt
[en de V.S. behoeven 58 % van alle olie ter wereld] uit import, die goed-
koper was dan het eigen product. De amerikaanse bronnen zijn niet
uitgeput [er moet nog een reserve zijn van 5000 millioen ton, iets méér
dan die in alle arabische landen, maar minder dan in het gehele Nabije
Oosten] doch de oliewinning is sinds 1859, toen de petroleum omhoog
spoot, veel kostbaarder geworden. De jonge bronnen in het Nabije Oosten
gaven in 1949 gemiddeld 540 ton per dag, die in de V.S .... 11/2 ton per
dag. In één jaar gaven in Arabië 24 bronnen 9 millioen ton, in Texas .
24.000 bronnen 17 millioen. In Koeweit waren 12 putten. In de V.S .
een half millioen.
De V.S. hebben - behalve dat het product van het Nabije Oosten goed-
koper is door gemakkelijker winning - bovendien nog belang bij aan-
boring van nieuwe velden [ook in Venezuela en Canada bijvoorbeeld]
omdat zij uit eigen bodem reeds 52 % van alle olie op aarde verkrijgen,
en hun reserves gaarne zouden sparen. Zij bezitten 75% van alle auto's
ter wereld, 3.700.000 tractoren voor hun landbouw, en voeren olie in.
De west-europese markt [die verleden jaar 50 millioen ton verbruikte en
er 2 millioen zelfproduceerde!] wordt voor 80 % voorzien uit het Nabije
Oosten.
In 1944-'45 werden twee olie-afspraken gemaakt door de regeringen van
de V.S. en Engeland, teneinde samenwerking in het Nabije Oosten te
verzekeren, maar het amerikaanse Congres ratificeerde het verdrag van
24 September 1945 [ondertekend door Shinwell en Ickes] nimmer. Wel
echter kwam in 1946 een accoord tot stand tussen de Anglo-Iranian en
amerikaanse maatschappijen, die olie kopen van de AIOC, en samen-
werken met de britse maatschappij bij het leggen van olie-leidingen
van de .Perzische Golf naar de Middellandse Zee, waarvan er één reeds
gereed kwam. Een belangrijk deel van de britse macht ging over op de
Amerikanen.

v

De perzische nationalisatie-wetten zijn in de V.S. op weinig critiek ge-
stuit. Het gaat de Amerikanen om het kopen van de olie [evenals in
Mexico] en niet zozeer om de winning. Duidelijk blijkt uit artikelen van
Marguerite Higgins in de N.Y. Herald Tribune van September, kennelijk
geïnspireerd door de Amerikanen in Teheran, o.a. door de aftredende
amerikaanse ambassadeur Grady, dat deze vertegenwoordigers van de
V.S. zeer ongaarne de zijde hebben gekozen van Engeland. Men weet dat
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de Britten in elk geval de leiding wilden behouden over de raffinaderij
en over de verkoop van de olie, hoewel ook zij nu de helft van de winst
aan Perzië wilden laten. De Amerikanen hebben om redenen van inter-
nationale politiek de zijde gekozen van de Britten, al heeft hun bemidde-
laar Harriman die niet zo kunnen matigen als hij had gewild. De V.S.
kunnen zich niet veroorloven, Engeland of het Gemenebest van zich te
vervreemden. De gemeenschap van belangen der olie-ondernemingen
speelt mede een rol. Toch moet men veronderstellen, dat Washington
zware druk op Londen blijft uitoefenen. Niet slechts de perzische olie is
kostbaar. Indien de Perzen geen inkomsten meer krijgen uit de winning,
indien er werkloosheid ontstaat en crisis, kan Iran voor het Westen ver-
loren gaan, hoewel de Russen de olie niet naar hun land kunnen ver-
voeren, bij gebrek aan tankschepen en leidingen. Maar in de chaos zou
er veel onverwachts kunnen geschieden. Militaire interventie van de
Britten zou de Russen misschien opnieuw in Noord-Perzië brengen.
Tenslotte zal het Westen toch in de nationalisatie moeten berusten en zal
Perzië het olie leveren, en aldus de schadevergoeding betalen, indien beide
partijen een compromis aanvaarden tussen het bereikbare en het ge-
wenste. Dan zal Engeland een verlies aan prestige hebben geleden, dat het
had kunnen voorkomen, indien het zich had gerealiseerd, dat na de
onafhankelijkheid van Voor-Indië ook in Perzië de bakens tijdig verzet
hadden moeten worden. De interventie van Harriman is voor de Ameri-
kanen niet zo gelukkig geweest, dat dezen op grond daarvan kunnen
hopen, het atlantisch prestige te herstellen. Materiële baten voor de
Perzen, belangrijker dan zij van de AlGe hadden kunnen ver-
krijgen, zullen voorlopig niet te verwachten zijn: omschakeling en schade-
vergoeding kosten geld. Maar het gaat hier ook niet zo zeer om het ge-
win. Het nationalisme in Azië is een principe, zo men wil een voor de
massa's zinrijke mythe. De leidende positie van Europa is - althans
economisch en politiek - bezig legende te worden. Tegen de loop der
historie kan ook een olie-maatschappij zich niet succesrijk verzetten.
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DE GROOTE ZWAAN

Ik schreeuwde mijzelf vannacht wakker. Een benauwde droom. Wat was
het ook al weer? Een zwaan kwam er bij te pas. Ik zwom in een grote -
vijver in open plekken van diep-blauw water tussen witte waterlelies.
Soms kregen die lelies kindergezichten, maar als ik dichtbij kwam en iets
wilde zeggen, waren het weer bloemen. Het zwemmen kostte niet de
minste inspanning, het was een soort zweven door het water en telkens
zweefde ik zelfs boven het water om er dan zacht weer in te glijden. Het
was een verrukkelijke droom. Maar toen opeens waren er veel witte zwanen
in het water en ik moest daar tussen doorzwemmen. Het beeld verander-
de. De vijver werd donker-grauw, de lelies verdwenen en blikkerend-wit
schoten de zwanen heen en weer. Als ze langs me kwamen pikten ze naar
mij met hun felle bekken en ik werd bang. Het ging stormen en hoge golven
sloegen over mijn hoofd. Het zwemmen ging steeds zwaarder en eindelijk
kon ik niet meer tegen de stroom op. Toen kwam een reusachtige zwaan
op mij af. Ik zag zijn ogen wreed schitteren. En opeens sloeg hij zijn lange
buigzame hals om mijn strot en smoorde mij tot verstikkens toe. Mijn
schreeuw deed me ontwaken.
Ik dronk wat koud water, verschikte mijn dekens wat en ging rustig op
mijn rug liggen. Ongemerkt viel ik weer in slaap en een tweede droom
begon. Nu moest ik op reis. Er waren zoveel koffers en dozen dat ik de
deur niet uit kon komen. Er kwam een lange, sjofele man langs het hek
en zonder iets te zeggen nam hij mijn bagage op en gooide die in de
coupé van een olijfgroen geverfde trein die - zonder dat dit mij venvonder-
de - over de straat reed. Ik stapte in en de trein reed de straat door en
toen over een heel hoog viaduct dat ik nooit had gezien. Boven op het via-
duct gekomen verhief de trein zich de lucht in: het was opeens een vlieg-
tuig. Ik was de enige passagier en een paar malen holde ik door de lange
gang tussen de zitplaatsen. Ik keek door de raampjes en, heel gek, door
elk raampje zag ik een ander landschap: groene velden, donkere bossen,
sneeuwbergen, water, ook landschappen die geel waren, paars, rood,
zwart. Wie bestuurde dit vliegtuig? Ik liep naar voren en keek op de rug
van een man die aan het stuurrad zat. Hij had een rug van veren. Toen
hij even omkeek zag ik dat hij een gewoon gezicht had: alleen zijn mond
was een snavel. Zijn ronde zwarte ogen werden steeds kleiner; zijn handen
werden vogelklauwen en plots was het een zwaan. Maar op hetzelfde
ogenblik hing ik met mijn handen aan zijn lange verenhals terwijl hij met
grote snelheid de lucht doorkliefde. Ik keek naar beneden en zag diep
onder me een overweldigend groot landschap van bergen, meren, gletschers
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en bossen. Ik werd duizelig, liet los en viel. Met een schok werd ik ander-
maal wakker.
Ik stond op en dronk een slok koud water in de badkamer. Enkele malen
liep ik op en neer 'totdat ik rustig werd en ging liggen. Een nieuwe slaap
volgde. En weer een droom.
Deze keer liep ik bij avond door een grote stad, welke, weet ik niet. Er
waren eerst brede boulevards vol lichtreclames en wirrelende mensen-
bewegingen. Ik droeg een zwaar valies en moest een hotel zoeken, maar
alle waren vol. Een agent wees me dat ik naar de P.K.T.straat moest gaan,
daar was een klein hotel waar niemand logeerde. Ik sloeg een smalle zij-
straat in, passeerde een gracht met bomen waarin gele en rode vogels
zongen met mensengeluiden. De brug bestond uit trappen en de rijtuigen
moesten er over worden getild. Het gekke was dat er in die gracht geen
water was: op de grauwe modderbodem liep eenzaam een zwaan. Ik zei
tegen mezelf: dat is een droge zwaan. Dat begrip van die droge zwaan
bleef me bij. Toen ik weer een smalle straat inliep, die volgens het bordje
de P.K.T.straat heette [wat die letters nu eigenlijk betekenden was me niet
duidelijk] zag ik heel in de verte een verlicht reclamebord met het woord
'nachtverblijf'. Dat er niet stond 'hotel' vond ik niets vreemd.
Verder gaande kreeg ik het gevoel dat er iets onhoorbaar achter me aan-
liep. Ik keek om en schrok: het was de droge zwaan! Hij stootte een soort
lachend geluid uit dat me angstig maakte. Juist toen ik het nachtverblijf
wilde binnentreden vloog de zwaan op en bleef met uitgespreide vler1.en
staan boven de lantaarn die brandde in het kunstig gesneden bovenlicht
van de deur. Ik wist nu wat dat betekende: als i1.de deur zou binnengaan
zou hij mij de hals afbijten. Maar ik was zo moe en mijn valies was zo
zwaar, dat ik het er op waagde zo snel mogelijk naar binnen te glippen.
Doch dit mislukte: de droge zwaan viel op mij en beet me in de strot. Weer
schreeuwde ik me wakker ...
Ik keek op mijn horloge, het was half vier in de morgen. Ik lag een uur
wakker, denk ik. Het werd buiten licht, een merel begon ergens te fluiten
en mussen sjilpten in de goot. Toen moet ik weer in slaap zijn gevallen.
Er kwamen geen dromen meer en ik werd tegen acht uur wakker. Eerst na -
een uur herinnerde ik me mijn vreemde dromen en ik verwonderde er mij
over dat er in de benauwenis van al die drie dromen een zwaan was ge-
weest. Waarom? Ik had de vorige dag,ja dagen lang geen zwaan gezien en
aan geen zwaan gedacht. Het was al middag toen ik tussen mijn werk door
kijkende naar de kalender zag dat het 10 Juli was en plotseling sloeg mij
door het hoofd: wat is er op een tiende Juli gebeurd? Ja, ik wist het nu:
zes jaren geleden had ik in de nacht van 10 op I I Juli gelogeerd in die
kleine stad aan de rivier in het enige hotelletje dat er was en dat 'De Groote
Zwaan' heette. Een vreemde, angstige nacht waarin ik geen oog had dicht-
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gedaan en had geluisterd naar gefluisterde woorden en vreemde geluiden.
Het was dus deze zwaan geweest die zich in deze nacht uit mijn onder-
bewustzijn had losgemaakt en mij in deze dromen had gedreven. Deze
zwaan ...

Zes jaren geleden kwam ik op een late zomeravond in die kleine stad aan.
Het was donker toen ik met mijn zware handvalies het station verliet. De
lucht stond vol sterren, een grote rosse maan hing laag boven het silhouet
van de stad dat door een grote zware toren werd beheerst. De stad lag aan
de overzijde van een brede rivier en de lange brug scheen eindeloos. Lan-
taarns verlichtten de kaden en toen ik deze naderde kwam uit de lucht
het los getinkel van een klokkenspel, waarop tien slagen volgden van een
diepe bronzen klank. Even zette ik mijn valies neer en genoot van de
kleine-stads-avond, dit door het donker omsloten tafereel van geringe
huizen waarvoor de mensen op stoelen zaten te bekomen van de warmte
des daags. Een trage beweging van schaarse voorbijgangers en het vaag
geluid van hun stemmen schenen het gevoel van volmaakte rust nog te
accentueren. Ik pakte mijn valies weer op en liep het stadje in. In de hoofd-
straat ving ik hier en daar de mij vertrouwde tongval der luttele mensen op,
nam aan de rechterkant een smalle steeg, welker muren het geluid mijner
stappen weerkaatsten en bereikte een stille, slecht verlichte straat waar
het kleine hotel moest liggen. Na enig zoeken stond ik voor een ouderwets
witgekalkt huis, een lantaarn, aangebnicht boven de deur, verlichtte de
gevel. Onder die lantaarn was een kunstig in hout gesneden raam, voor-
stellende een grote witte zwaan op een blauwe golf in een rand van groen
en daaronder las ik 'Hotel de Groote Zwaan'. Ik zette mijn valies neer
om de gevel en vooral de zwaan te bekijken. Van de gevel, wit in de lan-
taarnschijn, ging rust uit en ik kreeg het gevoel dat ik straks het hoofd zou
kunnen neerleggen op een koel, wit kussen in een wel zo paisibele sfeer dat
de slaap mij spoedig de hitte en de vermoeienis van de dag zou doen ver-
geten. Alleen, toen ik die grote zwaan nader bekeek, leek deze mij niet zo
in het vreedzame beeld te passen: zijn bek was opengesperd en zijn vlerken
sloegen op. Was het een zwaan in den aanval? afkon het iets anders zijn:
dat die zwaan zich uit het water verhief om op te vliegen naar de blauwe
oneindigheid van de hemel? Aanval of bevrijding? Ik was te moe om er
,verder over na te denken en overigens kon die zwaan toch de vredigheid
van het witte huis in dit roerloze straatje niet verstoren. Ik nam mijn valies
op.
De deur was gesloten zodat ik moest bellen. Het scheen of de bel ver
achter in het huis overging. Zonder dat ik iemand had horen aankomen
ging de deur open en de donkere omtrek van een man vertoonde zich. Ik
vroeg een kamer voor die nacht; de man keek mij zwijgend aan en liet
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mij binnen. Ik bevond mij in een smal vertrek dat als café diende, er ston-
den wat tafeltjes en stoelen; aan de wand door tabaksrook verbruinde,
verouderde reclameplaten; achter-in een ouderwets biljart met verweerd
laken.
'Meneer wou een kamer?' vroeg de man, mij wantrouwend aankijkend
met kille grijze ogen onder zware bruine wenkbrauwen; nauwelijks be-
wogen zijn dunne lippen.
'Ja, voor deze nacht.'
Hij wendde zich naar het buffet en vroeg 'kan het?' Ik ontwaarde eerst
toen dat daar achter het buffet een vrouw zat wel zo onbeweeglijk dat het
scheen alsof zij in de achtergrond was opgenomen. In een bleek, regel-
matig gelaat schenen alleen de grote donkere ogen te leven. Het zwarte
haar droeg zij in het midden gescheiden. Ik schatte haar op 35 jaar onge-
veer. Iets van een diep lijden lag in haar gezicht, maar lijden onderstelt
leven en dit gelaat was als van iemand die reeds tot een andere wereld
behoorde.
Op de vraag van de man knikte zij met het hoofd, dat was al. De man
liet mij het nachtregister invullen, waaruit ik zag dat ik de enige gast was,
nam mijn valies en ging mij voor, een smalle krakende wenteltrap op naast
het buffet. Ik wenste de vrouw goedenacht; nauw bewogen haar lippen
toen zij haast onhoorbaar fluisterde 'goedenacht'. Op de eerste verdieping
kreeg ik een eenvoudige maar onberispelijk zindelijke kamer aan de
achterkant van het huis. De man verdween weer, ik hoorde zijn langzame
stappen de wenteltrap afdalen. Daarna deed hij blijkbaar de voordeur op
slot, toen een achterdeur. Ik verlangde naar rust, kleedde mij uit, waste me
met heerlijk koud water en het was een weldaad, na die warme, stoffige
dag tussen frisse lakens te liggen. Behaaglijk op mijn rug luisterde ik naar
de geringe intiem-kleinsteedse geluiden van de avond die door het open
raam naar binnen kwamen. Ergens in een goot miauwde een poes; een
rijtuig hotste aan de voorkant van het huis over de keien; uit een zolder-
raam ver-weg zeurde met lange uithalen een harmonica; op de binnen-
plaats begon een lijzig gesprek tussen twee vrouwen, dat eindigde met het
geslif van pantoffels over de stenen. En toen als een zegen van zomerse
avond rust het oude klokkenspel met zijn grappige haperingen en ver3nel-
lingen, zijn onschuldig getinkel als de kinderlijke bedoening van een vrien-
delijk stadsbestuur. Even later kraakten stappen op de wenteltrap; lichte
schreden, kennelijk van de vrouw, gingen langs mijn kamer en daarna
de zoldertrap op. Een deur werd geopend en gesloten en de dunne zolde-
ring verried dat haar kamer juist boven de mijne lag. Ten slotte volgde de
man. Na enkele minuten lagen zij blijkbaar in bed en dit waren de laatste
geruchten in het huis. Ik sloot de ogen, voelde de slaap komen en ik moet
haast onmiddellijk in een droom zijn vergleden waarin de zwaan de voor-
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gevel verliet en op mij afvloog zodat ik wakker schrikte. Ik lag een lange
tijd wakker en juist toen de slaap weer over mij ging komen was het mij
of ik al een tijd geluiden hoorde die ik niet kon verklaren. Ik begon te
luisteren. Over de zoldering ging de dompe, regelmatige tred van stappen
heen en weer, heen en weer. Een deur werd zacht geopend en gesloten en
het dompe, regelmatige stappen herhaalde zich, nu op de gang van de
zolderverdieping. Daarbij ging zich een ander geluid voegen, een dof,
aanhoudend gemompel van onverstaanbare woorden. Ik was nu klaar
wakker en probeerde vergeefs, die woorden op te vangen. Uit de stappen
maakte ik op dat ze waren van die bleke vrouw. Wat was haar onrust of
haar wanhoop? Hoe kon ik in de beklemmende stilte van het huis het
antwoord vinden? Heen en weer, heen en weer gingen de stappen en de
gemompelde litanie zonder end. Ik zat nu rechtop in bed en luisterde ge-
spannen. Toen, na vele minuten, versnelden de stappen zich en werd het
gemompel heftiger, begonnen enkele klanken woorden te worden en ik
hoorde vele malen achtereen 'nooit meer, nooit meer, weg hiervandaan,
hiervandaan'. En toen plotseling, na een luide schreeuw 'weg, voor goed'.
Zware stappen van de man, het opengooien van de deur en zijn gesmoorde
stem: 'Laat dat, je bent gek, denk om... '
Even was het stil. De man ging zijn kamer weer binnen. En weer begon
het regelmatig stappen van de vrouw; niet lang duurde het dat ook het
somber gemompel hervatte. Was die vrouw krankzinnig afwas er een diep
leed dat haar leven verwoestte? Denkende aan haar gezicht en aan dat
van de man, leek het laatste mij waarschijnlijk: een wanhopige opstandig-
heid tegen het lot dat haar bond aan die grove man met zijn koude, sluwe
ogen. Overdag nog terwille van de wereld een rol van berusting spelend en
in de stilte van de nacht vechtend met dit lot als een dier in zijn kooi.
Kon ik haar helpen, naar haar toe gaan en een zacht woord zeggen? Ik
stond op maar voelde al gauw dat ik niets vermocht en dat mijn tussen-
komst alles erger voor haar zou maken. Ik legde me weer neer en wachtte ...
Een uur. verstreek, het klokkenspel waaierde weer over de stad en in zijn
begeleiding van de martelende gang der vrouw kreeg het iets angstigs. Ik
huiverde. Er volgden twee slagen, 2 uur dus. Had de vrouw die ook ge-
haard? Zij stond stil, ook haar gemompel hoorde ik niet meer. Zou ze
eindelijk gaan liggen? Ik hoopte het; dodelijk vermoeid zou zij nu wel rust
willen nemen ...
Maar het ging anders. Plotseling hoorde ik haar met vlugge schreden naar
beneden gaan, langs mijn kamer lopen, de wenteltrap afdalen. Toen een
geluid aan de buitendeur, het openschuiven van een grendel, het omdraaien
van het slot. Ging zij de straat op? Ik zat met bonzend hart rechtop in
bed: wat zou ze doen, weglopen, misschien zelfs zich het leven henemen?
Ik sprong uit bed, rukte de deur open. Op hetzelfde ogenblik hoorde ik de
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man van boven komen; hij rende langs mij, vloog de wenteltrap af, stortte
zich naar buiten ... Ik hoopte voor haar dat zij zich dood of levend zou
bevrijden.
Een paar minuten later kwamen ze beiden terug; hij had haar blijkbaar
ingehaald en weer meegenomen. Ik hoorde de man hees-fluisterend haar
gebieden naar boven te gaan; zij had geen verweer meer en snikte zacht.
En het werd rustig in huis, de rust van een kerkhof of liever van een
gevangenis. De weggefladderde vogel was weer gekooid. Morgen en over-
morgen zou de vrouw weer zitten achter dat buffet, doende wat van haar
verlangd werd en starend de verte in.
Slapen kon ik niet meer. Toen het licht was geworden en ik eindelijk
de man naar beneden hoorde gaan, kleedde ik mij aan. Ik betaalde
hem het logies, weigerde het ontbijt. Loerend keek hij mij aan, wachtend
wellicht of ik iets zou vragen. Maar ik vroeg niets en vertrok.
De straat was nog koel en stil, er ging geen wind, de vroege zon kleurde
met een rossig licht de huizen. Nog eenmaal keek ik naar de witte gevel die,
zo onwezenlijk rustig, de ruimte omsloot, waarin die rampzalige vrouw
leefde. 'De Groote Zwaan' las ik weer en daarboven was de witte vogel die
zich uit het water verhief als een symbool van de vrouw die haar ver-
schrikkelijke wereld wilde ontstijgen ...
Ik liep het stille stadje door, de koelte van de morgen deed mijn hoofd, dat
warm en moe was van de slapeloze nacht, goed, maar hoe onwezenlijk
leek nu, na al wat ik die nacht had beleefd, deze effen werkelijkheid van
simpele straten met het licht geluid der stappen van schaarse voorbijgan-
gers! Hoe leugenachtig leek die kleinsteedse rust. .. Ik verlangde zo gauw
mogelijk aan de rivier te zijn, alleen al het zien van dat brede stromende
water zou me rust geven. Een nauwe steeg, waarin mijn avondlijke stap-
pen tegen de muren hadden geschald, een brede straat met nog gesloten
winkels en toen blauwen goud in de ochtendzon het stromen van de rivier.
Ik stond stil om dit beeld in me op te zuigen, het was alsof al het lood van
de grauwe nacht van me afviel. Iets verderop aan de kade vond ik tegen-
over de aanlegplaats van de boot die mij verder zou voeren een kleine
schipperskroeg waar ik brood en koffie kon krijgen. Eennogjonge, heldere
vrouw met witte schort en een dikke streng rode kralen om de hals verwel-
komde mij vriendelijk in haar zangerige tongval en bracht me wat ik
vroeg. Zij was spraakzaam en vooral nieuwsgierig zoals dat vaak is in
kleine plaatsen waar men weinig beleeft en een gesprek met een vreemde-
ling andere verschieten doet opengaan. Zij trachtte mij te doen zeggen
waar ik zo vroeg vandaan kwam en wat mijn verder doel was; ik ant-
woordde slechts dat ik de boot van tien uur moest hebben. Een snelle
gedachte kwam bij me op: zou ik van haar niet te weten kunnen komen .
wat zich daar in 'De Groote Zwaan' afspeelde? Ongetwijfeld zou ieder in
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dit stadje dat wel weten. Maar op hetzelfde ogenblik werd zij weggeroepen
door twee schippers die aan een ander tafeltje waren neergestreken en
koffie verlangden. 'Veer met mezelf alleen gelaten, kwam een schroom in
mij op en voelde ik mij beschaamd tegenover de rampzalige vrouw van
deze nacht dat ik over haar leed zou spreken met een ander. Ik zag weer
die peilloos-donkere ogen in dat fijne bleke gelaat. Gebood niet de eerbied
tegenover dit lijden dat ik moest zwijgen over wat ik had beleefd? Ver-
laagde ik mij niet tot een op sensatie beluste als ik zou trachten iemand over
haar uit te horen? Moest ik niet stil terugwijken tegenover haar oneindig
lijden?
Ik verkoos in onwetendheid te blijven, niemand ter wereld zou mijn ver-
haal vernemen.
De paar uren die mij nog restten vóór het vertrek van de boot bleef ik stil
zitten; soms overmande mij de slaap. Eindelijk schoof de boot voor de
kade; ik nam afscheid van de vriendelijke waardin, ging aan boord en
legde mij neer in een dekstoel. De stoomfluit gonsde over het water, de
klank weerkaatsend tegen de huizen, en langzaam gleed de boot de rivier
op, huizen en bomen voorbij tot het groene land aan weerskanten ver en
zomers was.

In de zes jaren die sindsdien verstreken gingen mijn gedachten nog vaak
naar de rampzalige vrouwen steeds hoopte ik dat zij levend of dood bevrijd
zou zijn uit haar ellendig lot. Op een dag kreeg ik zekerheid.
Mijn reizen voerden mij een keer terug naar de kleine stad aan het water
en mijn eerste gang was naar 'De Groote Zwaan'. De gevel stond er nog
net eender; de witte zwaan die een nieuw verfje had gekregen verhief zich
uit het water ... Ik trad naar binnen. Daar leek alles veranderd en ver-
nieuwd; een jonge man die naar mijn wensen vroeg, een blond kindje dat
op de vloer speelde met blokken ... Zij hadden, naar ik hoorde, kort geleden
de zaak overgenomen. De ongelukkige vrouw wier ellendig huwelijk haar
langzaam-aan tot 'A-aanzinhad gebracht en die niet meer op kon tegen de
uitgerekende sluwheid waarmee haar man haar aan dit huis kluisterde, was
op een nacht er in geslaagd weg te gaan. Zij liep de rivier in; haar lichaam
spoelde aan tegen een krib .

En zo is vannacht deze zwaan door mijn dromen gevlogen om mij te
herinneren aan de nacht van zes jaren geleden. Ik zie nu weer duidelijk
voor me de stille witte gevel met de lantaarn en boven de deur de grote
zwaan opstijgend uit het water, niet in den aanval, maar om zich te bevrij-
den naar het oneindig blauw. En ik zie ook weer de onpeilbaar-donkere
ogen in dat bleek gelaat van de vrouw die in de vrede van de dood opsteeg
naar haar eindelijke rust.
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DE MENS IN DE SOVJETRUSSISCHE
'LITERATUUR

In het dagblad 'Het Parool' stond destijds een merkwaardig artikel,
getiteld: 'Laat uw kinderen geen medicus worden.' Hierin kwam de
volgende passage voor: 'De persoonlijke bevrediging, die het beroep kan
geven, wordt verkregen ten koste van grote inspanning en offers.' Wat
de schrijver onder offers verstaat, blijkt uit de opsomming: 'offers aan
nachtrust, aan tijd om te eten, aan vrije tijd en het volledige offer van
een normaal huiselijk verkeer.' Bovendien zijn er nog financiële offers
met de kans op, zoals de schrijver het uitdrukt 'een kommervol bestaan.'
'Want,' zegt hij: 'de kans, dat het vele, aan de studie bestede geld slecht
belegd blijkt, is groot.'
Onbedoeld misschien, maar wel heel duidelijk heeft de medische mede-
werker van genoemd dagblad een beeld gegeven van het mensentype,
dat wij gemeenlijk de burger noemen. Dus de mens, die huiverig is om
offers te brengen, wiens leven vervuld is van de persoonlijke bevrediging,
de mens, wie het in het leven gaat om z?jn nachtrust, z?jn natje en droogje,
z?jn vrije tijd, zijn veilige geldbelegging. Het is de mens, voor wie er geen
andere plicht in de wereld schijnt te bestaan dan zo goed mogelijk voor
zichzelf te zorgen.
Welnu, als antithese hierop wordt het beeld van de Sovjetmens ons dui-
delijk, in ieder geval van deze mens in de gestalte, waarin hij ons door
de Sovjetrussische literatuur wordt voorgezet: het beeld van de mens,
die zich als enkeling inzet voor het welzijn van allen.
Verleden jaar verscheen in Moskou een roman van de nog jonge schrijf-
ster Antonina Koptjájewa, getiteld 'Iwán Iwánowitsj'. Ook deze Iwán
Iwánowitsj is een arts, die zijn praktijk uitoefent in een onherbergzame
streek van Noord-Siberië en de schrijfster legt hem ergens de volgende
woorden in de mond: 'Men moet de mensen het beste geven, wat men
heeft. Wetenschappelijke activiteit kan men overal ontwikkelen. En le-
ven? Ook het leven is overal interessant. Hoe moeilijker, des te interes-
santer.'
Men kan zeggen, dat in de Sovjet-Unie elke mens iemand is, van wie
iets verwacht wordt, en van wie iets verlangd wordt, - door de gemeen-
schap. En, wat van hem verwacht wordt is, vooral in de grote reconstruc-
tie-periode na het beëindigen van de oorlog met Duitsland, niet veel
minder dan zijn uiterste. Zelfs de meest bescheiden mens mag in het
meest gewone leven niet terugdeinzen voor het brengen van offers. Dat
er aan het stellen van dit ideaal zekere gevaren verbonden zijn, behoeft
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nauwelijks betoog. Immers, veelal worden de offers niet vrijwillig gebracht,
niet uit liefde en innerlijke bereidheid, maar op grond van een opgelegd
commando, uit angst voor disciplinaire maatregelen, of uit dienstklop-
perij. Maar wat wij verder ook over deze mens te weten zullen komen,
zeker is, dat hier niet de boven omschreven burger bedoeld wordt, die
jammert om zijn gemiste nachtrust, die zich zorgen maakt over zijn vrije
tijd, of die bij de waardebepaling van zijn levenstaak zich eerst eens af-
vraagt, wat deze hem aan materiële voordelen kan opleveren. Zijn
tegenvoeter, die door de Russische literatuur van heden in talloze ge-
stalten van arbeiders, boeren, wetenschapsmensen, kunstenaars, politieke
functionarissen, ingenieurs, enz. wordt uitgebeeld, stelt zich aan ons voor
onder de naam van de Positieve Held. Om deze figuur is een hele aesthe-
tische theorie gebouwd, die, ten doop gehouden door Maxim Gorki, de
theorie van het Socialistische Realisme heet. Wat zij behelst, kan het
duidelijkste en het kortste worden weergegeven door de woorden aan
te halen van de bekende schrijver Alexander Fadejew, die zegt, dat het
er bij het Socialistisch Realisme om gaat, de mens uit te beelden, niet
alleen, zoals hij is, maar zoals hij moet zijn. In Sovjet-Rusland betekent
dit, dat de literatuur zich bezighoudt met het gestalte geven aan de
socialistische mens in zijn socialistische werkelijkheid.
Maar, kunnen wij ons afvragen, wat wordt bedoeld met de term 'de mens
zoals hij is en tegelijkertijd, zoals hij moet zijn' ? Is deze omschrijving niet
slechts toepasselijk op uitzonderlijke helden, of heiligen? Het geloof in
de mens en in zijn aardse mogelijkheden is in Rusland zo groot, dat men
deze vraag daar waarschijnlijk nauwelijks begrijpen zou. Misschien wordt
er enig licht op geworpen door een uitspraak van de Literatoernaja Ga-
zeta, dat is het Moskouse orgaan van de Russische schrijversbond, waar-
in alle Sovjetschrijvers verenigd zijn. In het nummer van 18October 1947
staat in een redactioneel artikel: 'Voor iedere sovjetmens bestaat één
maatstaf, waar hij zijn handelingen aan kan toetsen, nl.: in het lopende
jaar moet ik meer verrichten dan in het vorige; deze maand meer dan in
de voorafgaande; vandaag meer dan gisteren; morgen meer, en beter,
dan vandaag.'
Men kan deze levenshouding een bewuste entelechie noemen, dat wil
zeggen: het onvoorwaardelijke vertrouwen in de mens betekent, geloven,
dat hij van nature streeft naar een doel, dat bereikbaar wordt geacht.
Deze zelfde gedachte treedt tevoorschijn in de grote rede, die de eerver-
leden jaar overleden politicus en intellectueel Alexander Zjdanow in
1946 gehouden heeft, toen door de Partij ingegrepen werd in het literaire
ontwikkelingsproces en Zjdanow de schrijvers aldus toesprak: 'Ons volk
groeit van dag tot dag. Vandaag zijn wij niet meer degenen, die wij gis-
teren waren en morgen zullen wij weer anderen zijn dan vandaag ....
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beeldt daarom uw volk niet alleen uit in zijn situatie van heden, maar
schouw ook in zijn dag van morgen, helpt, door middel van uw schijn-
werpers, de weg voorwaarts te verlichten. Dit is de opgave van iedere
gewetensvolle Sovjetschrijver.'
Datde mens niet een ding is, niet een speelbal in de handen van onzicht-
bare' goden, maar dat hij zichzelf ontw~rpt, dat hij niets anders is dan
wat hij zich voorneemt te zijn, - hetgeen dus betekent, dat de mens zich-
zelf moet verschijnen als een opgave, - di t is een opvatting, die ook door
Westerse filosofen gehuldigd wordt, o.a. door Ortega y Gasset in zijn
leer van het perspectivisme. De gedachte, dat de mens feitelijk niets
anders is en niets anders kan zijn dan zijn eigen doelstelling, dat hij alleen
is en voor zichzelf moet zorgen, wordt bij de huidige Russen echter
ogenblikkelijk gekoppeld aan de idee van de gemeenschap en aan een
zedeleer , die wil, dat op het hoogste niveau van de menselijke ontwikkeling
de belangen van de enkeling dezelfde zijn als de belangen van het geheel.
De mens maakt dus niet alleen zichzelf als individu, als een alleen-
staande monade, maar door zichzelf maakt hij de gemeenschap. Op dit
niveau is de mens tegelijk degene, die hij is en die hij moet zijn en dit
noemen de Russen de komende Communistische samenleving.
Ondertussen, de ontwikkeling van deze heilstaat geschiedt in étappes en
de stof, die de schrijver verwerkt in zijn romans, zowel als de taak, die
hem wordt toevertrouwd [die van een schijnwerper], houden ten nauwste
verband met de ontwikkelingsphasen van de gemeenschap, waarin hij
leeft en waarvoor hij werkt.
Was voor de oorlog van 1941-1945 de hoofdfiguur in de Russische let-
terkunde over het algemeen de revolutionnaire communist, d.w.z. de
mens, die zich zijn plaats in een volkomen nieuwe wereld nog te vero-
veren had en daarbij een strijd moest voeren tegen zeer concrete vijan-
den, zo is allengs het accent meer gevallen op de held, die zich in deze
nieuwe wereld, aan wier permanent bestaan ondertussen niet meer ge-
twijfeld behoefde te worden, heeft geconsolideerd. Zijn probleem is
niet meer het uitroeien van de kapitalistische vijand binnen zijn ge-
meenschap, de koelak, de saboteur, de speculant; neen, zijn taak is
positiever geworden: het conflict wordt in de nieuwe mens zelf gelegd
en het gaat er om een nieuwe stijl in het leven te creëren, een nieuwe tra-
ditie en nieuwe normen te scheppen. En de dit proces tegenwerkende
krachten zijn niet meer contra-revolutionnair, maar worden eerder be-
schouwd als zwakheden, bekrompenheden, gebrek aan karakter. De
egoistische, kapitalistische neiging is niet meer misdadig, maar ouderwets,
zielig. In de roman 'Ver van Moskou' van de jonge schrijver Wasilij
Azjájew wordt de bouw van een geweldige oliepijpleiding in Siberië be-
schreven. Om aan het verhaal spanning te geven, schept de schrijver
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een paar negatieve helden. In de dertiger jaren zouden deze negatieve
helden in zo'n roman nog saboteurs geweest zijn en de intrige zou hebben
bestaan uit het ontmaskeren van een complot om het werk te verwoesten.
Maar in de tegenwoordige roman wordt een geheel andere visie naar
voren gebracht. Ook de zgn. negatieve helden in het verhaal van Azjájew
zijn Sovjetmensen, ook zij zijn ingenieurs, die eerlijk van plan zijn het
opgedragen werk uit te voeren. '-Vat hen tot negatieve helden stempelt,
is hun verouderde levenshouding, hun twijfel aan de mogelijkheid, dat
het werk binnen de vastgestelde tijd voltooid kan worden, hun slappe,
weinig inspirerende organisatie, hun ouderwetse quiëtisme. Daartegen-
over staan enige ingenieurs en de leider van het werk, die met een gewel-
dig élan de arbeidersmassa tot een hoogste krachtsprestatie weten op te
zwepen, die risico's durven nemen en natuurlijk ten slotte hun arbeid
met volledig succes bekroond zien. De negatieve helden bekennen hun
ongelijk en beloven verder loyaal aan de opbouw mee te zullen werken.
Het verschil met vroeger springt duidelijk in het oog. Voor de oorlog was
de negatieve held een misdadiger, die werd vernietigd; nu is hij een mens,
die achterop gebleven is, die fouten maakt, maar die bekeerd kan worden.
Uit de revolutionnaire periode is de literatuur getreden in de phase van
het humanisme. De vroegere romans waren boeken van haat en passie,
maar in de huidige overheerst het motief van liefdevolle belangstelling.
vVant wanneer men iemand bekeren wil, moet men op zekere wijze van
hem houden. Ook de negatieve held is een van ons, zegt men, alleen, hij
moet geholpen worden. .
Het is duidelijk, dat het oorlogsgebeuren de hier geschetste geleidelijke
ontwikkeling gedurende enige tijd heeft onderbroken. De zuivere oorlogs-
literatuur, waarbij het er om ging, haat te kweken tegen de vijand, laat
ik hier buiten beschouwing.
De held uit de oorlogsverhalen, die na 1945 verschenen, was een psycho-
logisch weinig gecompliceerde gestalte. In de Russische volksliteratuur
van vroeger eeuwen, in de byliny, de sprookjes, de epische heldenverhalen,
die door de zgn. ska;:;iteli door het dunbevolkte uitgestrekte land werden
rondgedragen, is de held altijd de mens, die het voorbeeld geeft van moed,
rechtschapenheid, van eenvoud en doelbewustheid. In de Sovjetrussische
literatuur, die in zekere aspecten wel een gesublimeerde volksliteratuur
genoemd zou kunnen worden, geldt deze zelfde stelregel. De held twijfelt
niet, hij is psychisch uit één stuk en hij weet in iedere sit.uatie de juiste
handeling te verrichten. Feitelijk is hij, qua psychische constructie, de-
zelfde held als die het Amerikaanse volk in zijn dagdromen op het witte
doek heeft geprojecteerd in de gestalten van de altijd mooie meisjes uit
doodsgevaar reddende cowboys en ranchers van de Wild West, met dit
verschil alleen, dat bij de Rus de zedelijke volkomenheid van de held
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altijd een oneindig veel grotere rol heeft gespeeld. Het Zwei Seelen wohnen,
ach! in meiner Brust heeft voor deze held geen enkele betekenis.
De schrijver Emanuel Kazakewitsj heeft in 1948 een oorlogsverhaal ge-
publiceerd, getiteld Met z1jn tweeën in de steppe, dat een merkwaardige
situatie beschrijft. Een jonge officier slaagt er, door onervarenheid, of
door angst, niet in, een belangrijk bericht aan zijn divisie over te brengen,
waardoor deze hele divisie tegronde gaat. Wegens plichtsverzuim zal hij
gefusilleerd worden en in afwachting van de voltrekking van het vonnis
wordt hij in een hut gevangen gezet onder bewaking van een soldaat.
Dan moeten de Russen onverhoeds terugtrekken, in de verwarring ver-
geet men het bestaan van dit tweetal, de soldaat wordt niet meer afgelost
en blijft dus gehoorzaam op zijn post staan en samen blijven zij, cipier en
gevangene, in het Niemandsland achter, waar, zou men zo denken, ge-
heel andere wetten zullen gelden. Maar neen, de functies blijven dezelfde:
de soldaat blijft bewaker en de officier de ter dood veroordeelde en samen
trekken zij door de steppe terug op zoek naar hun legerafdeling. Dan wordt
evenwel de soldaat tijdens een luchtaanval gedood en de officier staat,
verlost van zijn bewaker, opeens heel alleen voor een volmaakt vrije
keuze. Hij maakt echter van de gelegenheid te ontsnappen geen gebruik,
maar zet zijn weg voort in dezelfde richting, naar de Krijgsraad, waar
hem de uitvoering van het vonnis wacht.
Het thema van het verhaal is duidelijk. De Sovjetmens, ideaal vrij in de
keuze zijner handelingen, kiest desondanks zonder aarzeling de weg, die
de plicht hem voorschrijft, zelfs als deze weg naar een zekere dood leidt.
De schrijver wil aantonen, dat zelfs in een situatie van volstrekte vrijheid
de zedelijke wet blijft heersen: de mens bestaat alleen als mens door zijn
band met de anderen, in het geval van deze officier door zijn gebonden-
heid aan zijn vonnis. Indien hij anders. had gekozen, dan zou hij de ban-
den met de wereld verbroken hebben, hij was een eenling, een uit-
gestotene, een desperado geworden, van alle menselijkheid ontdaan. Nu,
in het verhaal, keert hij bij zijn afdeling terug, maar hij wordt begenadigd
en alles loopt goed af.
Men kan uit deze geschiedenis lezen, hoe in een recent werk van de
Sovjetliteratuur een element wordt toegevoegd aan de strenge wet van de
gerechtigheid: namelijk, het element van de genade. Wie metterdaad be-
wijst tot de gemeenschap te behoren, kan rekenen op vergiffenis.
De critiek heeft dit verhaal in scherpe bewoordingen afgewezen. Het
werd apolitiek genoemd, verliteratuurd en de schrijver wordt verweten,
'zich steeds verder en verder van het leven verwijderd te hebben in het
gebied van literaire reminiscenties en Bijbelse abstracties'. Maar het ver-
haal staat er als een verschijnsel, dat zich in de Russische literatuur der
laatste jaren spanningen voordoen en dat er problemen worden opge-
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worpen, die sinds het begin van de oorlog vrijwel afwezigwaren. De gees-
ten differentiëren zich en werpen zich niet meer uitsluitend op de vraag
van het 'hoe?' of van het 'wat?', maar zij strekken zich uit naar de veel
gevaarlijker vraag van het 'waarom?'. Geen wonder, dat de officiële
critiek zich hiertegen verzet en terecht hierin een element van individua-
listische ketterij ontdekt.
De poëzie is de fijnste barometer van het geestelijke leven en geeft de
emotionele atmosfeer van een bepaalde periode scherper aa~ dan het
langzamere proza. De duidelijkste reacties op de ervaring der oorlogsjaren
vinden wij kort na de wapenstilstand dan ook bij de poëzie geregistreerd.
In October 1946 had in de Literatoernaja Gazeta een merkwaardige dis-
cussie plaats over de vraag, of de dichter het recht had te klagen, waar-
mede in casu bedoeld werd, of hij in zijn verzen zijn geliefden mocht be-
wenen, die in de oorlog waren omgekomen, of hij zijn verloren gegane
jeugd mocht betreuren, kortom, ofhij van verdriet en wanhoop mocht ge-
tuigen. Het ging in deze discussie om de positie van het recht om te kla-
gen tegen die van het net doen, of er niets gebeurd was. De beslissing is
gevallen ten gunste van het leven en de toekomst. De dichters moesten
niet meer over de geslagen wonden blijven treuren, maar hun inspiratie
zoeken in de geestdrift, waarmee het herstel werd aangepakt. De weemoe-
dige verzen van Anna Achmátowa werden als decadente salonpoëzie
veroordeeld en de dichteres werd het zwijgen opgelegd.
De jonge, uit de oorlog teruggekeerde dichters, vol van apocalyptische
beelden, hadden getracht deze indrukken in hun verzen te verwerken en
waren niet teruggeschrokken voor zeer realistische voorstellingen, in deze
trant bijvoorbeeld:

'Kort en goed
De strijd werd gestaakt,
De wodka weer klaargezet
En ik heb met mijn bajonet
Mijn nagels schoongemaakt
Van het vreemde, geronnen bloed.'

Nu kregen zij te horen, dat niemand op deze ontboezemingen gesteld
was en dat zij er verstandig aan zouden doen, hun lyrische instrument
in een andere toonaard te stemmen.
Het is natuurlijk heel gemakkelijk om aan de hand van deze en dergelijke
voorbeelden te gaan spreken van despotisme en knechting van de geest.
Wie dit constateert, heeft zonder twijfel gelijk, alleen, hij bestudeert de
verschijnselen geïsoleerd en niet voldoende in het verband van de totale
ontwikkeling van Rusland. Want in dat verband gezien, krijgen de toen
genomen strenge maatregelen van de Partij om de kunst in het gareel te
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houden en een bepaald programma op te dringen een andere betekenis
dan die van zuivere willekeur of machtswellust. Zij lijken dan eerder
genomen te zijn als gevolg van een zeer practisch denken over de toekomst
van het Russische volk en getuigen van een vooruitziende blik. Immers,
hoe vaak is in studies over het Russische karakter niet gewezen op de
typische neiging van de Rus om, na een aanvankelijk hevig enthousias-
me in het aanvaarden van taken, die boven zijn krachten gaan, plotseling
het bijltje er bij neer te leggen en in het andere uiterste, dat van een daad-
loze onverschilligheid te vervallen. Anton Tsjechow geeft hiervan een
aardige analyse in een brief, die hij op 30 December 1888 aan zijn vriend
Soevorin schreef naar aanleiding van zijn toneelstuk Iwanow en in welke
brief de volgende passage voorkomt: 'De Russische emotionaliteit draagt
een bijzonder karakter: zij gaat heel snel over in vermoeidheid. Nauwe-
lijks van de schoolbanken gekomen, neemt een jonge man heetgebakerd
een last op zich, die zijn krachten ver te boven gaat: hij werpt zich tege-
lijk op de problemen van de opvoeding, de gerationaliseerde landbouw,
de boer. ... hij houdt redevoeringen, schrijft brieven aan het Ministerie,
worstelt tegen het kwaad, juicht het goede toe, geeft zijn hart niet een-
voudig zo maar, doch steevast, àf aan een blauwkous, of aan een psyeho-
pathe, of zelfs aan een prostituée, die hij meent te moeten redden, enz.
enz. Maar zodra hij de 30 - 3s-jarige leeftijd heeft bereikt, komt er een
gevoel van vermoeidheid en verveling over hem en hij is bereid zowel de
Zemstwo, de gerationaliseerde landbouw, de wetenschap als de liefde te
verwerpen .... En de verandering, die over hem is gekomen, treft hem
pijnlijk. Hij zoekt de oorzaak buiten zich, bij de anderen, maar vindt die
daar niet; dan gaat hij bij zichzelf te rade, maar ontdekt daar niets anders
dan een onbepaald gevoel van schuld. Dit is een Russisch gevoeL .. '
Het is van belang, zulke observaties uit een verder terugliggend verleden
hier ter sprake te brengen, want het is duidelijk, dat dezè psychologische
karakteristiek heden net zo veel geldigheid bezit als toen: immers, de ge-
schiedenisvan de Sovjet-republiek word t door dezelfde mens gemaakt alsdie
van het Tsarenrijk, namelijk door de Rus, dus door de mens met dezelfde
karaktereigenschappen als die, welke Tsjechow heeft beschreven. Maar in
dit licht beschouwd worden dan veel van de tyrannieke maatregelen, die
na de tweede wereldoorlog in Rusland plaatsgrepen, en die overal in de we-
reld zo'n diepe teleurstelling wekten, begrijpelijk en noodzakelijk, in ieder
geval onttrokken aan de mysterieuze sfeervan louter dictatoriale willekeur.
Want in de jaren om 1946 vreesde men niets zo zeer, als dat het moreel
van het Russische volk zou instorten. Bestond soms niet het zeer concrete
gevaar, dat het Himmelhochjauch::;end van de oorlog met zijn unieke doel-
stelling: de zegevierende intocht in Berlijn, over zou slaan in het :Cum Tode
betrübt van de nu volgende vrede, waarin men zich bewust zou worden
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van de ontstellende omvang der door de vijand aangerichte verwoesting-
en? En was niet te vrezen, dat het enthousiasme om zou slaan in ver-
moeidheid, in onverschilligheid en in dat vage gevoel van schuld, waar
Tsjechow over sprak? Welk een funeste invloed zou dit hebben op de
noodzakelijke wederopbouw van het land; welke catastrofen van hongers-
nood en ziekten dreigden niet, indien men de krachten niet wist te mobi-
liseren om het verleden de rug toe te keren, indien men er niet in slaagde
aan de slag te gaan, door net te doen, alsof er niets was gebeurd!
In die tijd hekelde de humoristische schrijver Michael Zósjtsjenko in
zijn verhalen en romans de absurditeiten en dwaasheden van de kleine
man, van de bureaucratie en van de carrièristen op zo'n wijze, dat men
er gemakkelijk de algemene strekking in kon lezen, dat de mens toch
maar een pover en jammerlijk wezen was. De Partij begreep, dat Zósj-
tsjenko optrad als de dokter, die zijn zware patiënt tracht op te vrolijken
met sappige verhalen van de snijtafel en met pikante anecdoten over de
blunders der chirurgen. Men vond, dat een tijd, waarin alleen de uiterste
wilsinspanning van allen een catastrofe kon voorkomen, niet de meest
geschikte tijd was om grapjes te gaan maken over de menselijke zwakheid.
Inderdaad, het ging in die jaren niet om een aesthetische bezinning op het
doorstane leed, noch om onderhoudend'e satiren op de onvolkomen-
heid van ieder menselijk streven, noch om een analyse van de wanhoop,
maar om tractoren, om steenkolen, transportmiddelen, machines, mil
grondstoffen en geoefende handen.
Dit is de reden, dat in deze periode van de schrijver en van de kunstenaar
een groot offer werd geëist: namelijk het offer van zijn autonomie als vrij
scheppend mens, feitelijk dus het offer van zijn wezenlijke artisticiteit.
De kunst mocht geen verwarring stichten, maar moest voorbeelden
stellen; dus mocht de schrijver niet gaan boren in psychologische afwij-
kingen en bizarre situaties, die de patiënt slechts verder in de put zouden
kunnen helpen, maar zijn wil om te genezen diende geprikkeld te worden
door hem in grote doses rooskleurige voorstellingen toe te dienen van de
gelukkige toekomst, die hem wachtte, als hij maar hard zou werken; een
componist als Sjostakówitsj mocht niet de oorspronkelijkheid van zijn
genie demons teren, maar moest in zijn symphonieën folkloristische the-
ma's verwerken om de mensen het gevoel van vertrouwdheid te geven
en om de ziel rustig te stemmen. Niets mocht afleiden van het enige,
dat noodzakelijk was: het brood. Want nog was de tijd ver af, dat
men met de handen in de schoot kon gaan zitten peinzen over de waarde
ofonwaarde van het leven. Er was dringende haast, de meest elementaire
dingen moesten worden verricht en de schrijvers, die in Rusland van
oudsher de geestelijke leiders van het volk zijn geweest, werden aange-
maand hun verantwoordelijkheid te beseffen, niet tegenover de kunst,
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maar tegenover de gemeenschap en inplaats van ontmoedigende be-
schrijvingen ener feitelijke realiteit te geven, zich te wijden aan het schep-
pen van romans, gedichten, toneelstukken, waarin de mens als doelbe-
wuste en onvermoeibare strijder werd voorgesteld, dus, waarin uitdruk-
king werd gegeven aan de gedachte van hoe de mens moet zijn. Een van de
meest geliefde gestalten uit de literatuur was nu de soldaat, die uit de
oorlog op zijn dorp terugkeerde, die zijn hut verbrand,. zijn vrouwen
kinderen vermoord vond, maar die desondanks de hand weer aan de
ploeg sloeg.
Wij kunnen ons voorstellen, dat deze eerste jaren na de oorlog in Rusland
jaren zijn geweest van een buitengemene spanning. Misschien in nog
sterkere mate dan in de voorafgaande jaren ging het er om, het lot te be-
dwingen. En juist omdat de tegenstander, die men te bestrijden had, zo
veel minder concreet was dan de Duitse soldaat en zoveel dichterbij, nI.
in het eigen hart, juist daarom was deze strijd zo moeilijk en werd het
nodig gevonden de uiterste offers te verlangen.
De gevolgen van deze curatele en geestelijke discipline waren, wat het
artistieke gehalte betreft, niet altijd even gunstig. Verhalen van miracu-
leuze krachtsinspanningen, heldhaftige ontberingen en nobele daden,
verhalen over organisaties, vergaderingen, constructieplannen, rapporten,
die soms de indruk wekken jaarverslagen te zijn van reusachtige indu-
striële ondernemingen, - al deze geschiedenissen, waarin de fabrieks-
leiders, de politieke functionarissen, de boeren en arbeiders, de geleerden,
een strikt zakelijke rol spelen, mogen in onze ogen weinig met kunst of
literatuur te maken hebben, - voor de Russische massa, waarvoor deze
boeken geschreven werden, waren zij precies het hart onder de riem, dat
zij nodig hadden. Op hun vergaderingen bespraken zij deze boeken,
zonder zich veel te bekommeren om het artistieke gehalte er van. Maar
zij begrepen hun vitale karakter en lieten er zich door meeslepen, zoals
schooljongens zich laten meeslepen door Indianen-verhalen. Daarmede
beantwoordde deze literatuur aan zijn functie. Het dialectische proces
van wederzijdse bevruchting tussen kunstenaar en zij'n publiek werd tot
werkelijkheid. Als resultaat ontstonden werken van een ruwe, primitieve
oerkracht. De Russische dramaturg Wadim Kozjewnikow schreef on-
langs: 'Ik ben er persoonlijk getuige van geweest, hoe in Roemenië na
collectieve lezing van de roman De Ridder van de Gouden Ster van Babájews-
ki de boeren tot het eenparige besluit kwamen een hydro-electrische
centrale te gaan bouwen volgens het voorbeeld van de Russische Kolchoz-
boeren uit de roman.'
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VERZEN
Mijn leugen liep geweldig hard,
De waarheid op zijn hielen.
Een berkje stak een wortel uit
Waarover beiden vielen.
Het berIge trok zijn wortel in
En s~hudde van plezier.
De leugen keek verbaasd in 't rond:
'Waarover viel ik hier?
Zit waarheid mij nog achterna?'
De waarheid die zei boe rtoch ba,
Die had haar nek gebroken.
Het berkje heeft me dit verteld,
Me daarbij op de mouw gespeld
Dat 't waarheid had gesproken.
Zijn bast is wit, zijn blaadjes groen,
0, het kan zo onschuldig doen!
't Vertelt de gekste praatjes
Met kleine fluisterblaadjes.
Maar ja, mijn leugen is gezond
En loopt vermomd als waarheid rond.
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Zon heeft de wind geroepen en gezegd:
Die wolken hangen zoo voor mijn gezicht
En mijn humeur is juist vandaag zo stralend,
Haal dus je bezem en maak eens wat licht.
De groote bezemer is toen gekomen
En heeft de heele hemel schoongeveegd;
Zijn bak met wolkenflarden heeft hij
Ergens ver achter de horizon geleegd.
Wel zie je hier en daar, heel vaag nog,
Een witte veeg, waarlangs zijn bezem gleed,
Omdat hij, afgeleid door andere dingen,
Een stukje h~mel wat te haastig deed.
Maar dat 's niet erg, want zon is wispelturig:
Nu heeft ze zin om feestelijk te stralen,
Maar je hebt kans dat ze de wind straks stuurt
Om alle wolken weer terug te halen.
Achter de kromming van de horizon verborgen
Wachten de wolken tot ze noodig zijn,
Tot zon om d'een of andere reden boos wordt
En mokkend wegkruipt achter hun gordijn.
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IN MEMORIAM

Als iemand dood is denk dan niet
dat hij er niet meer is. 't Is misschien andersom.
Slaap jij niet zelf de slaap des doods en komt
daarin de droom weer van het afgelegde leven,
waarin de andren, het gezicht geheven,
hun twee minuten stil staan om jou na te zien?

Op eenmaal is alle geluid weggeroepen -
mijn moeder staat stil in het andere land.
Ik zie dat zij zoals voorheen alles ziet
en als bij haar leven is ook het verdriet
in haar grijze aandachtige ogen opnieuw
weer gemengd met dat raadselachtig vermoeden
omtrent mij over dat wat ik zelf nog niet weet.
En dat zij er bij glimlacht verwart mij als toen.

Ja, zo was zij. Zo kon zij dat doen.
Waarom was er dit stille verweer en waartegen?
Misschien tegen haar angst - angst om ons, angst vanwege
bedeesdheid en ressentiment tot dat Noorden
waarin zij was verplant en waar grofheid in woorden
oprechtheid moest heten en het nobele stroeve
zelfverzekerdheid bleek - waar zij zich tegen sloot en
noc htans somtijds ook deze glimlach voor had.

Men hoeft niet te denken dat zij, onze doden,
er niet langer zijn omdat wij ze begroeven.
Ik zie haar zo duidelijk staan. Weer weet ik niet wat
het toch is dat zij kent maar mij nog moet beproeven.
En zij is bezorgd maar zij glimlacht en wenkt.
Nee, de doden, zij zijn niet zo dood als jij denkt.
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MEREL

Met de merel werd ik wakker:
Droomde hij dezelfde dromen?
Liet ook hij zijn heimwee stromen
Naar een verre, gouden akker?

Neen, ik hoor het aan zijn juichen
Dat de droom hem bleef verborgen;
Dat zijn stem slechts van de morgen
En het hier-zijn wil getuigen.

0, reik mij je koele beker,
Merel, dat ik ook kan zingen
Van de werklijkheid der dingen,
Hard en dromenloos en zeker!

VITA NUOVA

Alles ging leven als zij naast mij liep:
De dode stad sprong open als een kist
Vol edelstenen - niemand had gegist
Dat daar de bruidsschat van de wereld sliep.

Zelfs de verkeersagent die 'heidaar' riep
Omdat zij zich in 't teken had vergist
Lachte bevrijd, alsof hij even wist
Dat God zijn handen voor wat anders schiep.

En ieder huis kreeg een verjongd gezicht
Als was 't genezen van de zieke tijd;
En iedre poort stond hoger opgericht;

En in de mensen die ons zagen gaan,
Gevang'nen van hun stille lijdzaamheid,
Bleef wat verwondering en heimwee staan.

574



NIEUWE KWATRIJNEN

Zestig minuten zijn voor mij geen uur
Maar zestigmaal een doodlijk avontuur
Waarin ik hel- en hemeldiepten peil,
Verzink, verbrand en rijs weer op uit vuur.

2

Dit is mijn oog niet meer, dit blinde ding -
Een schorre stem bespot mij als ik zing -
0, dood, in de landouwen van mijn vlees
Ben ik de vreemde, gij de inboorling!

3

Soms loop ik blind door mijn versteend gebied
En dan als een die duizend verten ziet:
Eén hartslag schakelt mijn verbeelding om
En 'k schep een universum uit het niet.

4

Klim met de leeuwrik tot het hemelraam ;
Daal met de krab dieper dan duizend vaam;
Jaag vlinders na, hoor nachtegalen uit -
Het enig antwoord is een duistre naam.

5

Tussen de velen was voor mij geen plaats:
Ik moest maar blijven kruisen buitengaats
Tot ik kon binnenvaren - en ook nu
Hoor 'k u nog liever uit de verte, maats!
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John Keats

Te middernacht, verzoend en zonder pijn:
ZÓmoest zijn afscheid van de wereld zijn.
Zingt eens de nachtegaal mijn requiem,
0, dat mijn hart mag breken als het zijn'!



Damida Reynders

WEERZIEN IS ZWIJGEN

Ik word vijf en dertig. Reeds twee maanden geleden, einde Juli, kreeg
ik mijn derde miskraam en stilaan verdwijnt de hoop een eigen kind te
hebben. Veel moed zal er nodig zijn om dit verdriet te boven te komen.
Waar ik vroeger vertrouwen, zelfs zekerheid zag bij Professor Verhaeghe,
kan ik alleen nog troost onderstellen. Er ligt een gêne in zijn optimisme,
na de lange behandeling waarvan hij, met een glimlach in zijn baard,
alles verwachtte. Toen hij me verleden week wees op het risico, dat ik
lopen zou bij een gebeurlijk nieuwe bevruchting, heb ik zijn strategie
doorzien. Doch ik heb niets gezeid; mijn berusting kan hém nu troosten,
want hij heeft waarlijk veel werk van mij gemaakt.
Ik zie er schitterend uit, van ver; binnenin ben ik echter wanhopig ver-
zwakt. Als ik nog één kans waag, dan is het werkelijk om Hermans wille.
Of moet ik mij niet offeren, en zeg ik hem één dezer avonden, wanneer
een lange stilte ons tegelijkertijd scheidt en verbindt:
'Herman, jongen, het spijt me evenveel als u, maar onze Jan wordt nooit
geboren. Mij blijft één steun, te geloven, zelfs kinderloos, in de grote
begrijpende genegenheid, die men de echtelijke liefde heet.'

In onze verlovingstijd hebben wij veel uren verdroomd over een gezellig
huis met eigen kinderen. Het dik pak brieven, dat ik na vijftien jaar nog
weigerlijk bewaar in de tweede la van mijn secrétaire, gloèit, als ik het
vastneem, zacht na van die oude teerheid. Wat al plannen werden er in
opgetrokken, het ene al uitdagender tegenover het lot dan het andere.
Zondag heb ik ze voor de zoveelste maal herlezen.
Ik was alleen thuis, Herman was naar zijn eeuwige voetbalcompetitie.
Hij had aangedrongen om me mee te krijgen, iets wat ik wel eens doe,
als het geen grote matchen geldt. Dan kan ik eens rustig rondkuieren,
afwezig luisteren naar wat hoge, aanmoedigende stemmen, om in feite
met mijn gedachten weg te zwerven, als een trein over de vaart rijdt of
de populieren om het zuiveringsgesticht pril blond worden in de kruin.
Zondag voelde ik er echter niets voor; het was één van de eerste ont-
moetingen tussen Hermans club en de kampioen van een afdeling, die
verleden jaar in een lagere divisie speelde. Ik beloofde verse koffie en
kramiek bij Hermans thuiskomst, een gewoonte, die ons jonger maakt en
dichter bijeen.

Het is zeer stil in onze villa des zondags na het eten. Een vrome stilte
bijna, die van een vergeestelijkte herfst. De rust schuilt in de vouwen van
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de blauwen rood geruite gordijntjes, zacht beschenen door een reeds ge-
temperde zon. De wijde, witte vleugels van de opgezette wilde zwaan
hebben iets beschermends voor al wat lager ligt of staat dan de biblio-
theek. Er tegenover glimt wat oud koperwerk boven de schouw met die
vertrouwde schijn van zeventiend-eeuwse schilderijen.
Het is goed, maar niets of niemand mag me komen storen. Zelfs Rulle-
busje niet, ons nieuwe tijgerkat je, dat broos te slapen ligt in een lus van
de draad der schemerlamp. Ik ben bang dat papiergeritsel hem wekken
zou.
Met het pak brieven trek ik stil naar boven, op Hermans klein studio,
en laat me in zijn zetel vallen.
Als een waaier glijden de omslagen, die ik mee bewaar, open over mijn
schoot. Herman heeft gelijk, ik behandel deze geschriften te romantisch.
Liturgisch bijna, spot hij. En inderdaad, zo ontvouwden destijds de
paters dominikanen in de kleine kerk van mijn geboortestad met zalvend
gebaar hun missaal.
Sinterklaas 1932. Altijd grijp ik deze brief eerst. Hij heeft de wondere
bekoring behouden van het ogenblik, waarop ik hem las. Zo, vandaag
vlot de lezing niet zo goed. Hoe heeft elk woordbeeld me vroeger ge-
boeid. Thans lees ik alleen de zin, met het scherpe besef dat deze een
aanklacht wordt tegen het stomme noodlot:

'Mijn Vrouwtje,
Voor u en voor mij heb ik een kloefje in de schouw gezet en nooit raadt
ge wat ik vroeg. Ga eerst met uw blote knieën op een zacht kussen zitten
en doe de vlammen van ons gedroomd opeJi vuur oplaaien, opdat ze uw
verbeelding in kleur steken. Kijk dan in één vlam, leg uw linkerhand op
mijn schouder en uw rechter in mijn linker. Neen, raad niet, luister:
'Omdat we grote kinderen zijn en gij het weet, Sint, en omdat we zo
gaarne iets ontvangen van iemand, die geven kan zonder dat hij ook iets
eist, hebben we al onze eenvoud, al onze innigheid, het beste uit onze
'herinnering en het schoonste uit ons hart in deze simpele kloefjes gelegd.
En daarom, schenk ons voortaan eenvoud in onze genegenheid en vooral,
geef ons een gezond kindje met de ogen van de ene en de stem van de
andere. Merci, als het zo worden kan.'

Waarom altijd déze brief? Wordt zelfpijniging, spijts de felle dorst, 111

mijn vlees toch nog genot?
Ik kan de andere vandaag niet lezen. Zijn ze trouwens iets anders dan de
versterkte echo van de éne kern, een kind?
Tussen de elzen teert de namiddag langzaam weg. Reeds worden de
telefoondraden strakker tussen de kalere kruinen. Ze vangen de onder-

578



WEERZIEN IS ZWIJGEN

gaande zon op als een enorme vermiljoenen bal. Ginds lijnt zich tegen de
paarse asfaltbaan een donkere silhouet af, een vrouw. Het is geen be-
kende. Haar kastanjebruine tailleur komt uit de hoofdstad of uit Frank-
rijk. Ook haar canotier. Ik stel me eensklaps voor dat ik het zelf ben, die
aangestapt kom, aarzelen blijf vóór mijn huis, de naam lees' Elzenhage'.
Ze duwt tegen het tuinhek, dat nimmer gesloten is, en ik hoor haar
energieke passen de deur naderen. Ze belt. Ik ben blij dat ik gestoord
word.
'Dag Vera!'
Ze roept het bijna, doch met vertrouwelijke stem.
Physionomiste zijn is een gave, die mij ontbreekt. Ik bekijk de vreemde
vrouwen geef me werkelijk moeite om een naam op dit luchtig gezicht
te zetten.
'Maar herkent ge mij dan niet, Vera?'
Ze is zeer elegant, haar helgroene ogen verwachten haar naam van mijn
lippen.
'Mevrouw ... '
Tot ik plots op haar voorhoofd enkele rosse vlekjes merk en in haar hals
zeer blonde krullen.
'Jeanne! Neen maar, hoe komt gij hier? Wist ge dan dat ik hier op
Duinhoek woonde?'
'Daar staat ge van te kijken, niet? Ik heb uw moeder ontmoet te Oostende.
Richard, dat is mijn man, en ik logeerden bij Rachel, ge weet wel, mijn
nicht met haar hazelip die destijds werd geopereerd, en rond de kiosk op
de markt heb ik uw moeder gezien met uw zuster Isa. Uw moeder is
nog steeds dezelfde. Ze keurde mij, deed me ronddraaien als een klein
meisje, dat haar eerste communiekleren komt tonen en weet ge wat ze
tot Richard zei? 'Proficiat meneer met uw schone madam'. En hier is
die schone madam nu!!
Een lange omhelzing maakt ons weer tot de gelukkige meisjes uit ons
Metsersstraatje van vele jaren geleden.
We treden binnen en ik ben een beetje fier als ze met blij verrast welge-
vallen mijn interieur monstert. Van mijn secrétaire neemt ze een recente
foto: de kleine Nuria en ik. Jeanne's roodgelakte vingernagels omvatten
innig de vergrote snapshot.
'Bijzonder knap, Vera, en helemaal uw vlechten van vroeger. Waar is de
kleine ?'
Het glas voor de foto wordt troebel in mijn blik. Als een wegstervende
echo hoor ik een verre Spaanse kinderstem 'mami' zeggen.
'Dit was Nuria, Jeanne, ons aangenomen Catalaans meisje. Sedert twee
jaar is ze terug naar haar familie in Barcelona.'
'Hebt gij dan zelf nooit kinderen gehad ?'
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Stevige kinderarmen snoeren mij de keel toe.
'Neen, Jeanne. Gij natuurlijk wel!'
Ik schrik over de hardheid van mijn stem.
'Wij hebben een schat van een dochter. Hermina, heet ze. Ze werd ge-
boren in 1932 op de 'Elisabethville' die ons naar Matadi bracht.'
Als een automaat verlaat ik de kamer en ga in de keuken het vuur wat
oppoken. Ik moet eens slikken, maar dan ben ik weer kalm en blij om
Jeanne's bezoek.
Een zekere gêne drukt haar. Een nieuwe blos verraadt dat ze begrijpt
hoeveel zeer ze me heeft gedaan.
'Ik wist het niet,' excuseert ze zich zacht.
'Volstrekt onnodig kind. Gij hebt altijd meer geluk gekend dan ik. Uw
vraag is de natuurlijkste ter wereld. Verontschuldig mij dat ik zo reageer.
Ik dacht niet, dat ik weer zo gevoelig kon zijn.'
We zitten. Mijn handen houd ik strak gespannen, opdat ze niet te op-
zichtelijk zouden beven. We zwijgen, een lange ontluisterende stilte in de
dieper groeiende schemer. Jeanne's gestalte vervaagt tot een wazig om-
lijnde silhouet, die ineenvloeit met de contouren van de wijnrode club-
zetel, waarlangs haar smalle handen neerhangen als twee moede, kleine
vlerken.
Zij spreekt eerst, met witte stem, op woorden die doorwegen van zelf-
verwijt.
'Vera lief, dat ik me zo juist aanstelde als een hatelijke egoïste, zit me
geweldig dwars. Had ik moeten vermoeden dat gij ... Want nu herinner
ik mij welke kwetsbare ziel gij altijd waart. Een mens moet leren voor-
zichtiger zijn met het stellen van vragen, vooral als men lang van elkander
gescheiden is. Vergeef me, kind.' .
Met onverge~elijke teerheid, die me ontreddert, legt ze haar handen in de
mijne en zwijgend weegt haar warme hoofd op mijn schouder. Ik kon nu
wel haar moeder zijn.

Ik knip de schemerlamp aan. Het licht zeeft door de ambergele kap en
nestelt zich in Jeanne's goudrosse haarfranjes.
Voor haar voeten ligt een klein stuk glanzend papier. Het moet er ook
gelegen hebben, toen de schemer langs de eikenhouten balken van de
zoldering slierde, wantJeanne heeft bijna niet bewogen. Viel het uit haar
handtasje? Het avondlicht heeft er schuchter de aanwezigheid van ver-
raden, want de kleine Rullebus betuurt het met speelse, groenglimmende
ogen. Met instinctieve zekerheid berekent het katje de afstand, voert zijn
klassieke sprong uit, met voorwaarts gestrekte klauwtjes, en klemt het
papier al tussen de tanden.
'Hier!' gilt Jeanne.
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Beiden buigen we om het gekke katertje zijn prooi te betwisten. We
grijpen op hetzelfde ogenblik maar plots, als vreesde ik het contact er
mee, los ik mijn greep, terwijl Jeanne, het papier, een foto naar ik merk,
vlug in haar tailleurs zak wegmoffelt.
En daar zwelt weer die ziekelijke spanning van straks. Het is gedeeltelijk
ook mijn schuld, waarom moest ik zeggen dat zij altijd meer geluk heeft
gekend dan ik? Nu moet ik iets doen om onze verlegenheid te breken.
Mezelf hoor ik zeggen, met een stem, die bijna aan de schaduwkanten
van de meubels blijft haperen:
'Laat maar eens zien, Jeanne.'
Eerst ziet ze me onbegrijpend en ongelovig aan maar op mijn aandringen,
dat ik nuchter wens te kleuren, schuiven haar dunne vingers over het
openhangend tailleursjasje, glijden omzichtig achter haar room zak-
doekje en met een schuw stijlvol gebaar overhandigt ze me de foto.
'Maar gij zijt het zelf, Jeanne!'
'Dat zegt iedereen. Toch is het Hermina. Bijna niets heeft ze van haar
vader behalve zijn geweldige rusteloosheid. Maar ze heeft mijn ogen,
mijn zotte krulletjes, mijn olijkheid en daarbij mijn getemperde senti-
mentaliteit. Die foto is slecht. Hermina is veel bekoorlijker. Haar huid is
een wonder van zachtheid, ik ken geen enkele vrucht, die zo lijze om aan-
voelen is.'
'En heeft ze ook ... ?'
Met mijn wijsvinger duid ik ondeugend op de vele rosse vlekjes naast
J eanne's neusvleugels.
'Mijn sproeten? Neen, Vera. Een teerroze teint bezit ze, waarvan de
aardigheid nog beter uitkomt door de lichte schaduwvlekken van ver-
leidelijke lachkuiltjes. Ge zoudt ook haar handen moeten zien; kleine,
rappe vogels, die lang en fris nestelen in uw haar; van een smeltende
tederheid. De volgende keer breng ik mijn grote dochter mee.'
Jeanne's beschrijving van Hermina heeft me tamelijk kalm gelaten, maar
nu ik over haar woorden heen plots een volledige lijfelijke gestalte zie
opdoemen, ben ik gekwetst. Met neergeslagen ogen, die vochtig worden,
stel ik me Hermina voor, een ideale Jeanne, een projectie van Jeanne in
een latere tijd dan die welke we zelf zullen mogen beleven. Háár schakel
met het leven brak niet.

Plots staat Herman in de kamer. Verrast door de beklemmende stilte,
zegt hij geen woord. Hij ondervraagt zwijgend. Ik ken die houding en de
dunne spleten in zijn ogen, waarvan de wimpers trillen.
'Dag jongen,' roep ik iets te opgelucht. 'Goed, dat ge er zijt; we gingen
juist onze tanden in uw kramiek zetten. Gij bleeft lang weg! Raad eens
wie deze dame is?'
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Jeanne is rechtgeveerd, werpt een steelse blik op de foto, die ze in de
hand houdt, en glimlacht ons dan beurtelings aan.
Herman weet niet wat gezeid. Ik merk hoe hij vecht met zijn geheugen;
hoe hij aan een niet te geloven mirakel denkt.
'Waar mag ik u nog hebben ontmoet, Mevrouw ... ?'
'U heb ik in elk geval nog nooit gezien,' zegt Jeanne, licht verbaasd door
Hermans vraag.
'Zijt gij ... Jeanne niet?'
Onrustig wordt het in mij. Hebben ze elkaar dan vroeger gekend? Is
Jeanne zo gewetenloos mij te komen opzoeken, waar ze uit nieuwsgierig-
heid in feite voor Herman kwam? Dat kan niet.
Het kán niet, want zo wanhopig onschuldig kijkt ze nu naar mij, als
vroeg ze om hulp.
'Help mij in godsnaam vinden, mevrouw, waar wij elkaar hebben ge-
zien? Eens op de boot naar Vlissingen ?'
Jeanne lacht al haar witte tanden bloot:
'Ik was maar op één boot te zien en die ging naar Matadi.'
Ze leunt zeer dicht tegen me aan, als vreesde ze dat Herman vergeten
zou hoe ook zijn eigen vrouw aan het meeluisteren is naar verrassende
onthullingen.
'Misschien heeft Vera over mij verteld?'
Achteloos speelt ze met haar krulletjes en kijkt mij onbevangen aan. Iets
te onbevangen, dunkt mij.
'Inderdaad,' antwoordt Herman in mijn plaats, 'zo zal het geweest zijn.'
Over Jeanne heb ik zeker met Herman gesproken; op avonden, dat we
beiden jeugdherinneringen ophaalden en over dingen spraken, waarmee
onze ouders wel en wij niet meer kunnen lachen.
'Knap werk, Vera,' zegt Jeanne. 'Ik bewonder de preciesheid van uw
evocatie.'
'Ik was verplicht u met mijn stem te tekenen, kind, daar ik geen enkele
foto van u bezit.'
Er worden nog wat woorden gewisseld, die ik maar half kan volgen, want
ik zit te zinnen over Jeanne's compliment, 'knap werk'. Ikben er absoluut
zeker van dat ik haar nooit voor Herman beschreven heb. Hebben zij
elkander dan toch gekend? Ik wil het niet weten, vandaag toch niet. Zelfs
Hermans zin: 'Ik ben blij dat ik u eindelijk eens in levenden lijve mag
aanschouwen' vermag het niet mijn nieuwsgierigheid op te wekken voor
een al ofniet oprechte intonatie. Zonder aandringen heb ik gevraagd of
Jeanne blijft logeren. Ze heeft aanvaard. Over een ganse avond kan men
meer en beter onverschilligheid uitstrekken dan bij een weerzien. Doch ik
zit niet te loeren op een blik of een handdruk, of een kucl\ie. En vannacht
zal ik niet liggen luisteren of Herman in zijn slaap soms 'Jeanne' fluistert.
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_Intussen vertelt Jeanne over Kongo en over haar man, die met Hermina
voor de zoveelste keer de familieronde doet in het Brabantse bij tantes en
onkels en neefjes en nichtjes. Hoe meer zij over ~ensen en feitjes spreekt, die
ik niet ken, des te vreemder wordt zij zelf voor mij. En iets zegt mij dat
ook Herman, die almaardoor vol overgave de slierten van zijn pijp volgt,
overal is met zijn gedachten, behalve bij de actuële Jeanne, hier aan-
wezig.
Een milde stemming heeft zich over de avondlijke kamer en onze ge-
zichten gelegd. VVezullen elkaar geen pijn doen, dit voel ik sterk en zeker
aan. Wanneer ik aanJeanne en Herman zeg, dat ik voor koffie en kramiek
ga zorgen, kan ik ze beiden gerust aan deze atmosfeer toevertrouwen.
Geen van beiden zal over zichzelf spreken of over mij. Hun herinnerin-
gen, als er zijn, zullen hun bedding niet verlaten om in elkaar over te
vloeien.
Als ik in de keuken kom, hoor ik een westerbriesje, dat opsteekt. Vaag
zie ik onze drie zeedennen aflijnen op het blekere zand. Ook zij zingen
onder elkaar maar diep in de grond vermijden hun wortels elkaar te ont-
moeten. Dat het zo blijve.



Henk de Waard

FILMNIEUWS

Kom, broeders, zusters, in dit droomhuis binnen,
Vergeet uw schuld, al wat ge in 't leven deed;
Hier voelt een held zich thuis; laat u omspinnen
Door 't duister als een koestrend kleed.

Vissen zien, zonder nijd, de neuzen tegen
Glaswand van hun verwarmd bassin, de moord,
't Verraad, de heerser, de verslagene, bewegen
In dagdroom zonder woord.

Omspoeld door één bron gaapt gij naar wat van
Uw dadenleven 't streven is geweest -
Slaapwandlend op het doek de koortsge wan-
geboorte' en zwangre dromen van uw geest.

Kijk hoe de burgemeester de eerste oesters eet:
Een deftig huwelijk: sjiek staat die najaarshoed :
Wielren van veteranen; zie hoe, sportief gekleed,
Een vissend staatsman demonstreert: het leve' is goed!

Kijk, oorlogsvliegers! Hoor ze hoog, hysterisch krijsen
Wanneer ze als vogels vallen in hun steilen duik.
Wat komen zij uw aandacht eisen,
Die zilvren schimmen, daar gij slaapt als in uw moeders buik?

Kanonnen rijzen, tastend, in erectie,
Om dood te plante' in uwer wereld schoot.
Vuurknop, rookbloesem, ijzerzaad-injectie.
Is dit u vreemd? Het wordt weldra vertrouwd:

Eens zult ge 's avonds uit uw droomhuis struiklen
In stiklucht, kindren zien verscheuren, bang
Een stortvloed van gesteente neder horen tuimlen
En zeggen: 'k sliep te lang!

Vertaling van NEWSREEL uit de bundel
'Overtures to Death' van CeciI Day Lewis
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LITERATUUR EN TONEEL

De eerste vraag die zich laat stellen, lijkt mij deze: Behoren de twee be-
grippen: literatuur en toneel onafscheidelijk bij elkaar, of zijn ze tot op
zekere hoogte van elkaar onafhankelijk? En wat zijn dan de conver-
gerende en divergerende lijnen, waarlangs wij het antwoord moeten
zoeken?
De samenvoeging: literatuur èn toneel wijst al op een scheidslijn, die wij
huiverig zijn te trekken.
Immers, zowel het toneel als de literatuur danken in eerste instantie hun
bestaan aan de innerlijke 'bewogenheid' van een schrijver. Aan die be-
wogenheid ontspringt in de letteren de stroom, waarop het verhaal van
zijn eerste naar zijn laatste bladzijde wordt voortgedreven.
Uit eenzelfde bewógenheid wordt op het toneel de bewéging geboren, de
woorden en de gebaren, waarmee, in tweede instantie, een andere kunste-
naar, nl. de regisseur, gaat werken. In beide gevallen blijft het 'ziels-
conflict' van de schrijver - dus de literatuur - basis: de lichtende kern,
van waaruit het spel - in een boek of op het toneel - zijn koers neemt;
somtijds zijn vlucht. Ook dan dus, wanneer het toneelstuk in handen van
de regisseur overgegaan, in deze het visioen heeft verwekt, waarnaar hij
het drama opbouwt. Dit drama mag ten slotte de visie van de auteur
dekken, haar overvleugelen, het kan haar niet te-niet-doen. De regisseur
heeft weliswaar het laatste woord, maar blijft verantwoording verschul-
.digd aan de schrijver. Zelfs erkentelijkheid. Want de knapste regisseur
kan geen dramatisch konijn gooc~elen uit een literair lege hoge hoed; al
denkt hij soms van wel. En de bekende 'zes personages' zijn niet voor
niemendal op zoek naar een 'auteur' gegaan.

Dit is dan de literatuur in haar functioneel karakter, afgescheiden voor-
alsnog van haar overige artistieke en symbolische bestemmingen. Zij ver-
leent haar diensten aan het toneel. En het toneel heeft deze diensten
nodig.
Bij de totstandkoming van een boek, dat geheel in handen van zijn
'maker' blijft, staan die artistieke hoedanigheden yóórop. De roman-
schrijver beschikt over mogelijkheden en middelen waarover de toneel-
schrijver - vóór alles ingesteld op de dramatische werking van zijn stof -
niet beschikt; althans niet in dezelfde ruime en vrije mate. Hij is al
dadelijk strenger gebonden aan plaats en tijd. Hij kan de atmosfeer op
het toneel wel beïnvloeden, maar niet maken, afhankelijk als hij is van
alle anderen, en de personages, die hij in zijn geest het aanschijn schonk,
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worden allengs getransformeerd - in elk geval uiterlijk - in geheel andere
personages dan die zijner verbeelding. Vertoont zijn heldin bij de pre-
mière plotseling een spraakgebrek, wat zij in zijn dromen nooit heeft ge-
had, verkiest zij een blonde pruik boven een bruine, dan is zij daarmee
al enigszins onherkenbaar voor hem geworden. Daargelaten dat zij - ver-
mits zij een goede actrice is - dramatisch veel zelfstandiger op gaat treden
dan hij zich achter zijn lessenaar heeft voorgesteld.
In tegenstelling tot deze halfslachtige positie van de toneelschrijver, is de
romanschrijver baas in eigen huis, maar moet dan ook alles zelf doen, wat
voor de toneelschrijver gedaan wàrdt. Hij moet de atmosfeer voor zijn
bock weven uit materiaal, dat niemand kent dan hij en al zijn figuren zijn
eigen adem inblazen. En hij zal intuïtief moeten weten waar de schijn-
werpers te plaatsen. Om dit alles te kunnen volbrengen zal er ook in de
romanschrijver iets van de regisseur moeten steken, iets van wat wij
onder ons: de dramatische 'knobbel' noemen. Een novelle, waaraan de
dramatiek geheel en al ontbreekt, is een doodgeboren kind; wat ook haar
overige verdiensten mogen zijn.
Uit een en ander begrijpen wij hoe verstrengeld de literatuur en het
toneel in wezen zijn en dat zij elkander zowel op het ene als op het andere
terrein, meer dan zij misschien geloven, hand en spandiensten verlenen.
Twee loten aan één stam, onder gunstige omstandigheden: twee rozen,
bloeiend aan één steel.

In weerwil van deze edele en nauwe betrekkingen, of juist daardóór,
mogen zij elkander niet. Een zekere animositeit ondermijnt een vrucht-
bare verstandhouding. Wanneer een toneelstuk het op het toneel, eilacie!
niet-doet, dan heet het ietwat verachtelijk: 'literatuur', de novelle op het
toneel, ook al heeft men van die novelle, als gevolg van het ongearti-
culeerd spreken van sommige acteurs de helft niet verstaan, en al zouden
er tal van oorzaken op te sporen zijn waaraan het ongeluk te wijten valt,
om daarmee de literatuur als zondebok te ontlasten.

Uit gerechte wraak noemen wij dan een roman, die we als literatuur niet
hoog aanslaan - al is het een best-seller - eveneens in misprijzende zin:
'theatraal', op het effect geschreven, 'with an eye on the galery'.

Tegen deze misverstanden moeten wij ons schrap zetten, en ik doe dit
met te meer genoegen omdat het toneel in zijn oppermachtigheid van
kostbaar uitgedost 'Theater' in het algemeen te laag neerziet op haar
nederige zuster, de literatuur, in casu de toneelliteratuur. Deze is
dermate afhankelijk van de genade van de schouwburg, dat zij er in
Nederland nagenoeg het loodje bij gelegd heeft.
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Aan die bestendige wanverhouding valt misschien wel iets te dokteren,
maar uiteraard niet veel, in aanmerking genomen dat buiten de goede
wil der toevallig gezaghebbenden in die schouwburg, tal van factoren
kunnen ingrijpen bij de keuze van een stuk en de mogelijkheid tot ver-
werkelijking daarvan op een toneel.
Van de klassieken en de primitieve klucht af - de 'Clute', waar de drama-
tiek met stokslagen moet worden uitgeklopt, tot en met Sartre, die er
voor onze ogen zijn mensen om doodmartelt - beschikt een toneelgezel-
schap over een onuitputtelijk repertoire van uiterst verschillend geaarde
stukken, die er nu eenmaal zijn, en zich me.t de dag uitbreiden. Zij
kunnen in groepen worden verdeeld, waarvan elke groep een andere
speelstijl verlangt, en liefst een andere regisseur. Want een regisseur met
overwegend literaire aanleg, en een regisseur geboren 'poppenspeler'
halen niet hetzelfde uit een geschreven stuk. Een intellectueel, op scherp
ingesteld, kan een ideale vertolker zijn van Shaw ofWilde, en daartegen-
over niet goed raad weten met Claudel, Heyermans of Molnar . Een goed
Ibsen-regisseur zal haast onvermijdelijk Pirandello van de verkeerde
kant benaderen. Evenals de artsen zouden aan een toneelgezelschap de
regisseurs gespecializeerd moeten worden aangesteld. Een beetje god-
zegen-de-greep blijft het alevel dan toeh nog. En dit niet altijd in het
voordeel van de toneelschrijver.
vVat verstaan wij nu onder hetgeen ik met 'het zielsconflict' van de
schrijver trachtte aan te duiden? Niet natuurlijk het min of meer ver-
zonnen conflict, de verwikkeling, de intrigue, waar een roman of een
toneelstuk om draait, maar het stille conflict, de stille conflicten, in de
schrijver zelf, waarvan de lezer of toeschouwer niets afweet, maar waar-
door hij op geheimzinnige wijze wordt geboeid.
Werken deze conflicten in een schrijver te zwak, dan verveelt zijn roman,
en dan 'pakt' zijn stuk niet, want dan was ook de impuls te zwak, waar-
van de suggesties op regisseur en spelers hadden moeten uitgaan.
Werken deze conflicten in een schrijver sterk, dan is daarmee voor de
toneelschrijver het pleit nog niet gewonnen, in geval.hij nl. een regisseur
en vertolkers treft die, vervuld van de uiterlijke actie, het eigenlijke
drama, dat aehter die actie schuilt, onvoldoende aanvoelen, of de gaven
missen het innerlijk leven van een stuk in hun taal voelbaar te maken voor
het publiek.

In Vondel hebben wij het voorbeeld bij de hand van een auteur, die zijn
hele leven voor het toneel geschreven heeft en toch door' velen niet in
directe zin als een toneelschrijver wordt erkend. Niettemin is zijn dialoog
veelal dramatisch geladen en gaat er fragmentarisch van zijn drama's,
waarvan elke opvoering op dit punt een nieuwe openbaring kan brengen,
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dikwijls een enorme dramatische kracht uit. Die spanningen liggen diep
in - en onder de versregels verborgen; zij moeten te zamen met de toneel-
aanwijzingen, waarvan bijna elke versregel er een of meer bevat, door de
toneelspelers worden opgedolven aleer de bezieling, de dichterlijke dra-
matiek in dit geval, van het werk kan uitgaan.
Dat niet alle Vondel-vertolkers over deze vermogens beschikken leert de
ervaring. Of men hen voor een mislukte avond dan geheel, ten dele, of
niet aansprakelijk mag stellen? leidde tot de eeuwige strijdvraag: Was
Vondel een toneelschrijver: ja of neen? De gelegenheid de speelbaarheid
van zijn drama's op het toneel te bewijzen van het zielsconfiict uit, en op
volwaardige wijze, wordt hem in elk geval te zelden geboden.

Willen wij naast hem nog een ander universeel toneelschrijver oproepen,
wiens dramatische aanleg bij perioden al te zeer in twijfel is getrokken,
dan vinden we die in Tsjechow. Een vijf en twintig jaar geleden hoorde
men ten onzent zijn stukken nog bij elke gelegenheid 'literatuur op het
toneel' noemen. Afdoende. Zijn van het dagelijks repertoire zozeer af-
wijkende, aan de romankunst inderdaad appelerende drama's geven er
in zekere zin aanleiding toe. De personages komen onvoorbereid, als uit
de lucht binnenvallen, er ontstaan caramboles - men begrijpt niet dade-
lijk waardoor en waartoe - en van lieverlee ontwikkelt zich een subtiele
maar niettemin formidabele dramatiek, ontpopt zich het aangrijpend
drama, dat er van meet af aan in zat.
De regie van wijlen Stanislawsky is van de vervulling en voltooiing van
deze drama's niet meer afte scheiden. Gelukkig heeft men ook in Neder-
land in de latere jaren aan voorbeelden, in navolging van die schone
traditie, het afdoend oordeel van een vorige generatie mogen herzien.
In deze staat de literair-dramatische of dramatisch-literaire schrijver zo
ver af van de 'ras' -toneelschrijver - om van de routineur niet te epreken -
dat hem wel andere dan de geijkte middelen om tot zijn doel te geraken,
veroorloofd mogen zijn. In kleiner formaat dan Tsjechow, denken wij in
deze lijn dan nog aan Achard, aan Crommelinck, aan een stuk als 'Le
pêcheur d'ombres .. .'

Dit is dan onmiskenbaar: de 'literatuur op het toneel'; acceptabel en
voornaam. Maar hoe anders wordt het geval wanneer het niet gaat om
een novellistisch geschreven drama, maar om een uit een roman of no-
velle 'getrokken' en bewerkt toneelspel! Een veelgeliefde operatie, om het
even of de kunstgrepen verricht worden door de auteur zelf, of door een
andere man-van-het-vak; en onverschillig of dit nu te goeder trouw ge-
beurt ofmet het kennelijk doel een boeksucces uit te buiten tot een toneel-
succes. Ik heb daar mijn hele leven nooit anders dan minderwaardige
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uitkomsten van gezien. En dat kan ook eigenlijk niet anders. De eerste
'beleving' van een gegeven schept meteen zijn vorm en blijft in wezen
onafscheidelijk aan die vorm verbonden. Het gaat om de kreet van een
hart, die niemand meer zó, als op dat spontane ogenblik, herhalen kan.
Het is de uitstorting op papier van een min of meer heilige geest. En ten
slotte gaat het om een levend organisme.
Men kan die 'beleving' dan wel het.beleven, opwarmen in een andere
vorm, maar het zal dan toch zelden meer worden dan de omelet van
gisteren, of het tweede treksel uit de trekpot.
Eline Vere, de Karamazows, De opstandigen, Dickens' Christmas carrol,
Mijnheer Serjanszoon, Boule de Suif, ze werden op het toneel allemaal
verhanseld, ontvreemd aan hun bloed-eigen wereld; misgeboorten.
Daarom kan een auteur dergelijke ondernemingen beter aan de film
overlaten, voor wier appetijt trouwens geen novelle veilig is, maar die
dan ook met een radicale adoptatie een nieuwe levenssfeer voor haar weet
te scheppen, waar de verbeelding zich aan aanpast door het uitsteken van
andere voelhorens, dan die waarmee ze een boek leest en een toneelvoor-
stelling ondergaat.

Om nu tot ons uitgangspunt terug te keren: het toneel leeft dus voor een
groot deel vàn de literatuur. Het heeft door de eeuwen heen ook nooit
geaarzeld dit te erkennen, en zelfs de literatuur toute pure, epiek en lyriek,
in het drama betrokken ter ondersteuning van het geheel.
In de klassieke oudheid vervulden deze taak de 'reyen' , in de Middel-
eeuwen: de 'Engelen' en de 'Duvelkens', en tot op de huidige dag
treffen wij op het toneel de 'Vertelder' of 'Spreker' aan, die de drama-
tische handeling onderbreekt, nader uitlegt en haar, samenvattend, snel-
ler naar de ontknoping voert.
Deze literaire handlangers, door het naturalisme te zamen met de 'ter
zijdes' afgeschaft, zijn reeds lang weer hyper-modern geworden. 'De
schending van Lucretia', met een 'V óórlezer' aan elke kant van het
toneel; 'Glazen speelgoed', met een figuur, de zoon des huizes, die in
dubbele functie dienst doet - nu eens als dramatisch persoon binnen het
kader, dan weer, buiten de omlijsting tredend, als 'regisseur parlant au
publique'.
In de laatste jaren hebben we er dan nog de droom-inlas bij gekregen, die
feitelijk een verkapte 'rey' is, met wier hulp het verleden of de toekomst
van de voor dat ogenblik passieve, non-actieve held, in korte trekken aan
het publiek wordt onthuld.

Kan het toneel dan onder geen enkele omstandigheid buiten de litera-
tuur?
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De expressionisten hebben getracht het met zo weinig mogelijk woorden
theatraal expressief te maken, door middel van krachtdadige gebaren,
die de weinige syllaben opvingen en bovenmatig exploiteerden. Het aan
het expressionisme verwant, minder belangwekkend 'lekenspel' - wand-
schildering met spreekkoorbegeleiding - sloot zich daarbij aan. Maar
noch het een, noch het ander heeft zich tot dusver een eerste en blijvende
plaats in de dramatische kunst veroverd.
En welbeschouwd bestaat er maar één vorm waarin het toneel het schijn-
baar zonder de literatuur kan stellen, ni. de comedia deU' arle, culminerend
in het Shakespeare-blijspel, en datgene wat wij als kinderen noemden:
'de stomme pantomime zonder woorden'. Deze laatste is dan echter ge-
noodzaakt bij de andere kunsten om assistentie aan te kloppen, bij de
muziek en de dans, wil zij aan haar trekken komen.
Ik zeg nadrukkelijk 'schijnbaar', want ook op de bodem van de panto-
mime ligt, overspeeld en dikwijls uit zijn verband gerukt, het 'ziels-
conflict' van een schrijver, van waaruit het gebarenspel leeft, de fantasie
van metteur-en scène, componist, choreograaf en exécutanten haar sappen
trekt.

Ik geloof met deze voorbeelden wel even de balans te hebben aangeraakt
tussen literatuur en toneel. Vervangen wij deze woorden door auteur en
regisseur, dan komen de verhoudingen ons weer ingewikkelder voor en
laat zich het terrein niet gemakkelijk verkavelen.
Wat wordt de taak van de toneelschrijver nadat hij zijn stuk op het papier
heeft voltooid? Het antwoord kan niet veel anders luiden dan: overgave.
Zijn tekst wordt nu schema en grondslag. Een daad van zelfverlooche-
ning, die hem zwaar valt, ook al heeft hij jarenlang met dit stuk lopen
leuren, en al was hij blij dat hij het onder dak had.
Waaraan klampt hij zich bij deze vadersmarten ?
Aan zijn vertrouwen in de regie en aan zijn nog ongerepte illusies.
En dan zijn er altijd drie mogelijkheden:
Of, de schrijver heeft talent en de vertolkers doen voor hem niet onder.
Dan mag men hopen op een succes over de gehele literair-dramatische
linie.
Of, de schrijver heeft weinig of geen talent,' maar de vertolkers des te
meer, zodat zij kans zien, gelijk dit in toneeltaal heet: een vuist te maken
waar geen hand is. Dit wordt dan voor de schrijver een succès d'eslime en
in de corridors halen de toneel-vakmensen hun neuzen op voor 'de
literatuur' .
En de derde mogelijkheid: De schrijver heeft weliswaar een levensvat-
baar, en zelfs suggestief stuk geschreven, maar hij viel ongelukkigerwijs
in handen van de verkeerde regisseur of een voor dit stuk machteloze
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bezetting. En dat heet dan voor hem: aan het kortste eind trekken.
Hij staat alleen tegenover een overmacht, het stuk valt, en in de zaal
zullen altijd maar weinig brave lieden zitten, in staat om het stuk van
het spel te scheiden en de schuldvraag rechtvaardig op te lossen.

Tegenover alle eventualiteiten beschikt de toneelschrijver slechts over
één wapen, en dat is zijn tekst; daaronder begrepen zowel zijn dialogen
als zijn toneelaanwijzingen. '
Deze laatste worden, op hun inspiratieve waarde, maar al te dikwijls
onderschat. Zij ondersteunen de woorden, geven de gebaren aan en
maken de interpretatie tot op zekere hoogte dwingend. Een geboren
toneelschrijver, een die terwijl hij zit te schrijven het stuk voor zijn ver-
beelding kan spélen - Shaw bijv. - geeft in den regel uitvoerige toneel-
aanwijzingen. Een weinig visionnair schrijver, wien het toneelbeeld
slechts diffuus voor ogen verschijnt, geeft er doorgaans weinig; hij rekent
op de toneelspelers. Deze zijn verbonden aan de toneel-aanwijzingen,
maar niet altijd gebonden. \,yanneer een toneelschrijver niet weet wat
links of rechts is op het toneel Ofwanneer hij niet op het gevoel de lengte
.kan meten van de deur naar het raam, dan kan hij moeilijk verwachten
dat de acteur hem blindelings zal gehoorzamen en dan mag men het de
laatste niet kwalijk nemen in geval hij er in de nood een zinnetje van
zichzelf tussendoor gooit. Doet dit een acteur, toneelkunstenaar van
gehalte met literaire smaak, dan zal het stuk daar eer mee gebaat dan
geschaad zijn. Waagt een middelmatig acteur er zich aan, dan maakt
meteen de beruchte 'tante Betje' haar entrée op de planken.

Over de taal, de spreektaal op het toneel, heeft verleden jaar Manuel
van Loggem zulke behartenswaardige en helder geformuleerde dingen
gezegd ... het kan niet op mijn weg liggen die in dit kort bestek te her-
halen; al zou ik dit best willen. Laten wij het drama-in-verzen buiten
beschouwing, dan is het moeilijk genoeg om ons enigermate rekenschap
te geven van de gebondenheid in ongebondenheid, van de natuurlijkheid
van het gewoon gesprek op het toneel; natuurlijkheid die geenszins na-
tuurlijk is, en dit ook niet mag zijn.

Ik wil er nog dit aan toevoegen: De toneelschrijver werkt met twee soor-
ten van taal. De ene bestaat uit magische tekens, en de andere uit ogen-
schijnlijk doelloos daar doorheen gesproken woorden, zoals we die in het
dagelijks leven bij millioenen kwistig om ons heen plegen te strooien. De
eerste bezielt zowel de levende mensen als de dode voorwerpen en tovert
voor de verbeelding wat er in werkelijkheid niet is, en toch moet zijn. En
zij geeft relief aan de 'stiltes', waarin woord en wederwoord zich stil-
zwijgend voortzetten; die dus al daarom tot de literatuur behoren. Ik her-
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inner u aan 'Martine' van Jean Jacques Bernard, dat bijna geheel uit
literaire stiltes bestaat.
De tweede soort heeft een andere taak, zij weeft de sfeer waarin dit lite-
rair-dramatisch leven aanvaardbaar wordt. De natuurlijkheid en de sou-
plesse van de voorstelling worden door haar bevorderd.
:LvIodeen efficiency verwerpen de taal in deze laatste, bescheiden rol. De
moderne schrijver meent, dat hij het aan zichzelf verplicht is van scène-d-
faire op scène-d.jaire uitsluitend het 'belangrijke' doeltreffend te laten uit-
spreken. Dat moge krachtig en stijlvol schijnen, het toneel verliest er
meer bij dan het wint wanneer elke zin, om zo te zeggen, een hoofdrol
wil vervullen. De dynamische toneelschrijver, die meent van knal-effect
op knal-effect te moeten getuigen, gunt zijn publiek de tijd niet om op
adem te komen, en datgene waar het op aankomt te verwerken.

Meer dan een halve eeuw geleden leefde in Amsterdam een voortreffelijke
actrice, mevrouw Albrecht-Engelman. Zij moest in een stuk de kachel
aanmaken, die moeilijk vlam wilde vatten en zij verwierf de roem van
haar leven met deze ene simpele zin, toen het haar eindelijk lukte: 'Hij
doet 't .. .'
Een onsterfelijk succes voor de actrice, maar niet minder voor de toneel-
kunst: een hartekreet, die de kachel eensklaps tot een levend wezen
maakte en het toneel zo dicht bij de toeschouwers bracht, dat zij als het
ware hun handen aan die kachel konden warmen. Het ijs was met die
onnozele zin inderdaad gebroken, en al wat er nu verder op het toneel
gebeurde, voltrok zich in een vertrouwde sfeer, die toneel en zaal
verenigde. De klacht, dat het publiek van tegenwoordig zo zelden meer
'meeleeft' met het vertoonde stuk, ik vermoed dat die voor een groot
deel te wijten is aan de efficiency en de centrale verwarming.

Toneelspelen, dat is niet literatuur registreren, maar haar omspelen met
woorden en gebaren.
:Lvletgebaren en woorden ... Moeten nu de zwaarden uit de schede van
wege de prioriteitsvraag?
'Het gebaar gaat aan het woord vooraf.' Dit is een onomstotelijke wet.
Wie iemand de deur uit wil sturen, heft automatisch eerst zijn arm in de
richting van de bedoelde deur en zegt dan pas: 'D'r uit!'
Maar geeft deze voorspróng het gebaar nu ook een bepaalde voorráng?
Kan hier sprake zijn van superioriteit? En kunnen de toneelspelers, die
'maling' hebben aan hun text, zich op het eerstgeboorterecht van hun
gebaar met goed fatsoen beroepen?

Het antwoord op deze vraag ligt voor mijn gevoelen elders. Want be-
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halve door woord en gebaar wordt een toneelvertoning nog door iets
anders gemaakt en beheerst. En wel door het mooiste en raadselach-
tigste wat de mens in de samenleving werd gegeven, en wat de toneel-
speler in het bijzonder van Gode werd toevertrouwd, nl. de 'intonatie'.
Wat intonatie is? vVij weten het niet. Berust de interpretatie op over-
wegingen van het gevoel en het verstand, de intonatie drijft uitsluitend op
de gevoelsstroom en de zenuwen. Een ziel, die in een stembuiging, een
timbre, een rhythme, een ademtocht, willekeurig en onwillekeurig, naar
buiten treedt. Een fluïdium, dat op de lippen klank wordt. Van veel
meer belang dan de woorden, waarvan maar een enkele in de roos schiet,
is de toon, de aanzet, de toonval, de klemtoon, de caesuur in elk gesprek.
Vrienden worden vijanden, vijanden vrienden, als gevolg van één ge-
lukkige, of noodlottige 'intonatie'. Het ja-woord van het meisje hangt af,
niet van de woorden, waarvan zij in de confusie toch niets verstaat, maar
van de toon, de onnavolgbare fluistertoon, van de bewogen minnaar.
Hoe machtig de intonatie op het toneel is, wij vermoeden het aan het
voor het overige onverklaarbaar feit, dat wij een toneelstuk in een ons
vreemde taal dikwijls kunnen verstaan dank zij de zich materializerende
aandoeningen van de spelers in de schakeringen van de spreektoon.
'Habima', het Russische Theater, het japans Toneel, het jiddish ensem-
ble uit Wilna, het Italiaans van Eleonora Duse en Emma Grammatica,
wij hebben er naar geluisterd geboeid en ontroerd. \Vij hebben hen als
met een speciaal zintuig verstaan.
Het woord wisselt van gedaante met de intonatie; het wisselt ook van
waarde. Maar de intonatie zelfis in dit ondoorgrondelijk samenspel weer
onderhevig aan het gebaar. Iedere toneelspeler kent dat kunstje: wan-
neer een zin er bij hem niet uit wil komen, zóals hij voelt dat hij er uit
zou moeten komen, dan kan hij door van houding te veranderen - door
eens even te gaan verzitten - tot zijn eigen verrassing, het in zijn oren
zuiver accoord plotseling aanslaan. Dit is geen geringe triomf voor het
gebaar. Maar daarmee erkennen wij het dan toch nog niet als souverein.
Moeten wij dan nu, met betrekking tot ons onderwerp 'Literatuur en
Toneel' nog vragen: 'Wat is de eindstand ?' Of mogen wij tot de conclusie
komen, dat de miraculeuze complicatie die een toneelvoorstelling is,
onderscheiding noch taxatie in de onderdelen toelaat, omdat van alle toe-
vallig samenwerkende elementen, waaruit ze ontstaat, en bestaat, er niet
een zou kunnen worden gemist, en niet één mag worden onderschat.
En dat in hun vergaande afhankelijkheid van elkaar, toneelschrijvers en
toneelspelers elkander zouden moeten bijstaan met meer hart en geweten,
meer oprechte belangstelling en werkelijk goede wil dan tot dusver, wil er
ooit van een Nederlands toneel, dat niet uit het Frans, Duits of Engels
werd vertaald, sprake kunnen zijn.
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EEU\'VKRONIEKEN OVER KUNST

Norbert Loeser

HYPERTROPHIE DER GESCHIEDVORSING

EDUARD REESER. Een Eeuw Nederlandse Muziek
E. REDLiNG. Een Eeuw Danskunst in Nederland

Uitgave Querido, Amsterdam, 1950

De 'Eeuw'-reeks is een groots opgezette poging om het geestelijke en cul-
turele leven in Nederland tijdens de vorige eeuw in al zijn aspecten uit-
voerig en grondig te beschrijven. Deze onderneming kan niet anders dan
met instemming worden begroet. Wij zijn immers de erfgenamen der Igde
eeuwen het behoort tot één van onze belangrijkste taken onze houding
tegenover de complexe en problematische erfenis van deze tijd te be-
palen. Het is een taak waaraan wij ons niet kunnen onttrekken, gesteld
zelfs, dat wij het zouden willen; of wij overtuigde aanhangers van haar
denkbeelden zijn of haar opvattingen bestrijden, de vorige eeuw drukt
onwillekeurig door haar zwaartekracht haar stempel op al ons doen en
laten. Het is dus inderdaad noodzakelijk om ons rekenschap te geven van
de ideeën, verrichtingen en prestaties van een tijdperk, dat ook het heden
nog overschaduwt en dikwijls als een reusachtig gebergte aan de rand
van onze gezichtseinder ons het uitzicht in de toekomst verspert.
Bij een dergelijke reeks van boeken, die onderling samenhangend pas in
hun geheel een volledig beeld van het te behandelen onderwerp geven,
zijn twee wegen begaanbaar: men kan alle medewerkers aan bepaalde
voorwaarden binden, een dergelijk monumentaal werk op een gemeen-
schappelijke basis, op een gemeenschappelijk standpunt opbouwen, afmen
kan de individuele onafhankelijkheid der verschillende auteurs geen
hinderpalen in de weg leggen. De voor- en nadelen van beide methoden zijn
gemakkelijk in te zien: volstaan wij dus met te constateren, dat de uit-
geverij Querido de subjectieve onafhankelijkheid van de medewerkers
aan de 'Eeuw'-reeks niet heeft willen beknotten.
In het onderhavige geval leidt deze v~ijheid tot merkwaardige resultaten:
er zijn nauwelijks grotere contrasten denkbaar dan de auteur van 'Een
Eeuw Nederlandse Muziek' en de schrijver van 'Een Eeuw Danskunst in
Nederland'. Hoe meer boeken van Rebling men leest, des te sterker groeit
in de lezer het besef met een van die anachronistische naturen kennis te
!TIakenwaaraan het heden zo rijk is en die, zonder het te willen, er toe
bijdragen een herziening van het verleden te beletten, omdat zij zeer
nadrukkelijke apostelen van de 'vooruitgang' zijn, wat in deze samen-
hang een paradoxaal en verwarring stichtend beeld geeft. Rebling is een
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in deze tijd verdwaalde burger der 18de eeuw, een abstracte constructeur
van het maatschappelijk bestel, die het leven met starre en onbarm-
hartige theorieën te lijf gaat. Het onvermijdelijke gevolg is, dat hij vele
dingen in het geheel niet ziet, en dat die dingen die nog net binnen zijn
gezichtskring vallen, een verwrongen en soms nauwelijks herkenbare
vorm aannemen. Dit geldt niet voor de documentatie van zijn boek: op
dit punt is zijn historische 'objectiviteit' onberispelijk te noemen. Pas zijn
subjectieve interpretatie der verzamelde feiten blijkt een Procrustes-bed,
waarin mensen en dingen zeer hardhandig worden aangepakt: de arme,
tere, lichtvoetige Muzen zijn voor hem plotseling altegader vluchtelingen
voor de 'werkelijkheid' - en onder 'werkelijkheid' verstaat Rebling het
'leven van het volk'. Slechts een 'realistische' kunst heeft volgens hem
reden van bestaan, de rest is zowel maatschappelijk als cultureel waarde-
loos, een laf ontvluchten der 'werkelijkheid'. Wij zeiden het reeds, Rebling
is niet slechts een kind der 19de, maar tevens een kleinkind der 18de
eeuw. Hoe dichter hij bij het heden komt, des te meer laat de rustige be-
toogtrant van de historische beschouwer der feiten hem in de steek: zijn
hart triomfeert over zijn brein en zijn eenzijdige voorkeur voor bepaalde
facetten der hedendaagse danskunst heeft zich van zijn pen meester ge-
maakt en dicteert hem oordelen, die op zijn minst gezegd merkwaardig
zijn. Het valt daarnaast op, dat ook Rebling de verhouding van dans en
muziek in zijn studie nagenoeg geheel verwaarloost, bij een musicus een
opmerkelijk en bedenkelijk verschijnsel.
Op zichzelf is er niets tegen in te brengen, dat geschiedenis 'cum ira et
studio' wordt geschreven - integendeel: wij komen op dit belangrijke
punt nog terug. Maar het is niet geoorloofd om de partijdigheid, waarmee
het menselijk leven wordt belicht, in het verwarring stichtende camou-
flage-gewaad van 'objectieve' theorieën te kleden en te pretenderen een
verslaggever van het verleden .te zijn, als men in werkelijkheid propa-
ganda beoefent.

'Sine ira et studio', het klassieke devies der geschiedschrijving, is daaren-
tegen de leuze van Reeser. Hij tracht in zijn boek het juiste midden te
vinden tussen het spontane medeleven met het te beschrijven tijdperk en
de onmisbare afstand van de historicus ten opzichte van zijn onderwerp.
Het is een prijzenswaardig beginsel, dat hij de klemtoon van zijn studie
op het productieve musiceren legt; zoals hijzelf opmerkt, moest zijn bij-
drage tot de 'Eeuw'-reeks feitelijk 'Een Eeuw componeren' heten. vVant
inderdaad bepaalt het scheppend vermogen het karakter en de algemene,
niet slechts de culturele waarde van een gegeven tijdperk. Maar de voor-
opgezette wil om de historische afstand onder alle omstandigheden te be-
waren leidt bij Reeser tot een al te grote terughoudendheid. Wat Rebling
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te veel doet, doet Reeser te weinig; alles speelt zich in een ideale, bijna
luchtledige ruimte af, het verband tussen maatschappij en kunstenaar
wordt ternauwernood aangeraakt. Reeser gaat dus precies omgekeerd te
werk; hoe dichter hij bij het heden komt, des te voorzichtiger en be-
knopter worden zijn formuleringen. "WaarRebling fel en ondubbelzinnig
partij kiest, volstaat Reeser met een opsomming van alle componisten,
die in de jongste tijd in Nederland op de voorgrond zijn getreden zonder
commentaar op hun prestaties en artistieke bedoelingen te leveren. Dit is
zeer te betreuren, want men voelt, dat de auteur meer te zeggen heeft
dan hij loslaat; soms raakt hij zeer belangrijke problemen in het kort aan,
maar alsof hij vreesde zijn vingers aan de actualiteit te branden, ver-
zwijgt hij meer dan hij zegt. Dit is dubbel jammer bij een auteur, die
waarschijnlijk een wezenlijke bijdrage tot de problemen van het heden
zou kunnen leveren.
De documentatie echter is ook hier voortreffelijk, zoals bij een musicoloog
van Reescr's reputatie niet anders te verwachten is. Trouwens als bron
voor feitelijke gegevens heeft deze hele reeks een uitzonderlijke waarde.
Wie over de toestanden op een bepaald gebied van het geestelijke leven
der vorige eeuw ingelicht wil zijn, zal in deze boeken alles van zijn gading
vinden.

De lectuur dezer werken roept echter nog andere, hoogst belangrijke
vragen op, die niet zozeer het onderwerp dezer reeks, als de opzet van het
geheel betreffen. Tot de erfenis der Igde eeuw behoort de 'historische zin',
de Igde eeuw is het klassieke tijdperk der geschiedschrijving, namen als
Ranke, Taine, Burckhardt, om slechts enkelen te noemen, schitteren als
heldere sterren van de eerste grootte aan de hemel der geschiedvorsing.
Maar sinds deze glorierijke periode is er veel veranderd en gewijzigd -
alleen de historische ijver niet, die zich blijkbaar van al deze verande-
ringen niet voldoende rekenschap heeft gegeven. Het is hier niet de plaats
om de oorzaken dezer bewustzijnsvertraging, die voor iedere wetenschap
een groot gevaar oplevert, op te sporen, maar wel moet op dit bedenke-
lijke symptoom met nadruk worden gewezen. Dat de historische instel-
ling, verre van een zuivere aanwinst voor het mensdom te zijn, grote
gevaren voor het menselijk leven met zich mede zou kunnen brengen
heeft reeds meer dan een halve eeuw geleden Nietzsche in een van zijn
'Unzeitgemässe Betrachtungen' aangetoond. De historici waren dus, en
niet door Nietzsche alleen, gewaarschuwd. De geniale profeet zag wat er
op komst was, maar zijn stem bleef, zoals gewoonlijk, de stem van een
roepende in de woestijn.
Het is heden onze plicht zijn waarschuwingen en bedenkingen met ver-
hoogde nadruk te herhalen. Wij vragen dus: Is geschiedvorsing mogelijk
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wanneer zich het paradoxale verschijnsel voordoet, dat de subjectieve
zienswijze van de individuele historicus als objectieve maatstaf en norm
dienst moet doen? Wij hebben hier twee boeken voor ons, die vanuit
diametraal tegenovergestelde standpunten geschreven zijn: beide auteurs
echter beweren historisch te werk te zijn gegaan. Waar is het algemeen-
geldige criterium om aan te tonen wie gelijk heeft? Want zij kunnen
onmogelijk beiden gelijk hebben. Ten tweede: dreigt de historische ijver
niet tot een historische bezetenheid, tot een manie te worden, verliest de
vorsing niet iedere samenhang met onze wezenlijke behoeften? Is weten-
schap een doel op zichzelf, moet zij niet veeleer in dienst van het leven
staan? Niet in dienst van een pártij, van een volk, van een maatschap-
pelijke klasse, wel te verstaan - maar in dienst van het leven? Beide
auteurs hebben veel moeite, ijver en vernuft aan de vervulling van hun
taak besteed - en wat is het resultaat voor ons, wanneer wij ons niet door
nationale trots ofandere beweegredenen laten verblinden ?Wij wisten ook
voor het verschijnen dezer werken, dat de I9de eeuw in Nederland op
het gebied der schilderkunst en op het terrein der letteren en poëzie
grootse prestaties heeft opgeleverd, maar dat Nederland's bijdrage tot de
toonkunst en de dans slechts bescheiden was. Hebben deze met noeste
vlijt ondernomen vorsingen ons inzicht wezenlijk kunnen wijzigen? Zijn
opzienbarende ontdekkingen het resultaat dezer studies geweest, ont-
dekkingen, die ons tenslotte een geheel nieuwe kijk op deze tijd en zijn
artistieke producten geven? Het antwoord moet, zoals Reeser sober en
oprecht zelf toegeeft, ontkennend luiden. Zou het dan niet wijzer, pro-
ductiever, verantwoorder zijn ten opzichte van alle problemen, waarmee
de mens van heden heeft te worstelen om zoveel bekwaamheid en gees-
telijke energie in een andere richting te ontplooien, al deze krachten doel-
treffender te besteden? Wij zijn niet slechts materieel, wij zijn ook psy-
chisch en geestelijk verproletariseerd; wij kunnen het ons niet veroor-
loven om met de geringe hoeveelheden 'geest' die ons nog ter beschikking
staan verkwistend om te gaan en deze kostbare vermogens te vermorsen.
'\Tij moeten de omvangrijke erfenis der I9de eeuw aan een grondige schif-
ting onderwerpen; b~jna iedere tak der wetenschap ziet zich heden voor
de uiterst moeilijke en ondankbare taak geplaatst haar houding te herzien
en een nobele daad van zelfoverwinning en zelfverloochening te begaan.
De geschiedvorser heeft vooral met het probleem te worstelen: is de ge-
schiedschrijving niet een stroom geworden, die reeds sinds geruime tijd
buiten zijn oevers is getreden en veel ,braakliggend en zelfs veel vrucht-
baar land dreigt te overstromen? Op ieder gebied van het menselijk be-
staan is het een dringende vereiste om alle fundamentele vragen van het
leven opnieuw te stellen. Wanneer wij de nalatenschap der vorige eeuw
nauwkeurig onder de loupe nemen zullen wij tot de ontdekking komen
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dat deze tijd een laatste uitloper van een sinds de eeuwen gestadig voort-
schrijdende ontwikkeling is geweest en geen verkondiger van nieuwe
wezenlijke inzichten. Paradoxaal genoeg is het de zin dezer erfenis om
ons voor een groot gedeelte van haar te ontdoen. Wij moeten plaats,
ruimte en kracht voor nieuwe ideeën scheppen, die als fundament voor
ons individueel en maatschappelijk leven bruikbaar zijn - en daarvoor
misschien in een nog verder verleden aanknopingspunten zoeken.
Het zijn uiteraard niet deze problemen geweest, die de ontwerpers en
uitvoerders van de 'Eeuw'-reeks voor de geest hebben gestaan; maar wij
moeten toch allen, die aan het tot stand komen daarvan hebben mede-
gewerkt, zeer erkentelijk zijn. Dat juist uitstekend geschreven en voor-
treffelijk en met grote zorg uitgegeven boeken ons ondanks alle resul-
taten, die er in vergaard zijn, in zekere zin onbevredigd laten, maakt het
duidelijk dat het fundamentele vraagstuk veel dieper ligt en veel belang-
rijker voor ons leven en onze toekomst is dan de vragen waarop deze
boeken rechtstreeks antwoord geven.

Anthonie Dónker

TWEE DRAMA'S: HET TONEEL IN NEDERLAND
EN DE NED. TONEELSCHRIJFKUNST

Een Eeuw Nederlands Toneel - dat betekent hier de ontwikkeling van 1840
tot 1940. Ben Hunninghers overzicht hiervan [uitgave Querido, A'damJ is
een verdienstelijke kroniek, betrouwbaar in den zin van naar volledigheid
en onpartijdigheid strevend, en ingegeven door liefde voor toneel en
dramaturgie. De toneelliefhebber die wil terugbladeren in zijn herin-
neringen en tot enkele tientallen jaren terug in het verleden meekan, zal
er veel van zijn gading vinden en de vele foto's zullen hem er geheel en al
'in' brengen. In menig opzicht voldoet dit boek daarom ongetwijfeld aan
wat de lezers ervan vragen zullen. Toch heeft het voor onze smaak a.h.w.
een dimensie te weinig. Het beschrijft wel uitvoerig en regelmatig de lot-
gevallen van ons toneel, maar door de vele - vanwege de opdracht dikwijls
wel, het zij toegegeven, onmisbare - details en de daardoor ontstane op-
hopingen van feiten, door deze opsommingen krijgt de lezer juist niet
genoeg doorzicht in de portée van die lotgevallen en wordt niet het lot
van ons toneel zichtbaar, waardoor wij het als probleem, als vraagstuk en
als vraagteken te zien zouden krijgen. Dat wil niet zeggen, dat de schrij-
ver het zelf niet zou zien, maar zijn boek, een andere doelstelling dienend,
brengt het niet over. En ook bij de gegeven doelstelling zou ons toch nog
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wel meer de ontwikkelingslijn gewezen kunnen zijn dan nu het geval is.
Wij blijven teveel haken in de geschiedenis van de toneelgezelschappen,
wat toch nog maar een uiterlijk verschijnsel van de wezenlijke toneelge-
schiedenis is.
Dat die geschiedenis van impasse na impasse, débacle na débacle, die
aaneenschakeling van subsidiemisères en dat relaas van versplintering
van krachten zo troosteloos is, ligt natuurlijk niet aan den schrijver. Maar
wij zouden ook willen begrijpen en vernemen, waarom deze historie zo-
veel weg heeft van de geschiedenis van den Zauberlehrling, door altijd
weer nieuwe, en in wezen eendere splitsingen. Er valt al lezend en samen-
lezend uit het betoog wellicht nog wel op te maken waaraan al die ver-
splintering moet worden toegeschreven en wat de diepere oorzaken ervan
zijn, maar het betoog is niet gestuwd door een visie die de ontwikkelings-
lijnen en de depressies laat zien en verklaart. Het vele, vaak wetens-
waardige is niet gebonde~ door zulk een visie tot een samenvattend be-
toog. Ook zou men verklaard willen zien, hoe deze zelfde historie van
misères toch weer niet uitsluitend een kroniek van mislukkingen is en hoe
er ondanks veel inzinkingen en kleinzieligheden, vallen en opstaan, toch
nog wel wat groots tot stand is gebracht, en, talrijke belangrijke op-
voeringen samengenomen, niet eens zo weinig; de schrijver is er sterk van
overtuigd en laat het ons ook zien.
Er zou een tragische geschiedenis te schrijven zijn, op zichzelf al drama-
tisch, van wat de grote leiders van ons toneel hebben gewild en bedoeld,
van het streven van Rooyaards, Verkade, Van Dalsurn, Heyermans en
De Meester, en wáárop zij elk zijn gestrand, op welke onwil en welk on-
vermogen van ons publiek, dat zich naar het schijnt niet te straf de spiegel
van het menselijk zijn wilde zien voorhouden, noch te naturalistisch noch
te idealistisch, maar ook op de planken den vergulden middenweg wilde
zien bewandelen, waardoor alle groter pogen om den mens in zijn wor-
steling met den engel en met zichzelf te tonen na even de aandacht te
hebben geboeid maar vervolgens van dieper doorleven afgeschrikt te heb-
ben, door het publiek werd ontweken en tenslotte altijd maar weer het
gemoedelijke blijspel, het 'sophisticated drawing-room-play' en het zake-
lijk organisatietalent en -succes zegevierden. Wij hadden liefst den strijd
van deze toneelleiders, die iets wilden wat tenslotte het Nederlandse volk
niet gewild heeft, hier beschreven willen zien, in een hoofdstuk aan elk
van hen afzonderlijk gewijd. Er was ook lering uit te trekken geweest, al
is het teveel gehoopt dat het ook tot genezing veel zou hebben kunnen
bijdragen. Nu en dan is Hunningher goed op weg en op dreef, zoals in
het hoofdstuk waar men zijn karakteristieken van Van Dalsum aantreft.
Maar de lijdensgeschiedenis die hier aan ons Nederlands toneel wel door
hem waargenomen is, is daarmede nog niet doorgrond.
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Niet alleen de voornaamste figuren van onze toneelleiders zouden wij ten
voeten uit en tegen den achtergrond van hun streven en bedoeling ge-
tekend willen zien, wij zouden ook scherper de vraag gesteld en vaster de
lijn getrokken willen zien, wat nu eigenlijk in onze toneelgeschiedenis de
rol en de betekenis is van het lekespel, van het volkstoneel, de portée, de
mogelijkheden en de tekorten van deze verschijnselen, evenals men kan
vragen naar de oorzaken van het uitblijven van een markant en stand-
houdend avant-garde-toneel en naar een werkelijk dieperen invloed van
het studententoneel, dat bij tijden toch zulk een invloed begon te ont-
wikkelen, in de jaren der grote lustrumspelen van Teirlinck, Nijhoff,
Graadt van Roggen en Mannus Franken, kort na 1930, en in zekere mate
op bescheidener wijze na den tweeden wereldoorlog ook wel ontplooid in
opvoeringen als van de Aias en van Sehmidt Degeners Poort van Ishtar.
Intussen wil ik niet uit het oog verliezen, dat de schrijver zich tot taak
gesteld zag een geschiedenis, niet een verklarende geschiedenis te schrij-
ven; aan het eerste heeft hij ruimschoots en conscientieus voldaan, maar
krijgt niet alle geschiedschrijving pas tenvolle zin door het tweede, het
verklarende element?
"\Tijmogen ons verheugen een kenner van ons toneel en geestdriftig be-
vorderaar ervan in den schrijver van dit boek te bezitten en kunnen ook
verwachten dat hij zijn studie door den tijd, verrijkt bovendien met zijn
Amerikaanse ervaringen, zal weten te verdiepen.l\1aar het bevreemdt en
verdriet ons, dat hij tegen het eind van zijn bock op onverklaarbare wijze
zijn onpartijdigheid verliest, en, hoezeer te goeder trouw ongetwijfeld,
toch alle billijkheid laat varen, als hij betoogt: 'Toch is er reden tot waar-
lijk grote en zelfs diepgaande ontevredenheid. Het zijn echter niet de ver-
meende of reële zwakheden van het toneel die daar de oorzaak van zijn,
maar het volkomen in gebreke blijven der Nederlandse dramaturgie'. Dit
is geheel eenzijdig van den toneelkant gezien, en al zal ik niet beweren,
dat wij behalve met een Heyermans, in ons land door sterke toneel-
schrijvers hebben uitgemunt en al ken ik de toneelgebreken van elk der
hier te noemen schrijvers, toch valt ook met het volste recht te beweren,
dat het toneel onvoldoende aandacht heeft gewijd aan Emants en Josine
Mees, dat het onze schrijvers niet heeft geholpen boven technische en
routinegebreken uit te komen, dat het zich niet genoeg gelegen heeft laten
liggen aan Van Eeden, Verwey en Henriëtte Roland Holst [en bewees
niet de jubileumopvoering van Thomas More, dat men niet te gauw van
'maar een leesdrama' moet spreken!], ook aan Leopold [Vasantasena] en
Schmidt Degener [De Poort van Ishtar], dat men meer partij had kun-
nen trekken ook van een Querido en een Scharten, een Ina Boudier , een
Madeleine Bähtlingk, een C. J. A. van Bruggen en een Bordewijk; ook
van een Nijhoff die zelf andere wegen heeft gevonden. En zonder tekort
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te doen aan de toneelverdiensten van De Hartog en Den Hertog, Fabri-
cius en Van Eysselstein, Huizinga en Heydendal, valt toch niet te looche-
nen dat men het zich met de meeste hunner successen niet het moeilijkst
gemaakt of het hoogst gegrepen heeft. Hoe kan de schrijver beweren: 'de
kring der literatoren houdt zich van de schouwburg angstvallig op een
afstand'. Het is niet moeilijk om een half dozijn Nederlandse toneel-
schrijvers te noemen van wie zich juist de Nederlandse toneel directeuren
verre hebben gehouden, en die zij in vele gevallen met de meest krasse
nonchalance hebben verwaarloosd, denk alleen al over de laatste jaren
aan Top Naeff, aan Jan van Lumey, ja ook aan de per gratie dan met
een enkel stuk wel gespeelden als Maurits Dekker en J eanne van Schaik.
Het geduld en de ambitie zijn in die gevallen toch waarlijk van de
auteurs gekomen, en de uitputting van hun geduld en de ontmoediging
van toneelzijde, vraag het hen stuk voor stuk. Het leek mij daarom nodig
te waarschuwen tegen een zo boud eenzijdig beweren, dat, als eerbied
voor de toneelkunst hier in Nederland vrijwel niet bestaat, dit juist moet
liggen 'aan het ontbreken van een waarlijk dramatische scheppingskracht
in de kring onzer dichters en schrijvers'! Want wie zich scherp afvraagt,
of het de schrijvers zijn die den weg naar het toneel niet vinden of het
toneel dat den weg naar de schrijvers niet vindt, zal moeten erkennen dat
het menigmaal de Nederlandse schrijvers minder aan goeclen wil heeft
ontbroken dan het toneel jegens hen opbracht en dat de domper op de
Nederlandse toneelschrijfkunst ook niet zo zelden door het toneel zelf is
gezet, dat tijd, lust noch geduld opbracht tot die aanmoedigingen die een
niet zo klein aantal Nederlandse schrijvers in ruimere mate hadden ver-
diend dan hun ten deel is gevallen. In zijn ijver voor het stellig vele goede
op ons toneel, heeft de schrijver DIT stulge toneelgeschiedenis helaas over
het hoofd gezien en de malaise veel te eenzijdig verklaard.
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EEN SCHRIJVER EN DE GOEDE ZEDEN

Rondom de 'Melancholia' van G. K. van het Reve hangt kruitdamp.
Officieel geschut is in stelling gebracht en heeft enige rookbommen afge-
blazen, persorganen reageerden met houwitsergeblaf en hier en daar kan
men waarschuwend lange afstandsvuur vernemen. Het publiek dat van
wege de damp het doel niet kan onderscheiden vraagt zich evenwel af
wat van deze over en weerse explosies de oorzaak geweest kan zijn en zag
zich over de brandpunten gaarne ingelicht. Waar liggen die verderfelijke
lonten te sissen die in de kruitkamer van de overheid 'openbare orde' en
'goede zeden' tot ontploffing hebben gebracht? Zou hier een pyromaan
aan het werk zijn?
Men kan zich van het een en ander slechts op de hoogte stellen door het
omstreden geschrift ter hand te nemen en kennis te nemen van de inhoud.
Deze nu luidt ongeveer aldus: Amsterdam, Zaterdag, datum onbekend,
op een zolderkamer aan de De Lairessestraat overweegt een jongeman
's avonds de dingen van de dag. Men hoort van duurte, schaarste, on-
veiligheid. Kennelijk een bezettingstijd, ons niet geheel onbekend. De
jongeman, Andree geheten, is niet in de uitbundigste stemming, hij gaat
de nacht in met duistere gevoelens en beleeft een kwade angstdroom. Een
andere jongeman, nog laat op, ziet tegen middernacht door de Leidse-
straat een colonne vrachtauto's rijden met angstige regelmaat en schijn-
baar met vast doel. De indruk van naderend onheil neemt toe. Terug-
gekeerd bij Andree zien wij deze ontwaakt op het moment dat buiten
politiewagens voorbijgaan die een bevel uitzenden. Er is een razzia op
komst, de straten worden afgezet, de huizen zullen worden afgezocht.
Andree die niet meer vluchten kan verbergt zich op een kast. Hij hoort
hoe de voordeur opengaat, daar komen zij aan, gestommel in het trap-
penhuis van mannen die de vertrekken doorzoeken. Zij naderen zijn
kamer. De waanzinnige angst van de jongen zoekt een afweer, een com-
pensatie. Zijn geest geeft geen uitweg, zijn lichaam is meer nabij en in een
merkwaardige dubbelzinnigheid van onlust en lust in de onlust neemt hij
zijn toevlucht tot de zelfbevrediging, de onanie, en beleeft hij in deze
sexuele afleiding een psychische ontsnapping áán en verzoening mét het
demonisch moment. Bij deze passages gekomen kan men de lezing van
het geschrift, althans uit het oogpunt van openbare orde en goede zeden
wel beëindigen, want behalve het nog eenmaal optreden der onanie en
behalve enige sinistere beschouwingen is er weinig meer wat het gevoelig
orgaan van een censor onaangenaam zou kunnen treffen. Voor de goede
gang van zaken kunnen wij nog vertellen dat Andree niet gearresteerd
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wordt, dat hij enige vrienden bezoekt ten einde schuilgelegenheid en
papieren te verkrijgen en dat hij aan het slot van 'Melancholia', dat een
deel is van een roman, een balonnetje oplaat.
De lonten naar het kruithuis der overheid blijken dus de miserabele
realiteiten te zijn van een geslacht dat zich voor angst en terreur ge-
plaatst ziet, tegen wil en dank, met als enige steun van buitenaf een
machteloos: zie maar dat je er door komt. Niet waar, veel meer dan een
persoonlijke houding, een persoonlijke afweer, is er de duizenden die de
angst tegemoet gingen, die de angst tegemoet gaan en nog zullen gaan,
niet overgebleven. Wat doen in noodtoestanden de keurige officiële
schema's anders dan zich onzichtbaar terugtrekken, het individu over-
latend aan zijn elementaire reacties? Tegenover het geweld schrompelt,
wanneer het Uur U slaat, het cultuurvermogen in, schrompelen normen
in, schrompelen grote woorden van 'openbare orde' en 'goede zeden'
helemaal in, helemaal tot niets meer. Binnen de minimumcirkels die
dan nog resteren treden er verschijnselen op, uiteraard, die een wel-
gedane en niet zeer fantasierijke lezer tegen de borst stuiten. Laat dit
zo zijn. Maar onvergelijkelijk veel dringender en ook natuurlijker is de
bewustwording in welke vorm dan ook van de situaties en zijnslagen
van lichaam en ziel die zich in deze cirkels openbaren. Onvergelijkelijk
veel dringender behoeft de overheid juist déze ondergrondse notities dan
het rustig kabbelen der onschuldige watertjes die deze zelfde overheid
niets mededelen omtrent de wezenlijke krachten die zich onder 's lands
oppervlak voltrekken. Want daar, in de bewustwording van de elemen-
taire mens, in zijn houding tegenover de grote vijanden van de dag,
angst en verlatenheid, liggen de mogelijkheden van deze tijd, daar liggen
de noden maar ook de waarden die alleen in het uiterste van menselijk
verweer gevestigd kunnen worden willen zij iets van duurzaamheid ver-
tonen.
De schrijver en de goede zeden maken kortsluiting. Dat is jammer voor
de goede zeden, waar het hier een schrijver betreft, - het tegendeel van
onbekwaam volgens het oordeel der bevoegden -, die juist bezig was iets
meer van deze tijd, van deze mens, te zien dan het patrijspoortje van oud
fatsoen hem toestond.

Alles goed en wel, maar de instandhouding van elke samenleving berust op een aantal
overeengekomen hypocrisieën. Daar men van geen overheid kan verlangen, dat zij de
publieke gelden aanwendt tot steun van de ondermijning van de publieke conventies,
die haar aan het bewind brachten, behoudt alle overheidsbemoeiing met kunst een
bedenkelijke kant. (noot van de redactie)



KORT BESTEK
Het vrije woord in Bommelstein

Tot de geestelijke inventaris die wij in Europa willen verdedigen behoort
het vrije woord. In ons vorig nummer hebben wij het bedenkelijk ver-
armingsverschijnsel gesignaleerd, dat het Parijse dagblad Le Monde dat
een critische toon durfde aan te slaan tegen het Atlantisch Pact en zijn
consequenties, de hoofdredacteur moest laten schieten, omdat zijn
artikelen de ontevredenheid opwekten van de kringen die het blad
financieren. Thans lezen wij in het Algemeen H.andelsblad van 26 Sept.
het volgende:
De president van de Evangelische kerk in Duitschland, pastor Nie-
möller, verklaarde gisteren, dat de Duitsche herbewapening in ieder
geval voorkomcn moest worden. Er bestaan gecn kranten meer in
West-Duitsland die zich durven verzetten tegcn deze herbewapening,
omdat zij bang zijn niets te verkrijgen van de vijftig millioen dollar,
die Amerika heeft bestemd voor de Westduitse kranten.

Wij kunnen niet beoordelen in hoever ds Niemöller in deze gercchtigd
is te spreken, maar het zou ons niet verbazcn, als hij de waarheid sprak.
Het gebeurde met Le Monde vindt in de directe bcïnvloeding der \tVest-
duitse pers alleen maar een consequente voortzetting.
In de kostelijke geschiedenis van Tom Poes lezen en zien wij hoe het
kasteel Bommclstein moet beschermd worden tegen rovers die in de
omgeving zijn gesignaleerd, en hoe de domme Ollie B. Bommel zijn
kasteel laat beschermen door zijn kostbare inventaris te doen verkopen
om de bouw van ecn kolossale muur tc kunncn bckostigen en hoe de
nuchterc Tom Poes hem vraagt wat hij nu eigenlijk beschermd wil
hebben, nu zijn kostbare stukken een voor een verdwijnen.
Ons Bommelstein raakt langzamerhand leeg als ecn ononderbroken
dollarstroom zijn inventaris wegspoelt, en ook nog de nuchtere vraag,
door Tom Poes dan gesteld, door zijn geraas wordt overstemd.

Vo;rlichting of aanfluiting?

Het is niet de eerste maal dat wij ons ergeren over de volmaakt wille-
keurige en misleidende "voorlichting" in den vrcemde over de Neder-
landse letteren. In het voortreffelijke Literary Supplement van de Times,
dat met een extra-nummer 'The l\1ind of 195 I' is verschenen eind Augus-
tus, vinden wij een twee kolommen groot artikel over 'Dutch Writing
to-da y'. De ene kolom van di t overzicht over de hcdendaagse Nederland-
se letteren wordt gcvuld met een beschouwing over de betekenis en rol
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van Ter Braak en Du Perron. De tweede kolom geeft, na vermelding van
oorlogsverliezen onder de Nederlandse schrijvers buiten de bovenge-
noemde, eerst enige reacties op oorlog en onderdrukking: 'De tranen der
Acacia's' van Hermans, 'Je wist het toch' van Josepha Nfcndels, 'Het
vege lijf' van Jacques Gans, 'De Akker is de \Vereld' van Dola de Jong en
'Het Achterhuis' van Anne Frank. Volgt iets in dit verband over Hoornik,
voorts lezen wij nog iets over 'Winter aan Zee', over 'koloniale romans',
Sjahril' wordt genoemd en het verhaal eindigt met een alinea over Geyl
als 'spokesman of orthodoxy' en zijn opponent op het terrein der ge-
schiedenis Romein - als wij de gebruikelijke tiradc over ons streven
Nederlander en Europeaan tevens te zijn mogen verwaarlozen. .
De belangstellcnde Engelsman, door dit artikel belust geworden op onze
letteren, komt naar Nederland en lucht zijn wijsheid en vraagt, welke
geringere goden de Helicon nog herbergt. Hij zal zeer verbaasd zijn dat
hem Simon Vestdijk wordt genoemd met enige werkjes en hij zal vragen
naar andere meesterwerken van de enkele in het artikel genoemde
auteurs. Men zal zijn vraag negeren en hem vertellen dat er een dichter
is, Gerrit Achterberg, aan wie een gehele bundel opstellen is gewijd.
Nfisschien, als hij achterdochtig geworden, verder informeert, verneemt
hij ook nog dat in België Nederlands geschreven wordt. En mijn Times
heeft me van dit alles niets verteld, zal hij klagen. Als hij intussen enige
woorden Nederlands heeft geleerd, zal hij wellicht kunnen zeggen: 'Die
Times kan me nog meer vertellen ... ' De Times treft geen schuld. Maar
wie dan wel?

Zeer kort bestek

- In de N.R.Ct van Zaterdag 29 Sept. is bij een bespreking van de
,Algemene geschiedenis der Nederlanden' een portret afgebeeld met
onderschrift \Villem de Zwijger, doch 't portret is van Marnix.
- Zo en ... ?
- Ja, maar. ..
Willen we maar Zwijgen?

- 't Is Ma(a)r nix.
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BONAE LKTTEKtAE
WERNER KAEGI, Jacob Burckhardt. Eine
Biographie. Band Il. Das Erlebnis der ge-
sclzichtlichen Welt. Mit 32 Abbildungen.
Benno Schwabe & Co. Verlag. Basel
1950. XXIII + 586 S.

Het is al weer 2'/, jaar geleden, dat wij in
dit tijdschrift het eerste deel van Kaegi's
Burckhardts biografie hebben aangekon-
digd. Wij hadden toen, naast grote waar-
dering voor de uiterst zorgvuldige vorsers-
arbeid, enig bedenken tegen de uit-
voerigheid waarmee de vele resultaten van
die arbeid voor ons waren uitgestald, al
was dewijzevan uitstalling, ook toen al, wel
zo kundig dat men de schrijver niet kon
verwijten dat in die zee van details het
'beeld' van zijn held verdronken zou zijn.
Voor dit tweede deel echter is de uitdruk-
king 'grote waardering', dunkt ons, te
zwak. Wel is het ook nu nog zeer uit-
voerig; wel is aan de theoretische eis, dat
elk detail onmiddellijk op dc hoofdpersoon
hoort betrokken te zijn, ook nu niet vol-
daan. Maar hoe belangrijk zijn nu de
details geworden, en hoe voegen zij zich,
stuk voor stuk, als vanzelf in het geheel,
het Europese geestesleven van het lustrum
1840-'45. Men denkt bij het lezen zelfs
niet meer aan het gevaar, dat zij het beeld
zouden kunnen overwoekeren, laat staan
dat zij het doen. Zij lijken het, integen-
deel, nu des te forser te doen uitkomen.
Voor dit tweede deel past m.i. alleen het
woord: bewondering. Bewondering over
zo groot meesterschap die zo verscheiden
stof zo schijnbaar spelendèrwijs weet te
beheersen.

Zo rijst dan uit deze bladzijden het beeld
op van de jonge Burckhardt, die in Sep-
tember 1839 zijn geboorteplaats verlaat
om er als gevormd man weer terug te
keren, doch die haar in Maart 1846 op-
nieuw de rug toekeert, omdat hij, ergens,
voelt dat vorming goed en wel is, doch nog
niet de rijpheid betekent waartoe hij zich
in staat weet.
:Met dat tweede vertrek, dit keer naar
Italië, waar Burckhardt pas Burckhardt
zal worden, eindigt dit deel. Met spanning
zien wij uit naar het vervolg. De uitdruk-
king heet afgezaagd, het zij zo, maar wie
haar na de lectuur van de laatste blad-
zijden in zich voelt opkomen, hermunt
haar tegelijk, alsof zij gloednieuw was.
Omdat het de waarheid is, die altijd oud
en nieuw tegelijk is.
Als Kaegi er in slaagt, het derde deel op
het peil van dit tweede te houden, zal hij
de roem oogsten van de tegelijk uitvoerig-
ste en leeshaarste geleerden biografie te
hebben geschreven. Als ... want een zware
proefwacht hem nog: de B. uitbeelden, die
de 'Kultul' der Renaissance' schreef; B. de
beelder, en een nog zwaardere: de B. doen
herleven, die de vriend van Nietzsche
werd: B. de denker, en de zwaarste van
alle: de B. doen begrijpen die de wereld
van zijn dagen afwees, minder misschien
op grond van het heden van toen, dan uit
verwachting van de toenmalige toekomst,
die zijn schaduw vooruit wierp in dat
warme hart en in dat koele verstand: B. de
ziener.

l.R.
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EX LKBRKS
W. GORDON EAST en O. H. K. SPATE, The
Changing Map of Asia, London, Methuen
& Co Ltd, New-York, E. P. Dutton & Co
Inc., 1950, X + 414 pp.
Gordon East, de Londense professor in de
historische en politieke aardrijkskunde en
zijn collega aan de Universiteit van Lon-
den, de lector Spa te, redigeerden samen
dit boek, dat men voor hen, die in de
tegenwoordige toestand van Azië belang-
stellen, zonder overdrijving onmisbaar
mag noemen. Het is geschreven met die
mengeling van nuchtere zakelijkheid en
enthousiasmerende leesbaarheid, waarvan
de Engelsen en, ik geloof, zij alleen, het
geheim bezitten. De indeling is, meen ik,
oorspronkelijk. Na een inleiding over de
Aziatische achtergrond - algemeen over-
zicht, de 'impact' (onvertaalbaar en be-
nijdenswaardig woord!) van het Westen,
het demografisch aspect en geopolitische
beschouwingen (door de beide redac-
teuren) - volgen Zuidwest Azië (door Wal-
ter Fogg), India en Pakistan (door Spate)
. Zuidoost Azië (door Charles A. Fisher),
het Verre Oosten (door H.]. Wood),
Sowjet Azië (door W. Gordon East) en
tenslotte 'Hoog Azië' (door R. R. Raw-
son). Dit hoge Azië is letterlijk bedoeld:
het gaat om het bergland van Binnen-
Mongolië en de Mongoolse volksrepu-
bliek, om de beide Tibets, binnen en
buiten, en om Sinkiang. Een uiterst
boeiende epiloog beziet het vraagstuk der
eenheid van Azië van alle kanten. Het is
weer het werk der beide redacteuren.
Het voornaamste kenmerk van het boek
is wel, dat hier werkelijk doorlopend
ernst gemaakt is met de samenhang: land,
volk en geschiedenis die elke historicus en
elke geograaf in theorie weliswaar erken t,
maar die beide groepen geleerden als
regel in de practijk toch 'blauw blauw'
laten. Het 'bijwerk' is echter nauwelijks
minder belangrijk: 37 heldere kaartjes,
30 statistische tabellen, over bevolking,

spoorwegen, oogsten, mineralen, indus-
triële ontwikkeling, urbanisering, handel,
export, landbouw, immigratie, alfabe-
tisme enz. enz. en, achter de inleiding en
elk van de zes hoofdstukken korte, maar
welgekozen literatuur-opgaven.

].R.

E. WALDSCHMIDT e.a., Geschichte Asiens.
Verlag F. Bruckmann, München, 1950.
VIII + 767 S.
George B. Cressey, bekend Azië-kenner,
heeft eens geschreven... 'het is heel ge-
woon dat een derde van de aarde en twee
derden van haar inwoners de aandacht
trekken'. Inderdaad. Des te merkwaar-
diger intussen dat er tot nog toe, voor-
zover wij weten, geen moderne 'Ge-
schiedenis van Azië' bestond. Wel natuur-
lijk van afzonderlijke Aziatische landen,
maar niet van het geheel. Een pijnlijke
lacune, in 't bizonder voor de vergelijken-
de historicus. Sinds vorig jaar echter is
daar dan toch in voorzien, door het boek
dat Ernst Waldschmidt, Ludwig Alsdorf,
Bertold SpuIer, Hans O. H. Stange en
Oskar KressIer samenstelden en dat, met
zijn 12 kaarten, deel uitmaakt van de
'Weltgeschichte in Einzeldarstellungen',
waarvan, voorzover ons bekend, twee
Europese delen zijn verschenen en zeven
andere zijn aangekondigd als zullende
verschijnen.
Wie de begrijpelijke neiging koestert voor-
al over het tegenwoordige Azië en zijn
onmiddellijke voorgeschiedenis te worden
ingelicht, en hier ter markt gaat, zal maar
weinig van zijn gading vinden. Daar staat
evenwel tegenover dat de weetgierigheid
van hen die dat 20ste-eeuwse Azië eniger-
mate begrijpen willen door zijn verste
grondslagen te leren kennen, in dit boek
een, voorzover wij kunnen beoordelen,
betrouwbare gids vindt.
De eerste der genoemden nam de (Voor)-
Indische Oudheid, de tweede het vervolg



der Indische geschicdenis (van de Isla-
mietische (hier nog 'mohammedaanische')
verovering tot op de tegenwoordige tijd,
voor zijn rekening (blz. 3-307). De derde
schreef over lvlidden-Azië (blz. 309-360).
De vierde behandelde China (blz. 363-
542). De vijfde en laatste 'deed' Japan
(blz. 545-714). Hier vooral is de jongste
tijd er wel erg bekaaid afgekomen. De
Sjowa-tijd (van 1926-'46) kreeg twee-en-
een-halve pagina!
Nuttig is een synchronische lijst over de
behandelde gebieden (blz. 716-745),
nuttig ook het register. Des te meer te
betreuren is het dan echter, dat het begrip
Azië hier een beperking heeft moeten
ondergaan door het ontbreken van Voor-
Azië en Siberië. Vermoedelijk is dat laatste
als voormalige Russische kolonie en tegen-
woordig deel der R. S. F. S. R. in deze
serie bij een der Europese delen 'inge-
lijfd', tenvijl er voor het eerste, eveneens
naar oude trant, een afzonderlijk boek is
gereserveerd. Juist lijkt ons dat niet: een
'echte' geschiedenis van Azië immers moet
de gelegenheid bieden, het werelddeel in
zijn ganse eigenheid, d.i. in de onderlinge
beïnvloeding van al zijn deelgebieden, te
kunnen bestuderen. Maar leer een Duitser
eens, dat Europa niet (meer) de kern van
de wereld is; het lukt u evenmin als hem
aan de weet te schikken, dat Duitsland
niet (meer) de pit is van Europa. J. R.

E. J. DIJKSTERHUIS, Het Wereldbeeld ver-
nieuwd; van CoJ,ernicus tot Newton. Serie:
Gastmaal der Eeuwen. Van Loghum
Slaterus, Arnhem 1951.

In dit boekje wordt een beknopte maar
zeer overzichtelijke schets gegeven van de
ontwikkeling der natuurwetenschappen
van 1543 tot 1687. De schrijver bespreekt
achtereenvolgens het werk van Coper-
nicus, de astronoom, die durft te beweren,
dat de aarde steeds in beweging is, KepIer,
een fantast èn tegelijk een nuchter reke-
naar, die de ellipsgang der planeten aan-
toont, Galilei, die de val- en worpver-

schijnselen onderzoekt, en zijn resultaten
neer schrijft in geestige dialogen in de
landstaal, Descartes, de geniale grond-
legger der analytische meetkunde, over
wiens grotendeels onjuiste vondsten op na-
tuurkundig gebied Constantijn Huygens
opmerkt: 'Se non èvero, è ben trovato',
en tenslotte Newton, die de synthese brengt
van alles wat VÓÓrhem gevonden is en
daarmee een nieuw tijdvak voor de weten-
schap opent.
Men kan, aldus de schrijver, onmogelijk
één centrale figuur uit dit tijdperk kiezen,
waaromheen de rest dan gegroepeerd zou
worden, want het tot stand komen van een
wetenschappelijk werk is altijd het werk
van een collectiviteit van onderzoekers.
Misschien lijkt het zelfs wat onbillijk te-
genover alle anderen, die voorwerk ver-
richtten, dat juist dit vijftal werd uitge-
kozen, maar naar onze mening is dit vol-
komen terecht gebeurd omdat zij de be-
langrijkste figuren zijn, en bovendien wor-
den enige anderen, zoals Bacon, de 'heraut
van de vooruitgang' en Christiaan Huy-
gens, ook genoemd.
Zo is deze schets een bui tengewoon boeiend
geheel geworden. De stijl is uitstekend,
moeilijke kwesties worden eenvoudig uit-
gedrukt, zodat ook een volkomen leek op
natuurwetenschappelijk gebied, die mis-
schien aan Dijksterhuis' grote werk, 'De
Mechaniscring van het Wereldbeeld' 1),
niet toekomt, alles kan begrijpen. De op-
merkingen over het karakter van de ver-
schillende figuren lijken ons zeer juist.
Omdat de slotzin de achtergrond van het
boekje zo goed weergeeft diene hij als be-
sluit: 'In de jaren waarin de moderne na-
tuurwetenschap ontstaat ... keert het we-
tenschappelijk denken in tweeledig op-
zicht terug naar de eeuwige bron die in
het klassieke Hellas was opgeweld; het
voedt zich gelijkelijk met Platonische en
met Aristotelische elementen en verenigt
deze in een synthese die hun strijd voor
langen tijd beslecht'. J. Buzeman

1) J. M. Meulenhof, Amsterdam, 1950.
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schreef o.a. 'Politieke psychologie van W. Rcieh'; 'Anarchisme'; 'Miehael Bakoenin'.
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J. B. CHARLES, geb. IglO, letterkundige, publiceerde 'Ontmoeting in den vreemde',
'Zendstation', 'Volg het spoor terug'.

Dr. W. VANMAANEN,geb. 18go, schreef critische opstellen over Engelse letterkunde en
verzen in 'De Nieuwe Stem'.

DAMIDAGERMAINEREYNDERS,geb. Ig08, lerares, medewerkster aan radio en journaliste
in België.

NORBERT LOESER, geb. Ig06, componist en schrijver, schreef biografiëen van Wagncr,
Verdi, Beethoven en MaWer. en: Ortega y Gasset en de philosophie van het leven.
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EEN EERSTE PROEVE BLEEK EEN MEESTERSTUK TE ZIJN

MARIA DERMOÛT

NOG PAS GISTEREN
Het ontroerende boek, waarin Maria Dermoût haar herinneringen
aan het Indië uit het eind van de vorige eeuw heeft neergelegd,
verheugt zich niet alleen in een voor een eersteling ongemeen
grote belangstelling, maar kan bogen op diepe bewondering van
alle gezaghebbende critici.
J. Greshoff in het Vaderland:
Als wij Maria Dermoût lezen, wordt het verleden heden. En het heden ver-
vaagt en wordt veraf als het verleden. En ik geloof niet dat men zich, als
men leest zoals gelezen behoort te worden, aan deze moedwillige verstoring
der chronologie kán onttrekken. 26 groot is de macht van Maria Dermoûts
kunstenaarschap. Een boek als dit, ouderwets en tegelijk gloednieuw omdat
het tijdeloos is, mag men met. een gerust geweten kenschetsen als een oase
in de woestijn van ons proza. Het is een eerste proeve, die een meesterstuk
blijkt te zijn.
De tweede druk is thans. verkrijgbaar bij de boekhandel voor £ 6.50 geb.

N.V. EM. QUERIDO'S UITGEVERSMIJ I AMSTERDAM



E. J. BRILL - UITGEVER - LEIDEN

Verschenen:

CASTELLIONIANA
QUATRE ÉTUDES SUR

SÉBASTIEN CASTELLION
ET L'IDÉE DE LA
TOLÉRANCE

PAR

Roland H. Bainton, Bruno Becker,
Marius Valkhoff et
Sape van der Woude

1950. vii, 111 p., met titelpl. Gld. 6.50

Het doel van deze bundel is, het
leven en de gedachten van Sébastien
Castellion meer bekendheid te geven.
Deze Franse humanist heeft 400 jaar
geleden te Genève en elders voor de
mensheid het recht opgeëist van het
vrije onderzoek, van de critiek, van
de twijfel en zelfs van de dwaling.

VERKRI)GBAAR BI) DE BOEKHANDEL

OR H. C. VOORHOEVE

DE JACHT OP
DE BLEKE MICROBE
De geschiedenis van de syphilis

Prijs geb. £ 7.50.

Een boek over de ingrijpende rol, die
een van de verraderlijkste ziekten in
de geschiedenis van vijf eeuwen heeft
gespeeld; over de invloed, die de
syphilis op het maatschappelij kleven
had en omgekeerd, welke invloed de
maatschappelijke toestanden hadden
op de verbreiding van deze ziekte;
over de veelsoortige manieren waar-
op in de loop der tijden tegen deze
ziekte gestreden is; en dit alles op een
prettige, onderhoudende manier ge-
schreven.

Verkrijgbaar bij de boekhandel
A.RC.

Zojuist verschenen:

Dr A. de Prae
VAN WAARNEMING TOT OORDEEL
Een bezinning op de werkwijze en de betekenis van de wetenschap

voor maatschappij en geestesleven
In dit boek belicht de schrijver de verhouding tussen wijsbegeerte en
wetenschap. De drijfveren, die eraan ten grondslag liggen, voorwerp, doel,
methode en middelen van het wetenschappelijk onderzoek.
Van bijzonder belang hierbij is o.m. de vraag, waarop de schrijver uit-
voerig ingaat, hoe de werkelijkheid op ons inwerkt, hoe wij door de ont-
vankelijkheid van de zintuigen en van de geest tot waarneming komen
en welke weg er moet worden afgelegd om van waarneming via critische

-I bezinning tot het oorde:l te n~dcren. .. .
< -Een boek bestemd voor leder die wezenlIjk belangsteIImg heeft voor cul-
:j'turele vraagstukken en voor de eminente plaats en betekenis van de
'~:}Vetenschap in onze beschaving .
.'; •.I.il

-y -,'J _ Gebonden £ 5.90
:; J lë "; In de boekhandel verkrijgbaar

_d~gJ; M. MEULENHOFF - AMSTERDAM
l,J; • (, .-
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