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SJOERD LEIKER

EEN HANDVOL SPIJKERS

Toen Várhalmy Imre, onopvallend en plichtsgetrouw schrijver op
het ministerie van binnenlandse zaken, in ' I4 als één van de eerste
Hongaarse soldaten werd gevangen genomen in een veldslag, waarin
hij nog geen schot gelost had en werd weggevoerd naar een krijgs-
gevangenenkamp, prees hij zich gelukkig dat ook de Russen gemerkt
hadden dat door hem geen patroon verschoten was en dat er aan-
tekening van gemaakt was door den officier, die hem ondervraagd
had. Hij had tamelijk smalend gezegd dat vechten zijn werk niet.
was en nauwelijks zijn vreugde kunnen onderdrukken over het
feit dat zijn kwade kans om geveld te worden voor het vaderland,
die eer waarvoor het patriottisch personeel van het bureau hem
met bloemen gehuldigd had, voorbij was.
Na twee weken reizen echter, onder strenge bewaking, werd het
hem duidelijk dat er in hem toch wel een potentiële doder, een
echte vijand werd gezien. Het feit, dat hij niet geschoten had, was
al bij de tweede post waar hij aankwam, onbekend. Bij de derde
werd hij bij gebrek aan celruimte als een moordenaar ingesloten
in een nauwe kast, waarin hij tien uren had gestaan en bij de vol-
gende postenwaren de ongemakken niet minder, alleen maar anders.
Hij kende ambtelijk nauwkeurig de hoofdinhoud van internatio-
nale overeenkomsten inzake krijgsgevangenen - ze stonden in zijn
militair zakboek - en hij meende te kunnen constateren dat ze met
voeten getreden werden, maar toen hij eenmaal protest liet horen
moest hij drie uren lang in de houding staan voor een officier, die
genoegelijk rokend en drinkend zich bezig hield met rapporten.
Várhalmy moest begrijpen dat hij geen woord te zeggen had, dat
hij ontwapend was en zich maar had te schikken.
Op een avond echter werd hij door een troep van zes man, die hem
begeleidde op de treinen, een dorp binnengebracht waar geen ka-
zerne stond. De pope van het dorp, belast met de inkwartiering
van hem en zijn begeleiders, nam zijn militair zakboek in en liet
het spellen door een klerk, die verklaarde dat gevangene geen
Duitser was. De pope nam hem daarop mee naar huis en vroeg
.hem hoe het er met de oorlog voorstond. Várhalmy gaf hem een
zo goed mogelijk overzicht van de situatie en ontwierp, om zijn
-45,
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betoog te illustreren, op de achterbladzijden van zijn militair zak-
boek twee landkaarten. De pope knikte, glimlachte, liet hem thee
schenken en wodka en gaf hem tegen twaalven 's nachts weer
over aan de soldaten.
Drie dagen later zat Várhalmy in een kamp voor Duitsers en hij
zou daar misschien tot het eind van de oorlog gebleven zijn als niet
zijn tekeningen achter in het zakboek argwaan hadden gewekt bij
een naarstig werkend ambtenaar, die spionnage vermoedde en er
vijfmaal een rapport over schreef om er de aandacht op te vestigen
van zijn superieuren. Hij werd vluchtig verhoord, en op een winter-
dag vervoerd naar een strafkamp in het hoge Noorden, een groot
boomhakkerskamp, waar hij eindelijk weer landgenoten ont-
moette, krijgsgevangenen, net als hij, die zich op enigerlei wijze
misdragen hadden en met wie hij 's ochtends bij schimmig lan-
taarnlicht op appèl stond, meestal in de sneeuwen 's avonds op-
nieuw om present te roepen en lijfstraffen bij te wonen. De kreten
van de gestraften en het schorre blaffen van de vraatzuchtige
kamphonden hadden hem de eerste keer in zwijm doen vallen van
ontzetting, hetgeen hem op twintig stokslagen kwam te staan,
waarvan hij negentien bij vol bewustzijn onderging. Hij wist toen
wat het was, kon zich de tweede keer dat hij het aanzag goed houdën
en daarna ging het allengs beter.
De kleine Erwin Kraus echter, een bontwerkertje uit Debreczen,
die in een ander kamp verzet had gepleegd tegen bewakers, moest
bij zware strafoefeningen altijd tussen vier man, die als muren
nauw om hem heen stonden, overeind gehouden worden en er was
telkens weer spanning, die tevens afleiding was van het ernstig
gebeuren, of het zou lukken zo dicht op elkaar te komen in de
formatie en ook nog zo wijd van elkaar te blijven dat de bewakers
het niet merkten en dat Kraus bleef staan en bij bewustzijn bleef
door de vloeken, die ze hem toefluisterden.
Várhalmy had, de straffen ziende, zich voorgenomen om flink
bomen te hakken en nooit te vluchten, want hij wou ongeschonden
thuiskomen, maar toen hij op een dag meer dan zijn taak had
verricht werd hij 's avonds geranseld om de volgende dag niet
meer te doen dan hem nog restte en geen tijd over te houden voor
een poging tot ontsnapping.
Over zijn spionnage werd niet meer gerept. De tekeningen waren
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vergeten, dacht hij, en hij had ze zelf op weg naar het boomhak-
kerskamp gedeeltelijk uit kunnen wissen met een natte vinger. Het
waren grijze partijen geworden met vage lijnen, waarujt hij later,
nog op reis, met een ander potlood enkele lijnen er bij trekkend,
mannekoppen met snorren had willen maken. Die tekeningen
waren niet klaar gekomen, want bij zijn binnenkomst in het kamp
was het boekje in bewaring genomen door den commandant.
Een jaar later echter kwam er een deskundige uit Moskou, een
officier met een sneeuwwitte baard, een bedachtzame, professorale
oude heer, die kennis nam van het boekje, van zijn verklaringen
en hem toen nauwkeurig copieën voorlegde van zijn oorspronke-
lijke tekeningen, vervaardigd door den eersten rapporteur. Van de
mannekoppen, waarin de originelen veranderd waren, moest Vár-
halmy zelf copieën maken onder het oplettend oog van den ern-
stigen grijsaard, die hem, omdat hij er uit de vrije hand niets van
terecht bracht, liet werken op doorzichtig papier, dat hij op zijn
tekeningen mocht leggen. Toen het gedaan was zei de oude man
dat de pope ontkende. Er was geen krijgsgevangene in zijn huis
geweest. Van de zes begeleiders waren drie gesneuveld, één was
krijgsgevangen gemaakt, de beide anderen hadden voor hun com-
mandant aan het front een stuk getekend waarin ze verklaarden
dat gevangene niet alleen gelaten was en dat hij in hun bijzijn niet
getekend had.
Het feit dat hij in ' 14 als een van de eerste Hongaren zich over-
gegeven had, dat hij nadrukkelijk verklaard had dat hij geen sol-
daat was en dat hij niet geschoten had, alsmede de omstandigheid
dat de tekeningen voor een gewoon milicien te veelomvattend
waren, zich zelfs niet beperkten tot de frontsituatie, had in Moskou
alle aandacht gehad, zei de oude man. De opdracht was daar reeds
tot in details ontcijferd. De opzettelijke verminking van de schetsen,
zo besloot hij, naar de monstreuse koppen starend, kon hem niet
meer helpen.
De oude man had hem daarna lange tijd bijna meewarig aange-
keken en gezegd: - "Ik geloof wel dat u voor uw taak berekend
was, ik zeg dit zonder enige terughouding - op een bepaald niveau
kan men waardering hebben voor het vernuft van den tegen-
stander - en daarom betreur ik het bijna persoonlijk dat u de fout
hebt gemaakt te verklaren geen soldaat te zijn."
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- "Maar ik ben het wel en ik ben onschuldig," zei Várhalmy ont-
steld.
De oude man knikte en glimlachte.
- "U kunt gaan," zei hij.
Pas toen hij terug was op de chambree had hij begrepen dat de
oude man met zijn vriendelijke nabeschouwing zijn wijze van
sterven had aangeduid. Hij zou niet de kogel krijgen maar de strop
en hij moest het zich laten welgevallen dat de wrede sergeant
Farkas, een medegevangene, iemand van zijn kamer, vóór de
nacht een stille parade in frontcolonne arangeerde langs zijn bed.
Hij stond er zelf naast, in al zijn kleinheid, met lepel en etens-
pannetje nog in de hand en hij hoorde niet dat Farkas gromde:
- "Weg met die dingen."

De korporaal Uferlós, een apotheker uit Vács, een maniakale geest,
de enige, die bij de parade ter zijde stond en zijn hoofd schudde,
kwam hem, toen hij te bed lag, een clandestien slaapmiddel over-
reiken en bood hem troost door hem een lang verhoor afte nemen.
Uferlós maakte er een zaak van in de geheime raad van de ge-
vangenen en sprak 'daar als volgt: - "De man verklaart dat hij vol-
maakt onschuldig is, maar uit het verhoor, dat ik hem afnam,
blijkt het tegendeel." Hij gaf vervolgens een expo~évan de feiten en
besloot: - "Nfen moet als soldaat, als legereenheid zonder comman-
do, niets zeggen, niets verklaren, niets doen. De man Várhalmy
heeft wel verklaringen afgelegd en hij was soldaat toen hij dat
deed. Toen hij sprak sprak het leger. Of het een onbenulligheid
was doet niet ter zake. De vijand heeft zijn verklaringen opgevat
in ernst. Daarmee is de eer van het leger gered. Hem is gezegd dat
zijn geval in Moskou alle aandacht heeft gehad. Hij heeft - daar
mag hij met recht trots op zijn - de czaristische spionnagedienst
afgeleid, gebonden aan een fictie en dat vind ik een belangrijk
succes. Ik stel voor dat wij, als wij weer in het vaderland
zijn, dat ter kennis brengen van de autoriteiten en verzoeken
dat aan hem, posthuum, een hoge onderscheiding wordt uit-
gereikt."
De sergeant Farkas, één van de vijf leden van de raad, stemde on-
middellijk tegen. Hij laakte, nu hij de feiten kende, het gedrag van
Várhalmy, sprak van lafheid in minder spitsvondiger termen dan
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de korporaal en noemde het geval Várhalmy een krijgsraadzaak
van verstrekkende betekenis.
De drie andere leden neigden tot het standpunt van Farkas, maar
wilden er over denken. Zij vonden het een geval dat meer zittingen
vergde en meenden ook dat er een algemene houding moest worden
bepaald tegenover den man. Dat was ten slotte het belangrijkste
punt. Na vijf zittingen echter waren zij het nog niet eens geworden
over de behandeling, die zij Várhalmy zouden geven voor zijn
dood. De ereparade - dat stond reeds bij meerderheid vast - was
voorbarig geweest, maar op touw gezet door Farkas, de president
van de raad.Uferlós, die zich daarbij afzijdig gehouden had,
juichte het eerbetoon achteraf toe, maar had het in zijn stijl on-
waardig gevonden. De soldaat Várhalmy bleef van deze discussies
onkundig. Hij maakte ze overigens onbewust met zijn houding
al troebeler, hij was wanhopig inplaats van rustig en moedig, hij
vroeg elke dag opnieuw een onderhoud aan met den commandant
van het kamp om zijn geval nog eens uiteen te mogen zetten en
leed nederlaag op nederlaag, want hij kreeg geen gehoor. Men had
hem voorgerekend dat hij hoogstens nog twee weken te leven had,
maar die weken gingen voorbij - hij gaf het reclameren op -
trachtte te berusten, maar leed aan de gedachte, een verschroeiend
zeer, dat hij de zaak maar liet lopen.
De zaak zat weer muurvast, vermoedelijk ook in Moskou, want er
kwam geen bevel hem naar elders over te brengen. Er verliep een
halfjaar over en er gebeurde niets. Er werd ook geen algemene
houding bepaald, er waren alleen maar geruchten en die stempel-
den Várhalmy tot een gevaar. Men rook aan hem de dood, men
zou zich verdacht maken als men opvallend met hem omging.
Uferlós gaf blijk van andere gedachten te zijn, maar hij werd over-
geplaatst naar het hospitaal. Várhalmy was dientengevolge inge-
kapseld als een spiertrichine in een kalkhulsje. Hij was geïsoleerd,
maar hij leefde zo tegengesteld aan zijn oorspronkelijke natuur
dat het hem niet opvieLHij bleef ook onkundig van de gevechten,
die bewakers onderling geleverd hadden en van het feit dat de
commandant van het kamp openlijk zijn misnoegen uitgesproken
had over den Czaar.
En elke avond weer lag hij jaloers te kijken naar den man, die
's nachts naast hem sliep, een boer uit de laagvlakte, een analpha-
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beet, die, voor hij slapen ging, de rijkdom van het leven peilde door
een gleufje te snijden in z'n kribrand en dan opmerkte: - "Dat is
weer een dag gewonnen, vriend, het gaat goed."
Meer had hij den man nooit horen zeggen.
De regelmaat waarmee de dagteller zijn eenvoudig werk vol-
voerde en de steeds herhaalde constatering van het tegendeel van
wat in hem had postgevat was het enig indrukwekkende uit de
maanden dat hij wachtte op het bevel, dat hij zich klaar moest
maken voor het eind.
De boer deed hem er aan denken dat vroeger, toen hij nog de
illusie koesterde dat de dagen op het leven uitliepen, hij ze ook in
trage voorwaartse beweging had gezien. Nu schoven ze hem ver-
sneld tegemoet onder het spookbeeld van de galg. En hij stond
vast, gegrond in de dood, totdat een ruk en een knik en twee benge-
lende benen zouden bevestigen wat hij in zijn angst doorleefd had.
Hij schrok toen de boer op een avond zijn spreuk wijzigde en zei:
- "Let eens op, man, nog twee streekjes."
Hij wou toen praten, maar de boer had enkel zijn boerderij in het
hoofd. Ze strandden op elkaars onwetendheid.
Twee dagen later ondernamen veertig Hongaren tegelijk een ont-
vluchtingspoging. Ze moesten Várhalmy leiden als een gevangene.
Hij protesteerde, hij dacht aan een nieuwe parade en dat het eind
gekomen was.

Aan de avond van de vierde dag stond hij, onder een boom in het
vrije veld, voor de commando-raad van de vluchtelingen, de voor-
malige geheime raad, die hem meedeelde dat hij zich in voorlopige
hechtenis bevond. De bekende feiten en zijn aanvankelijk verzet bij
de bevrijding hadden de raad hiertoe doen besluiten. Uferlós
trachtte hem de maatregel als van weinig belang voor te stellen.
De troep zou er niet van in kennis worden gesteld en hij zou niet
worden bewaakt. Farkas echter was streng en meedogenloos. Hij
zei dat hij de gehouden parade betreurde en dat hij geloofde dat
de krijgsraad hem in het gelijk zou stellen. Hij waarschuwde ernstig
voor ontvluchting.
Várhalmy, die de vrijheid had geproefd, voelde zich hulpelozer
dan toen hij die mannen koppen na moest tekenen voor de oude
man. - "Dus," zei hij ontsteld, "ik vlucht als vrij man de gevangenis
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tegemoet." En toen zei Farkas: - "Ja." Uferlós echter schudde
achter Farkas rug zijn hoofd.
Várhalmy haalde bedroefd zijn schouders op en zei: - "Ik begrijp
niet waarom er zó over mij gedacht moet worden.
Hij sliep die nacht naast Uferlós en de kleine Kraus. Erwin Kraus
had een strop om de hals die was vastgemaakt aan de pols van
Uferlós. Kraus werd gekweld door angstdromen, rees 's nachts
gillend overeind en werd automatisch getemd door de strop.
De vluchtelingen konden geen nachtschreeuwer in hun midden
riskeren en hadde~ daarom deze beklemming uitgedacht. Kraus
had begrepen, zei hij, dat het noodzakelijk was. Hij was er boven-
dien al na twee nachten aan gewend en toen bleven de dromen weg.
Het leek of de ene gruwel met de andere bedwongen was.
Várhalmy lag die nacht naar hem te kijken, viel-daarna in slaap
en werd wakker met een schreeuw. Onmiddellijk daarop voelde
hij een felle klauw zijn keel dicht knijpen, Farkas zou hem geworgd
hebben als Uferlós niet tussen beide gekomen was. Uferlós en
Farkas stonden als vijanden tegenover elkaar over hem te twisten
en er bleken toen ook nog andere onenigheden onuitgevochten
te zijn. Farkas wilde andere proviand dan zij tot dusver met stelen
van de velden verworven hadden. Hij wou boerderijen overvallen,
vlees inplaats van knollen en rauw koren en ook andere kleding-
stukken.
Hij kreeg die dag zijn zin. 's Avonds was de vluchtelingentroep een
uitbundige, verzadigde roversbende. Ze hadden ook andere kleren,
sommige met verse bloedvlekken er in. -
De voorzorgsmaatregelen, zwijgen gedurende de nacht, wacht-
posten uitzetten en het vermijden van hoofdwegen werden sinds
die dag niet meer voldoende in acht genomen. In de commando-
raad rees hiertegen slechts protest van Uferlós, maar Uferlós bood
geen vlees. Hij had geen weeldeplan, hij wou alleen maar zo snel
en zo ónopvallend mogelijk de grens bereiken en kon zijn voor-
nemen enkele dagen later steunen met berichten uit een oude
Moskouse krant, gevonden langs de weg, die dateerde van een
maand vóór het begin van hun vlucht. Uit die krant had hij de
conclusie getrokken dat de frontlinie, sinds hun gevangenneming,
vanaf Warschau en Limanova gerekend minstens driehonderd
kilometer meer naar het Oosten was komen te liggen. Farkas had
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"

de waarde van het drukwerk in twijfel getrokken. De mededeling
dat Roemenië van de Centralen afgevallen was en de kant van den
Czaar gekozen had vatte hij op als een persoonlijke belediging.
Hij was een Karpathisch Hongaar met Roemeense sympathieën.
Uferlós wist dat niet en trof met zijn redeneringen over het Roe-
meens opportunisme zijn tegenstander argeloos midden in het
hart. Toen hij uitgesproken was stond Farkas op en zei met een
theatraal gebaar dat hij bedankte als lid van de raad. Drie leden
van de raad stonden met hem op en betuigden dat hij onmisbaar
was. Vanaf die dag was er in feite eenhoofdig gezag.
Uferlós had nog slechts twee aanhangers, de afhankelijke Kraus
en de halve gevangene Várhalmy, die twijfelde als Uferlós zei
dat de krijgsraad hem vrij zou spreken en dus maar ten dele be-
trouwbaar was. Toen Farkas beval dat de troep een week rust zou
houden in de bossen wou Uferló~ met zijn beide aanhangers verder
trekken, maar Kraus kreeg hij niet mee, omdat hij moe was en
Várhalmy bleef, omdat hij de rust beschouwde als uitstel van zijn
strafzaak.
Uferlós gaf toen aan hen beiden uitleg hoe zij zouden moeten gaan
in geval zij genoodzaakt zouden zijn alleen te reizen. Hij zag alle
wegen voor zich, hij stond er als Mozes op Nebo op neer te zien,
hij was in een staat van hoge opwinding. Hij bezwoer aan Várhalmy
bij de god van Hongarije dat hij vrij uit zou gaan, hij wist het zeker
zei hij en toen wendde hij zich met de hand voor de ogen af om
daarna Adam uit "De tragedie van de mens" van den dichter
Madách te citeren, een zin, die betrekking had op hemzelf:

0, Heer, mij kwelden schrikgedachten,
ik weet niet wat cr waar aan is...

Toen, een week later, op een maanheldere nacht, werd Várhalmy
wakker en voelde een touw om zijn pols. Hij had de kleine Kraus
aan de strop en keek tevergeefs om zich heen naar Uferlós. Inplaats
van Uferlós lag naast hem Farkas, met halfgeopende mond, waar-
over de blauwzwarte puntsnorren neerhingen als voeldraden van
een meerval.
Voorzichtig maakte hij het touw los van zijn pols en stond op,
aarzelend, omdat hij meende dat de oogleden van Farkas bewogen
hadden. Farkas sliep, maar terwijl hij wegsloop werd hij wakker.
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De grote oogbollen van Farkas draaiden mee in de richting, die hij
ging. Hij bleef staan en zei ter verontschuldiging dat hij zocht naar
Uferlós. Hij keek omhoog, ze sliepen die nacht tegen de flank van
een heuvel. Boven op de heuvel stond Uferlós en staarde naar het
Westen.
- "Blijf hier," gromde Farkas, "hij is gek geworden; zie je dat dan
niet ?"
Een uur daarna waren ze weer op mars gegaan. Uferlós liep voorop,
ver voor de troep uit. Hij keek niet om of de anderen hem volgden,
hij ging alsof hij niet meer bij hen hoorde. Soms als zij om een
heuvel trokken was hij lange tijd onzichtbaar. Tegen de middag
zagen ze hem, op honderd pas voor hen uit, struikelen en zijlings
in een ravijn storten.
Far'kas was omlaag geklommen. Hij kwam na een half uur boven
en zei kortweg dat Uferlós dood was. Várhalmy en Kraus, die
eerst bewondering hadden gekoesterd voor de opofferingsgezindheid
van den sergeant kregen toen argwaan en hadden zelf willen zien
of het werkelijk zo was.
Ze hadden verwacht dat Farkas zou zeggen nee, maar hij liet hen
begaan. Ongeveer halverwege de bodem van het ravijn moest
Kraus rusten en toen ze eindelijk beneden waren was het lijk on-
vindbaar. Ze gaan ons aanstonds roepen, dacht Várhalmy, maar
dat gebeurde niet. Farkas scheen geduld te hebben en Kraus wou
niet weg voor dat hij gezien had wat er van Uferlós geworden was.
Hij vond hem ten slotte achter een opgewaaide bladerhoop vlak
voor een zwarte druipende rotswand.
Uferlós had een gebroken arm en een messteek in het hart.
- "Z'n benen waren nog goed," zei Várhalmy. "Hij had nog wel
mee kunnen lopen. Farkas heeft hem vermoord."
- "Ja," stelde Kraus vast, "dat is zo."
Kraus zei: - "Hij was net een vader voor me." De tranen liepen
hem over de wangen. Hij knielde bij Uferlós neer en streelde het
dode hoofd. Várhalmy liep wat heen en weer, ging daarna zitten
op het geurig naaldenbed van een hoge spar en luisterde voor het
eerst na jaren naar de stilte van de natuur. Het schrikbeeld van de
krijgsraad was verdwenen, opgelost in de dood van Uferlós. Farkas
die een moordenaar was, zou niet zijn aanklager zijn. Uferlós had het
hem al bezworen dat hij vrij was en het nu bevestigd met zijn dood.
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Het was laat in de middag toen Kraus hem op de schouder kwam
kloppen en zei: - "Je slaapt."
- "Ja," zei Várhalmy beschaamd, "ik sliep, moet ik helpen?"
- "Nee," zei Kraus, "je hoeft alleen nog maar te zien waar ik hem
begraven heb."
Samen trokken ze verder door het ravijn. Ze zouden zich niet meer
voegen bij de bende van Farkas.
- ,,"'Newillen geen rovers zijn," zei Kraus naief, "wij hoorden bij
Uferlós."

Ze sliepen die nacht bij een boer, die tegen een berghelling woonde,
moederziel alleen en zonder uitzicht op een dorp in het dal, halver-
wege een kale rotstop, een hoogte drijvend in de wolken, die de
boer Gods aangezicht noemde. Hij wist niet dat het oorlog was en
toen ze hem verteld hadden dat de strijd al jaren gaande was bleek
dat hij zich van aard en omvang geen voorstelling kon vormen.
Hij zei, zonder verbazing of teleurstelling: - "Dat isaltijd zogeweest.
Als hier iemand langs komt vertelt hij steeds dat er ergens mensen
doodgeslagen zijn. Dat gebeurde al," zei hij, "toen ik nog zo klein
was." Hij daalde met zijn behaarde, roestige hand naar de grond
en gaf de hoogte aan van een volwassen kip. Kraus, die op de
gedachte gekomen was om mensenhulp in te roepen en maar
te doen alsof ze niet meer waren die ze waren, omhelsde de
goede man en kuste zijn handen en wou de volgende ochtend
toen hij wakker werd en de trouwe strop van zijn spichtige armoe-
nek nam, niet meer bij den boer vandaan. Hij wou de wereld
de rug toekeren, zei hij, hij had er genoeg van om als een beest
door de nacht getrokken te worden aan een touw.
De boer gaf hem niet veel moed. Hij zei: - "Er zijn wel vaker
mensen geweest die hier wilden blijven. Er is hier vlakbij een lege
hut. Altijd als ik in het voorjaar kwam kijken was de bewoner door
wolven verscheurd."
- "Liever dood door wolven dan door mensen," zei Kraus. Hij
wou niet meer weg. Hij zei: - "Várhalmy, je kunt zeggen wat je
wilt, ik heb mijn mannetje gevonden en mijn doel bereikt." Maar
toen Várhalmy afscheid nam vroeg hij dringend of hij het hem
niet kwalijk zou nemen.
Kraus stak hem nog een briefje in de zak voor zijn vader in Debrec-
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zen en ::-.ei:- "Zeg tegen hem dat hij mij halen moet als de oorlog
over is, want dat kom ik hier natuurlijk niet te weten."
Várhalmy trok verder, gelokt door de herinnering aan een vrouw
en een kind van wie hij na zijn gevangenneming nooit meer iets
gehoord had.
Hij reisde toen hij eindelijk alleen was met heel korte rustpozen
en nauwkeurig volgens aanwijzingen van Uferlós. En als hij een
spoorlijn vond die hij volgen kon, reisde hij 's nachts. Hij liep dan
zonder ophouden tot de vale dageraad, tot het levendig maan-
glanzen op de rails, dat hem scheen te trekken, verdofte.
En toen had Várhalmy geluk. Op een nacht snelde hem een trein
voorbij waaruit hij iets naar buiten zag vallen. Toen hij naderbij
gekomen was ontdekte hij dat het twee mensen waren, twee sol-
daten van wie de een den ander nog bij de keel had. Ze waren
vechtend uit de trein gestort. Een was dood, de ander bewusteloos.
Ze waren beiden gereed geweest om uit te stappen, volledig uitgerust
met ransels en het geweer en bandelière over de rug. De onderligger
had zijn nek gebroken over de geweerloop. Várhalmy kleedde zich
in de uniform van den dode, ontnam hem de ransel met de nood-
rantsoenen en aan den bewusteloze de helft van de rantsoenen en het
geweer en aan beiden het geld. Zijn eigen lompen liet hij liggen en
hij vergat het briefje van Kraus.
Een week later, omstreeks middernacht, stond hij in Kiev op het
station en vond een trein in de richting Sarny, de stad in Polen
waar de dode gelegerd was geweest.
Om niet het gevaar te lopen dat zijn spraak hem zou verraden had
hij een schuilplaats gezocht in een gereedschapskist onder één van
de wagons. Hij was onrustig en gejaagd en toen hij de klep van de
kist boven zich dichttrok merkte hij dat hij zijn ligging in de haast
verkeerd berekend had. Inplaats van met het hoofd lag hij met zijn
voeten naar de roosterlatjes. Hij durfde echter niet meer van positie
te veranderen. Zijn moed was op, hij aanvaardde de onherroepelijk-
heid van zijn fout en verkeerde dientengevolge weer in een kamp-
situatie. Hij hoorde vanuit een plotseling in het mateloze duister
opgestelde achtergrond met ijzingwekkende duidelijkheid stemmen
van bewakers, die zijn naam afriepen.
Hij betastte benamvd en wanhopig de harde wanden van de kist,
hij wilde denken aan vrouwen kind, maar hij kon zich hun beeld



EEN HANDVOL SPIJKERS

niet meer voor de geest halen en verviel in een smartelijke zins-
begoocheling, die gesitueerd was in zijn jeugd, waarin zijn reine
zuster uit het trappistenklooster naakt en waanzinnig hem nazette,
obsceen schreeuwend om zijn liefde. Ze joeg hem dwars door vaders
zorgenveld met de griekse meloenen, die zwarte pitten hebben en
een rood ingewand en wekte de vrome János-oom uit zijn suffe
arbeid in de wijngaard. J ános-oom kwam toegesneld met opge-
heven biddershanden en sprak een gruwelijke vervloeking over hem
uit. Toen hij omkeek lagJános-oom geknield bij het reine lam, bij de
bruid van Jezus, die gehuld was in de blauwe mantel van Maria
en stierf, omdat hij haar onteerd had met zijn blik.
- "Ik ben onschuldig," kermde hij, "het is een misverstand," maar
oom János schudde het hoofd en zei: - "Als dat zo was zou Maria
haar niet Haar mantel hebben omgedaan."
Hij werd wakker toen de trein al reed en wist eerst niet waar hij
was. Hij greep wild en radeloos om zich heen, hij probeerde op te
staan en was toen bijna uit de kist op de rails gevallen.
Hij was daarna andersom gaan liggen, voor de halfgeloken rooster-
latjes, had gegeten, later nog eens en toen hij voor de derde keer
wakker werd uit een diepe, verdovende slaap stond de trein stil.
Hij hoorde perrongeluiden, gerol van wielen op beton, enkele
hoogweergalmende stemmen, rangeergeluiden, het klinken van
schalmen en het dompe botsen van bumpers op bumpers, scherp
gefluit, maar geen gerucht en gestamp meer uit de coupé boven
zijn hoofd. Voorzichtig lichtte hij het deksel op van de kist. Het was
nacht en vlak bij hem, naast de rails, stond een kaarslantaarn, die,
terwijl hij nog keek, opgenomen werd en op dat moment staarde
hij in het gezicht van een man met een hazelip - het kon ook een
verminking zijn, opgedaan in de oorlog - een grote kerel in een
zwarte kiel, met een zwartleren pct. Zijn hart sloeg over van schrik.
Verloren, dacht hij. Op de rand van Galicië, bijna in Hongarije,
daar stond de man, die hem met één wenk weer zou verwijzen naar
het kamp waar hij ter dood gebracht moest worden.
Hij had het deksel van de kist niet meer laten zakken, hij wachtte
op het teken om uit te stappen of dat een sterke hand hem in de
schouder zou grijpen. Het duurde lang, hij hoorde en zag niets
meer.
Toen, eindelijk, was daar de hand, op zijn borst, die hem achter-
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over drukte en een slissende, over de klanken hompelende stem -
een mus met kapotte vleugels, opdwarrelend in het stof van de weg-
die hem tot driemaal toe, overtuigd van eigen gebrekkigheid,
dezelfde onverstaanbare vraag stelde, waarop hij, met de ogen
dicht, knikkend, toegevend wat er ook gevraagt mocht zijn, ant-
woord gaf. De man klopte hem geruststellend op de schouder, deed
de kist weer toe en verwijderde zich. De onverstane vraag bleef
als een blinde mol in hem nawroeten. Hij deed geen moeite om op
te staan, hij kon het niet eens, hij had het gevoel dat hij verlamd
was en dat die verlamming een laatste genade was van het lot. Hij
was ongeschikt om vervoerd te worden naar het Noorden, hij zou
sterven op dit perron of misschien - een allerlaatste kans - weg-
teren in een hospitaal.
Hij hoorde al de stappen van degenen, die hem zouden komen
halen. Het deksel van de kist werd gelicht en weer was daar de stem
van den slisser, die hem al vertrouwd was. Hij hoorde hem, nu
bijna duidelijk, zeggen: - "Kameraad." En een andere stem, één
die ongeschonden was, vroeg zacht fluisterend: - "Kameraad
Várhalmy, is het voor Lenin?" Hij herkende toen opeens in die
vraag de eerste onverstane toefluistering van den verminkte. Hij
knikte opnieuw en het drong tot hem door dat zijn bevestiging
een nieuwe, op het leven uitzicht gevende mogelijkheid schiep.
De beide baanwachters brachten hem vroeg in de morgen van het
perron. Hij zou die dag slapen in het huis van den verminkte, die
voortdurend tegen hem sprak en onverstaanbaar was. De andere
baanwachter was zwijgzaam, bijna achterdochtig, maar toen hij
constateerde dat Várhalmy even zwijgzaam en even voorzichtig
was, begon hij enkele dingen los te laten van hun onderneming.
Ze wisten dat hij Várhalmy heette, dat er al in Kiev in de trein
naar hem gezocht was en dat zijn naam daar was omgeroepen op
het perron. Hij werd gezocht als ontvlucht spion, men was hem
op het spoor, hij had een dubbele moord gepleegdlangsdelijn boven
Kiev. (Várhalmy herinnerde zich dat hij daar zijn kleren gelaten had
en de brief van Kraus). En er werd vermoed, zei de baanwachter;
die niet zag hoe hij verbleekte, dat hij een vertrouwensman was van
Lenin. Daaraan dankte hij hun hulp, die verstrekkend was. Sinds die
dag had hij van plaats tot plaats geleide en onderdak. Een boer
reed hem door de frontlinie, een andere bracht hem tot Pzremysl.
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In het late najaar van '16 stond hij weer in Budapest. Men vond
zijn naam op de lijst van de vermisten, hij legde enkele vage ver-
klaringen afvoor de militaire autoriteiten, verzweeg de bijzonderhe-
den en de moeilijkheden en werd op medisch advies voorlopig
gedemobiliseerd. Er waren weer bloemen op het bureau en toe-
spraken over heldendom, waarop hij zich zou mogen beroemen,
maar toen men hem wou bewegen om te spreken en eer te geven
aan het vaderland, schudde hij het hoofd, liep verschrikt weg en
verwachtte dat het kaartenhuis van bewondering daarmee in
elkaar was gestort, maar dat was niet het geval. Het takelde kwel-
Iend langzaam af, blaadje voor blaadje en op elk blad stond een
gezicht, telkens een ander, met een verstijfde glimlach, een vraag,
een bekommering, een teleurstelling, een verwijt, een verachting.
Tegen zijn vrouw zei hij, hoewel hij geen ontslag durfde nemen
uit vrees dat er iets van gedacht zou worden: - "Ik wil hier weg,
ik wil zo gauw mogelijk naar het land." En hij illustreerde zijn
verlangen met de keus van Kraus, die nog altijd vrij liep, tenminste
dat wou hij zichzelf inpraten, zich vastklampend aan een opge-
wonden conclusie van de vader van Kraus, die hem zelf was
komen opzoeken, op aanwijzing van de inlichtingendienst, en
gezegd had: - "Ik voel dat hij nog leeft."
Samen met den vader, die van wolven wist, niet van de brief, die
hij verloren had, was hij naar bibliotheken gegaan om kaarten te
bekijken, de vader om te zien waar Gods aangezicht lag, hij met
de hoop dat een top van die naam niet bestond, omdat het wel
bestaan zou betekenen dat Kraus alreeds gevonden, gevangen en
misschien gedood was. Ze hadden Gods aangezicht niet kunnen
vinden, zelfs niet op een stafkaart.
- "Hoe zal ik hem nu ooit afhalen," zei de vader, "dit is om te
gek te worde'n, Várhalmy."
Hij had geknikt en hem de hand gedrukt en was weggegaan. Het
geval Kraus was niet belangrijk meer. Hij was er af en Kraus zou
wel gelukkig zijn. Hij was dat niet, hij zat in café's, een somber man,
hij zat daar meer dan thuis, hij was afkerig van de weekrnakende
intimiteit, hij was hard en norsch en ontweek het kind, dat om
verhalen vroeg en zonderde zich af om mémoires te schrijven, om
op papier de dingen recht te zetten, maar elke zin, die hij schreef,
getuigde van het tegendeel van wat hij bewijzen wou. Hij voelde
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zich voortdurend onzeker en bedreigd, omdat hij betrokken was in
een zaak, die niet was opgelost. En hij had zich al vertrouwd ge-
maakt met de gedachte dat Farkas en de andere leden van de
commando-raad bij hun terugkeer over Uferlós zouden spreken
als een terechtgestelde, als een man, die verraad had willen plegen.
En elke dag opnieuw overwoog hij de voor- en nadelen van even-
tuele aanvullende verklaringen op de reeds gedane, maar telkens
weer zag hij er van af. In de eerste plaats zou zijn lafheid dan
helder aan het licht komen - een op zichzelf reeds strafvaardige
zaak - maar bovendien moest hij er rekening mee houden dat
autoriteiten, die aanvullingen krijgen en nog wel zo laat, argwa-
nend zijn en het hunne zullen ondernemen om hem tot volledige
bekentenis te brengen. Ze zouden merken dat hij overal tussen zat
en zelfs in verhouding had gestaan tot de verfoe{de bolsjewisten.
De vijand had hem beschouwd als spion, niet in dienst van het
vaderland, maar van Lenin, die in Zwitserland de opstand or-
ganiseerde. Medestanders van Lenin hadden hem over de grens
gebracht. In deze logische gang van zaken, hoe absurd ook voor
hem die precies wist hoe het in elkaar zat, zou hij nooit overtuigend
met ontkenningen kunnen ingrijpen.
En zijn angst voor de situatie bleek niet ongegrond. Eenjaar na zijn
frontpassage arriveerde in Budapest een man uit de bende van
Farkas, die bij de militaire inlichtingendienst verklaarde dat
Várhalmy wegens spionnage veroordeeld was geweest tot de strop.
Várhalmy kreeg een oproep. Hij verantwoordde zich bescheiden,
bijna aarzelend. Hij gaf nauwkeurig verslag van een détail, van
het kaartje en de mannekoppen en ontlokte een Homerisch ge-
lach aan zijn ondervragers.
Hij ging daarna heen met de benauwde gedachte dat ze al weer
iets meer wisten. Ze zouden zelf wel merken dat het slechts een
fragment was, op het oog onschuldig, komisch zelfs voor wie zijn
angst niet kende, maar in het geheel zeer bezwarend.
Hij verwachtte van dat ogenblik af aan elke dag opnieuw een op-
roep. Er gebeurde niets. Alleen werd het regiem omver geworpen
in een revolutie. Bela Kun, vertrouwensman van Lenin, en Samuely
kwamen aan de macht en verplichtten hem als ambtenaar om met
een rode band om de arm te lopen. Er was geen sprake van uit-
zondering of keuze. Al de ambtenaren van zijn bureau liepen met
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zo'n band. Hij meende toen te moeten concluderen dat de lafheid
gemeengoed was, maar zijn collega's hadden de moed te laten
blijken, ieder op zijn eigen listige manier, dat de band een camou-
flage was, een vijandelijk uniform, waarin zij, onopvallend, grote
verzetsdaden pleegden.
Hij deed niets, maar werd op een dag voor het Comité gedaagd
om zich te verantwoorden voor het feit dat hij had meegelopen
in het Leninistisch spionnage-systeem. Nagezocht moest worden
hoe hij daarin was geraakt. Hij zat maandenlang gevangen in de
kelders onder de koninklijke burcht en werd nu en dan verhoord
door Dögei Imre, een volksman met een vertrapt en ziek gezicht,
net of hij horzels onder de huid had. Dögei was hem wel ter wille,
maar kon zijn zaak niet op gang brengen, omdat hij niet gecon-
fronteerd kon worden met den kampcommandant, de oude man en
de baanwachters. Het kwam niet vast te staan of hij ter dood ge-
bracht moest worden, wel dat hij ten onrechte gebruik had ge-
maakt van communistische sluipwegen. Zijn zaak vergde de aanleg
van zulk een omvangrijk dossier, zo veel aanvullingen op de ge-
vonden stukken bij de inlichtingendienst, dat Dögei de verhoren
ten slotte opgaf en hem bewaarde voor rustiger tijden. Hij bleef
voor onbepaalde tijd in hechtenis.
Hij was niet ongelukkig, hij voelde zich integendeel opgelucht nu
hij gevangen zat en op de uiteindelijke afwikkeling van zijn zaak
mocht hopen. Hij vertelde aan zijn vrouw, die hem wekelijks kleren
bracht, dat zijn zaak er goed voor stond. Hij maakte op haar een
levendige indruk, hij had alle somberheid afgelegd en vroeg haar
om zijn viool, want hij verlangde er naar om te spelen en in ge-
dachten bij hen te zitten in de huiskamer.
Drie maanden later werd hij op vrije voeten gesteld. Dögei zat
toen zelf gevangen en Kun was gevlucht, maar het dossier Vár-
halmy was intact gebleven en overgebracht naar het voormalige
bureau van de inlichtingendienst. Hij merkte het ruim vier weken
later toen hij een oproep kreeg. Het voormalige dossier had onder
Kun een niet geringe aanvulling gekregen. Er ontbraken nog slechts
zijn verklaringen aan bij de gevangenneming in ' 14.. En daarom
kon de dienst hem na een verhoor van drie dagen gerust stellen,
meende hij, en zeggen dat hij vrijuit ging. Hij wist echter zeker
toen hij het gebouw verlaten had dat hij gevolgd werd en durfde
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om geen argwaan te wekken geen ontslag te nemen op het bureau.
Hij zou nooit naar het land kunnen gaan.
Het enige waartoe hij nog in staat was, wat hij vrij kon doen, was
scheiden van zijn vrouw. Hij wou alleen zijn, hij kon niet meer
leven naast iemand, die probeerde zijn gedachten te raden. En hij
werd bang als hij het kind vrolijk zag. Hij vergde dat het omzichtig
zou zijn, hij vond het altijd onnadenkend en hij sloeg op een avond
woedend zijn viool stuk toen het hem, terwijl hij zat na te denken,
aan zijn schouder trok en een lied zong dat hij spelen moest, zei ze.

- Ik zou graag opnieuw willen liefhebben,
ik ben zo verschroeid, zo leeg en uitgebloeid -

De woorden vraten als tanden de laatste intieme banden stuk.
Hij woonde sindsdien alleen op een kamer, gedroeg zich, boete
doende, zo veel mogelijk volgens de regels van een strafgevangenen-
kamp en bleef, hiertegenin, vrouwen kinderen nabij in brieven,
die altijd opgewekt waren, waaruit de hoop sprak op een leven,
dat hij niet onder woorden wilde brengen. En het geluk was weer
aan zijn kant. Hij kreeg ongevraagd ontslag en verhuisde naar het
land, naar Enying, een dorp in de buurt van het Balaton-meer.
Daar kon hij zich als Kraus onttrekken aan menselijk verkeer.
Hij zat daar in het ouderhuis, dat jarenlang beheerd was door
jános-oom, die oude knoestige wijnstok, die wel een onvergankelijk
leven leek te lijden en aan wie nog altijd innige gebeden ontrankten
en fantasieën over Jezus en Maria. Oom János had wel iets van den
Russischen boer bij wie Kraus achtergebleven was, bedreigd door
winterwolven, maar voor het overige vrij, een bramenzoeker halver-
wege de bergtop Gods aangezicht.
De wolven voor Várhalmy waren te ruste gegaan in het dossier.
Hij kreeg geen oproepen meer en toen er vijf jaren waren verlopen
zonder incident trouwde hij opnieuw met zijn eigen vrouwen ge-
noot, voorzichtig glimlachend, van de dartelheid van zijn kind, die
hij een armband liet maken van de zilveren Kopek-munten, die hij
ovcrgehouden had uit zijn Russische jaren. Hij was een zacht ge-
lukkig man toen in '39 de oorlog opnieuw uitbrak. Zijn dochter
was tocn al getrouwd en haar man vertrok naar het front als
sergeant, gewaarschuwd door Várhalmy voor de gevaren en ge-
sterkt, meende hij, uit de bron van zijn wijsheid, die een onder-
grondse verbinding had met de ingestorte bron van Uferlós. Hij
46



EEN HANDVOL SPIJKERS

zelf bleef er ditmaal buiten, dacht hij, maar toen hij niet ten strijde
trok kwam de strijd bij hem. In '44 lag zijn woning midden in de
frontlinie. De Duitsers trapten door zijn wijngaard, de Russen
vertraden daarna de meloenen, het dak van zijn huis werd ver-
nield door geschut, maar hij werd er niet door van zijn stuk ge-
bracht, zoals de stokoude János, die gedurig bad en op een ochtend
het huis uitliep, de jas losknoopte en met een schelle kreet zijn hart
aan de Ru~sische kogels ten offer bood. Het waren Duitsers, die
het lijk begroeven in de tuin en de Várhalmys aanrieden naar
veiliger oorden uit te wijken.
Várhalmy liet zijn vrouwen dochter gaan, maar wou zelf blijven.
Hij kende geen veiliger oorden, zei hij en betrok zijn woonplaats
in de kelder. Toen de Russen hem vonden zat hij viool te spelen
op een wijnvat, hoog in een kelderhoek.

- Ik zou graag opnieuw willen liefhebben -
Hij werd door de Russen gevorderd voor robot, voor werkzaamheden
achter het front. Het werk was zwaar, het was graven van 's mor-
gens vroeg tot 's avonds laat, maar het was werk in de buurt en hij
genoot een betrekkelijke vrijheid. Zaterdagsmiddags mocht hij
naar huis, naar zijn ruïne.
Toen hij op zo'n middag thuiskwam stond er een oude vrouw bij
zijn bouwval, ook een nablijver, één van de weinige vrouwen, en
zei dat er op zijn eigendom rovers aan het werk waren geweest.
Hij ging naar binnen en stelde vast dat hij bestolen was.
En omdat de vrouw van rovers gesproken had, dacht hij aan een
bende als die van Farkas. Het geval hield hem de hele nacht bezig,
hij zon op wraak en begaf zich de volgende morgen te voet op weg
naar het dorp Lepsény waar een Russische commandopost was.
Hij zou zijn beklag indienen, hij was overtuigd van zijn gelijk en
van de macht van het gelijk, hij zou de rovers zien hangen en hij
was niet verbaasd dat hij, nadat hij zijn naam had genoemd, on-
middellijk werd toegelaten bij den commandant. Er waren boeren
in het wachtlokaal die protesteerden en zeiden dat ze al zeven uren
stonden te wachten, maar hij weerde hun klachten af en zei:
- "Mijn geval is ernstig, ik ben beroofd," - "Wij ook," riepen de
boeren hem na en toen stond hij in de gang. De deur van het com-
mandantsbureau werd voor hem open gedaan en gesloten. Een
man, die tegen een hoog zonbeschenen raam achter een tafel zat,
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stond op en zei: - "Eindelijk." - "Mijnheer de commandant,"
zei Várhalmy, terwijl hij met zijn ogen knipperde tegen het zonlicht
en nog slechts een hoge, zwarte, gezichtsloze gestalte zag, "ik kan
kort zijn, ik kwam gister thuis van de robot en toen was alles weg,
ik ... "
- "Dat is een zaak van geen belang," zei de commandant op hem
toetredend. "Er is tussen ons een andere aangelegenheid, die nog
geregeld moet worden."
Várhalmy schrok. Hij stapte achteruit tot bij de deur. Vlak voor hem
stond de commandant, de baanwachter van weleer en aan een tafel,
rechts in de kamerhoek, gedeeltelijk achter een scherm, zat de ver-
minkte, de andere baanwachter, schrijver van den commandant.
- "Twee jaar Siberië heb je ons gekost," zei de baanwachter.
Várhalmy voelde een schok in zijn achterhoofd.
- "vVat moet er met hem gebeuren, Igor?"
Igor, de verminkte, stiet slikkend, happend en de neus optrekkend
bij de hoge vocalen een reeks onverstaanbare klanken uit.
- "Ja, dat is goed," antwoordde de commandant.
Tegen Várhalmy zei hij: - "Je hebt het gehoord: wij zullen doen
wat we toen niet meer konden doen, omdat je de frontlinie al
gepasseerd was. Zo rekenen wij af met die kleine, loslopende man-
netjes, die overal tussen komen, maar nergens bij horen en niet iets
hebben waar ze als een man voor weten te staan. We zullen geen
proces over je voeren, je schuld ligt in je onschuld. Je hebt nergens
aan meegedaan, je hebt alleen maar geparasiteerd op de veiligheid,
die wij schiepen, waarvoor de onzen hun bloed vergoten hebben,
waarvoor wij in Siberië zijn geweest. Toen jij ontsnapt was werden
wij gepakt. Men had ons samen op straat gezien. Nu ben jij gepakt,
maar we laten je lopen, zie maar dat je ons ontkomt."
- "Heb jij hier nog iets aan toe te voegen, Igor?" vroeg hij toen.
Igor grijnsde en beduidde met een handgebaar dat het goed was.
- "Welnu dan," zeI de commandant, "daar gaje." Hij greep Vár-
halmy in de schouder, deed hem draaien en duwde hem de gang
.. op. Daar stond een soldaat, die hem naar buiten bracht.
"Hij was in vrijheid gesteld. Aan de overkant van de weg wuifden
de iepen van een kerkhof. Een hond stond naar hem te kijken en
begon verschrikt te blaffen toen hij met een plotse beweging over
zijn ogen streek en zijn hoofd schudde.
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Bij kinderen, die, even voorbij het laatste huis van het dorp, zaten
te spelen in het stof van de weg, bleef hij staan en vroeg: - "Wat
spelen jullie ?" De kinderen zetten grote ogen op, bekeken hem, be-
keken elkaar, sloegen de ogen neer en hulden zich in een beschaamd
stilzwijgen.
Hij wendde zich teleurgesteld van hen af en vervolgde zijn weg,
waarboven in de verte, opstijgend uit het transparante hemelblauw,
een wolkenstapeling verrees, die de vorm aannam van de bergtop
Gods aangezicht.

Het was laat in de middag toen hij thuiskwam en in de kelder dook.
Om er niet weer uit te komen, want de oude vrouw, die altijd op
de uitkijk stond om roverijen te zien gebeuren, zag tegen vijf uur
twee jonge soldaten op het erf van Várhalmy en toen ze enkele
uren later kwam informeren wat er nu weer weg was en het huis
betrad, omdat ze geen gehoor kreeg, vond zij in de kelder Várhalmy,
liggend op zijn rug. Hij gaf geen antwoord op haar angstig geroep.
Hij had om zijn hals een touw, dat met een stok was aangedraaid,
afschuwelijk om te zien.
En een worm was opgeweld van tussen de klamme stenen van de
keldervloer, ontsnapt aan de zachte, moederlijke aarde, waarin
het gestamp van laarzen had gevibreerd als woeste mijnarbeid
van vraatzieke mollen, die van alle kanten kwamen opzetten,
maar toen hij het vege lijf had gered ontbrak hem het element,
waarin hij kon leven en de herinnering aan de gang waardoor hij
ontkomen was en tastte, voortkronkelend over het ondoorboorbaar
gesteente, radeloos en blind naar het verloren vaderland.

23-IO-'47
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J. P. VAN PRAAG

DE ROMANTIEK

I. Een ontwikkelingsfase van de Europese geest

Bij een overzicht in vogelvlucht vertoont de Europese cultuur-
geschiedenis der laatste eeuwen een rhythmische beweging:
Gothiek, Renaissance, Bar.ok, Verlichting en Romantiek lossen
elkaar af als trouwe schildwachten bij de poort van onze historische
kennis. Zeker, we weten, dat de cultuurfazen, die we ons aange-
wend hebben met deze namen aan te duiden, gecompliceerder en
veelzijdiger zijn geweest,vooral ook in hun onderlinge wisselwerking,
dan de simpele aanduidingen zouden doen vermoeden, maar het
staat ook vast, dat ons inzicht niet gediend zou wezen met een
onbepaalde vervaging der begrippen, die de wezenlijke eenheid
dier perioden tekort zou doen. Achteraf is er dan alle aanleiding en
gelegenheid de nuanceringen aan te brengen, die ~er wille van de
concreetheid van het beeld vereist worden. Eén dier nuanceringen
bestaat ongetwijfeld in de erkenning der nauwere verwantschap
- bij alle verscheidenheid - van Renaissance enVerlichting tegenover
Gothiek, Barok en Romantiek, een overeenkomst die men door
begrippen als rust tegenover beweging, geslotenheid tegenover
openheid, vorm tegenover verlangen, zou kunnen aanduiden.
Maar dat neemt niet weg, dat er ook een geheel andere samenhang
bestaat in deze reeks: Renaissance, Barok en Verlichting, horen
ook op een bepaalde wijze tezamen, en deze samenhang kunnen
we in de meest algemene zin karakteriseren door het begrip klas-
sicisme, terwijl dan aan de ene kant de Gothiek met wat daaraan
vooraf gaat en aan de andere kant de Romantiek met wat er op
. volgt, afzonderlijke cultuurwerelden aanduiden.
Men kan echter in de West-europese geschiedenis nog een andere
geleding waarnemen dan de hier besproken opeenvolging: de
geleding in Middeleeuwen en Moderne tijd, en deze laatste
vertoont twee hoofdaccenten: Klassicisme en Romantiek, tege-
lijkertijd, voorzover ze als twee geestesgesteldheden elkaar voort-
durend beïnvloeden en doordringen, maar ook achtereenvolgens,
voorzover het toch duidelijk is, dat in een bepaalde fase de ene, in
een volgende fase de andere gesteldheid overheerst. Daaraan kun-
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nen romantische trekken in de Spaanse renaissance, bij Shakespeare,
Breero en Jan Vos, in Frankrijk ongeveer 1630 (Astrée), en zovele
andere toch incidentele uitingen, niets veranderen.
Reeds vroeger 1) is als kenmerk van de Renaissance het autonomie-
besef op alle levensgebieden aangewezen; Barok en Verlichting
sluiten zich in wezen hierbij aan. Deze gehele "renaissancistische"
cultuurperiode staat in het teken van de geestelijke emancipatie,
van de bewustwording van de "nomos" die de mens gegeven is en
die hij in zichzelf vermag te ontdekken. Daartegenover nu ont-
plooit zich sinds de 18eeeuw een geheel ander principe, het principe
van de Romantiek. Maar wat is dat? De romantische periode,
die enerzijds als consequentie van de Renaissance optreedt, ander-
zijds als reactie er op, is even moeilijk als deze te omschrijven. Ook
hier is sprake van emancipatie, maar van wat? Met de term "gevoel"
is weinig gezegd. Het woord is dubbelzinnig, en bovendien kan
men het alleen stellen tegenover een verstard klassicisme en een
verdorde verstandelijkheid. Maar men kan evenmin Racine gevoel,
als Hegel rationaliteit ontzeggen. Hier is een nader onderzoek
nodig en het ligt .voor de hand daarbij het oog te richten op een
terrein waar de verhoudingen betrekkelijk nog het duidelijkst zijn:
dat der literatuur.

De letterkunde van de 18e eeuw staat in het teken der Verlichting,
zowel bij ons, als in Frankrijk en Duitsland. Maar, zoals algemeen
bekend is, openbaart zich hier ook reeds een geheel ander principe.
In Frankrijk vindt men naast Voltaire Rousseau; naast Candide de
Nouvelle Héloise en vooral de Confessions met hun emotioneel en
lyrisch accent. Diderot vervangt in het drama de klassiçistische
aristocraten door burgerfiguren : in 1757 verschijnt Le fils naturel, in
1758 Le père de familie. Lessings Minna von Barnhelm gaat in dezelfde
lijn voort, evenals diens Hamburgische Dramaturgie aansluit bij het
Discours sur la poésie dramatique van Diderot. In Duitsland zet al
spoedig de Sturm- und Drangperiode in met zijn curieuze ver-
menging van klassicistische en romantische elementen en zijn
Werther-sentiment, dat een hele generatie in West-Europa heeft
aangetast. Maar de bakermat van het echte romantisme vinden

1) J. P. van Praag, De Renaissance, een poging tot begrip. "De Stem" Juni 1941,blz. 522-
544.
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we niettemin - ook dat is geen nieuws - in Engeland. Reeds in de
Verses to an wifortunated lady van de klassicus Pope vinden we al
heel kort na 1700 merkwaardig lyrische accenten; Ann Finch be-
gint de natuur met andere, liefdevollere ogen, te zien, en de Odes
van Parnell openbaren reeds die sfeer van romantische eenzaamheid,
die op den duur zo kenmerkend zou worden voor de nieuwe richting.
Dan komt in 1725 Thomsons seasons als een signaal, de eerste
doorbraak der onversneden romantische gezindheid; en vrijwel tege-
lijk beginnen de critici hun aanvallen te richten op het verfijnde
klassicisme. Richardson is een volgende mijlpaal in de ontwikkeling
met zijn rauw en tegelijkertijd sentimenteel realisme. Pamela ver-
schijnt in 1740, Clarissa Harlowe in 1748, Grandison in 1753. Tussen
1742 en 1743 verschijnt Youngs Tize complaint, or night thoughts on
lije, death and immortality, het prototype van de sombere sentimen-
taliteit die zo zeer het wezen van de romantische mens beroerd heeft.
In 1765 publiceert Thomas Percy de Reliques of ancient poetry, even
romantisch als primitief, zoals het in de Inleiding heet.
Ziehier reeds een respectabele traditie op een moment, dat in
andere landen het romantisch gevoel de eerste geboortekreten
geeft. In Engeland vinden we dan reeds alle ingredienten voor het
romantisch recept bijeen: emotioneel subjectivisme, natuurlyriek,
smartelijke eenzaamheid, sentimentaliteit en realisme, ervaring
van de nachtzijde van het bestaan en het opgaan in een bar en
dramatisch verleden. Wordsworth knoopt hierbij aan; Coleridge
voegt er het bovennatuurlijke element aan toe, Byron het exotische,
Shelley het idealistische, en zo ontplooit zich de gehele romantie
movement in al zijn bonte verscheidenheid tot een van de hoogte-
punten der Westeuropese letterkunde.
"Bonte verscheidenheid"! Men kan het ook anders uitdrukken door
te spreken van onoverzichtelijke veelheid, en daarmee te kennen
geven, dat deze catalogiserende beschrijving nog bitter weinig
heeft opgeleverd aan dieper inzicht en wezenlijk begrip. Het is
nodig daartoe eerst nog eens verder rond te zien. In Duitsland
ontwikkelt zich in de Geniezeit bij Goethe en Schiller een merk-
waardig neo-klassicisme; maar intussen heeft de culturele beweging
alweer een nieuwe generatie naar boven gestuwd: 'Vackenroder,
Novalis, Fr. Schlegel geven thans de toon aan. Madame de Staël
schrijft in 1804 De l' Allemagne. Over dit feit zegt St. Beuve:
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"Jusqu' á cette date ... Madame de Staël est encore une personne
du dix-huitième siècle; elle est l'esprit Ie plus avancé, mais elle y
plonge encore. Elle ne subit toute sa transformation qu'après Del-
phine, durant son voyage en Allemagne dé 1804, dáns la commerce
qu'elle eut avec les Schlegel, les Goethe, les Humboldt. La madame
de Staël toute moderne, l'initiatrice véritable de tout un ordre de
générations modernes, date de là". Hier begint de periode der
romantiek in engere zin: de periode waarin alle in Engeland ont-
wikkelde motieven een rol spelen, verrijkt met de fantastische
creaties der Duitse romantici, het dubbelgangersmotief, het nood-
lotsmotief en het autoriteitsmotief, het vrijheidsmotief en het ironie-
motief. Zij openbaren de problematiek van vitaliteit tegen-
over spiritualiteit, van scheppingskracht tegenover blinde gehoor-
zaamheid, van zelfhandhavingsdrang tegenover redeloze afhanke-
lijkheid. En zij gaven het aanzijn aan enkele der grootste uitingen
van onze cultuurwereld : Hoffmanns Die Elixire des Teufels, Byrons
Don ]uan, Emily Bronté's Wuthering Heights, Chateaubriands Atala,
Stendhals Le Rouge et le Noir.
In de eerste twee, drie decennien van de Ige eeuw zegeviert de
romantiek in de gehele westerse cultuur. Zijn dan alle tegenstellingen
rondom de nieuwe richting verzoend? "Pas absolument", schrijft
Baldensperger" 1), "mais sur un grand nombre de points Ic goût du
public européen, en se portant avec une préférence marquée vers
les livres d'un auteur, Walter Scott, avait en quelque sorte égalisé
les singularités et harmonisé les discordances". Sinds I825 staat
Frankrijk onder de ban van Walter Scott. Engeland natuurlijk
eveneens. Vlak daarop in 1826 en '27 rijst diens ster vooral in Spanje
en Italië. Andere naties volgen. Duitsland wedijvert met Scott,
maar erkent hem ook gaarne. Tot in Holland, Skandinavië en
zelfs de Slavische landen reikt zijn invloed, en tenslotte ook tot
in de Verenigde Staten. In September 1828 gaat Balzac, geïn-
spireerd door Scott, naar Fougères ter voorbereiding van zijn
Chouans. "Et l'on sait quel avenir, par Ie simple coup d'état "á la
Napoléon", était réservé au réalisme de la description, au genius
loci dans Ie roman français." 2) En: "Balzac allant à Fougères pour
s'y imprégner de la vérité des sites, c'est Ie roman historique ra-

1) Fernand Baldensperger, La grande communion romantique de 1827: Sous Ie signe de Walter
Seolt. Revue de Iittérature comparée 1927 p. 48.
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mené, si l'on veut, á ce qui fait la vraie saveur de Scott: l'expression
de I' hisloricité locale l'interprétation d'un dècor, saturé de passé
par une sorte de "chercheur de sources" 1).
Het is alleszins gerechtvaardigd hier een autoriteit als Balden-
spergel' zo uitvoerig te citeren, want hier wordt één der kernpro-
blemen aangeraakt: de verhouding namelijk tussen romantiek en
realisme. In de traditionele schoolboekjes-cultuurhistorie immers
paraderen deze beide onveranderlijk als antipoden, en bij de in
deze stijl gebruikelijke vaagheid en fraseologie laat zich daaruit
een heel goed leesbaar, en vooral "overhoorbaar" schema con-
strueren: Vóór 1800 Verlichting en Sturm-und-Drang, 1800-
1830 Romantiek, 1830-1860 Realisme, 1860-1900 Naturalisme,
en dan ... neo-romantiek, ook weer door het nodige realisme afge-
wisseld. Simple comme bonjour! Maar. .. eigenlijk weinig be-
vredigend. Wie het slot leest van Zola's Paris met zijn visionnaire,
lyrische vervoering kan toch maar heel weinig vrede vinden bij de
traditionele karakteristiek van het naturalisme als "wetenschap
toegepp.stop literatuur". Of is Zola hier geen naturalist? Maar wat
is hij dan, en wie is het dan wel? EI).wat te doen met dat merkwaar-
dige da capo der romantiek na 1900: neo-romantiek, expressionis-
me, vitalisme ... ? En in de schilderkunst futurisme, cubisme, surre-
alisme? Is dat simpele navolging bij gebrek aan eigen stijl? Hof-
mannsthal, Marsman, Picasso epigonen? Of scheppen ze toch
uit een eigen levende bezieling? En zou men dat dan geen creatieve
romantiek moeten noemen? Om dan nog maar niet te spreken van
het wonderlijke intermez,zo der symbolisten, Verlaine, en bij ons de
Tachtigers met hun natuurmystiek.
Zou het geen aanbeveling verdienen ons gehele begrip der 1ge
eeuwse cultuurgeschiedenis te herzien en de samenhang der ver-
schijnselen nog eens opnieuw te onderzoeken? Daartoe nu bieden
de bovengenoemde citaten van Baldenspergel' een waardevol aan-
knopingspunt.Wat Balzac doet - geheel in de geest der romantiek-
is het zoeken van de historische realiteit, het putten uit de bronnen
van de werkelijkheid. Deed Stendhal in zijn Rouge et Noir eigenlijk
anders? Kan iemand zich onttrekken aan het fatale realisme van
deze romantiek? En wie zou een Emily Bronté realisme willen
ontzeggen, niet alleen in de bewonderenswaardige uitbeelding der
1) T.a.p. p. 54.
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woeste hoogten, couleur locale! en in de adembeklemmende ver-
beelding van getourmenteerde zielen, maar evenzeer in de sugges-
tieve evocatie van een bovennatuurlijke werkelijkheid. Ook hier
realisme, maar ongetwijfeld een realisme, dat dienstbaar gemaakt is
aan de beleving van een andere werkelijkheid dan die der zin-
tuigen. Is het in de kunst echter wel anders denkbaar? Dat literaire
beschrijving geen fotografie is, weet iedere schooljongen. Iedere
descriptie, ook de realistische, heeft een evocatieve bedoeling. Het
gaat in de romantische en realistische beschrijvingskunst steeds
om de vermijding van het abstracte door beelden en de benadering
van begrippen door sentimenten. De dode dingen en de zielloze
natuur worden levende werkelijkheid in een bezielde samenhang.
Het is geenszins wonderbaarlijk, dat op een gegeven moment de
traditie van het historische realisme omslaat in een cultivering
van de actuele werkelijkheid. Dat gebeurt uiteraard niet "zo maar" ;
de diepere zin er van moet nog worden aangetoond; maar dat er
een inwendige samenhang moet worden aangenomen, ligt voor de
hand. Trouwens ook van een andere kant bezien: Is er geen diep-
gaande verwantschap tussen Balzacs realisme en de romantische
gesteldheid? Neem Le père Goriot, neem Eugénie Grandet, ofneem
zelfs Flauberts Bovary, worden deze mensen niet allen bewogen
door hartstochten, sterker dan zijzelf? Hebben ze geen deel aan een
bovenpersoonlijke samenhang, die hun levens bestuurt, met nood-
lottige zekerheid? Zijn ze niet zonder uitzondering spelers in de
allen omvattende, stuwende, beheersende, menselijke komedie?
Is het realisme van een Poe niet romantisch met zijn getourmen-
teerde fantasieën, zijn hartstochtelijk fatalisme en zijn karakteris-
tieke motieven (William Wilson) ? En wat is het naturalistische
determinisme van aanleg en omstandigheden anders dan de roman-
tische noodlotsgedachte in een nieuw kleed? Noch in het roman-
tische realisme, noch in het hartstochtelijk-fatale van het naturalis-
me schuilt een tegenstelling tot de Romantiek, om niet te spreken
van symbolisme, neo-romantiek en de vele ismen, die sindsdien
gekomen zijn. In de traditionele tegenstelling realisme en Romantiek
heerst een verwarring tussen twee geheel verschillende dingen:
cultuurstijl en kunsttechniek. Realisme (impressionisme) en ex-
pressionisme zijn technische aspecten van de kunst als ambacht,
die eerst aan de stijl waarin ze toegepast worden hun diepere zin
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ontlenen. Het klassicisme drukt zich bij voorkeur uit in een ideali-
serende stijl, maar het realisme vertoont een niet geringe affiniteit
tot de Romantiek.

Men kan niet zeggen dat in het voorgaande het wezen van de
Romantiek al veel verhelderd is; meer dan een gedeeltelijke terrein-
verkenning in het overgangsgebied van Romantiek en realisme
mag het hier uiteengezette nog niet heten. En daarbij mag niet
vergeten worden dat hele gebieden van de typische romantische
sfeer nog nauwelijks aan de orde geweest zijn. Thans is het moment
gekomen het begrip Romantiek zelf nader te onderzoeken. Zoals
men weet, betekent roman aanvankelijk niets anders dan verhaal
in de Franse volkstaal, het romaans. Speciaal avontuurlijke,
grillige geschiedenis, waarin riddermoed en eerbied voor de vrouw
afwisselend de motieven zijn. De term blijft dan in gebruik voor
de fantastische Amadisromans, later ook voor de avonturen- en
schelmenroman, die zijn bestaan tot in de 17e eeuw voortzet. De
Renaissance brengt de arcadische roman, al spoedig een verzame-
ling folkloristische wetenswaardigheden door een ijle intrigue
bijeen gehouden. Maar nu heeft het woord roman reeds de betekenis
gekregen van proza-verhaal zonder meer; en het is in die betekenis
dat Richardsons literaire werken romans genoemd moeten worden.
Het woord romantisch wordt in de tweede helft der 17e eeuw het
eerst toegepast in Engeland; kort daarop ook in Frankrijk en in
Duitsland. Het is dan niet te onderscheiden van romanesque. Op
voorbeeld van de Engelsen spreekt men in de I8e eeuw van roman tic
gardens bij een grillige, schijnbaar ongecultiveerde tuinaanleg, die
zich dan naast de regelmatige, geometrische klassieke tuinen ont-
wikkelt. Percy noemt in 1765 de Reliques of ancient English poetry
romantisch en primitief. In 1777 spreekt Herder reeds van een
romantische geestesgesteldheid, die zich over heel Europa heeft
uitgebreid, waarin romantisch dan wel feodaal betekent, overeen-
komend met de zeden en opvattingen van de Middeleeuwen, zoals
die in de middeleeuwse ridderromans tot uiting komen.
Maar in 1801 gebruikt dezelfde het in de betekenis van dwepend;
dat is de betekenis, die de I8e eeuw er aan gaf, evenals de jonge
Goethe. Wilhelm Schlegel stelt het tezelfdertijd tegenover antiek;
en voor Tieck betekent het dan poëtisch, met een accent van
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wonderbaarlijkheid. Maar pas in de jaren tussen 1804 en 1808 heeft
zich het begrip in literair-historische zin uitgekristalliseerd, en wel
het eerst in het kamp der tegenstanders, waar het een ironische
bijsmaak had, met name in de protestantse kring van Vo~, die er
vooral het "Christlich-romantische", dat is het middeleeuws-
katholieke, in ziet. 1)
Zo hebben we de Romantiek leren zien als een complex van stem-
mingen en symbolen, in hun samengang historisch bepaald, waarin
de elementen grilligheid en geheimzinnigheid, het exotische en het
historische, de droomsfeer en het oneindig verlangen, een karak-
teristieke functie vervullen. Woud en rotsen, nacht en dood, zijn
de typische motieven, optredend in een sfeer van fundamentele
ontoereikendheid, de spleen of Weltschmerz, die een hunkeren
naar een ongrijpbare volledigheid en vrijheid tot uitdrukking
brengen. Verwant hieraan is een neiging tot realisme, tot "natuur"-
lijkheid, die steeds weer in en door de romantische mentaliteit
ontstaat, een on-klassiek opgaan in de werkelijkheid, die tegelijk
weer als deel ener alomvattende bezieldheid ervaren wordt. Het
klassicisme drukt zich uit in de klaar omlijnde poëzie, in drama-
tische objectiviteit, in bewustheid van plicht en verantwoordelijk-
heid. De Romantiek uit zich in de troebele stroom van het proza,
in episch subjectivisme, in een droom van vrijheid en vitale ont-
plooiing. In Klassicisme en Romantiek staan tegenover elkaar het
omlijnde beeld en de vloeiende muziek, ideële typering en sugges-
tieve detaillering, het energieke pathos van de wil en de lyrische
vervoering der gevoelens. Klassicisme is bewustwording der idee,
Romantiek is beleving der werkelijkheid. "In der Romantik,"
schrijft Jaspers, "wird das Erleben als solches die Hauptsache, die
eigentliche Wirklichkeit. Nicht die Verwirklichung nac~ aussen,
sondern die Selbsterfahrung wird Sinn. Das persönliche Schicksal
ist dat Entscheidende, nicht die Objektivität."
De Renaissance markeert in de Westeuropese cultuurgeschiedenis
de emancipatie van de menselijke geest, de bewustwording ener
theoretische, aesthetische en ethische autonomie; de Romantiek
betekent als consequentie van dezelfde tendenties en tegelijk in

') Franz Sehulz, "Roman tik" und "romantisch" als literarhistorische T erminologien und Be-
gri/lsbildungen. Deutsehe Vierteljahrsehrift fUr Literaturwissensehaft und Geistesge-
sehiehte, 1924, blz. 349-366.
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tegenstelling daarmee de emancipatie van de onderbewuste geestes-
inhouden, de autonomie van het gevoel, de doorbraak van het
leven der ziel. Maar wat is dan dat "gevoel", dat men toch de
klassicistische kunstenaars niet ontzeggen kan? De oplossing moet
daarin gezocht worden, dat "gevoel" in beide gevallen niet dezelfde
inhoud heeft. Men kent ook in het dagelijks spraakgebruik dit
verschil. We zeggen staande tegenover een kunstwerk of een hande-
ling: "Ik weet niet waarom, maar ik voel dat het mooi, goed is".
In dezelfde zin kan men van een gedachte ook zeggen: "Ik voel dat
het juist, waar is". Dit is de klassieke betekenis van het woord
gevoel. Het is dan de bewustwording van een ideële evidentie,
de ontdekking van een theoretische, aesthetische of ethische intuïtie,
die aan het geestesleven een eigen pathos verleent. Maar er is ook
een heel ander spraakgebruik, dat waarin men bijvoorbeeld zegt:
"Ik voel me wanhopig, opgewekt, sterk". Hier wil het zeggen de
beleving van een vitale toestand geen zuivere lichamelijkheid maar
een ervaringssfeer tussen drift en intellect, tussen biologisch bestaan
en geestelijk zijn. Dit is het romantische "gevoel".
Uitgaande van dit principe der vitaliteit, is het mogelijk het gehele
complexe karakter van de Romantiek te doorzien. Het zijn de
vitale waarden die de volle belangstelling hebben van de roman-
ticus. Hij denkt vitalistisch, organisch.
"Met het woord sensatie," aldus Van Deyssel, "heb ik bedoeld
een zeer bepaald psychisch-fysisch fenomeen, karakteriseerend
de momentstaat, waarin zóó, dat hij het fysiek gewaar wordt, dus:
met een zelfde soort zekerheid het gewaar wordt als waarmee hij de
lamp op de tafel ziet staan - de mensch zijne ziel voelt leven, het
ontij delijke, bovenzintuigelijke in hem bewust voelt worden".
Deze zintuigelijke belevingswijze leidt de romanticus tegelijkertijd
tot een descriptieve analyse; in zijn wetenschappelijkheid is hij
e~pirisch analyserend, zich verliezend in een onbeperkte detail-
lering, die in de vitale ervaringssfeer immers een genoegzame
volledigheid representeert. Maar in alle omvattendheid, evenzeer
als in alle gedetailleerdheid, in alle kwaliteit van aardsheid en
empirie blijft het romantische beleven toch altijd een hunkerend
verlangen om in de droom dat te grijpen, waarmee het zich daad-
werkelijk niet in verbinding kan stellen, namelijk het absolute leven.
Uit dit heimwee naar volledigheid bestaat vobr de romanticus
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slechts redding in de liefde, die als eenheid van biologisch en
spiritueel beleven, de fundamentele kracht van het heelal is. "Die
einzige Form des Aufgehens im Universum, des Eingehens in die
Ewigkeit, der Erfüllung der Sehnsucht nach dem Unendlichen." 1)
Zo blijkt de Romantiek uit het gezichtspunt der vitaliteit inderdaad
te zijn een eenheid der tegendelen: individualisme in hunkering naar
gemeenschap, zintuigelijkheid in verlangen naar vergeestelijking,
empirie in droom, detaillering in synthese, aanvaarding in angst.
Op deze wijze beschreven is het begrip Romantiek ver buiten zijn
oorspronkelijke grenzen getreden. In het algemeen betekent het in
dit verband op voorbeeld van icarda Huch een bepaalde vorm
van het levensgevoel; meer in het bijzonder nog steeds een cul-
tuurhistorische periode die door dit levensgevoel gekenmerkt wordt.
In deze laatste betekenis is het echter op twee wijzen uitgebreid:
ten eerste niet alleen van toepassing op de literatuur, maar op het
gehele culturele leven; en ten tweede niet beperkt tot de periode
va~ 1800-1830, maar de gehele Ige en eerste helft der 20e eeuw
omvattend. Hier herhaalt zich de ontwikkelingsgang van alle
cultuurhistorische begrippen, die aanvankelijk van toepassing op
een zeer speciaal verschijnsel, allengs een gehele periode gaan type-
ren. Zo ging het met de term Gothiek, met Renaissance, Barok,
Rokoko en Verlichting, zo gaat het ook met de term Romantiek.
En er is niets tegen, mits de uitbreiding van de inhoud geen ver-
vaging van de grenzen betekent. En dat is niet het geval, indien
die uitbreiding zijn grond vindt in een herkenning van de oor-
spronkelijke inhoud op een ruimer gebied, zowel in de breedte
- de terreinen van het culturele leven - als in de lengte, het verloop in
de tijd. En eerst recht iser geen bezwaar tegen indien er de nodige ver-
dieping mee gepaard gaat. Een overzicht in vogelvlucht laat ons niet
alleen meer zien dan een moeizaam zwoegen op de begane grond ver-
mag, maar levert - mits voldoende "grondwerk" is verricht-veelal
zelfs een beter beeld van de gesteldheid van het terrein. Men zou na-
tuurlijk kunnen overwegen voor het woord Romantiek, zoals het hier
gebruikt is, een andere term in te voeren, maar zulke kunstmatige
pogingen zijn toch gedoemd particuliere liefhebberijen te blijven,
terwijl ze mogelijk misverstand niet verkleinen, maar vergroten.
Zo laat zich dus de Romantiek als tweede grote cultuurperiode
1) Julius Petersen, Die Wesensbestimmung der deulscmn Romantik, 1926, blz. 6.
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van de moderne tijd stellen tegenover het Klassicisme, als Diony-
sisch tegenover Apollinisch, als seelisch tegenover geistig, als de
fase van het "Es" tegenover die van het "lch". Van Renaissance,
via Barok en Verlichting naar de Romantiek, verwerkelijkt zich
de volledige autonomie van de gehele mens.

Beschouwingen als deze hebben door hun beknoptheid uiteraard
iets zeer onbevredigends; voor de lezer en nog meer voor de schrij-
ver. Schier iedere zin vraagt om nadere uitwerking en demonstratie.
Wil men de omvang van een tijdschriftartikel niet al te zeer over-
schrijden, dan moet men afzien van de toch eigenlijk noodzakelijke
voorbeelden en uitingen uit de tijd zelf. Ook behoeft het beeld tal-
rijke retouches om recht te doen aan een gecompliceerde werke-
lijkheid, waarin niet alleen nieuwe ideeën zich in talrijke varianten
- met hun tegenstromingen! -openbaren, maar ook de oude te-
gelijkertijd voortbestaan. Daar een dergelijke nuancering een his-
torisch beeld pas werkelijk overtuigend maakt, kan aan een studie
als deze geen andere betekenis worden toegekend, dan die van een
werkhypothese. :Maar een werkhypothese, die een vruchtbaar in-
zicht in de verwarrende werkelijkheid van deze tijd opent. Dat
wordt vooral duidelijk bij de behandeling van de voornaamste
vraag, die door het voorgaande wordt opgeworpen: hoe moet de
romantiek historisch worden begrepen? Gegeven het feit, dat de
romantische gesteldheid altijd in ieder mens sluimert, vergt het
plotseling opkomen van de romantische cultuur aan het eind der
18e eeuw een nadere verklaring. Hierover nog enkele woorden.
De achttiende eeuw is de periode van de industriële revolutie. Een
nieuwe maatschappij ontstaat, een nieuwe klasse neemt maat-
schappelijk de leiding. Het blijkt dat de opkomst van de Romantiek
daarmee ten nauwste samenhangt. Waar de industriële revolutie
zich het eerst doorzet, openbaart zich ook het eerst de roman-
tische stemming (Engeland). Wanneer de Romantiek in Italië
geïmporteerd wordt, vindt hij in het geïndustrialiseerde Milaan
een voedingsbodem, niet in Florence (dat natuurlijk ook een veel
sterkere klassieke traditie had). En wanneer in Nederland om-
streeks 1870 pas de industriële revolutie baanbreekt, krijgt het in
Multatuli en vooral in de beweging van '80 ook eindelijk zijn echte
Romantiek. Blijkbaar is er een nauw verband tussen beide ver-
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schijnselen. Het verhoogde zelfgevoel der leidende groepen ten-
gevolge der economische ontwikkeling vond zijn weerslag in het
geestelijk leven. Maar dat niet alleen. Er was ook een losgerukt
worden van vertrouwde banden, een massale ontworteling en
daardoor ook een versterkt bewustzijn van afhankelijkheid. Het
productieleven richtte alle aandacht op het empirisch bestaan,
maar gaf het individu tegelijk het bewustzijn onderworpen te zijn
aan krachten, die het niet beheersen kon. Dit leidde echter niet tot
onderworpenheid en berusting, zoals in landbouwmaatschappijen,
maar tot opstandigheid en protest. Ziehier de maatschappelijke voor-
waarden voor de ontplooiïng van latente romantische stemmingen.
De eerste reactie is er een van verbijstering en vlucht - de traditionele
romantiek - de volgende van verhoogd zelfbewustzijn en realisme-
het liberalisme! "Convenons" , schrijft Charles Nodier in I 82 I, "que
le romantique pourrait bien n'être autrechose que le classique des
modernes, c'est-á-dire l'expression d'une société nouvelle." 1) En zo
Hugo in het voorwoord van Hernani (I 830) : "Le romantisme, tant de
fois mal défini, n'est, à tout prendre, et c'est là sa définition réelle,
si l'on ne l'envisage que sous son coté militant, que la libéralisme en
littérature ... La liberté dans l'art, la liberté dans la société. 2) Maar
tegelijk ervaart de massamens het maatschappelijk proces als een
onpersoonlijke daemonie, waartegen devitaliteit zich verzet in col-
lectieve opstandigheid. De verschrikkingen van het kapitalisme ver-
lenen aan de politieke romantiek een verbeten barbaarsheid, die een
moderne denker heeft doen spreken van de opstand der horden. Reeds
in het marxisme kwamen de cultuurscheppende krachten min of
meer als deus ex machina aan het einde van de theorie, nog juist
bijtijds om het geheel een humanistische zin te verlenen. Maar in
in het lenisme en bolsjewisme is het geestelijk element reeds sterk
verzwakt; het collectieve vitalisme maakt de theorie tot romantische
mythe. Tenslotte presenteerde het fascisme de rekening van meer
dan een eeuw romantische politiek: het representeerde de brute
vitaliteit in het maatschappelijk leven, de volstrekte ontkenning
van de geest, de zege van de instincten.
En toch zou het even dwaas zijn de Romantiek als een soort his-
torische vergissing te beschouwen, als het van de fascisten was om
1) Aangehaald bij P. v. Tieghem, Le mouvement romantique. 1923, 2, blz. 147.
%) T.a.p. blz. 161.
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de Renaissance te willen schrappen. De Romantiek was en is een
noodzakelijke schakel in de ontwikkeling van de moderne mens,
de emancipatie van zijn volledige menselijkheid. De romantische
cultuur heeft levensgebieden ontsloten, die ons geestelijk onschat-
baar hebben verrijkt; de romantische wetenschap heeft ons eerst
natuur en maatschappij in feite leren kennen; zonder het empi-
risch realisme ware dat ondenkbaar geweest. En de romantische
politiek tenslotte heeft onze ogen geopend voor het maatschap-
pelijke bestaan van de mens. Het is een reactie op een vergeestelij-
king, die het zijn vervluchtigde in denken over het zijn, door een
maatschappelijk elite, wier vitale bestaan veilig gesteld was. Maar
ook hierin is de dialectiek der geschiedenis onmiskenbaar. De
romantische ontmaskeringsdrang heeft de geest zolang herleid
tot eigenlijk iets anders, dat het besef voor het geestelijke zijn van
de mens als een pogen om in steeds wisselende ideologieën zijn
menselijkheid te verwerkelijken, verloren dreigde te gaan. De
wetenschappelijke empirie heeft de natuur zozeer geanalyseerd tot de
grenzen van het zintuigelijke ervaren, dat de noodzaak van een
geestelijke heroriëntering in strikte, maar toch ideële zin, een echt
Platonisch sooizein ta phainomena, onontkoombaar is geworden.
En ten slotte dreigt het vitale proces in politicis tot zijn uiterste
consequentie gedreven slechts aller ondergang voort te brengen.
Klassicisme is vergeestelijking, groepering der verschijnselen in
een orde van de geest. Romantiek is vitale beleving, ervaring van
de volledige mens. Zij zijn in onze cultuurfase in een onderlinge
tegenstelling geraakt, die dreigt onze samenleving te ontwrichten.
Het ligt voor de hand hieruit een oplossing te zoeken in een nieuwe
synthese: een ordening der werkelijkheid, waarin de volledige
mens zich ontplooien kan, een vitalistische vormgeving, waarin
de geest erkend wordt als hoogste potentie van het leven. Deze
synthese is in de volle zin van het woord humanistisch. In dit sym-
bool ligt de historische ontknoping van de crisis der moderne cul-
tuur besloten. Het draagt in zich de polariteit van geest en ziel,
van rede en gevoel, van persoon en collectiviteit, van vrijheid en
afhankelijkheid, van Klassicisme en Romantiek kortom, die de
moderne wereld hebben geschapen, die in hun beider volledige
verwerkelijking slechts zijn bevestiging vinden kan, wil hij niet on-
dergaan in mysticisme en barbarij"
47



BERTUS AAFJES

UIT: HET KONINGSGRAF

VERLATEN KORF

Ik kan niet haten. Ik heb nooit gehaat;
Ik kan slechts met mijn hart en ziel beminnen,
Maar nu gij niet meer heerst, diep in mij binnen
Word ik als een verlaten honingraat.

Eerst ging uw gonzen en uw honinggeur,
Toen trok uit mij uw nijverige zoemen,
En heel uw meegebrachte geur van bloemen,
En nu ten leste gaat mijn eigen kleur.

Ik ben een holle korf, ontvolkt, verlaten;
Een zwarte mond wijst nog het toegangspad
Naar 't vroegre feest der volle honingraten
Die ik van top tot teen in mij bezat.
Ik zoem niet meer. Ik sta niet in de zon;
Geen Mei. Geen morgenlucht. Geen horizon.



GEDICHTEN

BOOM MET IBISSEN

Mijn boom is vol met ibissen gezeten,
Als in het groen gekraste hieroglyphen,
Die alle heimlijk aan je denken, lieve,
Maar wier betekenis is uitgesleten.

739

Zij zitten peinzend als gestold in 't denken,
Tussen mijn takken en mijn dichte blad'ren,
Niets te vertolken en niet te benaderen
Voor wie zijn aandacht aan hun schrift mocht schenken.

Maar soms stijgt heel hun witte stoet ten hemel
En ploegt zich door de lucht die schuimend blauwt;
Dan trekt hun slank en reikhalzend gewemel
De ogen tot zich van wie opwaarts schouwt.
Dan zou een opziend kind zelfs kunnen raden
Wat hen bezielt, die zwevende nomaden.
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MUSICERENDE MEISJES

Grafschildering

En met lichte handen, lichte voeten,
Spelen zij op harp en fluit hun spel,
Om de dood met gratie te begroeten;
Zwevend neergedaald in deze hel.

Drietal door de eeuwen musicerend;
Klokkenhuis in 't midden van de dood,
Tijd en ondergang met moed braverend,
Rap en rank en welvend aan de schoot.

En het graf waar hun gestalten zweven
Geurt als naar onzichtbare muziek,
Vit' onhoorbaarheden saamgeweven
En het parfum van een englenwiek;
En zij temmen met hun kleine stoet
Tijd en Dood en Ondergang voorgoed.



FRANK LULOFS

DE KLEINE ZEEMEERMIN

De dromen langs, de nachten over
dein ik de zachte morgen in.
Dan wieg ik mee in 't wuivend lover,
de rietpluim en het vruchtbegin.

Wanneer de witte sterren doven
en ik mijn lied en lief herwin,
dan wordt het land in 't licht geschoven

Hij vaart de stille meren over.
Ik zing voor hem, ik zing de zin
van morgenwind en wuivend lover
van rietpluim en van vruchtbegin.

Ik ben de kleine zeemeermin,
die in de prins is blijven geloven,
en hij haait moe de zeilen in ...
de dromen langs, de nachten over,
de dromen en de nachten in ...

Uit de bundel "De magere brug", die binnenkort bij de Firma J. M. Meulenhoff
zal verschijnen.



AMOENE VAN HAERSOLTE

HET VROUWENHUIS

Wanneer ik weer op de stoep van het Vrouwenhuis sta is het reeds
voorjaar - bolle winden - luwe luchten, en iets van dat voorjaar,
enkele seringen, paars en welriekend, voer ik mee in de hand.
Een haastig bezoek en nog vroeg op den dag. Want bij onze terug-
komst uit het warme land waar we den winter dachten te ont-
vluchten, vond ik, en reeds had ik me zorgen gemaakt bij het uit-
blijven der berichten, van mijn oude Doortje onrustbarend slecht
nieuws.
Ze zwierf om zoo te zeggen tusschen leven en dood.
Maar als ik binnen treed in de kamer na deugdelijk kloppen, lijkt
het uur me onbehoorlijk en voor bezoek veel te vroeg. Want een
vrouw in een paars jak floddert over een alreeds druipnatte vloer
met nog een emmer water en op een tafel zonder kleedje stapelen
de mij welbekende rieten fauteuil met het zemelkussen, de stoof,
de naaimachine, twee stoelen zich op. Eén raam is opgeschoven
aan de straat die ochtend-stil is: voor het andere venster hangt
nog het gordijn met de balletjes-franje neer.
En het gezicht op al dat gedoe, alle die reinheidspreparatieven,
roept de onmiddellijke gedachte aan groote schoonmaak bij me op.
Maar dan plots slaat me de schrik om 't hart, ik zie naar de bed-
stee, de hagelwitte gordijntjes zijn stijf dicht getrokken, ook komt
uit die beddestee niet het minste geluid. Hier zal toch, hier kan
toch, het onherroepelijke niet wezen. Ben ik droevig te laat, want
dit is een sterfkamer hier.
Dan richt de vrouw die de vloer dweilt zich plotseling op. Ze wijst
met een vinger op de bedstee van de dichte gordijntjes, en op de
teenen loopend, tot buiten de deur, gaat ze me voor.
"Mis - afgeloope - nee hoor, gelukkig nog niet. Door slaapt, mo-
menteel, ze is wat suf zoo gezegd, er niet heelemaal bij meer.
Maar wij", fier, "hadden het wel in de gaten dat U zou komen:
ze het nou geen besef, maar anders, 0 vast, ze zou het hebben ge-
vraagd: mijn Mevrouw komt, 't mensch is verwend. Na, doe U
mijn een plezier, geef effies de kamer een beurt. 't Is zoo klaar",
zegt de vrouw, "gaat U maar mee, hier kan U goed wachten." Ze
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sloft de lange gang door, ik volg op de hielen, dan duwt ze me
ergens binnen een deur.
"In de regentenkamer", zegt ze, "daar kan U wel zitten." En het
is in die regentenkamer dat ik antichambreer.
Hier is dan het vertrek waar het Vrouwenhuis trots op gaat, een
symphonie in bruinen en paarsen en grijzen: schilderijen, Griek-
sche mythologie, maar van Nederlandsch maaksel, raade drape-
rieën en veelroze van naakt aan den wand. In het midden een tafel,
waarover een grijs fluweelen kleed sleept met loodzware kwasten,
op die tafel een zilveren inktpot als een krullerig blank monument.
Een tafel voor regenten, groote zetels voor regenten er om heen.
Op een van die regentenzetels neem ik plaats. De stilte - de kleuren
die koel zijn, als berekend op kil-kuische effecten, en in een vitrine
de groote zilveren pakel die juist een straal zon vangt, die pokel
waaruit eens regenten de wijsheid hebben gepeurd. En dit is het
edel drinkgerief dat de plechtige stemming alsnog verhoogt.
Ik tracht dan die sfeer der regentenvergadering op te roepen:
zware plooienval van zwarte kleeding geeft slechts weinig gerucht;
handen waarvan de wijsvinger het signet draagt uit kanten man-
chet, vatten de ganzeveer of de snuifdoos; ernstig doordringende
oogen boven witte halskragen zien zeer vast me aan; en hoor, heeft
d.aar niet een zware nadrukkelijke stem de bedoeling van dit
plechtig samenzijn aldus verwoord: vrouwen, wij hebben onder
biddend opzien en zooals onze consciëntie dat voorschrijft, over U
allen, naar ons beste weten beschikt.
Als ik hier tien minuten ongeveer zit kraakt de deur.
Tot den binnentredende: "Goeden morgen Vader", heb ik gezegd.
"Mevrouw, mag ik maar voorgaan", vraagt hij deftig, "het kwam
mij zoo even ter oare dat Uw beschermelinge is ontwaakt en U
gaarne verwacht."
Vreemd, het is me of ik Vader's persoon vandaag voor het eerst
goed in me opneem, het is of ik dezen mensch voor het eerst van
mijn leven aanschouw. .
De Vader van het Vrouwenhuis dan is dun en dribbelig, hij is goed
verpakt in veel kleeding, maar wat je van Vader's vleesch ziet is
bleek en met hier en daar een levervlekje geweest. Vader draagt
een wiebelend lorgnet, daar achter zijn lichte kleurlooze dwepers-
oogen; door die brilIeglazen zijn dwepersblik die vasthoudend is
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en van kracht. Zijn stem is hoog, met iets juichends naar de wolken;
ze slaat een enkele maal over in een kleine falset.
Ik volg hem, de paarse seringen voor Door wuiven langs de deur-
post, ik let weer op het ijle licht van de gang, ik zal dat hier wel-
licht zoo veel niet meer zien.
Vader vertelt al gaande iets van Doortje, van lijden en strijden.
Dan, nog vrij plotseling, hebben we voor de zieke gestaan.
Is dat nu Doortje? Ik ben er even wel heel erg van geschrokken, dat
vale grauwe wezen, dat hoofdje met de smalle witte nachtmuts
getooid en klein als een kindervuistje op een halsje dat niet meer
dan adamsappel schier is, mijn arme oude vriendin, nu niet langer
gedaante, maar schim van zich zelf. Kan je zoo levend-dood in
een beddestee wezen voor het uiteindelijk sterven. Kan zóó al voor
de dood intreedt de aftakeling zijn. Ze ligt strak en stil, maar als
ik voor haar bed blijf staan, opent ze even de doodmoede oogen.
Ze fluistert: "Dag", en dit enkel~ zwevende woord, hoe los van tijd
en ruimte klinkt dat.
Maar dan, een skelettige hand gaat machinaal naar de halsdoek,
wurmt er aan, voelt zwakjes of die ne1jes en proper wel zit. Dit is
dan toch het gebaar van mijn oude lieve Doortje; dit is nog de
levenshouding van de Door die ik ken. Aldus even vertroost schuif
ik voorzichtig mijn seringen op 't bed.
Maar ze reageert er niet op.
Nu buigt zich de Vader over het bed heen: "Doortje, sluit even. de
oogen, ga nog wat slapen en als je wakker 'yordt is Mevrouw hier
nog bij je, wees maar gerust."
In het midden van de kamer biedt mij de Vader een stoel, en
tusschen ons komt dan het fluisterend gesprek.
"Alle die kamertjes en de bewoonsters die naar het einde toe gaan.
Sommige hebben een harden strijd, ze zijn als deze; bij andere is
het proces snel en gemakkelijk; ze vallen om zoo te zeggen Onze
Lieve Heer in de Hand."
Litteratuur van den bleeke, denk ik snel en ook snibbig. Maar van
deze onwelwillende gedachte, wat heb ik direct dan al spijt. Bleef
Vader het recht ontzegd zich ongekunsteld te uiten, die bleeke
dwepersoogen, die hebben wel wat. Heeft de Vader aldus mij wel-
licht iets te geven, in vertrouwen mij geestelijk openstellen voor
den Vader wil ik.
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"Doortje" , begint hij, "was er wel op voorbereid, ze meende zelve
dat ze zou heengaan. En van het leven te scheiden, ondanks haar
hoogen ouderdom, ze had er moeite mee, ach, .het viel haar zoo
hard. Enkele beschikkingen heeft ze nog gemaakt, want ziet U,
Mevrouw, voor de laatste zorg ligt hier in haar kast zoo'n simpel
doodshemd, zoo'n flodderding zou ik willen zeggen, uit de winkel
in manufacturen, gereed. Het was haar wenseh, het is hier anders
geen gewoonte, het ordinaire in dit Huis is niet zoo van pas: maar
het goeie goed, vond Doortje, kan m'n zuster best gebruiken, het
is niet noodig dat één van 't dozijn .
Ten Uwen behoeve disponeerde Doortje over haar beide antieke
pullen: ze zijn voor :Mevrouw, want, denk er aan, ze is me moeder
en me kind. En in haar ijlen later lieten die pullen haar nog niet
met vreê: ik hoor scherven, kreunde ze dan, ze slaan ze stuk, ze
breke me pulle, wees er toch zuinig op, ze zijn allegaar voor Me-
vrouw.
Het is niet makkelijk soms zoo'n vrouwengemeenschap, want
hebben alle die kamertjes zoo hun kleine geheimen, er blijft niet zoo
veel in het leven van die oude menschjes verborgen voor elkaar.
Het lijkt oppervlakkig bezien niet zoo bezwaarlijk, maar hier
leiding te geven dat valt heusch niet mee."
"Uw vrouw?"
,,0, mijn vrouw is een steun, ze was voor haar huwelijk assistente
aan dat gesticht voor ouden van dagen "Late Zonnestralen".
"Het was er", het hoofd deemoedig gebukt om eigen tekort in zulke
zaken, "zeer streng. Ja, mijn vrouw is goed onderlegd, ze heeft veel
te klagen hier over gebrek aan discipline. En misschien", zuchtend,
"ben ik ook wel toegeeflijk en wat zwak. Omstandigheden ... want
wat met ons driehonderdjarig jubileum dat harten en hoofden
met vreugdevolle verwachting vervulde, en wat met de smaad die
zoo onuitwischbaar ons tegelijkertijd sloeg."
"Merkte Door ook... ?"
,,0, :Mevrouw,zieken voelen fijn en dezulken, mag ik wel zeggen,

die zoo fel in het leven staan als Doortje, ze laten h~t aardsche zoo
bedroevend moeilijk los. Nog gezond, hoe met de gebeurtenissen
in ons Huis, U weet het, was ze bezet en ook gedurende haar ziekte
ving ze hier en daar iets op, een onvoorzichtig woord, een brok-
stuk, een flarde gesprek. Het vervulde haar zeer, het kleurde zich
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heftig, het vervormde zich in haar overspannen toestand geheel.
,Toen heb ik beter geacht, heb ik haar tenslotte kalm en rustig
van wat hier passeerde naar waarheid een en ander verteld."
"Ze bracht er U toe?"
"Ze braéht er mij toe, want nogmaals, de aardegebondenheid
van dezulken als Doortje is dwingend en groot.
Daar was dan allereerst dat blijde, daar was ons feest. De heele
straat vlagde, maar wij vlagden", zegt Vader dapper, "met een
dubbelgeweven oranje wimpel. Op de vlag waren de twee data,
die van de stichting van ons Huis, die van het jubileum, door
vriendelijke jonge dames in goud geborduurd. 's Morgens was
er aubade van de schoolkinderen, 's middags hielden de heeren
regenten receptie en de oudste inwoonster bood mijnheer den oud-
sten regent een bouquet aan; 's avonds was er wijn en taart voor de
oudjes, er is zelfs een goochelaar en een keurige toespraak van den
burgemeester geweest.
Van die vlag vooral, Mevrouw, kon Doortje nooit genoeg hooren.
Het heeft in haar", Vader zoekt zijn woorden, "een misplaatste
ijdelheid opgewekt.
- Sjonge, zei Door, sjonge, wat zalle ze opkijke van die vlag, die
me dan toch maar zoo eerlijk en netjes verdiende. Is onze vlag
van gewoon vlaggedoek, kun je begrijpe, welnee! Staan der soms
gouwe letters op de gewone vlagge van andere mensche, daar hoef
je niet an te denke, welnee. -
Ze zei het eenige malen, ze ging er in op.
- Doortje, geen verdienste, enkel genade - heb ik gezegd.
En van onze narigheid", vlug en schichtig, "weet U zeker al iets".
0, zeker, de heele stad wist "al iets" en hoe zou ik dan onkundig
zijn gebleven van het geval.
Vader schraapt zijn keel: "Het is niet anders, er is veel jalousie
onder de vrouwtjes, afgunst op een mooier kamertje nog wel het
meest. Het eene vertrekje", zegt Vader en zijn stem stijgt, "is zoo
te zeggen lieflijker dan het andere en in de stille avonduren rekenen
de buurtjes de yoor- en nadeelen uit."
Juist, ik voelde het aan, de stille avonden, de slapelooze nacht~n
en zeurige oudevrouwtjesgedachten die aldoor maar gaan; zij
heeft nieuwe meubeltjes uit het Modelhuis en de warme schoor-
steen van de keuken loopt net langs d'r muurtje; ik heb een losse
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poot an me bed, ook is m'n karpetje versleten en als ik dan niet
klaag is het enkel fatsoen.
"Als U er dan iets van weet", en Vader is zichtbaar opgelucht
omdat hij het ergste door woorden kan overbruggen, dan wilt U
wel beseffen, Mevrouw, dat een van de heeren regenten nog zóó
voor de schuldige heeft gepleit; daar was haar hooge leeftijd,
haar smetteloos verleden en bovenal van zoo oneinige waarde
de eer van ons Huis."
0, mijn man is in de rechten, ik heb er verstand van, dit zijn de
touchante gevallen waaraan de traditioneele mouw wordt gepast
als het maar eventjes kan.
"Was ze niet een klein beetje psychopaat, wellicht wat kindsch,
had ze geen slepende ziekte?"
"Neen", zucht Vader zorgelijk, "hoe we ook zochten, iets te
vinden voor een attestje was er niet."
En toen zei Vader als een die bedroefd is, maar in alle omstandig-
heden logis<::hte redeneeren verstaat: "Die vrouw Vlas, Mevrouw,
was zoo' verbazend geslepen, want gedurende een week wel
haast liet ze het rustig toe dat juffrouw Bok stiekum iets strooide
in haar koffie; slechts gooide ze die koffie in de gootsteen achter
Gezina's rug. Maar ze zei, ze sprak alsof ze het meende, zoo'n
lekker bakkie, Gezien, als jij toch ook zet."
"Gezina Bok was aan de beurt voor het kamertje van vrouw Vlas
op de zon, bij eventueel overlijden", sprak ik zakelijk, "en dat
schijnt de aanleiding tot de misdaad te zijn geweest."
Hij knikte: "Ja, en vrouw Vlas had het wel door. Ze zei niets, ze
wachtte en ze bespiedde haar prooi zoo tersluiks. Na een week vroeg
ze haar neef, den agent van politie, kwasi-toevallig op bezoek tijdens
het uur van de koffie. Die politie-agent zag Gezina de schuldige
handeling verrichten en hij haalde het fleschje met rattekruid
haar zoo uit den zak."
We zwijgen even, wc moeten dit onverkwikkelijke verwerken,
maar dan, het gaat hier om Door, spreekt Vader alweer.
"Dit droeve verhaal, Mevrouw, van de buurvrouw, wond Doortje
maar al te zeer op."
De buurvrouw - er gaat mij een licht op - natuurlijk - dat is
buurvrouw, mij bekend van de poes en de goot.
Reeds spreekt Vader door: "Die opwinding was gevaarlijk, Me-
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vrouw, in haar toestand; ze werd zieker en zwakker, toch wilde
ze er over spreken, het liet haar niet los.
- Het is puur zondig van buurvrouw, zei Door, wat er .een schan-
daligheid in de wereld toch is. -
Maar ik sprak: Doortje, denk er niet over, vouw de handen, het is
niet voor U.
Het is mijn taak", zegt de Vader eenvoudig, "te trachten die oude
zieke menschen te helpen, iets verder te brengen. Het is", vindt
Vader zuchtend, "een zware, maar loonende taak."
,,\tVas er", vroeg ik weifelend, "met Doortje wel het contact?"
"Soms", zegt de Vader, eerlijk als goud en zeer apostolisch, "soms
- misschien een moment - wellicht een flits."
Dan zien de lichte dwepersoogen me aan en die oogen hebben nu
een onmiskenbare vastheid, ook heeft de bleeke verheven hand
het verlossend gebaar.
"Mevrouw, wij menschen kunnen niet peilen, maar mij schijnt
de waarde van het verlichtend oogenblik ontzaggelijk groot."
Hij is even verloren in aandacht, dit alles raakt hem zoo nauw,
van zijn moeilijk leven en streven is hier wellicht de kern.
Een kleine stilte ontstaat. .
Maar is daar iets van kreunen, wellicht bewegen; is de zieke ont-
waakt? Hoor, is ze bij kennis, of ijlt ze alweer?
"Wat is er nu Doortje?"
Wij zijn bij 't bed.
Maar neen, ze is rustig, biedt het beeld als te voren: oogen ge-
sloten, klein stumperig hoofdje op mager knokelhalsje. Maar ver-
beeld ik het me of is er toch iets veranderd, heeft dat smalle gelaat
een weinig meer de natuurlijke kleur.
Daar staan we nu samen, de Vader en ik. Ik ga straks naar huis
waar andere plichten me roepen, daar zijn vele belangen: de
huishouding, de kinderen, mijn man. Niettemin, ik zal er vandaag
voortdurend aan denken, het kan me niet licht gebeuren dat ik
mijn Doortje, zij het slechts even, vergeet.
De vader blijft hier - het Vrouwenhuis is zijn leven. Hij gaat rond,
hij ordent, hij luistert, hij strekt bovenal de helpende hand. En
is het bestaan temidden van ou'de vrouwen, ieder in eigen kamertje,
misschien eng en besloten, ook in den levensavond, tusschen vier
muren in stilheid, wat kan er veel zijn.
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Ik meende dat ik het avontuur bezat, omdat ik vreemde landen
bereisde; maar in ons Vrouwenhuis, in 't stadje, wat is daar niet
gebeurd.
De kostelijke vlag met de oranjewimpel wapperde, fier om de eer
en het deugdelijk fatsoen van driehonderd jaren, de zaal werd
opgesierd, de regenten ten overstaan van de stad hielden er hof.
Dan was er het schandaal, buurvrouw reed uit in den dievenwagen
en grootst avontuur van al: Door's aardsch bestaan hing aan een
dunne zijden draad, er op of er onder, ze dobberde tusschen leven
en dood.
En bleeke Vader die zwaar tilt aan veler misère en zich voor het
Vrouwenhuis in laatste instantie verantwoordelijk voelt, wat krijgt
hij nu veel te verwerken, wat heeft hij te strijden, hoe is het met
hem?
Dwaalde ik met mijn gedachten even afvan de zieke in de bedstee,
nu ben ik er weer bij, voor honderd procent ben ik er bij, want
Doortje opent de oogen en hier is de-onverwachte winst, ook van
dezen dag.
Want zoo zichzelve, zoo geheel de oude Door als ze daar zoo plot-
seling is. Neen, ik heb me niet vergist straks, ze heeft iets meer
natuurlijks en er schijnt een andere tint door dat grauwige vale nu
heen; de oogen zien doordringend als vroeger me aan en als van
ouds is daar wel zwak, maar nadrukkelijk de stem.
"Ben je daar weer", zegt ze, "ben je weer thuis, dat is goed." En
een stokkige hand gaat in mijn richting.
Met intonatie van bezorgdheid: "Zal je denke an de pulle, niewaar
Vader. Het is maar, je kunt nooit wete, als mij soms iets mensche-
lijks overkomt."
En dan plotseling bevangt mij, Mevrouw, een zeer lichte roes.
"Praat er niet van Door, denk er niet aan", meen ik impulsief en ik
duw mijn afgegleden seringen dapper wat verder op het bed. "Nu
word je beter, nu word je veel beter, Vader zal goed voor je
zorgen, ik kom iederen dag, ik ben er nog meer dan je me zien wilt,
ik zal je vertroetelen, ik stuur je bouillon."
Daar is de afschaduwing van een glimlach op dat kleine gezichtje,
een glimlach die het doodelijk bleek aanschijn net even verlicht.
Dan sluit Doortje de oogen, ik maak me zelfverwijt, te druk heb ik
gesproken, ze kan nog niet veel hebben, nu is ze weer moe.
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"Kom Mevrouw", zegt de Vader en hij schuift me de deur uit:
"het mag haar even verheugen, maar ze is nog zeer zwak." Hij
volgt me, we vormen een kleine processie tot het einde der gang.
Dicht bij de deur een mansfiguur : "Mevrouw, dit is de dokter."
Gevleugeld woord van Door: dokter is een melkmuil, hij mot nog
veel leere, denk ik, en ik zie naar het elegant sportieve jongmensch
op. Een dokter voor rijke vrouwen, voor dames, zoo een die aan
rohkost en serum zijn reputatie opbouwt. Een blozend jong ge-
zicht, plusfours, das rood met geel, de kleur van de mode. Dan
regelrecht ziet dokter mij aan. Het zijn goede oogen, doktersoogen,
en ik zie een kleine vreugde aanlichten achter de bril.
Hij spreekt het uit: "Ik heb toch wel hoop nu."
De vreugde van den goeden arts over het arme leven dat hij wellicht
nog redt.
Schuw kijk ik naar den Vader. Tusschen hemel en aarde, wat kiest
Vader nu? Maar ook in deze fletse blauwe oogen zie ik iets vreugde-
vols blinken. Wanneer het verloren gewaande leven ons alsnog
wordt geschonken, meent ook de Vader, dan past vreugde en dank.
Daar staan we dan weer in de gang van het Vrouwenhuis, drie
stille samenzweerders - de dokter - de Vader - en ik.
Wanneer ons de genade alsnog wordt geschonken, dan houden wij
Doortje nog zoo graag een klein poosje hier.
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GEDICHTEN

ALTIJD

De aarde is zwaar, de sterren zijn ver,
en ik ben wentelensmoede,
wilde versintelen als een ster,
moet op en onder spoeden.

De zwarte, dikke wereld rond
laat ik mij onder het gaan
steigeren, kantelen op mijn mond,
opstaan en slapengaan,
opsteigeren, omkantelen op mijn mond,
opstaan, slapen gaan.

En lang nadat ik dood zal zijn
dein ik nog op en neer,
bevonden groot, bevonden klein,
een doodgewankeld heer.
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NACHT

Dieper naar voren kan ik mij niet buigen
over de wereldrand, spaarzaam verlicht.
Met het gelaat op blinde duisternis gericht
kan ik mij van Gods glans niet overtuigen.

De verste nadering betracht ik in de vele
gedachten die ik naar dat hol gebied
uitzend; talrijke keren niet,
doch ik verlies mij in dit koppig spelen

En in de pijn die tot een lust verdooft
om hun verminkte wederkomst waaraan
'k een wreed en zeker teken hecht van Gods bestaan:
dat ginds een wand is waar wat in hem gelooft
en tot zijn licht vliegt blindelings op stuit.

Doch wellicht hoort hij in de stilste nachten
het zieke ritselen van mijn gedachten
die zich te pletter fladderen buiten op zijn ruit.

Mei '41



MONTANUS

VERLOREN VICTORIAANS PARADIJS

N aar aanleiding van Britten's "Albert Herring"

Ieder vol'k heeft bij tij den de behoefte om zijn bestaan als. volk te
beleven en te markeren. Vroeger noemden wij dat: Geltungstrieb;
articulatie. Het is dezelfde drang die, zonder enig motief van uiter-
lijke ijdelheid, een kind soms voor een spiegel tijdenlang gebonden,
droomgebonden houdt. Het is de vraag: wie ben ik, wat ben ik, hoe
ben ik?
Het is een verlangen, dat niet verward mag worden met parade-
heroïek en c'ollectief patriotisme, waarvan onze schoolzang zoveel
galmende uitingen kent: want dat is een vorm van dj oe-dj oe, van
krachtopwekking ; geen articulatie, geen zelfbeschouwing. -
De volksbezinning immers is algemener van aard, en beoogt om
een overtuiging te winnen - die van het eigen bestaan: sum talis,
ergo sumo De eenling doet het, als verweer tegen de hem overheer-
sende deelverhouding tot de tribus waarin hij onder vreest te gaan;
en de tribus doet het, omdat zijn collectiviteit eigenlijk zó vaag,
zó historisch toevallig is, dat hij in critische periode licht twijfelt
aan de wezenlijkheid van zijn collectief bestaan. -
Bij den eenling uit deze auto-cadastratie zich veelal in dagboekvorm
oflyrische poëzie. Slechts bij belangrijke mensen die tevens begaafde
kunstenaars zijn hebben dergelijke documenten algemene waarde.
Uitsluitend subjectief behoeven zij niet noodzakelijkerwijze te zijn;
ze kunnen dat zelfs niet zijn: want ook de eenling, juist de eenling,
bestaat in en door zijn verhouding tot, zijn deelname aan het
algemene. Een treffend voorbeeld schijnen mij de Pensées van
Pascal. -
Bij de volkeren heeft deze zelfbeschouwing zich het eerst geuit,
althans het duidelijkst, in de geschiedschrijving. Want deze is een
voor de hand liggend middel, een spiegel die zich opdringt aan het
oog. Maar het gevaar ervan is evident: hoe licht zal daarbij nie~
die schijngestalte der volksbezinning, die ik hierboven parade-
heroïek noemde, infiltreren? En dan verliest het beeld zijn arge-
loosheid, dan wordt het een pose, een vertoonde scène, die geen

48
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bepalend gehalte meer heeft. Want een épopée, van dynastieën is
niet tekenend, niet eigenlijk voor énig volk - afgescheiden nog van
de gevaarlijke neigingen die uit wishful thinking en minderwaar-
digheidsvrees ontstaan.
Toch blijft het opmerkelijk dat, zodra een cultuur eenmaal een
afgerond, autonoom en auto-actief stadium heeft bereikt, vrijwel
altijd een croniqueur opstaat om het beeld vast te leggen. In het
feestjaar van den Drossaart behoeven we dit niet nader te staven. -
Wat hiervan ook zij - de panhoplie, de panhelenie bleek toch niet
meer bevredigend, zodra de volksgeest zich verfijnde en verduide-
lijkte. Men zocht naar scherper beeldingskracht, naar een meer
overtuigend middel, en naderde gevaarlijk dicht tot tendentie-
euse propaganda-lectuur. Voorbeelden hiervan - opzichzelf van
verrukkelijk gehalte, maar dat staat buiten ons onderwerp - zijn
Los Lusiados en Shakespeare's panegerie "This England" . - Zij
blijven belangrijk, omdat men daarin ziet pogingen om het volks-
wezen te bepalen anders dan door een beschrijving van de acta et
facta der "puissante baroenen en heeren" . Een meer algemeen,
haast: een meer abstract aspect begon achter het beeldenfries te
dagen. Het was natuurlijk, dat men verder zocht in de richting
van die abstrahering - maar met welke middelen moesten de ab-
stracties worden vertoond en voorgedragen?
De Franse Revolutie opende de weg tot de Roman de Moeurs, die
sinds zijn dageraad in de Decamerone en de Canterbury Tales
weinig ademruimte had gehad, anders dan in devolksklucht waar-
van Molière de mogelijkheden had geopenbaard.
En nu gebeurt hier weer een van die verrassende paradoxen van
het geestesleven. Het zou immers schijnen dat men, door te schrij-
ven over mijnwerkers of parfumiers in plaats van over kanseliers en
keizers, af moest dalen van de formule naar het geval, van de code
naar de casus, van het regiem naar de persoon. In wezen krijgt men
echter het omgekeerde te zien: waar tevoren het ambtsgewaad en
het kroonjuweel werden uitgestald, werd nu het levend bedrijf
getoond, het bestaan van wezenlijke mensen. En, als het een waar-
achtig tekenaar was die het beeld weergaf, herkende het volk
in dat menselijke bedrijf zich zelf, dus iets van de onvervreemd-
bare levensmystiek van het volksego, waardoor zo'n reproductie
de signifische kracht, de abstracte vertolking kreeg van de zuivere
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allegorie. Vandaar dan ook de bekoring van Toergenieven Hilde-
brand en Thackeray. -
Maar dit articulatiemiddel is slechts te hanteren door de aller-
grootsten. Want hoe licht verdwijnt niet het spel achter de spelers,
de aard achter de gebaren ...
Markant is het dan ook, dat dit middel steeds meer omvang eiste
en panoramatisch werd. Dit gevaar ziet men reeds bij Dickens;
en het vrijwel onvermijdelijke einde was dan ook de roman-fleuve:
Comedie Humaine, Rougon Macquart, Recherche du Temps
Perdu, Hommes de bonne Volonté, Forsyte en Wintersmoon. Zo
komt met tot de letterkundige musea, waar het klare moment van
volksbezinning verloren gaat in de overdaad van het raconteurs-
bedrijf. -
Dus zoekt de geest die zich herkennen en bekennen wil, naar nieuwe
vormen. Want zelfexpressie blijft een noodzaak voor elke cultuur
die een bewuste mate van zelfstandigheid heeft verworven.
Naar de wet van de spiraalgang voert nu dit verkennerspad ons
vaak terug naar vroegere uitgangspunten, op een -laat ons hopen-
ietwat hoger peil.
En zo schijnt er thans, via de roman of de comedie de moeurs,
weer een zekere neiging te zijn tot allegorie: technisch iets minder
werktuigelijk, iets minder opzettelijk dan Elckerlyck en zijn soort-
genoten, maar in systeem gelijk: de personificatie van abstracties,
de dramatisering van problemen.
Veelomvattend is het genre nog niet.
Een hoopvolle voorproef gaf Thornton Wilder met zijn aandoenlijk-
sober spel "Our Town". Verder ontmoette ik nog enige uitingen
van minder durabel gehalte, maar werd kort geleden zeer ge-
troffen door Benjamin Britten's cornische opera "Albert Herring".
Vreemd genoeg is deze Engelse volksallegorie, deze Christmas
Carol van onze dagen, gegroeid uit een Franse novelle: de Mau-
passant's "Rosier de Madame Husson". Die oorsprong is echter
niet functioneel, evenmin als de I taliaanse modellen waar Shake-
speare zich van bediende.
Het libretto van Eric Crozier, en de daarmee zo innig verknochte
muziek van Britten, zijn tezamen geworden tot méér dan een
genre-document, meer dan een periodebeeld of het grafschrift van
een gepasseerde generatie: deze opera is de formule, de quintessence
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van het Britse volksbestaan onder Queen Victoria. De figuren die
het stuk bewegen en bepalen zijn de eigenschappen, de postulaten,
de tendenzen van die ganse generatie.
Allegorie is een ontledingschema wier bedoeld effect is om ál het
bijzondere in algemeen verband te waarderen en te typeren, en
wel in enkele algemeen toepasbare en alom werkzame begrippen.
Het is dus verklarende analyse, die zich bedient van een fictie:
namelijk het abstractum, dat ten rechte geen verschijningsmogelijk-
heid, althans geen uitdrukkingsmiddel heeft in de subjectieve,
affectieve betrekkelijkheid van dit bestaan. Niettemin een fictie,
die even onmisbaar is als de methode van de algebra. -
Zeer licht leidt deze verenkelvoudiging tot de negatie van werke-
lijke elementen en componenten. Maar dat is het ergste euvel niet.
Hachelijker is het, dat deze kunstvorm, onkundig gehanteerd, zeer
plomp is, levenloos en onwaarachtig. Zij eist inspiratie, genie en
liefde: er mahlte einen Pflaumenzweig und lol er mahlte die ganze
Lenz... -
Het ligt in de aard besloten, dat iedere allegorie, moralistisch is en
een didactische strekking heeft. Want het bepalen van algemene
waarden is: loven en laken. En nu hangt de bekoring van allegorieën
af van twee voorwaarden, twee maatstaven: ten eerste moet dit
loven en laken geschieden op een zo subtiele toon, dat de toe-
hoorder zich geen onmondig pupil gevoelt en niet wordt gekwetst
door de verwatenheid van den leraar. Ten tweede dient die leraar
geen persoonlijke smaak en voorkeur bot te vieren, doch de latente
volksovertuiging te vertolken: want anders komt men op een gans
verschillend gebied - niet langer dat van het volksbewustzijn,
maar van de openbaring, de bekeringspredicatie. En die stelt ge-
heel andere litteraire eisen: die wil ontroering, twijfel en daarna
nieuwe zekerheid brengen, terwijl de symbolische articulatie
slechts het reeds aanwezige wil belichten en omlijsten.
De opera Albert Herring voldoet aan beide eisen.
De tekst en de muziek, de ganse scène, geven U een beeld van het
Victoriaanse Engeland dat U eigenlijk al kénde - een waardering
die U eigenlijk al half bepaald. En dan is het U aangenaam om
het zo helder, zo stijlvol te beleven, terwijl ge niet hoeft erkennen
dat deze opera nodig was omdat U zelf niet in staat was om normen
en typen te herkennen.
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Toch worden wij, niet-Britten, hierbij slechts getroffen inzoverre
deze fin de siècle ook in ons volk, in onze voorgangers heeft geleefd,
en hier dus ook voor ons sprake is van zelf-expressie en zelf-herken-
ning. Maar voor den Brit moet die sensatie vollediger, potenter
zijn: zoals een zelfportret iets anders moet zijn voor den schilder
als voor den kunstlievenden toeschouwer.
Er zijn redenen waarom dit zelfportret, deze zelfherkenning
juist op dit ogenblik zo belangrijk en leerrijk kan zijn.
Immers, het Britse volk - in vele opzichten de voorhoede der be-
schaàfde en verantwoordelijke mensheid - heeft tussen de periode
die hier beschreven wordt en thans, een zware, tragische en
aangrijpende omwenteling doorleefd, innerlijk en uiterlijk - een
dramatische staving van Toynbee's verstoringsleer.
Toen de eeuw zijn voltooiïng naderde, scheen het leven gekomen
te zijn tot vrede, evenwicht en gratie. De sociale waarden lagen
vast, in een welgetekend rechtsbestek. De aesthetiek was duidelijk,
behagelijk en statisch. De fysica diende den mens en zijn voorspoed.
God was in His heaven and all was weIl with the world, iedereen
en alles op zijn plaats ... Pax Brittanica - de zon ging nooit onder in
het Rijk. Kunsten en Wetenschappen bloeiden tot glorie en vermaak
der opulente burgerij, die er zelfs haar prettig-shockante rebellen
op na hield zoals de Tudors hun hofnarren hadden gehad: Wilde,
Shaw, Ruskin - en deze burgerie lachte sportief om de spot van
Figaro.
Kortom, het leven was aangenaam, bevredigend en raisonnabel,
de staat van volkomen euforie scheen zeer nabij. Wel was er nog
misère in de lage regionen, maar heeft niet de Heiland gezegd, dat
de armen altijd met ons zullen zijn? en het geweten blinddoekte
zich met welgemeten liefdadigheid.
Toen kwam de storm. Toen stortte alles ineen. Toen kwamen
chaos, drama en verbijstering.
Hegel creëerde de moloch-staat. Nietzsche verketterde de ethiek.
Marx vervloekte de chariteit. Einstein verbrak de classieke fysica.
Van Gogh verstoorde het coloriet. Debussy verwierp het contra-
punt en bracht de dissonant.
Alles viel uiteen: Becquerel en Curie droomden zelfs van de ont-
binding der atomen. De vaste wereld wankelde en duizelde. De
slaven en teutonen kwamen weder in beweging en de gekleurde
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rassen werden wederspannig: The lights of Europe are burning
low, weeklaagde Lord Grey of Falloden ...
In deze tyfoon heeft het. Britse volk zich waarlijk groot getoond,
innerlijk zeer rustig en sterk. Het heeft de branding der tijden niet
ontweken of ontvlucht, en het drama van afbraak en selectie niet
geweerd. In twee wereldoorlogen heeft dit volk voor zijn stijl en
zijn beginselen betaald met zijn bloed en zijn goud. De grote, be-
klemmende problemen is het vorsend tegemoet getreden en het
heeft, gelijk Gladstone, de zware eiken geveld die te lang het woud
hadden beheerst. En wie had dat gedacht van Gladstone, van
Soames Forsyte, met zijn city-bag, zijn vaste rente, en zijn ge-
riefelijke religie? Wie had dat gedacht van een volk dat zijn koningen
nog kroont naar de ritus der Plantagenets ?
En nu staat dit Britse volk in een wereld van laaiende ruïnes, en
het ziet terug naar die dagen van eerwaarde euforie ...
En dan zou het zo te begrijpen zijn, als die terugblik leidde tot een
wéeë nostalgie, aan de Wateren van Babylon: die schönen Tage
von Aranjuez sind vorüber ...
Ook zou het begrijpelijk zijn, als die terugblik leidde tot een bitter
dépit, een haatliefde, gelijk de onterfde schooier den gelukmens
veracht en haat. Dit vooral zou begrijpelijk zijn, want het is zo
menselijk om den arrivé te benijden en te beschimpen. Zo licht
gaat men, temidden van aangrijpende gevaren, patroniserend neer-
zien op een wereld van tevreden voltooïing. -
En dit zou haastig, oppervlakkig en zelfs ietwat onnozel zijn.
Want de wereld van Victoria - 0 veelzeggende naam! - was (hoe-
zeer bestemd om te verdwijnen) een unieke schepping~
Het is nu al haast niet meer te berekenen, hoeveel vernuft, geduld,
courage, speurzin, zelfbeheersing, constante vlijt en gevoel voor
proporties, bij miljoenen mensen nodig zijn geweest om een' zó
gave, coherente en wijdse structuur te bouwen, waarbinnen levens-
houding en rechtsnormen elkander steunden en staafden, en waar-
binnen een voortdurend streven naar schoonheid en tolerantie niet
slechts mogelijk, maar ook loffelijk was. Indien die wereld heeft
gefaald, zo is het, omdat de mens van die dagen niet toereikend
was... en de moed had om dat te beseffen.
Spreek echter niet laatdunkend of geërgerd van deze creatie.
Want slechts zelden is het den mens gelukt, om zó de wirama, de
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wereld harmonie in een tijdelijk systeem te omvatten, om zó een
periode te articuleren en coördineren tot een functioneel totum,
om zóveel eigenlijke sfeer te doen ontstaan. Men dient om nog
andere voorbeelden te vinden, terug te gaan tot het Athene van
PerikIes, tot het imperium van Vespasianus, tot Akbars Hindostan,
het Florence der Medici of het Hof van den Zonnekoning, en dan
vindt men bij lange na niet zo'n omvang ofzo'n stelligheid, het zijn
bewogen en broze fantazieën naast de pax brittanica van Kipling
en Jane Austin.
:Men dient, als onterfde nazaat, wel een sterke en wakkere levens-
moed te hebben om waarlijk vrij te staan tegenover een zo mo-
numentaal verlies; vrij, dus er aan terug te kunnen denken zonder
arcaqisch heimwee of wrange spijt. -
Zover is op te merken bij een eerste kennismaking, hebben de
auteurs van Albert Herring deze psychische kracht getoond.
Zij geven U die wereld, dat verloren paradijs - verloren omdat zij
er niet meer zouden kunnen leven - zonder haat of heimwee, slechts
met bezonnen liefde en tedere scherts, de scherts om het geliefde,
bezien met wijze ironie.
Ge ziet er de wereld van het Landhuis en van het Dorp: de mach-
tige en rechtlijnige Lady Billows, symbool van het sociaal gezag
dat een artikel des geloofs was; en haar entourage - de zalvende
dorpsdominé, de stramme politiechef, de klassebewuste bediende,
de welgedane burgemeester; en als voorwerp van hun zorg en
hun beginselen, de nette middenstanders en goedsmoedse dorpe-
lingen. Ook Satan ontbreekt niet aan de compleetheid van dit
zelfsufficiënte vestzakheelal : Sid de slagersknecht, die de verleiding
brengt, de onrust, het avontuur. Zo is hier alles op zijn plaats, en
woedt ook hier, gelijk het hoort, de strijd van goed en kwaad.
Toch geven de auteurs geen persiflage maar een parodie. Het ver-
schil hiertussen is dat persiflage gedreven wordt door haat of ver-
wijt, terwijl de goede parodie geboren wordt uit critische liefde, en
daardoor soms stijgen kan tot de hoogte van ontroering, waar de
humor woont, en de wijsheid.
Dit spel van een verloren wereld, die een rust en stelligheid kende
waar wij vergeefs naar trachten, is nergens kwaadaardig. Ik zou
het een critische idylle willen noemen. Ik moest soms denken aan
de Zauberflöte. De figuren worden gegeven in hun menselijke er-
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barmelijkheid: zij zijn zelfgenoegzaam en schijnheilig, eerzuchtig
en inhalig, maar alles op een plan waar de grote hartstochten niet
woeden - waar het Beest niet heerst. ..
Het drama is in pasteltint gestyleerd, en bezield van een liefdevolle
scherts die soms tot mededogen neigt, en die zelf even gracieus en
evenwichtig is als de wereld die er in getekend wordt. Ge kunt er
lang over napeinzen, en zonder pijn.
Slechts één uitzondering is er misschien, waar de vertederde glim-
lach verdwijnt: de dorpsdominé, die niet anders is dan een trieste
clown, een gladde lakei, die zijn hoge roeping onwaardig is. Hier
voelt men haast.een harde verachting, een haat waaraan het spel
overigens op zo blijde wijze is ontstegen. Ge vermoedt, dat de
auteurs ook deze figuur hebben willen bespotten met Aristofanische
helderheid, maar dat het hun niet is gelukt. Voelden zij - voelde
het Britse volk zich wellicht verlaten en verzaakt door een al te
prozaïsche clerus?
Misschien zie ik dit te scherp. De grenzen tussen persiflage en
parodie zijn soms heel précair. In elk geval - storend is dit accent
toch niet, want het wordt opgelost en meegenomen in een droom
van muzikale verbeelding. -
Als kunstwerk is deze opera niet machtig of aangrijpend. Er worden
geen heroïsche conflicten in uitgevochten, er schrijden geen titanen
door dit landschap.
Maar als menselijke uiting is het zeer merkwaardig en aantrekkelijk.
Er is, zoals ik zeide, moed en eenvoud vereist om zo vrij te staan
van een vroeger geluk - om een wereld te verlaten zonder die te
verloochenen.
Want de Engelsman van heden, geteisterd en geschokt door woeste
stormen, heeft inderdaad die wereld van Victoria verlaten, en
zou niet terug willen naar dat arcadië. Hij is dankbaar voor het
goede en waardige dat stamt uit die dagen, maar hij zou er niet
meer kunnen leven.
En: eerst dan is een paradijs verloren, als de verstotene er niet
terug wil keren. Dan eerst is hij in staat tot een oordeel, dat nieuwe
vergezichten opent. Dan ziet hij zichzelf zoals hij is geweest, sine
ira et studio, en kan hij beginnen te denken over de toekomst van
zijn beginselen en zijn stijl. -
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Tot de belangrijkste geschriften die na de bevrijding in ons land
zijn geschreven, behoort het boek van Dr C. J. Dippel : "Kerk en
wereld in de crisis" 1). Het verdient de opmerkzaamheid van een
grotere lezerskring dan die voor wie het in de eerste plaats is bedoeld.
De lezers die de schrijver zich voorstelt te bereiken, of liever die
hij graag zou willen bereiken zijn zij, die zweren bij christelijke
"beginselen", volgens welke zij de politiek, de economie, het maat-
schappelijk leven in zijn geheel geregeld willen zien. Wanneer zij
dit boek lezen, zonder vooringenomenheid, kunnen zij door een
gezonde twijfel aangeraakt worden. Vervolgens heeft dit boek iets
te zeggen aan de "liberale christenen", voor wie de christelijke
traditie - stichtelijker memorie - wel dierbaar is gebleven, maar
voor wie de barthiaanse theologie, waarbij dit boek aanknoopt,
een vreemd en zelfs een bizar element is. Zij kunnen hier op het
stuk van maatschappelijke consequenties uit dit orthodoxe Christen-
dom een leerzame afrekening met hun dierbare tradities vinden.
Dan zijn er nog de niet-christenen, van onderscheiden politiek-
sociale opvatting, die in een taal, die ze vaak moeilijk zullen ver-
staan, maar die zeer op de man af is, en dan zeer verstaanbaar
en overtuigend wordt, in aanraking komen met gedachtengangen
die het de moeite loont te leren kennen, en met een man die waard
is om aangehoord te worden. Te hunner geruststelling kan ik dan
mededelen dat de schrijver geen theoloog is van beroep, maar dat
hij zich als chemicus dagelijks bezighoudt met de problemen van
de moderne natuurwetenschap, dat hij van de aard en werking
van een groot-industriële onderneming op de hoogte is en de
arbeiders kent die erbij betrokken zijn. Hij neemt geen stelling
tegenover de niet-christenen, omdat zijn Christendom hem doet
verstaan dat God zich niet gelegen laat liggen aan allerlei denomi-
naties die met het adjectief christelijk zijn voorzien. Met andere
woorden: dat de antithese radicaal verwerpelijk is, maar dan ook
zo radicaal dat hij durft te beweren dat christelijke partijen, christe-
lijke cultuur, christelijke staat samenvoegingen zijn die het woord
christelijk ontkerstenen.
1) Met ondertitel: Een appèl tot christelijke solidariteit in een democratisch-socialis-
tische politieke en maatschappelijke omwenteling. Met een ten geleide van Prof. Dr K.
H. Miskotte, uitgeg. door Boekencentrum, 's Gravenhage, 1947.
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Tenslotte zijn er dan natuurlijk de wellicht niet zovelen die als
gelovige christusbelijders nochtans, of beter juist, met wantrouwen
en niet zonder bitterheid de Z.g. christelijke beginselen hoe langer
hoe duidelijker zich zien aftekenen als beginselen van behoudzucht
en angst, die aan het Christendom zoals de schrijver het ziet, juist .
onbekend zouden moeten zijn. Voor zulke lezers, en men zou
alleen maar mogen hopen dat zij onder de jongeren talrijker voor-
komen dan onder hen die reeds te lang onder de christelijke be-
ginselen hebben geleefd, kan dit boek slechts een troost, een aan-
sporing en een heilzame verontrusting zijn.
De schrijver is zich diep bewust dat wij in een crisis verkeren

waarin een bundeling van mensen nodig is op zeer bepaalde poli-
tieke en sociaal-economische doelstellingen. In dien zin accepteert
hij de voorrang van het practisch nodige; men zou ook kunnen zeg-
gen dat hij het primaat der politiek, zoals Dr J. Suys in: "De
nieuwe politiek" dit eerst-nodige heeft genoemd, heeft aanvaard.
Deze politiek zou een christelijke politiek moeten zijn, maar zo
dat niemand het er aan kan zien. Het woord christelijk in de
gebruikelijke verbindingen noemt de schrijver zinloos en mis-
leidend, omdat het oordeel over wat werkelijk christelijk is bij
God berust.
Al richt het boek zich volgens de schrijver allereerst tot de

Hervormd-kerkelijke gemeente, hij stelt zich ook voor dat de niet-
christen in dit boek wellicht iets kan leren begrijpen van wat
reformatorisch denkende socialisten drijft en wat zij bedoelen. Dit
boek beoogt dus de doorbraak te helpen bevorderen die, in wijde
kring gehoopt voor en even na de bevrijding, zo droevig in het
zand van behoudzucht, onwil en onvermogen tot hernieuwing is
verlopen. Daarom is het voor vele niet-christenen (in wie de
schrijver geen "vijanden" van zijn geloof ziet) zeer opwekkend zijn
. beschouwingen te overdenken. Elk waarachtig getuigenis - en dat
is dit boek - elk dwingend betoog, ook dat welks praemisse men
niet kan aanvaarden of ook soms niet kan verstaan, maar dat zo
weinig schroomt heilige huisjes te ontzien, omdat zijn loop nu
eenmaal rechtuit moet gaan, verdient onze belangstelling, wanneer
het fundamenteel en onverbloemd de totaliteit van ons scheef-
geraakte ingewikkelde wereld bestel wil bezien.
Voor de niet-christenen - laat ik ze nu maar eens humanisten
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noemen - is het belangwekkend dat de schrijver hier de stelling
poneert dat de tijd van de macht van het Christendom, van de chris-
telijke cultuur voorbij is. Een enorme stelling, zegt hijzelf. Hij
bedoelt ermee te zeggen dat de brede achtergrond van zekere van-
zelfsprekendheden, die voortkomen uit de ontmoeting van het
Evangelie met de menselijke strevingen niet me~r aanwezig is.
Hij wil natuurlijk daarmee allerminst zeggen dat hiermee de
onwaarde van het Christendom is aangegeven. Integendeel, als hij
zegt dat het Christendom dood is voegt hij er meteen aan toe, zo
zou men kunnen zeggen: leve het Christendom.
Dit betekent dan: wanneer de Z.g. christelijke mens eigenlijk ge-
worden is tot een ontkenning van de christen, ',Vanneer zijn van-
zelfsprekendheden op allerlei terreinen liggen, die los zijn van het
Christendom, maar die hij gewend is gebleven of geraakt met het
woord christelijk te tooien, dan hernieuwt uit de dood van het
Christendom het Evangelie zich in zijn vrije, critische en dyna-
mische kracht.
Wat ook duidelijk wordt voor hen die de barthiaanse theologie
niet hebben kunnen volgen, omdat zij haar begrippentaal niet kun-
nen vatten, is dat deze theologie de weg heeft vrijgemaakt voor
een practische politiek, die de gangbare christelijke politiek radicaal
veroordeelt. Er is kennelijk altijd wel een tegenstelling geweest tus-
sen het z.g. officiële Christendom en het Christendom van de ware
of oprechte christen. En dit spraakgebruik heeft steeds een diepe
zin gehad. Ook nu blijken door de werking van deze nieuwe
theologie, die toch iets meer en anders is dan zo maar een neo-
orthodoxisme, verscholen krachten in het Christendom gewekt te
zijn, die in het officiële Christendom, dat er zo glansrijk in geslaagd
was zich te conformeren met de macht en het burgerlijk behoud,
onbekend waren geworden. Het is misschien overbodig er nog eens
opmerkzaam op te maken dat er in deze ingewikkelde theologie
geen sprake is van toenadering tot het humanisme - in tegendeel.
Misschien is het toch minder paradoxaal dan het lijkt, dat huma-
nisten in dit hun zeer vreemde, iets verwants kunnen ontdekken,
een menselijkheid die men het best zou kunnen aanduiden met
het door de schrijver graag gebruikte woord: zakelijk. Want aan-
trekkelijk in dit boek is de menselijke toon, de bewogenheid en
zelfs de zo hartelijk aandoende onstichtelijkheid, die niet zonder

I
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stichting is. Dit treft de niet-christelijke lezer die geen ogenblik zal
vergeten dat hier een christelijke man aan het woord is, christelijk
dan in die betekenis die eigenaardig genoeg, ook het niet-christe-
lijke volksdeel laat gelden als iets dat eerbied afdwingt, al kan
hetzelfde woord christelijk ook weer de samenvatting zijn van wat
behoudzuchtig, huichelachtig en achterlijk is. Dr Dippel haalt
christelijke schotjes omver, die voor hem een zeer heidens aanzien
hebben. Fel wordt de antithese aangevallen, de "souvereiniteit in
eigen kring", de afgescheidenheid, het doortrekken van de kerke-
lijke begrenzingen in de politiek, in de sport, ja in wat al niet.
Waar de schrijver telkens op terugkomt, dat is de menselijke ver.
antwoordelijkheid, in tegenstelling met het volgen van een christe-
lijk geheten vaandel. Deze verantwoordelijkheid wordt gedragen
door een sterk roepingsbesef en toont hem de mogelijkheid van
samenwerking met "andersdenkenden" voor practische doeleinden.
De schrijver verwerpt ook de gemakkelijke vereenzelviging van
Gods wil met een eigengereide christelijk genoemde uitleg van de
historie. Als hij schrijft: "De geschiedenis is nimmer als van God
uit te interpreteren" dan ligt hier stof voor een lange en vrucht-
bare overdenking. Dr Dippel's mening is dat de weg der geschiede-
nis een niet-uitlegbaar mysterie is.
Het boek is verdeeld in drie gedeelten. Het eerste beschrijft de
crisis, het tweede het "pastorale antwoord", het derde, dat meer
dan de helft van het bijna 500 blz. lange compres gedrukte boek
beslaat, heet: "Concreet-politiek antwoord". Over dit gedeelte
moeten we uiteraard kort zijn, omdat hier zoveel besproken wordt
dat zelfs een opsomming mij te ver zou voeren. De schrijver pleit
voor een democratisch socialisme en legt de nadruk op de totale
democratie. Hij heeft een open oog voor het gevaar van demo-
cratische traagheid en halfzachtheid en van de formele democratie.
Hij kan het zich heel goed indenken dat de Russen deze formele
democratie door hebben en ze honen en ons niet vertrouwen.
Uiteraard is zijn houding als christen tegenover het communisme
afwijzend, maar hij vindt het contact met de Russen en voorlich-
ting over wat zij bereikt hebben allernoodzakelijkst; hij is over-
tuigd dat de wijze waarop het communistisch gevaar wordt be-
handeld erger is dan het gevaar zelf. Hij toont aan welk een
essentieel verschil er bestaat tussen nationaal-socialisme en com-

•
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munisme, die in christelijke - en ook in niet-christelijke - krin-
gen zo gemakkelijk worden vereenzelvigd. In de communistische
fouten ziet hij vooral die van onze eigen cultuur. Ten opzichte van
de P.v.d.A., in welke partij hij het noodzakelijk vindt dat de
socialistische christenen hun plaats zoeken, betwijfelt hij of ze wel
een radicale politiek zal voeren. Er zijn tekenen, zegt hij, dat ze
aarzelt. "Het zal hard nodig zijn dat de radicale christenen deze
aarzeling overwinnen." Hij vreest een systeem van sociale correc-
ties in plaats van een socialistische politiek. Het spreekt vanzelf
dat er eveneens punten besproken worden waar tegenstellingen
blijven tussen zijn christelijke opvattingen en de niet-christelijke,
b.v. inzake het onderwijs, maar ook hier zijn de kwesties duidelijk
en onbevangen gesteld.
Het boek is lang geworden, eigenlijk te lang. De schrijver heeft
zich niet kunnen begrenzen en dikwijls herhaald, maar dit neemt
niet weg dat hier een merkwaardig werk is geschreven met een
vaart en een élan die de lezer meeslepen. Een boek, welks zeer
christelijke toon niet-christenen menselijk en overtuigend voor-
komt, welks menselijke toon christelijke lezers zeer christelijk zou
moeten aandoen. Weldadig is ook naast de geestdrift de zakelijk-
heid en de nuchterheid, de humor en een zekere vrolijkheid, waar-
door het ondanks de bittere ernst waarmee het geschreven is, toch
weer niet zwaar op de hand is.

O.N.
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Tegelijkertijd brengen twee ernstige feiten de gewetens van velen
in ons land in beroering: de arrestatie en gevangenhouding van
de beide leiders van den vroegeren Joodsen Raad, Prof. Cohen en
Asscher twee en een half jaar na de bevrijding, en het rapport
over het Rode Kruis waarvan de volledige publicatie ongeoorloofd
lang op zich laat wachten. Twee ernstige zaken die. te vergelijken
zijn en waarin reeds lang naar opheldering was uitgezien. Ernstige
beschuldigingen: het werk van den Joodsen Raad heeft gefaald,
hij heeft ernaar gestreefd het lot van de Joden die werden gedepor-
teerd te verlichten, maar kon en mocht men zich daarmee nog
inlaten toen de misdadige bedoelingen van de nazis steeds duide-
lijker werden en de noodorganisatie van de Joden voor hen zelf
een gevaar was geworden! Het andere geval: Gevangenen van ver-
schillende nationaliteiten ontvingen door het Rode Kruis in de
kampen in Duitsland levensmiddelenpakketten en in het begin van
,45 werden zij naar hun' land teruggebracht, door de hulp van het
Rode Kruis. Voor ons land is het Rode Kruis in gebreke gebleven,
duizenden zijn omge~omen die gered hadden kunnen worden, de
schuldige nalatigheid wordt geweten aan landgenoten die in het
buitenland thans de hoogste posten bekleden.
Wij mogen niet vooruitlopen op het onderzoek in de zaak van den
Joodsen Raad noch op het rapport over het Rode Kruis. Wij be-
denken alleen, dat in beide gevallen de verdenking bestaat, dat
beleidsfouten gevolgen hebben gehad waardoor mensenlevens in
de waagschaal zijn gesteld. Wij wachten het onderzoek over de
aansprakelijkheid voor de gevolgen af. Maar wij vragen ons af,
moesten in het ene geval de mannen, die zij het op nog zo feilbare
wijze in een afschuwelijke dwangpositie getracht hebben aan het
lot der Joden nog te doen wat zij meenden dat gedaan kon worden,
als verdachte misdadigers worden gevangen gezet, terwijl in het
andere geval de verdachten op hun hoge verantwoordelijke posten
ons land blijven vertegenwoordigen en zelfs niet geschorst zijn!
Het verschil in behandeling is groot, het verschil in ernst der be-
schuldigingen niet, het geeft de ontmoedigende gewaarwording dat
hier met twee maten wordt gemeten. En dat, terwijl in het eerste
geval zeker eer verzachtende omstandigheden vallen aan te nemen,
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want de leiders van den Joodsen Raad stonden tegen den Duitsen
muur, de heren in Londen konden vrij hun taak verrichten; de
mannen van den Joodsen Raad mogen gefaald hebben, zij stonden
voor bovenmenselijke moeilijkheden, en wie in ons land kon steeds
intijds weten hoe hij had te handelen en wat daarvan de gevolgen
zouden zijn, in de ongekende vreselijke situatie waarin wij waren
geraakt en onze Joodse landgenoten het allermeest? De leiders van

. het Rode Kruis in Londen hadden slechts hun plicht na te komen
en zij waren in de gelegenheid hun taak normaal te vervullen doch
zij lieten het na. Voor hen was er geen dilemma op leven en dood,
hoe zij moesten kiezen en wat er moest worden gedaan; zij konden
beseffen wat er gedaan moest worden en dat verzuimen ervan een
zaak van leven en dood voor duizenden kon worden. In het eerste
geval was het een bovenmenselijke eis, precies te weten hoe er
moest worden gehandeld, in het tweede geval was er de duidelijke
menselijke plicht dat alles gedaan moest worden om hulp te bieden
aan onze gevangenen.
Wij hebben de gegevens nog niet waarop een oordeel mogelijk
wordt, maar wel weten wij, dat men zich aan de gevangenhouding
van Prof. Cohen en Asscher alom, tot in de oud-illegale bladen
waar men scherp pleegt te oordelen over wie zich te ver met de
Duitsers hebben ingelaten, heeft gestoten; dat men algemeen over-
tuigd is dat deze mannen geen poging tot ontvluchting zouden
doen als men hen had vrij gelaten; en dat wij bijv. in de kring
waar men hem uit dagelijkse samenwerking sinds vele jaren kent,
aan de Universiteit, tegenover Cohen niet anders dan volledige
achting ontmoeten en de overtuiging van zijn onbetwijfelbare
integriteit; en eindelijk, dat in dit land, dat niet beter is dan enig
ander en waar dan ook niet minder dan in andere landen het voort-
woekerende anti-semitisme ingang vindt, tot het uiterste alles ver-
meden dient te worden wat aan dat euvel voedsel kan geven. Hun
invrijheidstelling, onverminderd het onderzoek, zal het met hun
gevangenhouding bezwaarde rechtsgevoel van tallozen in den
lande verlichten.

•
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Boekaankondigingen

Rencontres Internationales de Genève, L' Esprit Européen 1947

Van 2- I6 September 1946 kwam in Genève de eerste na-oorlogse con-
ferentie bijeen van intellectuelen uit verschillende Europese landen -
een Zwitsers initiatief ten einde inzake het wezen en de waarde-bepaling
van de "Europese geest", en de crisis waarin hij is komen te frerkeren,
veelzijdige voorlichting te doen geven en hierbij een uitvoerige discussie
te doen aansluiten. Negen voordrachten door wat men zo niet de keur
dan toch een keur van het Europese intellect, althans in zijn litterair-
filosofische sector, kan noemen - drie Fransen (Benda, Guéhenno, Ber-
nanos), twee Frans-Zwitsers (De Rougemont, De Salis), één Engelsman
(Bender ), één Italiaan (Flora), één in Rusland geacclimatiseerde Hongaar
(Lukacs) en één Duitser (Jaspers) - vormden het uitgangspunt van de
discussies, waarvoor afzonderlijke bijeenkomsten werden belegd en
waaraan behalve door de sprekers ook - voor zover de tijd het toeliet -
kon worden deelgenomen door de bezoekers en door een twintigtal
hunner deelgenomen werd. Representatief voor belangrijke geestes-
stromingen waren vooral De Rougemont, Lukacs en jaspers, in wie resp.
het personalisme, het marxisme en het existentialisme aan het woord
kwam, en de belangwekkende discussies naderden hun hoogtepunt in
de antithese Lukacs-jaspers, juist door de pogingen - waarbij wij Mer-
leau-Ponty, redacteur van "Les Temps Modernes", willen noemen -
om tussen beider denkrichtingen een brug te slaan. Niettemin gaf het
geheel een beeld van verdeeldheid, zodat een gezamenlijk manifest,
waarmee deze Europese élite zich tot de Europese publieke opinie had
kunnen richten, achterwege moest blijven. Maar de vruchtbaarheid
van dit eerste na-oorlogs contact, dat tot verheldering en althans
enigermate tot beter wederzijds begrip bijdroeg, verdiende inderdaad
de vastlegging in boekvorm.
Bij de uitgeverij "Vrij Nederland" verscheen onder de titel Rekenschap
van Europa een, door Dr. Ernst von Schenck ingeleide, vertaling van de
in Genève gehouden voordrachten, benevens een verdienstelijk samen-
vattend overzicht van de discussies.

j. S.



AAN DIT NUMMER WERKTEN O. A. MEE:
SJOERDLEIKER,geb. 1914

Debuut in 1934 met verzen in De Vrije Bladen. Publiceerde o.a. Drie Ge-
tuigen (roman), is secretaris \"an de redactie van De Nieuwe Stem, werkt
ook mee aan Podium en Critisch Bulletin.

DR J. P. VANPRAAG,geb. 19II
Studeerde Ned. taal en letterk., gesch. en paedagogie aan de Universiteit
te A'dam, is leraar in Dordrecht. Publiceerde: Wordende wereld .(1938),
Henriette Roland Holst (1946), Modern humanisme (ter perse).

BERTUSAAFJES,geb. 1914
:vriddelb. opleiding aan een R.K. college, studeerde archeologie te Rome.
Publiceerde o.a. Het gevecht met de Muze (1940), Het zanduur van de dood
(1941), Gerrit Achterberg, de dichter van de sarcophaag (essay, 1943), Een
voetreis naar Rome (1946), Maria Sibylla Merian (1946), Het Koningsgraf
(ter perse).

FRANKLULOFS,geb. 1919
Candidaat Nederlandse letteren, student a.d. Gem. Univers. te A'dam.
Publiceerde in De Gids, Centaur, Proloog, Columbus, De Zes Vlijghen
(ill.). Ter perse: De magere brug (poëzie).

LBOVROMAN,geb. 1915
Ging in 1932 biologie studeren te Utrecht. Na op 14 Mei 1940 uit Neder-
land te zijn gevlucht voltooide hij zijn studie te Batavia, waar hij leefde van
biologisch werk, schrijven en illustreren. Hij raakte in Japanse krijgs-
gevangenschap, tijdens welke hij gedichten schreef. Woont thans te New
York, publiceerde behalve tijdschriftbijdragen een bundel Gedichten.
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ANTHONIE DONKER.

'De Einder-'
LYRIEK DER

NATUURVOLKEN
Verzameld, ingeleid, van aantekeningen voor-

zien door
DR W. MUENSTERBERGER

VERZAMELDE GEDICHTEN
gekozen uit de bundels

In Nederlandse verzen overgebracht door
HELLA S. HAASSE

ACHERON, GRENZEN, KRUISTOCHTEN, DE DRAAD

VAN ARIADNE, GEBROKEN LICHT, ONVOLTOOIDE

SYMPHONIE, ORCUS EN ORPHEUS

Geïllustreerd door jettie Olivier

Geb. f 5.95

Geb. f 6.90

De hier verzamelde gedichten zijn door de
dichter bijeengebracht uit de tot 1941 van
zijn hand verschenen verzenbundels, waar-
van het merendeel is overgenomen. Enkele
ongebundelde verzen werden ingevoegd.

,Alle gedichten werden in de winter van
1944-'45 herzien. De veranderingen bleven
tot het uiterste beperkt; de herziening werd
zo strikt mogelijk in de geest van en als het
ware uit de kern van het gedicht ondernomen.

Dr M uensterberger, de bekende onderzoeker
van primitieve beschavingen, schrijft in zijn
heldere en instructieve inleiding: "Ik ben er
van overtuigd, dat wij deze mensen (de pri-
mitieven) door hun gezangen individueel
meer benaderen; dat wij, door kennis te
nemen van hun dichtkunst, ook hun ge-
dachten en gevoelsleven beter leren kennen;
dat wij hieruit gemakkelijk kunnen opma-
ken: zij zijn mensen zoals wij, mensen met
hun liefde, hun gramschap, mensen met hun
trots en ijdelheid. Zij haten en kunnen door
smart ten onder gaan en dit uiten zij in
hun verzen - evenals onze dichters."

S. VESTDI]K

DE TOEKOMST DER
RELIGIE
Geb. f8.90

PROF. DR C. G. ]UNG

DE
CATASTROPHE

ARNHEM

Geb. f3.90

Psychologische beschouwingen
over

Europa'sjongste geschiedenis

Een aantal opstellen van de ver-
maarde Zwitserse psycholoog en psy-
chiater, geschreven tussen 1936 en
1946, die alle tot middelpunt heb-
ben de door het Nationaal-Socialis-
me ontketende revolutie en oorlog.
Een zeer waardevolle bijdrage tot
begrip van onze cultuursituatie.

Verkrijgbaar in de boekhandel
LOGHUM SLATERUS N.V.VAN

. Een uitvoerige critische studie over
:' het verschijnsel der religie, over-
wegend psychologisch van methode.
Het betoog verrast door oorspronke-
lijke kijk, onve~itioede uitzichten en
'een nieuwe belichting van tal van
problemen, die met de religie samen-
hangen. Het verrijkt uw inzicht
omtrent de religie als cultuurver-
~chijnsel, het verdiept uw inzicht
"in 'eigen overtuiging.

N.V. DRUKKERIJ G. J. THIEME - NIHlEGEN
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