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Fred Pleiler

EMMAUS

Het land is oeverloos
en leeg,
de bomen zijn met touwen
aan de hemel
opgehangen,
er is geen grond, geen
bodem meer die dit
verlangen
nog dragen kan.

De koele schaduw
heeft zich schuw
verscholen
en elke struik
verkommert onder dit
gewelf;
ik hoest het droge stof
dat afstuift
van mijn zolen
en ben met niemand
meer alleen
dan met mezelf.
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"

In de verlaten ruimte
plotseling
een mens-
zijn lichaam vult
de horizon,
zijn hand verkort.
het eindeloze
tot ontmoeting,
zijn ogen zijn de grenzen
van mijn blik
zijn stem
is vriend
zijn woorden zijn
begroeting

Als ik mijn doel bereik
is hij weer heen,
wat hij gezegd heeft
ben ik al vergeten,
maar vogels zingen
voor mijn raam -
daarop
heb ik mijn avondbrood
gegeten.
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KONSEPSIE

De wind is een armvol leven
de maan oogt in de duisternis
ik moer je nog iets geven
maar ik weet niet wat het is.
Vergeef me
ik heb het beloofd
maar het is zo laat
en zo donker
in mijn hoofd.

Ik moet je nog iets geven
het is zo'n zachte nacht-
de wind heeft een handvol leven
voor je meegebracht.
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H. ]. Smeding

HAM LET EN DE FLUIT

Wie zijn werk maakt van het beoordelen en peilen van mensen,
die weet dat een mens uiteindelijk onpeilbaar is. Hij kan zijn proeven
zo nauwgezet mogelijk doen, de resultaten zo juist duiden als kennis
en fantasie hem toestaan, hij kan de ander in een echte ontmoeting
zowel critisch als respectvol tegemoettreden - er blijft iemand tegen-
over hem zitten, in wie hij slechts gedeeltelijk vermag door te dringen
en die hij tenslotte volgens zijn eigen normen beoordeelt. En een twee-
de kan ook met een oordeel komen, dat van het zijne verschilt. Dan
beleven deze twee aan elkáár het raadsel van de ander en zo ontstaat
hetgeen men een discrepantie pleegt te noemen.
Het intrigeert de psycholoog nu in hoge mate of dergelijke dis-

crepanties ook op te lossen zijn en er komen zelfs momenten waarin
hij meent dat de psychologie geen waarde heeft als zij uiteindelijk niet
vermag uit te maken: zo en zo is of was deze mens, zo zijn zijn drijf-
veren, zijn kern, z'n structuur, z'n houding tegenover zichzelf en
tegenover de buitenwereld - en dan moogt gij hem verder apprecië-
ren al naar gij wilt.
Tenslotte wil hij dit aan de figuur tonen, die al eeuwen lang de

meest onpeilbare van alle menselijke schepselen is geweest - aan
HamIet: de man over wie driehonderdvijftig jaar zo totaal verschil-
lend is geoordeeld en zelfs gericht. Een opvatting dat iets kàn heeft
immers pas waarde als zij zich aan de moeilijkste opgave meet! En
bovendien: de HamIet is een van de schoonste en rijkste meesterwerken
van de wereldliteratuur: men kan zich er jaren in verdiepen en zijn
schoonheid zowel als z'n raadselachtigheid worden groter.
Is dit een al te vermetele taak, die hij zich stelt? In elk geval zal hij

beginnen met zichzelf vele waarschuwingen voor te houden - waar.
schuwingen ingegeven door de tallozen die er vóor hem over schreven
zowel als door zijn behoefte aan zelfironie. Hij kan dit werk niet be-
ginnen zonder een zeker paradoxaal ingesteld-zijn, zonder te geloven
in wat onmogelijk is, zonder zich voor te houden dat hij aan de vele
duizenden commentaren er slechts één toevoegt (tussen 1877 en 1935
verschenen er meer dan 2000!) en hij glimlacht om zichzelf als hij
bij de fijne cultuur-kenner R. ]acobsen leest: "Elke HamIet-studie
bestaat uit twee gedeelten: een goed, waarin met de bestaande
theoriëen afgerekend, een slecht, waarin een nieuwe opgeworpen
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HAMLET EN DE FLUIT

wordt". En verderop: "HamIet biedt weerstand aan alle pogingen om
hem te verklaren, door hem in een eenvoudige psychologische formule
te wringen. Hij is een Proteus".
Ook Toergenjew verzucht: "Hoevele commentaren zijn er al niet

geschreven op HamIet en hoevele zullen er in de toekomst niet nog
geschreven worden" ... wat hem niet belette er zelf een aan die vele.
toe te voegen - en een van de beste!
Ernstiger is nog de waarschuwing van de altijd intelligente Aldous

Huxley, die HamIet voor onze ogen uitvaagt alvorens wij ook maar
een lijn van zijn beeld hebben gezet: "Polonius is als persoon veel
duidelijker en vaster omlijnd dan de prins. De persoonlijkheid van
HamIet is inderdaad zo weinig omlijnd dat de commentatoren duizen-
den pagina's hebben gewijd aan de vraag wat ze nu eigenlijk was. Na-
tuurlijk was het in werkelijkheid zo dat HamIet helemaal geen per-
soonlijkheid had - dat hij te veel wist om er een te hebben. - Eer,
Religie, Verantwoordelijkheid, Liefde - al de conventionele steun-
pilaren, die de gewone persoonlijkheid schragen, zijn in dit geval
weggeknaagd. HamIet is zijn eigen termiet en heeft zich van te voren
tot een hoop zaagsel gevreten. Er is maar éen ding waardoor Polonius
en de anderen dit feit niet terstond ontdekken. Wat ook de toestand
van zijn geest moge zijn, Hamlet's lichaam is nog steeds intact, onge-
atomiseerd, macroscopisch waarneembaar voor de zintuigen. En mis-
schien is'dit tenslotte wel de werkelijke reden voor ons geloof in de
persoonlijkheid: het bestaan en het voortduren van lichamen" ...
Maar is ook dit geen projectie? Heeft de hyperintellectuele Huxley,

die eerst "point counter point" stelde, die het later in een vaag-mystisch
en niet overtuigend pacifisme zocht en nog later in vage geloven, die
hij ongelooflijk scherp wist te rationaliseren, zijn eigen gebrek aan
autochthone persoonlijkheid hierin niet gegeven? Is het gevaar van
weer een scherpzinnig-originele visie op deze meest ongrijpbare figuur
te geven, niet kort en bondig gesignaleerd door Dover Wilson, toen hij
aan de uitgever van de geleerde Greg die ene regel op een briefkaart
schreef: "Greg's article devilish ingenious, but damnably wrong"?
Maar de ernstigste waarschuwing komt toch van HamIet zelf, als

hij Guildenstern een fluit voorhoudt en hem wil brengen tot de dui-
delijke verklaring en erkenning dat hij deze niet kan bespelen:

"Why, look you now, how unworthy a thing you make of me!
You would play upon me; you would seem to know my stopS; yon
would pluck out the heart of my mystery; you would sound me
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H. J. SMEDING

from my lowest note to the top of my compass; and there is
much music, excellent voice, in this little organ; yet cannot you
make it speak. 'Sblood, do you think I am easier to be played on
than a pipe? Call me wh at instrument you wil!, though you can
fret me, you cannot play upon me".

En dan komt er ineens een ander probleem, dat alles nog onmoge-
lijker schijnt te maken. Er is geen werkelijke mens HamIet, maar
slechts een aantal woorden, gesproken in verschillende situaties - en
daarbuiten: niets. Geen jeugd om er in te betrekken, geen vragen om
hem voor te leggen, geen andere situaties dan de dichter wilde! Boven-
dien zijn die woorden slechts visueel gegeven, zonder de menselijke
stem, die deze levend maakt, zonder de intonatie, die verraadt uit
welke diepte zij komen.
Toch kunnen wij het niet laten om die woorden inwendig te horen

- maar daarvoor moeten wij tevoren immers al een beeld hebben!
Hoe anders klonken ze uit de mond van de romantisch-melancholische
Moissi dan bij de zoveel mannelijker Michael Redgrave! Of bij Ver-
kade, Tersteeg, Laurence Olivier? Ook op de planken zien wij zovele
Hamlets als er acteurs zijn. Zelfs is er in het begin van de negentiende
eeuw een, nog altijd beroemde, geweest - Edmund Kean - die
HamIet, nadat hij iets "ergs" tegen Ophelia had gezegd, haar weer op
het toneel deed verschijnen om het (onder donderend applaus) met een
ridderlijke en tedere handkus goed te maken!
De allereerste woorden, die wij van Ophelia horen, zijn een ant-

woord op de poging van Laertes om haar de schellen van de ogen te
doen vallen: de liefde van HamIet is niet blijvend, maar "the perfume
and suppliance of a minute; na more" en haar antwoord luidt slechts:
"No more but sa?" Hoe anders klinken deze vier woorden als ze ge-
sproken worden met ontsteltenis en verbazing dan wanneer ironie
hierin het beter-weten van de rijpere vrouw tot uiting brengt. In dit
geval zullen wij de eerste toonaard vanzelfsprekend vinden, maar toch
is er een ernstige commentator geweest die deze überlegen ironie van
de ervaren zuster en vrouw tegen de goed bedoelende, doch naieve
broer er in hoorde.
Ook de tekst zelf blijkt weer een probleem te zijn. Wij beschikken

niet over autografen van Shakepeare, die aan alle strijd een einde zou-
den kunnen maken en zo blijft dus de vraag: wat is de zuivere, door
hemzelf bedoelde tekst? Hier kan immers éen woord een wereld van
verschil scheppen, evenals dat met de intonatie het geval was. Zo be-
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HAMLET EN DE FLUIT

gint de beroemde monoloog van HamIet in de eerste acte, als de
koning en zijn moeder hem hebben overgehaald om niet naar Witten-
berg terug te gaan, met de woorden:

"Oh that this too, too solid flesh would melt,
Thaw and resolve itself into a dew!"

Langs twee verschillende wegen redenerend hebben twee commen-
tatoren - Dover Wilson en de Madariaga - nu een emendatie voor-
gesteld en wel om "solid" te veranderen in "sullied" = bezoedeld
(Frans: "souillé"). De laatste tracht hiermee zijn theorie te versterken
dat HamIet zich daar zijn eigen geheime intimiteit met Ophelia herin-
nert en door schuldgevoelens wordt gekweld.
Er zijn evenwel nog meer problemen aan die woorden. Om ze te

verstaan moeten wij het klimaat van het Elisabethaanse tijdperk
kennen:

"And th us the native hue of resolution
Is sicklied over with the pa Ie cast of thought _"

waarin "thought" eigenlijk "melancholy" betekende. Doch ook dit
te vaak in onze denk- en gevoelssfeer getrokken woord kon toen, blij-
kens Bacon's essay "Of ambition" een totaal andere inhoud hebben:
die van "thwarted ambition", gedwarsboomde eerzucht, waardoor
iemand gevaarlijk actief kon worden en zelfs in staat werd om de
mentaliteit van de samenzweerder te ontwikkelen.
Wij dienen dus de sfeer van dat Engeland rondom de eeuwwisseling

te kennen en dan in het bijzonder die van het hof, waar ridderlijkheid
en barbaarsheid, het preutse en het frivole, het schaamteloze en het
hypocriete en een zeer aesthetische levensstijl met een volslagen roeke-
loosheid in het ethische op een voor ons thans wel onbegrijpelijke
wijze samengingen.
Tenslotte zijn er de vele quibbles, de woordspelingen, die wij vol-

ledig moeten begrijpen. Zonder dit begrip kan een gesprek immers
zinloos of zelfs wartaal schijnen, er méde krijgt het dan een grote ge-
ladenheid en een onvermoede achtergrond. Zo b.v. de dialoog in korte
zinnen tussen HamIet en Claudius voor het begin van de "dumb-
show":

King: How fares my cousin HamIet?
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H. J. SMEDING

HamIet: Excellent, i' faith; of the cameleon's dish: 1 eat the air,
promise-crammed; you cannOt feed capons so.

K.: 1 have nothing wirh this answer, HamIet, these words are
not mine.

H.: No, nor mine now.

Wanneer wij niet weten dat "to fare" ook "eten" betekent, dan
schijnt dit gesprek wel geheel een onzinnig langs elkaar praten; ken-
nen wij deze tweede betekenis daarentegen wel, dan wordt zelfs de
opmerking van de koning ,,1 have nothing with this answer, HamIet"
uiterst geladen en dreigend. De twee verstaan elkaar héél goed en
hierin meten zij zich aan elkander en wordt het onthullende van de
volgende toneelvertoning, het spel in het spel, voorbereid, maar tevens
zó, dat zij zich in dit gesprekje tezamen van de anderen afzonderen:
als de twee tussen wie het uitgevochten zal worden. HamIet antwoordt
dat hij eet als de kameleon, die verondersteld werd van de lucht, dus
van niets te kunnen leven, maar hij voelt zich toch volgestopt met
beloften; kapoenen zijn echter niet zo te voeden ("the word "capon"
means: young cocks stuffed for killing. Ir also stands for a type of
stupidity"). HamIet laat voelen dat hij de koning dóor heeft: deze
tracht hem met ijdele beloften te overladen - om hem daarna rustig
uit de weg te laten ruimen, maar HamIet "eet de lucht", niets, wacht
af - wacht zijn beurt af. En hij kon - als de kameleon - wel eens
van kleur veranderen! De koning zegt dan dat deze woorden "not
mine" zijn, niet op hem slaan en HamIet antwoordt, even duidelijk en
even dreigend, dat het gezegde ook niets met hèm te maken heeft -
nu, op dit ogenblik, dus: nóg niet en gaat onmiddellijk daarna, de
situatie geheel beheersend, kwasi-luchtig en belangstellend verder met
Polonius. Ook deze laat hij snel even zijn minachting voelen, doch
tevens kent hij hem in een nieuwe woordspeling de rol toe van stom-
me voorbereider bij de vermoording van een tyran. - Het is een van
de schoonste, meest gedrongen, flitsende, maar van duister omgeven
gesprekken van het hele drama, wanneer wij het geheel verstaan.
Het laatste moeilijke punt, dat de geschreven tekst oplevert, is dat

van de toneelaanwijzingen, waarin immers de auteur ook een deel van
zijn intenties kan geven. Maar Shakespeare zorgde hier zelf bij de op-
voering wel voor en hij heeft misschien niet geweten dat hij zó be-
roemd zou worden en zo onsterflijk, noch vermoed dat er zó immens
veel over hem zou worden gecommentarieerd. Misschien had hij an-
ders wel heel nederig meer aanwijzingen gegeven, meer toelichtingen
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HAMLET EN DE FLUIT

ook - of zou hij zich, dus doende, de schuchtere en niet competente
figuur zijn gaan voelen, waarvan prof. Baas in geestige zelfspot een
vizioen opriep:

I dreamt last night that Shakespeare's ghost
was sitting for a civil service post.
The English paper of that year
Contained a question on King Lear,
which Shakespeare answered very badly -
because he had not studied Bradley ...

Intussen zitten wij dan nu toch maar met die toneelaanwijzingen en
om hiervan éen voorbeeld te noemen: wanneer komt HamIet op in de
tweede acte, tweede toneel, als Polonius met de koning en de koningin
de afspraak maakt dat hij zijn dochter op de prins zal afsturen om dan
te bespieden of die ontmoeting zijn liefde zal doen blijken?Het is
weer Dover Wilson, die aanneemt dat er reeds tien regels voor hij
lezende zichtbaar opkomt een "entry" in de tekst moet hebben gestaan,
zodat hij ongemerkt het voorstel van Polonius kan hebben gehoord.
Inderdaad wu hierdoor zijn latere cynische houding tegenover Ophelia,
die zich immers voor iets dergelijks blijkt te lenen, veel begrijpelijker
worden.

II

Het wordt echter tijd om de geschreven tekst los te laten en tot de
eigenlijke mens HamIet te gaan. Psychologisch beschouwd is hier dan
allereerst het probleem: hebben we door deze woorden, door die be-
wust gekozen gegevens wel contact met een volledig en "levend"
mens? Dover Wilson - die verder een scherpzinnig criticus en een
groot Shakespeare-kenner is - zegt b.V.weer dat er buiten het stuk,
afgezien dus van zijn daden, van wat hij ons over hemzelf vertelt en
wat andere personen over hem vertellen, eenvoudig geen HamIet is:
daarbuiten kàn men niet over hem speculeren.
Dit nu lijkt mij geheel onjuist. Er is inderdaad niet meer gegéven,

maar het is totaal ondenkbaar dat Shakespeare zijn stuk kon schrijven
als niet de héle HamIet in hem leefde, bezit van hem had genomen
("Hamlet schiep Shakespeare" schreef Harry Mulisch eens half badi-
nerend en in jeugdige overmoed of lust om te epateren, half in ernst
- en hij noemde de psychologen "deerniswekkende gecastreerde denk-
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H. J. SMEDING

vogels, die menen dat zij het werk uit de schrijver kunnen "verklaren"
(dat menen zij helemaal niet, H.J.S.). Zij weten niet, de drommels,
dat Shakespeare door HamIet is geschapen ... " - goed zo, Mulisch,
dit moet vele psychologen uit het hart gegrepen zijn, want hiér wor-
den zij verstaan: in zijn kostelijke drift weet de jeugdige schrijver niet
dat hij de psycholoog heeft geschapen! Deze zou dus alles met
Shakespeare kunnen doen - en omgekeerd: de dichter had hem in
allerlei àndere situaties kunnen tonen, hoe hij als koning zou zijn ge-
weest, als minnaar, onder z'n vrienden in Witten berg, hoe hij een raad
zou hebben voorgezeten, hoe hij vele mensen het masker had kunnen
afrukken, welke schrijvers zijn liefde konden hebben, wat hij bij een
bezoek aan Engeland over Elisabeth en haar edelen moest hebben
gedacht en nog veel meer. Hier onderschat Dover Wilson het schep-
pingsproces, dat immers geen onvolledigheid kent, maar slechts een
organische eenheid en een totaal.
Toch schuilt hier voor de onderzoeker, voor degene, die onbevangen

op zich wil laten inwerken, of nog liever: die mée wil scheppen, ook
weer een grote moeilijkheid. Deze "organische eenheid", deze meest
raadselachtige van alle mensen is ontstaan ongeveer drie en een halve
eeuw geleden, maar deze eeuwen scheiden ons tevens van hem. Die
eeuwen hebben met hem geleefd, hem aan ons overgedragen, doch er
telkens iets van zichzelf aan toegevoegd en hem daarmee vervormd.
Zo is hij in bepaalde opzichten geworden als de Nachtwacht - die
geen "nachtwacht" was, maar een in het helderste van alle licht treden-
de groep, slechts tijdelijk verduisterd door het er langs stromende roet
van een zolder bovenin het stadhuis waar hij was weggezet, van een
tijd die dit schilderij niet begreep. Later moesten er vele lagen af wor-
den gehaald voor Rembrandt zelf weer te voorschijn kwam.
Zo moeten wij vele lagen, veel roet van de HamIet afhalen en ge-

heel zal ons dat nooit lukken. Dit is het tragische van de dichtkunst:
dat de vormgeving nooit volledig, nooit concreet en voor altijd ge-
fixeerd is; dit is het ontzettende van het Woord, dat het steeds een
nieuwe inhoud krijgt, dat het wisselt, onthult en verbergt, ongrijpbaar
is, wegwijkt, dicht kan slaan. En ons woord is bovendien niet dat van
Shakespeare: geheel zullen wij hem nooit verstaan.

III

Wie de geschiedenis van de HamIet-interpretatie nagaat, die voelt
zich op een gegeven ogenblik minder omgeven van het raadsel "Ham-
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HAMLET EN DE FLUIT

let" dan van het raadsel "tijd". Er groeit meer en meer zekerheid in
hem dat wij ons wat deze interpretatie betreft van meer storende pre-
occupaties vrij kunnen maken en over meer verworvenheden beschik-
ken - ook die van de psychologie, 0 Mulisch! - en dat wij zuiverder
een scheppingsproces mee kunnen beleven dan in de voorafgaande
eeuwen mogelijk was. Maar voor hem komt dan het nieuwe raadsel:
dat zo vele tijden zo vele dwaasheden konden verkondigen! Er leefden
daarin niet alleen vele grote intelligenties (maar wat vermag een in-
telligentie hier ten aanzien van het mysterie, 0 H uxley ?), doch ook
zieners en uiterst sensitieven als Goethe. Zal men over honderd jaar
aldus glimlachen om wat wij nu als het eindelijk verworven inzicht
beschouwen?
De thans haast vergeten Duitse literatuurhistoricus Franz Mehring

heeft dit probleem eens verwerkt op een zeer originele manier. Zijn
uitgangspunt was het historisch materialisme, maar ook al beschouwt
men dit niet als de laatste wijsheid, dan kan men toch met de verhel-
derende resultaten hiervan zijn voordeel doen. In zijn studie "Die Les-
singlegende" (906) laat hij zien hoe iedere tijd zijn eigen Lessing
schiep, het accent legde dat deze zelf als belangrijk beschouwde, het
beeld vormde naar zijn wil: een stormlopende tijd haalde het revolu-
tionnaire in hem naar voren, terwijl een meer reformatorisch-gezinde
periode juist het grote in hem vond dat hij zich tot hervormingen wilde
beperken enz.
Hij koos hiervoor de figuur van Lessing, omdat deze, hoewel in

zekere zin groot en creatief, toch niet zo "uitgesproken" naar éen
richting gevormd was noch raadselachtige diepten van gevoel had.
Zelf hebben wij nog kunnen beleven hoezeer een filosoof als Nietz-
sche, met zijn verachting voor de massa, door de nationaal-socialisten
tot een der Herren van het Herrenvolk werd gebombardeerd, terwijl
men er in die tijd zelfs in slaagde om hem, door geheel uit het verband
gerukte citaten, tot een anti-semiet te verklaren.
Zijn die raadselachtige diepten van gevoel er in de eerste plaats, als

bij HamIet - hoe wonderlijk gevarieerd en soms vermakelijk wordt
dan de stoet van figuren, die door de eeuwen aan ons voorbij trekt, als
de scheppingen der meest diverse tijden: romantische dromers, daden-
loze intellectuelen, edele twijfelaren, ja, tot verdedigers van een Idee
of Kerk. In 1881 is zelfs iemand op de onzinnige gedachte gekomen
dat HamIet eigenlijk een vrouw was, die men ten onrechte als man had
grootgebracht, terwijl een Amerikaanse dokter zijn hele wilszwakte
eenvoudig zag als een gevolg van te overvloedige vetafzetting! Ook is
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H. J. SMEDING

een Engelsman er in 1875 in geslaagd om het hele drama allegorisch
te interpreteren en wel in de geest van het Victoriaanse evolutionnaire
denken: HamIet is de geest van het zoeken naar waarheid, die zichzelf
historisch realiseert als vooruitgang, Claudius representeert het kwaad
en de dwaling, Ophelia is ... de Kerk, Polonius het absolutisme en de
traditie daarvan, de Geest is de ideale stem van het Christendom etc.
ete. De Duitser Gerth zag daarentegen in hem (1861) een voorvechter
van het Protestantisme, anderen evenwel - Tucker zelfs nog in 1932
- van het Katholicisme, terwijl hij in de "Populär-wissenschaftliche
Monatsblätter zur Belehrung über das Judentum" van 1901 als een
typische Jood werd geschetst! Nog vermakelijker wordt dit laatste
wanneer wij het in verband brengen met de visie van Börne in 1816:
"Hätte ein Deurscher den HamIet gemacht, so würde ich mich gar
nicht darüber wundern. Ein Deutscher braucht nur (!) eine schöne,
leserliche Hand dazu. Er schreibt sich àb und HamIet ist fertig" ...
Om dan echter tot de grootste en wèl zeer zuiver receptieve Duitser

terug te keren: Goethe tracht HamIet (bij monde van Wilhelm Meister,
IV, 13) in ieder geval geheel vanuit zichzelf te verklaren: "leh glaube
nicht dasz ich etwas in das Stück hineinlege ader einen Zug über-
treibe". [] "Die Zeit ist aus dem Gelenke; wehe mir, dasz ich geboren
ward, sie wieder einzurichten!" In diesen Worten, dünkt mich, liegt
der Schlüssel ZU Hamlet's ganzem Betragen, und mir ist deutlich, dasz
Shakespeare habe schildern wollen: eine grosze That, auf eine Seele
gel egt, die der That nicht gewachsen ist. Urid in diesem Sinne find'ich
das Stück durchgängig gearbeitet. Hier wird ein Eichbaum in ein köst-
liches Gefäsz gepflanzt, das nur liebliche Blumen in seinen Schoosz
hätte aufnehmen sollen; die Wurzeln dehnen sich aus, das Gefäsz
wird zernichtet. Ein schönes, reines, edles höchst moralisches Wesen,
ohne die sinnliche Stärke, die den Helden macht, geht unter einer Last
Zit GrImde, die es weder tragen noch abwerfen kann; jede Pflicht ist
ihm heilig, diese Ztl schwer. Das Unmögliche wird von ihm gefordert,
nicht das Unmögliche an sich, sondern das, was ihm unmöglich ist.
Wie er sich windet, dreht, ängstigt, vor- und zurücktritt, sich immer
erinnert und zulezt fast seinen Zweck aus dem Sinnen verliert, ohne
doch jemals wieder froh zu werden!"
Zoals we nog zullen zien heeft deze opvatting zelfs tot in onze tijd

doorgewerkt. Dit geldt ook voor de interpretatie van de dichter Co-
leridge, die allereerst de denker in hem zag, een denker die besluiteloos
werd door het voortdurende overleg. En zo versmolten in de loop van
de negentiende eeuw de sentimentele HamIet van omstreeks 1800 en
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de wilszwakke, besluiteloze, dromende, ongelukkige prins, met een
accent al naar men zichzelf in hem zag. Tenslotte werd het zwaarte-
punt geheel in de melancholie gelegd, de melancholie die afkerig
maakte van actief optreden.
Bradley zocht het weer (1904) in een tijdelijke abnormale ziels-

toestand benevens het grote idealisme, waarmee hij wereld en mensen
beschouwde; hierdoor ontstond dan een groot gevaar van ontgooche-
ling, die een zo labiele natuur niet met gelijkmatigheid kon verdragen.
Daarbij kwam nog een tweede gevaar, dat gelegen was in zijn geniali-
teit, die meebracht dat een schok zich over zijn hele denken uitbreidde.
(Na de eerste wereldoorlog, in 1922, is zijn "kwaal" zelfs met shell-
shock vergeleken!)
Wie het voorrecht heeft gehad nog enigszins, zij het ook aarzelend-

beginnend, bewust vóor de eerste wereldoorlog en daarna, als volwas-
sene, in de twintiger jaren te hebben geleefd, zodat hij dus deel heeft
gehad aan de uitlopers van "Die Welt von Gestern", heeft ervaren dat
die gehele, ons zo nabije en tevens zo vreemde negentiende eeuw, in
die jaren nog na-leefde: in Moissi, die met romantische en voorname,
maar ook weltfremde allure op een opzettelijk vierkant en massief ge-
maakte troon ging zitten, om aldus melancholiek zijn vervreemding
van de lompe en te zware macht te betuigen en in edel lyrisme te
vluchten en, hoewel in mindere mate, iets dergelijks nog bij Verkade,
die echter reeds tevens een ander accent gaf. Ook in een terugblik als
deze kan men weer het fascinerende van de historische ontwikkeling
ervaren: het fascinerende èn het raadselachtig-intrigerende.
Interessant is tenslotte wat onze landgenoten over hem te berde

hebben gebracht. Ik moet daarbij vaak denken aan wat de onvergete-
lijke, fel-levende Carry van Bruggen eens zei naar aanleiding van een
boek van J. D. Bierens de Haan: "Het is weer echt Nederlands: als je
hier filosofie zaait, komt er theologie op".
Daar is om te beginnen - van nog slechts enkele jaren geleden -

een artikel van prof. Smelik, voor wie deze tragedie is "een spel van
het recht, dat vergelding zoekt". - "HamIet is de diepe, volwaardige
mens, die temidden van een halfslachtige wereld een onuitroeibare
honger naar gerechtigheid behouden heeft", maar: "Tegen de eisen
van deze gerechtigheid is hij zelf niet opgewassen" (dus weer Goethe!).
Voor hem is leven zonder recht geen leven, dat de moeite waard is
en tegen deze achtergrond krijgt het beroemde woord zijn zin:

To be or not to be, that is the question.
Het uitstel van de voltrekking van de opdracht, die de geest hem
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heeft gegeven, is aldus te verklaren, niet uit zijn subjectieve ongeneigd-
heid, maar uit de objectieve situatie: alles wat willekeurig zou kunnen
schijnen moet worden vermeden. Een bewijsvoeting is noodzakelijk-
geen wtaakoefening. Tenslotte heeft Shakespeare zelf, juist door de
functie die "het toneel op het toneel" in dit stuk vervult, de bedoeling
van het toneel als zodanig aangewezen ("een roep tot het geweten"):
het is en blijft speculum morale".
Theologisch klinkt ook de stem van dr. H. de Groot (in zijn "Mees-

terwerken der literatuur"); "Het boze in de wereld is zeer machtig,
maar tenslotte zegeviert het goede". De macht, die de wereld bestuurt,
is dus (l) in wezen goed ... Zo geeft deze tragedie van Shakespeare
ons uiteindelijk een gevoel van ernstig optimisme".
Dichter bij een onbevangen en gedifferentieerd oordeel - dus bij

de waarheid - komt echter Verkade (1923), die jaren lang met de
HamIet geleefd heeft. Hij gelooft niet in zijn treuzelen en hij zou een
handelen na de eerste acte als moord zien, die "schande over hem en
zijn geslacht bracht". Verkade ziet hem als een soort martelaarsfiguur:
de enkeling tegenover de gemeenschap, een ogenschijnlijk machteloze
tegenover een machtige, terwijl toch die zwakke, teleurgestelde jongen
aan het eind van zijn leven alles heeft volbracht wat hij volbrengen
moest. "Hamlet is "iedere mens" en het wordt een verkleining van het
begrip "mens" om van hem een treuzelende melancholicus of daad-
mens te willen maken, daar Shakespeare hem zóveel verschillende
kanten gaf, dat ieder mens zijn eigen levensstrijd, teleurstellingen en
voldoeningen, in beeld gebracht, terug kan vinden".

Aldus wordt reeds een voorlopige afrekening met de "treuzelende"
melancholicus van de negentiende eeuw gehouden, maar nog geen de-
finitieve. Is er echter in menselijke zaken ooit iets "definitiefs"? En is
dat soms het fascinerende van deze figuur dat dit definitieve door
iedere volgende beschouwing tegelijk naderbij gehaald en twee maal
zo diep teruggeschoven wordt?
Toch komt er op een gegeven moment voor wie zich veel met de

literatuur over dit drama heeft bezig gehouden een vereenvoudiging.
Hij gaat schiften en houdt hoe langer hoe minder over, hij volgt Ham-
Iet en ziet dat deze hoe langer hoe meer mensen achter zich laat, dat
hij steeds weer een nieuwe deur sluit - voor de theologen, voor de
romantici, die zijn viriliteit miskenden en zelfs voor Goethe. Hij zal
hun verwijten dat zij hem niet begrepen - al zal hij misschien een
enkele, die hem werkelijk peilde, ook niet toelaten, want uiteindelijk
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wil de mens niet door een ander worden gekend. Maar van dezen zal
hij niet kunnen zeggen "that they could not play upon him".
Tot hen willen wij ons nu wenden in hun overigens wisselende

vormen.

IV

Wat is deze deerniswekkende psychologische "verklaring"? Om te
beginnen geen causale, rationaliserende interpretatie, geen ik-zal-je-es-
zeggen-hoe-dat-komt, geen weg-werken van het mysterie of van het
irrationele, geen ... ja, het is eigenlijk meer in het negatieve te zeg-
gen, het is gemakkelijker aan te geven wat zij niet dan wat zij wel is;
in elk geval blijft het woord afgeleid van "klaar" = is duidelijk, dus:
duidelijk, helder, transparant maken: de eenheid van een mens laten
zien en wel zo, dat er geen niet meer in het gehele beeld geïntegreerde
resten overblijven of onvermoed uit een duistere hoek te voorschijn
kunnen komen. Zo gezien is het eerder schouwen dan gedetailleerd
beschrijven, meer een synthese dan een analyse, hebb.en fantasie en
gevoel er evenzeer deel aan als de intelligentie en moet de fluit eerst
worden bespeeld en beluisterd alvorens het lied kan worden ontleed.
En dan komt er een grote vereenvoudiging en schifting van de enorme
hoeveelheid materiaal, dan blijken er onder de geleerde commenta-
toren talloze Rosencrantzen en Guildensterns te zijn, die hem evenals
deze karakterloze dienaren van het gezag eigenlijk om zeep wilden
brengen - en slechts weinig Horatio's. Maar ook de laatste zou hierin
toch weer niet onze leidsman moeten zijn, al kon hij zeker "play upon
him"; bij alle geweldige bewondering voor het drama als geheel is het
noodzakelijk dat men geen speciale sympathie voor HamIet gevoelt,
zoals zelfs Shakespeare - ook al heeft hij in deze figuur zeer waar-
schijnlijk meer van zichzelf gegeven dan in ook maar éen van zijn
honderden andere personages - dit niet gedaan kan hebben. Zou an-
ders b.V. Claudius een mens zijn geworden, die ondanks alles uitein-
delijk toch in zekere zin onze bewondering afdwingt?
Men zou zijn leven kunnen zoek brengen met het bestuderen van de

hele HamIet-literatuur en dan tenslotte een studie in drie delen schrij-
ven (en éen posthuum), met een enorme hoeveelheid "noten" en een
apart register - zonder dat met deze noten de eigenlijke fluit kon
worden bespeeld en zonder dat het mysterie veel was verhelderd. Hoe
'n verlichting betekent het dan niet voor wie naast litteraire ook weten-
schappelijke scrupules kent, dat de genoemde fluit, die HamIet zelf
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ons gaf, meer en meer ook een wichelroede blijkt te zijn, met slechts
enkele doch onfeilbare uitslagen!

v

"Nee - al die theorieën over HamIet - het is toch zo héel een-
voudig: die mensen vergéten altijd dat HamIet per slot een Déénse
prins was en dus de noordelijke twijfel en somberheid had -" zo zei
een Engelse lerares eens tegen mij en volkomen tevreden ging zij
daarna over tot de orde van de dag. De HamIet was hiermee afge-
handeld ...
Het was een benijdbare tevredenheid, die de eerlijke onderzoeker

nooit zal bereiken. Alleen vergat zij helaas dat zij hiermee aan "al die
theorieën" er nog een toevoegde en wel een bijzonder oppervlakkige
en volmaakt onpsychologische.
Deze angst bekruipt ieder, die over HamIet gaat schrijven: dat hij

aan de duizend en een theorieën er slechts een duizend en tweede gaat
toevoegen.
Dit zal hier in elk geval niet de bedoeling zijn. Er wordt slechts

getracht een psychologische interpretatie te geven en deze is alleen
mogelijk vanuit het centrale probleem: waarom aarzelt Hamlet?
Uit de vele bestaande verklaringen zullen er dan tenslotte, hiervan

uitgaande, slechts twee overblijven, twee die schijnbaar geheel tegen-
strijdig zijn en daaraan zal nog een derde eigen suggestie worden toe-
gevoegd - n' en déplaise Jacobsen - alleen omdat het raadsel daar-
mee nog niet is uitgeput en anderen nog weer een ongezien aspect
kunnen belichten; omdat HamIet de mens van alle tijden is: u en ik
en ieder die zijn eigen roerselen niet kent, omdat hij op vele wijzen te
interpreteren is: de Elisabethaanse mens en de existentialistische, de
romantische en de meedogenloos-ontledende, de rijpe en de onvol-
groeide, de alles-beheersende speler zowel als de mens met wie ge-
speeld wordt, de man met een grote doch ongerichte liefde en de aan
zichzelf geketende die daardoor niet liefhebben kon, degene die alles
wist èn die zichzelf niet kende, de handelende en de dadenloze -
maar in ieder geval de nog-niet-bevrijde.

(Wordt vervolgd)
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INVOCATIO SICULA
22 april 1957

Nu fluister: Erice.Onrwek
De lege fries een reeks metopen;
Daarachter springt een zee wijd open,
Een hemel zonder wolkendek.

Zoek tussen land en zee de zoom:
Aan deze zijde knelt het leven;
Daarbuiten lokt een blauwe droom,
In verre neevlen ingeweven.

Nog eens, nog éénmaal: Erice.
En dan niets meer. En bij het scheiden
Komt zich een zwarte sluier breiden;
De fries valt leeg; grauw dreigt de zee.

(In het westen van Sicilië ligt op een hoge rots boven de zee, tegen-
over de Aegatische eilanden, het overoude heiligdom, gewijd aan Eryx,
thans Erice genaamd, een godin, niet ongelijk aan Venus-Astarte en
wier cultus over het gehele gebied van de Middellandse Zee verbreid
moet zijn geweest. Toen tijdens mijn bezoek enige wolken uit het
westen opkwamen, tooiden enkele vrouwen uit het stadje zich met
een zwarte sluier, die van de 'hoofdkruin tot de voeten viel, een gebruik,
dat zich uit de heidense tijd tot heden toe gehandhaafd heeft.)
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DE HUISBERGl)

Een jaar later verruilde hij voor thet eerst Zwitserland voor Tirol.
Zijn standplaats koos hij in een van die grotere provinciesteden aan
historische rivieren, waarboven gerestaureerde burchten uitstijgen, die
wel een fraai en gevarieerd uitzicht bieden, maar de ware wandelaar
moeten ontmoedigen, omdat de bergen veel te ver af blijken te liggen,
en de wegen ernaar toe vergeven zijn van de motoren, iets waarover
zo'n burcht even goed uitsluitsel geeft als eeuwen geleden over een
veldslag met kruitwolkjes. Maar met dit laatste euvel wist Victor wel
raad. Met grote zorgvuldigheid koos hij weidepaadjes precies tussen
twee stof - en stankbanen, en zo wandelde hij iedere ochtend vroeg om
beurten naar het Oosten en naar het Westen, om 's avonds prettig
afgemat met de bus terug te keren. Ging hij in oostelijke richting, naar
die bekende halsbrekende keten, waar men beter een circustent omheen
thad kunnen bouwen, dan bleef hij ook wel eens een nacht weg, maar
zonder de behoefte te gevoelen zich als klauteraar met het monster te
meten, terwijl hij toch beter, en zeker voorzichtiger klauterde dan de
meeste bezoekers daar ter plaatse. Van zijn Zwitserse gidsen had hij
dat volgens de regels geleerd, maar het was hem voldoende te weten,
dat hij het vrij goed kon.
In westelijke richting was weinig anders te vinden dan een tussen

lage bergen verscholen systeem van deels idyllische deels sombere
meren, en opzij daarvan de vrijwel geïsoleerd staande "huisberg" van
dat stadje, 1500 meter hoog, en zonder levensgevaar te beklimmen.
Men klom dan, van Ihet rivierniveau af, altijd nog een goede 1000
meter. Deze Grünstein, een aan de top omvergezakte pyramide, was
beroemd om een panorama, dat nogal eens in dunne nevelen verzonken
lag. Maar het acrobatengebergte ver aan de overkant kon juist dan
bijzonder afschrikwekkend lijken en van een ongelooflijke bleke hoog-
hartigheid, terwijl de moorddadigste détails altijd nog wel herkenbaar
bleven voor de dagjesmensen, die deze in folders kleurig vertegenwoor-
digde "huisberg" met voorliefde tot hun wandeldoel maakten. Overi-
gens trok Victor zich daar weinig van aan: hij had enkel iets op knal-
potten tegen, niet op zijn gelijken, wier luidruchtigheid in de natuur hij
zelfs wonderwel verdroeg. Ik stel mij voor, dat hij zich op zo'n berg

I) Fragment uit Open Boek, een vervolg op Het Glinsterend Pantser
(De Bezige Bij, najaar 1957).
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meteen het middelpunt voelde, verantwoordelijk voor het algemeen
welslagen van de dag, en veel te gelukkig om veeleisend te zijn. En
iedereen lette op hem, te meer omdat hij nog de lange bergstok culti-
veerde, in zijn hand een herdersstaf van patriarchale afmetingen. Een
aardig voorval: op een keer - niet in Tirol - kwam hij een jager
tegen, een aristocratisch uitziend heerschap, een strenge en beeld-
schone veertiger, die mijmerend door het gebergte schreed, met een
jongetje achter zich aan, dat zijn geweer droeg. Daar het pad tamelijk
smal was, moest de een voor de ander uitwijken, iets wat Victor, die
van boven kwam, verzuimde of saboteerde, waarop de voorname heer
zich vrijwillig iets dichter naar de afgrond toe verplaatste en de tegen-
stander of tegenligger met een hoffelijk "weidmannsheil" liet passe-
ren. Victor was ervan overtuigd, dat die jager in hem een collega had
gezien en in zijn alpenstok een geweer, en misschien was dat waar. Voor
ironie of het gedachteloos te pas brengen van begroetingsformules leek
het de man niet. Of het kwam doordat hij tegen de hoogte op moest
kijken, of doordat de statige gestalte hem gelijkwaardig voorkwam aan
zichzelf, Victor was voor hem een "jager", zoals hij jaren te voren in
zijn nieuwe winterjas voor de gidsen bij het Rijksmuseum een
"Amerikaan" was geweest. Voor zijn innerlijk leven waren dit soort
schijnoverwinningen van niet zoveel minder gewicht dan zijn dirigen-
tensuccessen.
Overigens leefde hij in dat alpenstadje niet volkomen afgezonderd.

Een Duits pianist, die onder zijn leiding in Salzburg was opgetreden,
hield hem een paar dagen gezelschap, sleepte hem mee naar een bier-
kelder, scheen zelfs voor vrouwen te willen zorgen, en Victor liet zich
schaamteloos door hem vrijhouden. In het hotel legde hij oppervlak-
kige contacten. Op straat ontsnapten weinig voorbijgangers aan zijn
aandacht, en menigeen, die zijn donkere, peinzende ogen ontmoette,
voelde zich, al naar gelang van de eigen inborst, vaag betrapt, of aan-
gemoedigd, of op een plezierige manier ter verantwoording geroepen.
Tenslotte kenden heel wat inwoners hem; was hij er langer gebleven,
men zou hem hebben aangeklampt om raad in zake de oogst of het
vee of die krachtcentrale ergens in de buurt. Maar het eigenaardig ont-
zag, dat hij overal inboezemde, was voor hem toch niet meer dan een
genoeglijke achtergrond van de eenzaamheid. Partituren of boeken
had hij niet bij zich; zijn geest was leeg van muziek; neuriede hij, dan
was het een deuntje bij de cither uit die bierkelder, waar de pianist hem
luidop "Meister" had genoemd.
Daar de mensen in het hotel hem de Grünstein uit den treure hadden
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aangeprezen, besloot hij pas na twee en een halve week de Grünstein
te gaan beklimmen. Hieraan was ook de overweging niet vreemd, dat
hij het de eerste dagen altijd met zijn hart te kwaad had. Niet alleen
dat hij te veel rookte in zijn vakanties, hij liet de sigaret ook niet altijd
rusten al wandelende, wellicht om zichzelf ervan te overtuigen, dat
zijn hartkloppingen alleen maar een gevolg waren van het roken, niet
van het stijgen der jaren. Tegen zijn gewoonte liet hij zich door een
taxi naar de voet van de berg brengen en begon te klimmen om kwart
over elf. Dit nu was te laat: wandelaars, die hem tegemoetliepen,
waren al op de terugweg, al hadden sommigen van hen de top mis-
schien niet bereikt. Het begin van de weg kende hij van de meerwan-
delingen; dan boog zich in het bos een zijpaadje over rotsblokken scherp
naar boven, en dat was de Grünstein. Op deze plek bevond zich een
eenvoudig blauwstenen monument voor een proost die hier de dood
had gevonden, stellig niet door een bergongeval, eerder door een be-
roerte of een hartverlamming, want de proost was 69 jaar geworden.
Naast het monument je schuimde bronwater in een stenen goot. Het
was een hete, zonnige dag met veel vocht in de lucht, maar vooreerst
klom hij nog in de schaduw onder hoge sparren, ver achter de berg om,
en ook wanneer hij dorst had gehad, zou hij geen water hebben gedron-
ken, want dat hadden zijn Zwitserse gidsen hem verboden. Waar hij
echter geen rekening mee had gehouden was de ongewone steilte van
deze toch zo onbeduidende berg, iets dat men hem verzwegen had,
omdat de Grünstein nu eenmaal de "Hausberg" was, en dat hij overi-
gens had kunnen opmaken uit de veflhouding tussen de hoogte boven
het stads niveau en de opgegeven klimmen, betrekkelijk gering in aan-
tal, hetgeen hem er ook toe had gebracht eerst om half elf de taxi te
bestellen.
Toen hij om half een de sparren definitief onder zich liet en in de

gloeiende zon kwam, waren zijn kleren doorweekt, - hij, die er altijd
prat op was gegaan "droog" te blijven ook bij de moeilijkste gletscher-
overgang. Maar deze bestijging van de Grünstein had meer weg van
tien keer heen en terug door de Kalverstraat op zaterdagavond in de
hondsdagen dan van de gezonde houwelensport, onder toezicht van
gtiharde Zwitsers bedreven. De Kalverstraters waren aanwezig in de
vorm van neerdruppelende toeristen, onvoorname gestalten van het
kleine beambtentype, betere arbeiders, jonge kantoorheren met dikke
meisjes, schommelende matrones, merendeels zonder een spoor van
bergkledij. Niet kwaadaardig, nauwelijks gekscherend, maar uitge-
laten en los in de mond, konden zij niet nalaten hun indrukken weer
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te geven van wat zij hielden voor Victor's deerniswekkende staat. Hij
glimlachte, wanneer opmerkingen hem bereikten als: "Der kann aber
auch nicht mehr," - "Ach mein Gott, es ist aber auch ein Mordsberg,
viel zu steil", - "Ach, gehen Sie doch zurück, Herr, es ist heute viel
zu schwül," - "Grüsz Gatt!" - "Es ist noch zwei Stunden, und
immer steiler, da wird man ganz schwindlig, gehen Sie doch nicht wei-
ter, die Sonne sticht," - "August, ich ziehe die Schuhe aus!" - "Wenn
man sich auf das Papa fallen läszt, kann einem nichts passieren," -
"Der Herr schwitzt aber," - "... und gar keine Aussicht... " De aar-
digste meisjes groette hij met een knipoogje terug, nauwelijks gehin-
derd door de volkse bezorgdheid van deze afdalende groepjes met
schoudertassen en fototoestellen en verrekijkers en zonder bergsohoe-
nen of stokken. Hij voelde zich in uitstekende conditie, niet buiten
adem, niet moe, en het intensieve verdampingsproces, waaraan zijn
lichaam zich meende te moeten wijden, raakte hem niet.
Toen de meeste bezoekers voorbij waren gestormd, gegleden of ge-

strompeld, ademde hij toch wel iets vrijer, te meer omdat thans, over
de kale schouder van de berg heen, het eerste koeltje hem bereikte. De
augustuszon mocht onbarmhartig steken, hij was binnen het kwartier
droog, ten koste van een enkele koude rilling. Gestadig klom hij ver-
der, altijd nog even steil, en zo bereikte hij een tussen rotsblokken
slingerend graspad, waar berggeiten met belletjes hem leep begluur.
den. Het nadrukkelijk zoet van bloemengeuren kondigde etherische
hoogten aan. Volgens zijn gewoonte lette hij nog niet op het pano-
rama; hij kon alleen zien, dat het uitzicht beter was dan hem was voor-
gespiegeld; schuin in de diepte onderscheidde hij zelfs de omtrekken
van een der meren. Sommige rotsblokken waren kolossaal, en op een
ervan was een kruis geplant, vermoedelijk door God zelf, wanr zelfs
hem leek het volslagen onbeklimbaar. Hij at een reep bittere chocola
en voelde zioh nu heel fris. Maar toen wijûgde zich de situatie. Van
het dal uit gezien zo simpel en overzichtelijk van bouw, vertoonde de
huisberg niet ver van de top een vermoedelijk door steenstorting tot
stand gekomen gaping, die hem noodzaakte een omweg te maken, met
enig vermoeiend klimwerk tegen de tegenoverliggende helling op,
waarbij alpenkraaien, dolzinnig zwierende grapjassen, hem de weg
schenen te willen wijzen. Toeristen kwam hij niet meer tegen. Een
onregelmatige trap in de kalkrots bracht hem op het hoogste plateau,
waar lauw en gestadig de oostenwind woei. Het kan toen bij drieën zijn
geweest.
Eerst toen hij de top van de Grünstein, aangegeven door een kruis
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en een paar 'houten banken, zonder verdere moeite had beklommen,
viel zijn oog op het lage huis, een paar honderd meter ervandaan. Het
stond op een met witte stenen bestrooide helling, beschut door een
terreinplooi, die niet anders was dan een uitloper van de diepe kloof,
die hem even te voren genoopt had een omweg te maken. Er moesten
genoeg paden tussen het huis en de top van de berg lopen; her huis
stond eigenlijk zelf op de top; maar van dit alles gaf hij zich slecht
rekenschap, en in gedachten sloeg hij de richting in waar hij vandaan
was gekomen. Even later begon hij, met de minderende wind achter en
de zon in het gezicht, plotseling opnieuw sterk te zweten, zodat het
zout hem in de ogen stak, en ook voelde hij zich wat duizelig, op een
niet onaangename manier toch, het was meer een gewaarwording alsof
hij door al dat vochtverlies lichter was geworden, beter bestuurbaar,
door stelselmatige verdamping als vernieuwd, maar daardoor ook ge-
makkelijk op een dwaalspoor te brengen.
Hij stond stil, keek om zich 'heen, en begreep langs deze weg nooit

het huis te zullen bereiken, - het huis van de "huisberg", dat dan wel
Grünsteinhütte zou heten, hoewel ook het woord "Gamshütte" hem
door het hoofd spookte, een nogal aanmatigende naam, want gemzen
waren hier natuurlijk niet. Het was belachelijk zoveel last als deze
Gamshütte 'hem bereidde. Na zich een paar maal langs scherpe kalk-
richels te hebben laten zakken, raakte hij verdwaald in een wirwar van
gruispaadjes die allemaal op afgronden uitliepen, waaraan hij zich ont-
trok door het kordate besluit recht op het huis af te gaan, waarvan het
dak zichtbaar was gebleven. Dit kwam hem op een ontvelde knie
te staan; en toen hij eindelijk een duidelijk gemarkeerd pad naar de
top kruiste, was hij van het huis nog een flink stuk verwijderd. Hoe
had hij zo dom kunnen zijn! Het was alleen te verklaren doordat hij
deze berg, in zijn geheel en in zijn onderdelen, stevig had onderschat
en zich niet aan de gebaande weg had gehouden, een onbegrijpelijke
nalatigheid, die hem in het hooggebergte duur te staan had kunnen
komen en zelfs hier niet geheel zonder gevaar was. Alleen zeer jonge
en baldadige snuiters veroorloofden zich zoiets. Maar goed, hij had nu
een pad, zijn belachelijke omzwervingen waren ten einde.
Opgetrokken op lage stenen fundamenten, doch verder geheel van

hout, bleek het huis aan de andere kant voorzien te zijn van een
veranda, met rode en wit petunia's aan weerskanten op het hek. Voor
het huis bevond zich een soort terrasje, en hier trof hij aan wat 'hij in
het geheel niet meer verwacht 'had: gasten. Na zich van de naam van
de hut te hebben vergewist - inderdaad "Gamshütte", met de hoogte
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erbij, 1467 meter - zocht hij een tafeltje uit, gespte zijn oude rugzak
los, haalde er jodium uit voor zijn knie, en schraapte met een platte
steen de ergste modder van zijn schoenen. Daarna pas keek hij om zich
heen. Aan de andere tafeltjes zaten een tien- of twaalftal jongelui, die
bijzonder weinig spraakzaam schenen te zijn. Zonder op het uitzicht te
letten, starende naar een leeg glas, of een tafelpoot, of een bruine kip,
die aan hun voet broodkruimpjes pikte, geleken zij een troep jeugdige
stoïcijnen, gebonden door een antieke zwijggelofte. Toch had dit onge-
zellig samenhokken niets dreigends, en hij had al spoedig uitgemaakt,
dat zij alleen maar moe en gezond waren. Arbeiders, kleine burger-
stand, - hun gedrag liet niets te wensen over, en Victor, hoe op-
merkelijk ook als verschijning, en door zijn lange stok misschien zelfs
een uitdaging, werd niet eens op nieuwsgierige blikken onthaald.
Even later verscheen er een grauwen wit hondje, dat systematisch alle
tafeltjes afliep. Verder kwam er niemand. Daar hij nog steeds geen
dorst had, berustte hij hier gemakkelijk in en begon zijn lunchpakket
aan te spreken. Blijkbaar verwachtte men in de hut geen bezoekers
meer.
Zo zat hij daar in het gezelschap van de jongelui, die sigaretten

rookten, hun been op een bank hadden getrokken, zich op de rug
krabden, en niet aan opstappen schenen te denken. De berg, het huis,
de grijsblauwe hemel, alles scheen gaandeweg in een stille berusting
weg te drijven, en het verschiet was al zo omneveld, dat het groene
gebergte aan de overkant van de rivier nauwelijks afstak tegen het
groen van het dal en het blauwpaars van de horizon. Heel in de verte
geleek de scherppuntige keten van het acrobatengebergte op een kaal-
gevreten vogelkarkas, spookachtig klein en begrensd. Al bleker, al
onwezenlijker gloorde de zon, en het was drukkend van de waterdamp
in de lucht. Er doken wat ktaaien voorbij. De kippen waren weg. Een
jongen en een meisje stonden op zonder groet, en liepen schuin achter
elkaar gewoon de berg af. Met dit weer liep men niet hand in hand,
men paste wel op.
Al een kwartier was Victor van plan geweest iets te gaan bestellen;

maar hij bleef maar zitten, willoos, vaag nieuwsgierig ook hoe verve-
lend het zou kunnen worden, wanneer iedereen erin volhardde zijn
mond te houden. Het werd iets kouder, en toen stond er een vrouw voor
zijn tafeltje en vroeg wat hij wenste. Zonder op te zien bestelde hij
koffie: Die werd na vijf minuten gebracht, juist toen hij in beslag werd
genomen door het afscheid van weer een paar andere jonge zwijgers,
gebruinde knapen met ver openhangende kragen, die, hun roeping
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plotseling ontrouw, in hun zwaar dialect enkele woorden spraken tegen
makkers, die nog niet meewilden; hij meende iets op te vangen over
"onweer". De jongens waren in een ommezien verdwenen; zij moes-
ten al eerder hebben betaald. Toen hij toevallig omkeek, zag hij de
vrouw op een bank onder de veranda zitten; hij nam tenminste aan,
dat zij de vrouw was, die hem koffie had gebracht. Het overschietende
gezelschap stond bij de tafeltjes, gereed om heen te gaan. Maar zij
gingen niet heen: drie of vier lieten zich weer in hun stoelen zakken
met een onverschillig gebaar: niet bang voor onweer.
Ook Victor was niet bang voor onweer, maar op dit ogenblik was

hij zich toch scherp bewust van de noodzakelijkheid om af te rekenen
en te vertrekken. Vrijwel tot beneden aan toe was de afdaling van de
Grünstein niet iets om bij invallende duisternis te beproeven, en hij
was niet meer op een leeftijd om bergen blindelings af te buitelen,
zoals die jongens daar. Onwillekeurig keek hij weer naar de vrouw
voor het huis, en toen zij niet alleen terugkeek, maar hem door een
onduidelijke hoofdbeweging, of een trekken van de wenkbrauwen, bij
zich scheen te roepen, kon hij zich niet aan de indruk onttrekken, dat
zij zijn gedachten geraden had en hem waarschuwde, wat geheim-
zinnig waarschuwde zonder zich bloot te geven, zoals dat in verre
streken in zwang zou kunnen zijn onder bescheiden en zeer gesloten
inboorlingen. Natuurlijk was dit niet vol te houden: had zij hem iets
te zeggen gehad, dan zou zij wel naar hem toe zijn gegaan. Zij was
bleek en donker, en haar smal gezicht onder het in het midden geschei-
den haar leek hem haast te beschaafd voor de waardin van zoiets on-
aanzienlijks als deze Gamshütte, een uitspanning voor het jonge volkje
eerder dan een serieus alpien verblijf. Weer draaide hij het hoofd naar
,haar om. Er lagen misschien tien meter tussen hen, maar ditmaal kon
hij zich niet vergissen: zij keek naar hem, zij keek zoals iemand kijkt
die niets te zeggen heeft en alleen maar kijken wil, - hij voelde zich
wat bedremmeld, was hij alleen geweest, hij had haar toegeroepen
wat zij van hem wilde. Hoewel zij een vermoeide, neerslachtige indruk
maakte, lag er zoveel spanning in dat raadselachtige kijken, dat hij,
prompt als een acteur die optreden moet, en ook wel met een zeker
besef van het toneelmatige van wat hij deed, van zijn stoel opstond
en in de richting van het huis liep, schijnbaar zonder op haar te letten;
dit was misschien als een afwijzing bedoeld, maar hij liep dan toch
maar naar haar toe, en toen hij de deur was binnengegaan en in een
koele gang naar een rijtje in bruin glimmend latwerk gestoken ansich-
ten stond te kijken, verbaasde het hem nauwelijks haar voetstappen
achter zich te horen.
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Terwijl hij de ene ansicht na de andere uit de gleuven nam en ze
weer terugzette, stelde hij haar een paar onbeduidende vragen, over de
Gamshütte, of de wandel afstanden in de buurt, en daarbij draaide hij
zich amper zo ver naar haar om, dat hij haar gestalte in flauwe omtrek-
ken achter zich zag staan. Zij antwoordde prompt, met een lage, buig-
zame stem, zakelijk in haar bewoordingen; en daar hij niets kocht,
niets bestelde, niet afrekende, en haar ook niet bijster beleefd behan-
delde, had hij tot de slotsom moeten komen, dat zij op deze hete
namiddag met haar tijd geen raad wist, ware het niet dat hij zich dat
kijken buiten voor het huis nog altijd herinnerde als ongewoon, en
in zekere zin als ontoelaatbaar, juist omdat zij nu zo achter hem stond,
overdreven gewillig, als een dienstmaagd, die bevend een der grote
heren is gevolgd. Maar in plaats van zich om te wenden ten einde alles
nauwkeurig vast te stellen bleef hij vragen, met een ansicht in zijn
hand. Of ze het hier niet eenzaam had, en dan zei ze: neen, ze had het
niet eenzaam, de houtvèster kwam af en toe wel eens kijken. Tot
september, zei ze, was het bedrijf geopend, dan ging ze weer naar
beneden, naar de stad. De hut bood geen gelegenheid tot overnachten,
men kon er zelfs niet eten, alleen koffie was er te krijgen, en de gewone
dranken. Maar, zei ze weer, hij kon nu beter teruggaan, het weer werd
slechter; waarop hij verklaarde, dat er beslist geen onweer zou komen,
iets wat zij dadelijk beaamde: neen, geen onweer, maar hij zou zich
misschien bij de andere gasten kunnen aansluiten, ze wilde wel voor
hem gaan vragen, en hij nam niet eens de moeite dit onthutsende aan-
bod af te slaan, en toen keerde hij zich eindelijk naar haar om en keek
haar aan, of eigenlijk keek hij vlak naast haar, aangezien dit reeds vol-
doende was om hem te doen beseffen, dat hij in het geheel niet terug-
ging.

Had hij mij dit alles in een brief beschreven, ik zou voornamelijk
getroffen zijn door de onaannemelijkheid van het geval. Strikt geno-
men wàs het ook "onaannemelijk", dat wil zeggen aan te nemen enkel
en alleen door degenen die het persoonlijk aanging. Men stelle zich
voor: een fatsoenlijke, provinciaalse Tiroler vrouw van ver in de dertig,
goed katholiek, kostwinster van een man, die in de oorlog invalide
was geworden, met de hele zomer een keur van gebruinde en onge-
bruinde mannelijkheid om zich heen, die haar de lust wel benemen
moest om er haar affecties in te beleggen, daarbij van nature niet licht
ontvlambaar, en die niettemin, zonder iets van hem af te weten, een
liefde voor de dirigent Victor Slingeland opvatte, zo diep en alles over-
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heersend, dat hij die haast nog had moeten beantwoorden, zo zich in
hem geen soortgelijke mysteriën hadden voltrokken. Victor zelf was
wel de laatste om mij een oplossing te kunnen bieden van het raadsel.
Wat was het? De omstandigheden, - die golden zeer zeker voor
hém: de drukkende hitte, zijn dwaaltocht naar de hut, de situatie van
die lang niet onknappe vrouw alleen boven op een berg met wat geiten
en kippen en zwijgzame jongelui die haar cider dronken. Een vage
notie wellicht van gevaren, die haar konden bedreigen, en in zijn hart
was Victor ridderlijk genoeg, juist omdat hij er wel van hield zich
tegenover vrouwen te gedragen als erger dan een hond.
Wat de vrouw betreft moet ik wel geloven, dat iets in haar al tijden

verlangde naar iemand aan wie zij zich geheel kon geven, - maar
waarom juist Victor? De ,,heer" in haar leven was hij zeker niet; deze
kant van mannelijke glorie kan, zoals ik haar later heb leren kennen,
maar weinig indruk op haar hebben gemaakt; bovendien was het niet
het meest karakteristieke aan Victor, die men op zijn hoogst een
"vreemd heer" zou kunnen noemen, of een "hele heer", in een wat
overdreven, naar grandioze oplichterij zwemende betekenis. Victor
had iets over zich van een bezonken asceet, die plannen beraamt om de
bank te laten springen. Maar nu ja, hij was aantrekkelijk genoeg om
te zien, even ernstig als zij, streng en wat nadrukkelijk rechtschapen,-
en ja, het zal vooral wel dit uiterlijk van hem geweest zijn dat de door-
slag gaf, in zover het met de fatale nauwkeurigheid van wat men toeval
pleegt te noemen aan haar alpien ideaalbeeld beantwoordde van de
man, de gebieder, de veroveraar. Victor was een bergmens. Ik had dit
nooit in hem gezien, maar men zag het ook alleen wanneer men zelf
tot het soort behoorde. Hij had het superieur aarzelende en afwach-
tende, het geduld en de door niets te schokken zelfverzekerdheid van
de beroemdste berggidsen, dit mytische ras, dat met uitsterven wordt
bedreigd. Als vlees geworden meisjesdroom met de kracht van een ge-
'heel volk erachter had hij zich voor haar gematerialiseerd, hij was
haar verschenen als de geest van de Grünstein die zij zelf bewoonde,
de historische burchtheer van die steen, - en dat alleen maar door de
vorm van zijn gezicht, waarvan de smalte ontleend was aan de vaan-
drig van Andreas Hofer in het museum in Innsbruck, het brede voor-
hoofd van Andreas Hofer zelf, de neus aan de steenarend (alleen wat
plomper, dank zij zijn vader), de wenkbrauwen aan kobolden, die
schatten bewaken en wandelaars verschrikken.
En ondertussen was hij in die donkere gang bij de ansichten onhan-

dig aan het oreren en informeren met zijn buik vooruit, en geen seconde
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de mogelijkheid overwegend haar te zeggen of ook maar aan te duiden
wat er in hem omging. Ze stonden elkaar maar aan te gapen, en de
woorden waren een voorwendsel om daarmee door te gaan. Opeens
zei hij: ik moet weg, en hij liep naar de deur, en buiten opende zich
het nieuwe nevelrijk, dat kleine toeristen hadden voorspeld: mist in
aantocht en op doortocht, de eeuwige bewegelijkheid van de lucht
tegelijk veraanschouwelijkend en verwissend, en koud was het ook
geworden. Op de drempel sloeg hij de kolkende flarden gade, de
clandestiene doorkijkjes op een of andere afgrond, en hij dacht bij
zichzelf: ik ga naar beneden, dan val ik wel, ergens, ik wil nu maar
liever dood. Zichzelf zag hij niet meer voor een orkest staan met een
stokje in de hand. Hij walgde, niet van die doodenkele dingen in zijn
leven waar moralisten iets op aan te merken konden hebben, maar van
alles. En naast hem, als zijn schaduw, was zonder dralen weer de vrouw
opgedoken, en ze greep hem bij de hand, en niet wat ze zei: dat hij
onmogelijk terug kon gaan, en dat dat ook niet hoefde, bezorgde hem
een duizeling, die hem bijna zijn evenwicht deed verliezen, maar alleen
die aanraking. Het hart klopte hem in de keel, onregelmatig bonzend,
hij bleef rechtopstaan, denkende: nu val ik om als een blok, goddank,
eindelijk; en het trok weer weg, en zij had niets gemerkt. De wind om
het huis heen, en dan een verre, traag loeiende stem beneden langs het
gebergte, dat was nóg eens de wind, of het waren de aftrekkende jonge
zwijgers, baldadig bezig hun schade in te halen. Binnen een uur zou de
berg verlaten zijn tot aan de voet. Nog lang stonden zij zo, zonder te
spreken. Eindelijk hoorde hij haar zeggen, met een rustige, toonloze
stem, alsof Zehem een droeve tijding bracht: ik wist niet, dat er iemand
op de wereld bestond als u, - en hij tuurde opmerkzaam naar de
nevels, en dacht weer: ik moet toch maar dood, wat geeft het, ik zal
haar vragen mij weg te sturen.
Nadat hij zijn rugzak had gehaald, en zij de lege flessen en glazen,

gingen zij naar binnen en spraken af, dat hij die nacht jn haar bed zou
slapen, en zij op een oude matras, die zij nog ergens had. De ge-
dachte dat hij haar zou kunnen, en zelfs moeten verleiden, vatte werk-
tuiglijk post bij hem, maar hij nam niet eens de moeite die gedachte
te verjagen. Te goed wist hij, dat er niets van die aard gebeuren zou.
En wat hij ook wist was dat voor het eerst zijn huidziekte geen rol
speelde bij dit besluit. Hoogstens had de ziekte hem in de loop der
jaren voorbereid tot een ontzegging die hem geen moeite zou kosten.
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Gerard den Brabander

HET HEK GIERT

Het hek giert ... Er komt niemand binnen ...
Ik zit alleen op mijn kasteel
en scherp mijn pen om te beginnen,
maar geen gedachte wordt mijn deel.
De wind bazuint het van de tinnen,
dat ik mij totter dood verveel.
Maar zelfs geen geest verzet mijn zinnen
en zelfs geen mes bedreigt mijn keel.
Het hek giert ... Er komt niemand binnen ...
Geen zanger komt een lied verzinnen ...
Ik zit alleen op mijn kasteel.
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NEDERLANDSE POEZIE

De dichter Amon van Duinkerken
Niemand zal op den schrijver Anton van DttÏnkerken1) het spreek-

woord toepassen: onbekend maakt onbemind. Maar kent men hem
genoeg als dichter? Van deze zou men met enig recht kunnen zeggen:
bemind maakt onbekend. De dichter die een man van stilte, afgekeerd
en ingekeerd is, dreigt schuil te gaan achter de brede figuur in de open-
baarheid. Ligt 'het aan zijn publiek of aan hem? Het is niet in de eerste
plaats zo, dat de openbaarheid zoveel beslag op hem legt, dat de dich-
ter erdoor verstikt wordt.Want als van den boer vanWerumeus Buning
kan men van Van Duinkerken toch wel zeggen: de dio'hter hij dicht
voort, al eist ook de openbaarheid offers aan concentratie en stilte.
Het is heuglijk dat een dichterschap dat zodoende legende dreigt te
worden, weer voor veler lezers ogen tot werkelijkheid wordt, dankzij
de uitgave in de grote oplagen van de Prismareeks, waarin zijn Ver-
zamelde gedichten dit jaar zijn uitgekomen.
Men vindt den schrijver en spreker ook in zijn gedichten wel terug,

de welsprekende wiens faam tot in de verste hoeken van het Neder-
landse taalgebied reikt ontbreekt ook in zijn verzen niet. Men kan
geneigd zijn te menen, dat dit element der welsprekendheid aan zijn
dichterschap in de weg zou staan. En inderdaad is er een tegenstelling
tussen poëzie en welsprekendheid. Poëzie is eer het tegendeel van de
eloquentie, want deze laatste is de kunst van het zeggen en poëzie is
juist meer de kunst van het zwijgen dan van het zeggen. Maar merk-
waardigerwijze heeft Van Duinkerkens oorspronkelijkheid ook die
welsprekendheid als een element in zijn poëzie weten op te nemen,
zonder dat deze er afbreuk aan doet, ja zij vormt er in sommige opzich-
ten zelfs een wezenlijk bestanddeel van. Het is alsof de woordenstroom
met poëzie wordt geladen, evenals in de welsprekende verhalende
gedichten van Mok. De woordenstroom wordt als het ware radio-actief,
als men dat woord ook eens in gunstige betekenis mag gebruiken, wat
toch eenmaal het geval zal moeten zijn, wil het mensdom op draaglijke
wijze voortbestaan. Men verneemt die werkelijk poëtische welspre-
kendheid zowel in zijn vroege als in zijn late Brabantse balladen, uit
de tijd toen hij schreef over de Roomse Geus, Jan van Glymes, graaf
van Bergen, als in de jongere, historische of legendarische balladen,

1) Prisma. Het Spectrum. Utrecht 1957.
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over Dolle Dries of de zo treffende - breugheliaans op een vroom
plan - over de Drie doven. Ja ook in dat lange oude gedicht over
Charlies broodjesdans uit GoldruS'h, met die een wereld van verdriet
torsende begin strofe die veertien strofen verder naar een bijna gelijk
einde neigt:

Charlie is moe om de moeheid der aarde,
moe om de moeheid der sneeuw.

Charlie is stil, het is oudejaarsavond,
moe om 't verlopen der eeuw,

moe om de tijd dat hij kind was en man werd,
om wereld en God is hij moe,

moe om het meisje en haar grote verdriet;
en zijn ogen zijn stil en toe,

zijn hoofd is een zwellende vrucht van de boom
van het onuitzegbaar verdriet,

rijp en gebogen ten val. En zijn ogen zijn toe,
dat hijzelf zich niet ziet.

Maar er is nog een tweede, en een derde Van Duinkerken, die in
zulke gedichten al doorschemert. Het gaat natuurlijk niet aan hem op
te splitsen in een tweede en een derde, maar wij bedoelen er niet
anders mee te zeggen, dan dat er als het ware verschillende lagen van
zijn wezen in zijn dichterschap zijn waarvan men dikwijls alleen de
bovenste, de welsprekende, waarneemt, maar vervolgens ook de andere,
die wel gelijktijdig aanwezig zijn maar niet altijd gelijktijdig zicht-
baar. Die tweede laag als het ware onder de welsprekendheid is de
Brabantse bodem, het is de sociabele maar ook de sociale warmte en
gulheid die uitstroomt, en overstroomt in een onuitputtelijke genegen-
heid voor de medemens en voor alle schepsel en natuur, voor alle
gaven der wereld die in vloeibare of niet vloeibare staat letterlijk of
figuurlijk geschonken zijn, een gulle genegenheid die tot een vrome
levens- en godsliefde stijgt. Het is dat ,hart van Brabant' dat hem die
gelukkig ook nu nog niet vergeten gedichten heeft doen schrijven van
het volk in de processie en de litanie der zonderlinge zielen, waarin
geen breugelse hinkelaar van zijn goedgeefse genegenheid verstoken
is gebleven en ook de onbeduidendste medebewoner nog vermeldens-
waard, de poldergasten en de keuterboertjes tot de mannekes uit de
gestichten, de achteraankomers, de strompelaars:

hun oude vel staat zo strak
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dat gij hun doodskop eronder kunt zien; ze prevelen op hun gemak
hunnen houten paternoster af, en ze zijn nog niet midden in
de droeve mysteries of 't poldervolk zet de glorievolle al in.
Wie de Verzamelde gedichten doorleest, vindt die processie, al lijkt

hij haar soms uit het oog te verliezen, toch zich voortzetten tot in zijn
later werk toe. Want hoe men ook dwaalt in zijn lyrisch labyrint,
altijd weer voert het naar het Brabantse hart.
Maar aan het welsprekend hoofd en het warme hart is nog niet de'

gehele dichter gekend, er is een derde, diepere laag die onder die beide
niet zo vaak zichtbaar wordt. Daar wordt men een zeer stille droef-
geestigheid gewaar, om de medemens, om zichzelve, om de mens, die
veel meer te betekenen heeft dan waarvoor men haar wellicht zou
houden, die niet maar de periodieke kater van roem en rumoer uit het
roezige leven is, niet -het tot rust gekomene alleen maar een in zichzelf
stille ziel, die soms droomt, vaak betreurt hoe mijmerend: De rozen
en een enkele maal louter in zichzelve bidt. Het is deze dichter die
ons soms aan Bloem doet denken in regels als

Wat eens geweest is, vindt geen wederkeer
Vergeten raken dan voorbije feesten.
Tussen ons hangt gelijk een mist de tijd,
Die ons uiteendrijft, elk in eenzaamheid. (Mist)

of uit Bomen in September:
Maar geen verzadiging bracht een der onzen
't Geluk van 't vroegere verlangen weer

In die gedichten begint ,de stille ronde' die telkens weer de laatste
ronde is

De moede stap van avondlate paarden
Op weerkeer van hun arbeid brengt mij thuis
Bij heugenissen, die mijn hart bewaarde.
Wij waren kinderen. Ons ouderhuis
Droeg wingerdranken, die de wind ontblaarde.
Hoorde ik bij nacht hun murmelend geruis,
Dan was het of mijn ziel de tred ontwaarde
Van bovenwolkse ruiters, die op reis
Naar 't ontoeganklijk heil van 't paradijs
Bedroefd weerkeerden tot het leed der aarde.

Bedroefd weerkeren tot het leed der aarde, dat is in een onlos-
makelijke mengeling met het vroom vertrouwen de grondtoon van
Van Duinkerkens poëzie, droefheid getemperd door een trouwens
wederkerig getemperde, van nature gegeven blijmoedigheid. Deze
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laatste stelt hem weer in staat, zowel buiten als ontegenzeggelijk ook
binnen, zijn poëzie, de wereld te bezien met de wijze verbazing en
humor van den heiligen portier Koenraad van Parzham die het mens-
dom van het standpunt der poort bezag, achter hem waken en vasten ter
ere van God, voor hem sjouwen en worstelen tegen het lot, en

zag ik ooit iemand tevreden, dan was het
een gek, of een heel klein kind.

Zij stelt hem ook in staat te fulmineren tegen de farizeërs en de
filisters, de polydoorkens, de huichelaars en de ,belangrijken', toch in
staat het de kleine kruiken te vergeven dat ze zoveel zuiniger zijn dan
de grote breekbare als een Joseph Roth levensgeloof dat zich verwijdt
en verdiept tot de hymne van de wuivende

Wie God wil begrijpen die heeft niet genoeg
aan ons vorsende mensenverstand.
Hij zie naar het dansen van sterren en golven
en 't wuiven der dierbaarste hand.

Het dichterleven van Jacques Perk

De titel van Het korte leven van Jacques Perkl) door Garmt Stui-
veling is veelzeggend, niet alleen in biografisch, ook in literair-histo-
risch opzicht. Het duidt immers niet alleen aan dat Jacques Perk jong
gestorven is maar ook dat zijn kleine, kostbare literaire nalatenschap
door de korte duur van dat leven is bepaald: het nagelaten werk of
beter gezegd het oeuvre zou immers anders geworden zijn als hij
langer in leven was gebleven. Zonder Perks vroege dood op 1 nov.
1881 zou er geen Mathilde-cyclus zijn geweest, zelfs al niet, indien
hij op het eind van zijn leven beschikkingen over zijn literaire nala-
tenschap had gemaakt. Want aan de Mathildecyclus was hij toen al
meer dan een jaar voorbij, voor hem bestond deze reeds niet meer als
zodanig, en het bewijs daarvan vormt de kleine cyclus waartoe hij op
het eind van zijn leven enkele gedichten uit de vroegere honderd had
bijeengevoegd, de grotsonnetten en een drietal andere tot een letterlijk
be-perkt geheel van andere inhoud en met een andere bestemming,
opgedragen aan Joanna Blanckc en in die vorm als Een Helle- en
Hemelvaart gedrukt in Vosmaers Spectator in sept. 1881. Wat het
lot van de overige gedichten zou zijn geweest, is onbekend, en dat hij
ooit tot de Mathildecyclus zou zijn teruggekeerd, is het minst waar-

t) Arbeiderspers, Amsterdam 1957.
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schijnlijk, nadat in elk geval die naam in zijn leven door een andere
vervangen was, terwijl ook overigens de duurzaamheid van de naam
Joanna voor zijn leven en zijn poëtisch oeuvre nog allerminst gewaar-
borgd was. Het klassiek bezit der Mathilde-cyclus in onze literatuur
is dus aan omstandigheden te danken of te wijten, aan de ongelukkige
omstandigheid van zijn vroege dood, aan de gelukkige dat een grote
cyclus van met zorg en voordacht gecomponeerde en met moeite in
een sluitende volgorde gerangschikte gedichten als zodanig bewaard
bleef, door toedoen van Willem Kloos, door zijn verzorging van tekst
en krans, waarvan hij in de korte periode van zijn vriendschap met
Perk 'het ontstaan had meegemaakt en medeopgebouwd, een vriend-
schap die inmiddels ook weer tot het verleden behoorde. Dit alles doet
er in zoverre weinig toe en wij behoeven het niet te betreuren, dat de
Mathilde-cyclus ons in een bepaald, eigenlijk een onbepaald stadium
is overgeleverd, daar het resultaat van blijvende waarde en klassieke
schoonheid is gebleken en in de uitgave samen met Kloos' Inleiding
bovendien een werkzaam aandeel heeft gehad in de vernieuwing der
Nederlandse poëzie na 1880. Dat de cyclus ons hiermede in andere
vorm bewaard is gebleven dan het vermoedelijk lot ervan zou zijn
geworden (àls hij ons zelfs maar overgeleverd was), is een onomsto-
telijk en in de uitkomst daarenboven heuglijk feit geworden. Een
onvergankelijke winst, die ongelukkigerwijs alleen Kloos zelf met de
vierde druk in 1901 heeft trachten teniet te doen door toevoeging, in
willekeurige volgorde van een groot aantal sonnetten die het zorg-
vuldig opgestelde verband van de eerste druk verbreken. Aan dat
verband kan ook Dr. Greebe's pleidooi van 1915 voor een uitgave
volgens het oudste complete handschrift niet tornen, daar Perk dit
immers zelf niet gehandhaafd had. De eerste druk door Kloos met
Vosmaer in 1882 bezorgd is daarom een onvergankelijk blijvende
waarde der Nederlandse poëzie, en met vreugde zien wij het herstel
der uitgave in de publikatie van Perks Verzamelde gedichten door
Garmt Stuiveling tegemoet, in spanning tevens of hij deze klassieke
editie zelf essentieel intact zal laten, anders raakt zij immers definitief
uitgeschakeld.
Zijn biografie is door de ingewikkelde lotgevallen der verzen zowel

de levensgeschiedenis van den dichter als van het dichtwerk geworden.
Die beide levensgeschiedenissen zijn door de omstandigheden zelf ver-
vlochten en door den schrijver tot begrip van de groei van den dichter
zorgvuldig in het oog gehouden. Jacques Perk heeft de sonnetten van
zijn Mathilde-cyclus in Amsterdam geschreven, uit de herinnering aan
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de zomerreis met zijn familie door de Ardennen in 1879, en aan de
ontmoeting in het hotel in Laroche met Mauhilde Thomas. Herinne-
ringen die, lang weer terug in zijn stad, sterk in hem doorwerkten.
Poëzie omstaat nooit anders dan uit een liefde op het tweede gezicht,
altijd uit herinneringen die in de verbeelding nieuwe vormen aan-
nemen en diepere betekenis krijgen. De ,coup de foudre' der inspiratie,
indien deze al bestaat, treedt altijd pas op nadat eerst een andere schok,
in de ervaring, eraan is voorafgegaan.

Het dooreenlopen der persoonlijke lotgevallen en van die van de
gedichten valt bijzonder duidelijk waar te nemen aan de voor- en
nageschiedenis der beroemde grotsonnetten. De familie Perk bezocht
de grotten van Han in omgekeerde volgorde dan de gebruikelijke na
een zware regenval, de dag van hun aankomst in Laroche waar hij
Mathilde en haar familieleden zou leren kennen. In Fakkelglans her-
kent men de manoeuvre van de langs de grotwanden klimmende gids
in de SalIe du Döme, in Dag de uittooht, in dit geval ook de intocht
met het bootje en het weerzien van het daglicht; men krijgt de indruk
dat het bezoek aan de grotten van Rochefort er doorheen speelt, bijv.
in De grotstroom. De dichter heeft in het oudste volledige handschrift
deze verzen die het massieve middenstuk van de cyclus vormen, naar
het eind verplaatst. Maar daar bleef het niet bij. Eind juli 1881 nam
hij, terwille van een ander licht dat bij hem binnenscheen, voor }oanna
Blancke, het ,pièce de résistence' uit de Mathilde-cyclus weg en daar-
mee stortte deze eigenlijk in. Daar ging de Mathilde-cyclus - ware
het niet, dat het lot nog gans andere, en hoeveel ingrijpender wending
nam. Want de jonge dichter zelf ging heen, voordat hij aan een eigen
publikatie zijner poëzie in boekvorm was toegekomen. Aldus kwam de
weg die voorgoed versperd leek, voor de Mathilde-cyclus weer vrij.
En nu deze het enige grote werkstuk van zijn hand is gebleven, kun-
nen wij niets anders dan verheugd daarom zijn. Zoals wij zijn biograaf
dank verschuldigd zijn, dat hij deze dubbele levensgeschiedenis van
persoon en werk, ook van zijn geestelijke groei, voor zijn lezers recon-
strueerde in een weloverwogen plan van beschrijving, en in een har-
monieuze en evenwichtige taal, den dichter waardig, samengaand met
pittoreske tekeningen van Perks milieu en tijd in zijn woonplaatsen
Dordrecht en Amsterdam. Dat wij niet meer gewaarworden van 'de
illusterste gast in Hotel du Nord te Laroche, van Oscar Wilde ligt min-
der aan den biograaf dan aan Perk zelf of aan Mathilde, die al zijn
aandacht op vergde. De terzijde hier optredende figuur van Willem
Kloos steekt in beschrijving en beoordeling bij de lichtende figuur van
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de ideale dichter jongeling wat nodeloos ongunstig af, zij het dat die
dichterontmoeting om aard en gevolgen meer tot de levensgeschie-
denis van Klaas dan van Perk behoort. Maar eenmaal was toch ook
Perk die sombere dichtergestalte, waarachter reeds demonen aanzweef-
den, ,reuzengroot' verschenen, in het sonnet dat later veranderd voor
]oanna of de Muze Sanctissima Virgo zou gaan heten. Maar zeker is
het, dat hier een portret van den dichter Perk naast het geschilderde
doorVan derVoort van den jongeling is geschreven, waarvan misschien
de belichting naar subjectieve zienswijze hier of daar verschillen kan
maar waarvan de hoofdtrekken met vaste hand voorgoed zijn vast.
gelegd.
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EIGENTIJDSE WANDSCHRIFTEN

Een paar jaar geleden werd in het schildwachthokje van het onver-
getelijke barakken kamp Mill, waar ik vele gure winternachten verdeed
met 'het bewaken van al dan niet imaginair oorlogstuig, mijn aandacht
getrokken door de kreet: "De duivel schiep met veel gegil - het
concentratiekampje Mill". Het was met een bajonet in het hout gekrast,
nogal diep en duidelijk en het moest mijn lotgenoot wel een uur of
wat bezig gehouden hebben. Enkele centimeters lager een onduidelijke
potloodkrabbel met de wrange reactie: "It's great to be young". Deze
zinnetjes, die me eerst nogal banaal leken, braohten me spoedig in ver-
voering. Ze hebben mijn wacht goed gemaakt, die nacht. Ze hielden
àlles in. De grauwe muren, de eenzaamheid, kou, honger en verveling.
Vanaf dat moment heb ik alle schotten en muren, die op mijn weg

kwamen, aandachtig gelezen.
"A vant de mourir pour la démocratie je voudrais être assuré d'y

vivre", W.g. J. P. Sartre, linkerzijde betonmuur wagenloods legerplaats
Havelte. Toen ik op een kerstavond bij de achterpoort van de kazerne
te Grave de democratie stond te verdedigen las ik in het schildwacht-
hokje, vlak naast het kijkgaatje waar je nooit doorheen keek: "Zalig
zijn zij die niet geslacht hebben en nochtans spek aan de zolder hebben
hangen". Ja, nu wist ik het zeker, deze gehelmde en bewapende knapen
houden niet alleen de wacht, ze doen nog meer. Afgezien van de onge-
lukkigen, die nabij paleizen en langs hoofdverkeerswegen zijn opge-
steld, wordt door schildwachten veel meer gelezen en geschreven dan
ik durfde ,hopen. Onze veiligheids-officieren zouden barsten als ze het
wisten. Maar ze weten het niet. Ook in de cel wordt meer gedaan dan
alleen maar gezeten. Ik moest eens een geïnterneerde infanterist voe-
deren. Op de muur zag ik: "Het verzet neemt waterkeringen weg,
waardoor stilstaande wateren tot woeste stromen worden". Hij zat
daar omdat hij op onbetamelijke wijze okay had gezegd tot een meer-
dere. Toen hij alles op had en ik zijn eetgerei weer in beslag nam,
zoals bij cellulaire infanteristen gebruikelijk is, waren we het er over
eens dat zijn straf absurd was. Je kunt in een woord van twee letter-
grepen niet een bepaalde toon leggen. We probeerden het nog eens:
ókay, okày, óóó-kay. "Nou ja goed, sluit me maar weer op, ik zal ze
nog wel eens iets terug doen", zei hij. Hij wierp een afschuwelijke blik
op zijn Camus-tekst.
Na mijn demobilisatie slaagde ik er niet in de bij de infanterie aan-
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gekweekte leeswoede te onderdrukken. Ik bekeek alle schuttingen. Ze
konden het ontbreken van schildwachthuisjes niet voldoende compen-
seren. Schuttingtaal is te select, éénzijdig, verveelt gauw. Ik ging op
reis. Per ongeluk kwam ik in Kopenhagen in een jeugdherberg terecht.
1k moest even naar achteren. Een paar regels in een mij onbekende taal,
Deens waarschijnlijk, en ja, rechts van de stortbak twee hele zinnen:
"Der Anfang einer neuen Sache setzt das Ende einer alten voraus" en
"The aetions of people and not their sentiments make history". Zo, daar
moest ik dus zijn, in jeugdherbergen. Ik reisde verder. In een
vandrarhem te Värnamo had ik het geluk Césare te ontmoeten, die de
verzamelpunten der Hollandse bordenwassers in Stockholm voor me
opschreef, want het leek me nuttig om ook eens te onderzoeken in
welke richting onze toiletauteurs zich daar, zo ver van huis, ontwikkel-
den. Ik klom weer op mijn snelle scooter. Gränna, aan het Vättern-
meer, is een heel leuk plaatsje. Ik zag er Meq, een bijzonder blond
meisje met wie ik bleef corresponderen, maar de toiletten vielen tegen.
Na nog een kleine 250 km reed ik de volgende dag Stockholm binnen
en liet me inschrijven in de Sommarförläggning, Banérgatan 56, een
als toeristenhotel ingerichte school. Ook ditmaal gaf ik van beroep
Verbrecher op, zowel in het gastenboek als op de in duplo verstrekte
politiepapiertjes. Dat heb ik altijd gedaan in het buitenland, ik heb er
nooit iets van gehoord en ik zal het blijven doen zolang het toch blijk-
baar niets ter zake doet. Het meisje van de receptie zei tak-tak en het
was drie kronen. Ik sliep op een kamer met vijf Hollanders, een Duitser
en een Algerijn met politieke moeilijkheden, die voor alle zekerheid
maar een flink stukje naar het noorden gelift was. Het waren allemaal
bordenwassers, behalve die ene Amsterdammer, hij waste asbakken.
Mijn verwachtingen wat de retirade betreft, waren hoog gespannen.
Door dit internationale gezelschap zou toch wel het een en ander
gepubliceerd moeten worden. De oogst was niet groot, doch boeiend.
Op de eerste etage: "Nicht alles, was vom Baum fällt, is reif", W.g.
A. 1. Amsterdam, in ballpoint op de kalkmuur geschreven en het zeer
onnette: "Be a man and not a fooI - pull the trigger and not your
tooI", dit laatste, oh stuk asfaltjeugd, met een mes in de nieuwe deur
gekrast. Op de toiletten gelijkvloers zag ik slechts citaten. ,,1 got plenty
of nothing". "There must be a raison for raindrops to fall". Enthousiast
was ik over: "Work is l'he curse of the drinking classes", dit aforisme,
van Oscar Wilde als ik me goed herinner, kreeg hier in ons milieu een
enorme diepgang. Want er moet voor die 600 kronen per maand hard
gewerkt worden, elke dag tien uur lang. Elke dag stapels borden, of
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asbakken, de hele dag niets dan borden en asbakken, aangevoerd in
een onbegrijpelijk tempo en in stapels van drie meter hoog voor je
neergezet. En maar wassen. Asbakken zijn nog erger dan borden, heb
ik gehoord. Dan ga je natuurlijk, tijdens dat afwassen, achter in je
hoofd naar aforismen zoeken of naar songteksten van enig kaliber.
Want je moet sterk staan tegenover die borden en die asbakken. Je
vraagt je af waar dat bord met peterselieresten vandaan komt. En wie
die asbak daar gebruikt heeft. Er liggen roodgekleurde peukjes op.
Dan neem je een stuk blauw krijt en schrijf je in grote letters op de
witte muur: "volg het spoor terug", zoals ik gezien heb in een restau-
rant in Skansen, één der pretparken van Stockholm.

De stad is sinds enige jaren overstroomd door Italianen. Bij hotel-
eigenaars staan ze hoger aangeschreven dan onze landgenoten. Het zijn
geboren bordenwassers, ze zijn actiever en veranderen niet gauw van
werkgever, wat de Hollanders daar wèl doen. Die gaan gewoonlijk na
drie weken weer weg. Daar staat tegenover, dat wij minder stelen en
een grotere bereidheid tonen in het betalen van overnachtingsgelden.
In de school waar ik was, in de Banérgatan, heb ik op één nacht onge-
veer dertig zuidelijke broeders, die niet in het gastenboek stonden,
door een raam zien binnenkomen. Dat was om een uur of twee. Ze
kwamen allemaal via het hoofdeinde van die Amsterdammer van die
asbakken. Hij werd er telkens wakker van en stelde dat niet op prijs,
zoals hij in enigszins andere bewoordingen mededeelde. Hij heeft er
werk van gemaakt en de volgende naaht en alle nachten daarna is er
gepatrouilleerd door Zweedse agenten van politie in veel te dure
uniformen. Het is een mooie oorlog geworden, alle gesnapten en
andere wanbetalers moesten binnen twee dagen het land uit. Een
klein stempeltje in hun paspoort.

Ik ben toen ook maar gegaan. Zonder één Italiaanse tekst gezien
te hebben. Ze hebben het te druk gehad. Hun geest was voortdurend
met andere dingen bezig. Met inklimmen en met hun succesvolle om-
gang met die blonde beertjes in de Kungsträdgarden. Want: "Those
girls are stranger than fiction", volgens het schoolbord in lokaal negen.

Op de terugweg deed ik nog even de nieuwe Jugendheim in St. Pauli
te Hamburg aan, waarschijnlijk de grootste ter wereld, in ieder geval
de mooiste met een prachtig uitzicht over de Elbe. "Vieux, n'oublie
pas gue tu est en passage en ce monde. Boix, mange, dors, et amuse
toi". Dat was alles wat ik in Hamburg vinden kon. Die moderne glas
en staalbouwers houden absoluut geen rekening met literaire ver-
langens. Het ziet er naar uit dat ik boeken zal moeten gaan kopen.
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NATUURWETENSCHAP EN MENSELIJKE WAARDEN (Slot)

De natuurwetenschap schept zich bepaalde concepties en toetst die
aan de feiten. Zij kan een conceptie aan geen ander criterium onder-
werpen dan aan de empirisch gevonden waarheid der feiten. Waar-
heidsdrang is de motor der natuurwetenschap, en de habitus van het
waarheidzoeken moet voor haar beoefenaren niet een dogma zijn maar
een proces. Laten wij de konsekwenties van dat proces een voor een
nagaan, en ons er rekenschap van trachten te geven welke soort ge-
meenschap de natuurgeleerden in hun speurtocht naar de waarheid wel
gedwongen waren op te bouwen. Indien de waarheid moet worden ge-
vonden en niet a priori is gegeven, en indien zij dientengevolge als
waarheid-in-wording voortdurend moet worden getoetst, welke andere
voorwaarden (en, daarmee, welke andere waarden) vloeien daar dan
vanzelf uit voort?

Allereerst natuurlijk onafhankelijkheid van waarnemen en, bijge-
volg, van denken. Ik heb mij eens verstout tegen een gehoor van
schoolkinderen te zeggen, dat de wereld nooit zou veranderen indien
zij het niet met oudere mensen oneens dorsten te zijn. Tot mijn ergernis
moest ik de volgende ochtend ervaren, dat hun ouders aanstoot had-
den genomen aan deze uitlating. Toch had ik die kinderen slechts het
axioma voorgehouden dat aan de wetenschappelijke methode ten
grondslag ligt. Een man moet de dingen zelf kunnen zien, doen en
overdenken zonder zich iets aan te trekken van hen, die hem bezweren
dat zij het allemaal al voor hem hebben uitgepuzzeld. De natuur-
wetenschap in elk geval kent geen surrogaat voor onafhankelijkheid
van oordeel.

Een begeleidend verschijnsel hiervan is geweest, dat mensen allengs
zijn gaan beseffen hoe het nieuwe en stoutmoedige in hun werk, op
welk terrein dit ook moge liggen, een waarde vertegenwoordigt. Dit
is niet altijd zo geweest. Het Europese denken en de Europese kunst
van vóór de Renaissance hadden niet de minste behoefte te tornen aan
het geloof dat er niets nieuws is onder de zon. John Dryden en
Jonathan Swift streden nog, de eerste in de zeventiende en de tweede
bij de overgang van de zeventiende naar de achttiende eeuw, hun
Hattle(s) of the Books om te bewijzen, dat geen modern werk kon
hopen ooit de klassieken te evenaren. Niet door argumenten of voor-
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beelden (zelfs niet door hun eigen voorbeelden) werden zij weerlegd,
maar door de natuurwetenschappelijke traditie die hun vrienden van
de nieuwe Royal Society bezig waren te vestigen. Thans vinden wij het
heel natuurlijk dat oorspronkelijkheid evenzeer wordt gewaardeerd in
een kindertekening of een bloemenschikking als in een uitvinding. De
natuurwetenschap heeft die liefde voor het oorspronkelijke, als een
kenmerk van onafhankelijkheid, aangekweekt.

Onafhankelijkheid, oorspronkelijkheid en, dientengevolge, non-
conformisme: deze woorden markeren de vooruitgang en bepalen het
karakter van onze beschaving, zoals zij dat ook deden van de bescha-
ving van Athene op het hoogtepunt van zijn bloei. Van de in 1517
zijn stellingen te Wittenberg aanplakkende Luther tOt de brillen-
slijpende Spinoza, van lakenwevende Hugenoten en ijzergietende
Quakers tot de Puriteinen die Harvard stichtten, van Newtons kette-
rijen tot het mathematische heelal van Eddington, zijn alle bewegingen
en stromingen van historische betekenis begonnen bij mannen die non-
conformisten waren. Non-conformisme is de natuurgeleerde aange-
boren, en het heeft hem de laatste jaren aardig in moeilijkheden ge-
bracht. Maar trek van een natuurgeleerde zijn non-conformisme af en
wat overblijft is geen natuurgeleerde meer. En ik betwijfel of het nog
een levend mens is. Want non-conformisme is aan iedere samenleving,
die nog groeikracht bezit, eveneens inhaerent. Is ooit een samenleving
of een staat aan non-conformisme te gronde gegaan? \Xlij hebben er
in onze eigen tijd verscheidene aan conformisme te gronde zien gaan.

Non-conformisme is niet een doel in zichzelf; het is de uiterlijke
verschijningsvorm van een waarde die dieper ligt. Non-conformisme is
het kenmerk van vrijheid, zoals oorspronkelijkheid het kenmerk is van
onafhankelijkheid van geest. En zoals in het persoonlijke vlak oor-
spronkelijkheid en onafhankelijkheid de noodzakelijke voorwaarden
zijn voor het bestaan van een natuurwetenschap, zo zijn in het publieke
vlak. non-conformisme en vrijheid die noodzakelijke voorwaarden.
Niemand kan een natuurgeleerde zijn, zelfs niet in privé, als hij niet
in volledige onafhankelijkheid van anderen kan waarnemen en den-
ken. Maar wil de natuurwetenschap ook haar publieke functie naar
behoren kunnen vervullen, dan zal zij verder moeten gaan: dan zal zij
de onafhankelijkheid moeten beschermen. De waarborgen die zij zal
moeten bieden liggen voor de hand - vrijheid van onderzoek, vrijheid
van gedachte, vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid. Deze
waarden zijn ons in geeuwend aangehoorde politieke vertogen en ver-
veeld gelezen hoofdartikelen zo uitentreure verheerlijkend voorgehou-
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den, dat zij ons wel vanzelfsprekend moeten lijken. Maar zij zijn alleen
maar vanzelfsprekend - dat wil zeggen, zij zijn alleen maar logische
noodzakelijkheden - waar mensen zich verbonden hebben de waar-
heid te dienen: in een op de wetenschappelijke methode gegrondveste
samenleving. Deze vrijheden en deze verdraagzaamheid zijn nooit de
opvallende kenmerken geweest van een samenleving die op een dogma
steunde, ook niet wanneer het dogma een christelijk dogma was.
Slechts eenmaal eerder in de geschiedenis zijn zij als vanzelfsprekend-
heden toegestaan geweest, en dat was toen. eveneens het wetenschap-
pelijk denken in hoog aanzien stond - in de jeugd van Griekenland.

Wat ik hier heb ontwikkeld is een ethiek voor de natuurwetenschap,
die rechtstreeks uit de natuurwetenschappelijke praktijk voortvloeit.
In het begin kon het misschien lijken alsof deze studie slechts zou kun-
nen uitmonden in een schema van technische voorschriften: eenvou-
dige voorschriften voor het gebruik van reageerbuisjes, gecompliceer-
dere voorschriften voor de inductieve redenering. Maar ons onderzoek
blijkt nu op geheel iets anders uit te lopen. Er bestaan, zonderling ge-
noeg, geen technische voorschriften voor een succesvolle beoefening
van de natuurwetenschap. Er bestaan zelfs geen voorschriften voor het
gebruik van reageerbuisjes die niet door de briljante experimentator
aan zijn laars worden gelapt; en er bestaan, helaas, helemaal geen
voorschriften om tOt juiste algemene inducties te komen. Niet hiertoe
leidt een analyse van de natuurwetenschappelijke praktijk. Integen-
deel, de voorwaarden voor de beoefening van de natuurwetenschap
blijken van een geheel andere, onverwachte, aard te zijn: onafhanke-
lijkheid en oorspronkelijkheid, non-conformisme en vrijheid. Dit zijn
de dingen die de natuurwetenschap in de allereerste plaats nodig heeft,
en dit zijn de waarden die zij, omdat zij ze nodig heeft, schept.

De gemeenschap der natuurgeleerden moet democratisch zijn. Zij
kan slechts groeien en bloeien bij de gratie van een voortdurende po-
laire spanning tussen non-conformisme en verdraagzaamheid; tussen
onafhankelijkheid van oordeel en respect voor dat van anderen. De
quintessens van het ethische probleem ligt in het vinden van de syn-
these tussen deze beide polen, een synthese dus waarin de behoeften
van de enkeling en die van de gemeenschap in een harmonisch samen-
spel en een bevruchtende wisselwerking op elkaar zijn afgestemd. Ver-
draagzaamheid alleen is niet genoeg; in de zachtmoedige, beminnelijke
beschavingen van het oosten, waar tegenspraak geldt als een persoon-
lijke belediging, is geen natuurwetenschap van betekenis tot ontwik-
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keling gekomen. En onafhankelijkheid alleen is evenmin genoeg; de
trieste geschiedenis van de genetica, waar men tot op de huidige dag
nog fel verdeeld is over de controversen van zestig jaar geleden, is er
om het te bewijzen. Iedere natuurgeleerde heeft de harde les te leren,
dat hij de inzichten van de ander moet eerbiedigen - zelfs wanneer
die ander zo tactloos is ze uit te spreken.

De verdraagzaamheid onder de beoefenaren van de natuurweten-
schap mag niet berusten op onverschilligheid; zij moet berusten op
wederzijds respect. Maar respect kan slechts een persoonlijke waarde
zijn in een samenleving, die het recht en de onaantastbaarheid van
ieders eer als publieke waarde heeft erkend. Dit zijn waarden, die
in het oog van de leek nauwelijks iets te maken schijnen te hebben
met enigerlei abstracte studie. Recht, eer, het respect voor de mede-
mens: wat, zal hij vragen, hebben deze menselijke waarden van doen
met de natuurwetenschap? In zo'n vraag hoort men nog een nagalm
van dat belachelijke negentiende-eeuwse geredetwist over wetenschap
en godsdienst, waarin ethiek altijd weer werd vereenzelvigd met het
Boek Genesis. Indien de criticasters van de wetenschappelijke moraal
in het verleden de moeite hadden willen nemen zich er eens nauwkeu-
rig van te vergewissen hoe een wetenschap tot ontwikkeling komt,
dan zouden zij zo'n vraag nooit hebben gesteld. De natuurwetenschap
confronteert het werk van de een met, en ent het op, het werk van
de ander; zij kan eenvoudig niet bestaan zonder recht en eer en respect
van mens tot mens. Alleen in deze geest kan de natuurwetenschap
vastberaden haar speurtocht naar de waarheid blijven voortzetten. In
samenlevingen waarin deze waarden niet bestonden heeft de natuur-
wetenschap ze moeten scheppen.

Er is nooit een groot natuurgeleerde geweest of hij heeft wel eens
stoutmoedige hypothesen opgesteld, en er is nooit een stoutmoedig
man geweest of zijn hypothesen waren wel eens wilde speculaties.
Newton vergiste zich toen hij, in het raam van zijn tijd, dacht dat het
licht uit zeer kleine deeltjes bestond. En anderhalve eeuw later was het
dwaas van Faraday te zoeken naar de schakel tussen elektro-magnetis-
me en zwaartekracht. Maar het ligt geheel in de lijn van de natuur-
wetenschap dat ook hun minder gelukkige hypothesen, gezien in het
licht van het werk dat wij heden ten dage doen, toch schitterende
vondsten kunnen zijn. Wij denken in het minst niet geringer over
Einsteins grootse conceptie der Algemene Relativiteit, omdat de details
van zijn formulering op dit ogenblik aan twijfel onderhevig schijnen.
Want zowel in de wetenschap als in de literatuur is de stijl van een
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groot man het merkteken van zijn geest, en het maakt zelfs zijn ver-
gissingen tot een uitdaging, die de opmars in zijn tak van wetenschap
of kunst stimuleert. De natuurwetenschap eerbiedigt per saldo de na-
tuurgeleerde meer dan zijn theorieën, want krachtens haar wezen
moet zij het zoeken stellen boven het vinden en het denken (en bijge-
volg de denker) boven het gedachte. In de gemeenschap der natuur-
geleerden heeft iedere werker zich in het proces van waarheidzoeken
een waardigheid verworven die uitstijgt boven zijn leer. Een ware
samenleving wordt gedragen door het besef van menselijke waardig-
heid.

Ik ontleen deze term aan de levensbeschrijving van de Franse zo-
oloog en botanicus Buffon die, evenals Galileo, gedwongen werd zijn
wetenschappelijke uitspraken te herroepen. Toch behield hij, zegt zijn
biograaf, altijd iets dat van een diepere beschaving getuigde dan de
hoofse manieren aan het hof van Lodewijk XV; hij behield "ze sen-
timent exquis de la dignité humaine", Zijn biograaf vertelt dat Buffon
dit tijdens zijn verblijf in Engeland had geleerd van de mannen der
wetenschap die hij er ontmoette. Daar Buffon op zijn hoogst drie
maanden in Engeland schijnt te hebben vertoefd, heeft men dit een
buitensporige gevolgtrekking geacht. Maar is zij dat inderdaad? In
de korte winter van 1738-'39 kwam Buffon in contact met de waar-
dige leden van de Royal Society,de geestelijke erfgenamen van Newton
en de laatste vertegenwoordigers van een grote generatie. Hij consta-
teerde dat zij noch tot een hofkliek noch tot het gemene volk behoor-
den, maar een gemeenschap vormden van geleerden, die gezamenlijk
de waarheid zochten in waardigheid en menselijkheid. Het was, en het
is, een ontdekking die het leven van een man voor goed gestalte en
richting vermag te geven.

Het besef van menselijke waardigheid, dat Buffon in zijn levens-
houding ten toon spreidde, is het cement van de samenleving van ge-
lijken; want wat er tot in uitdrukking komt is het weten, dat respect
voor anderen gegrond moet zijn op zelfrespect. De theorie die de man
der wetenschap opstelt, het experiment dat hij onderneemt, verliezen
alle waarde en betekenis wanneer hij bij zijn arbeid niet is te werk
gegaan, of zijn collega's kunnen aannemen dat hij niet is te werk ge-
gaan, met een niets ontziende eerlijkheid tegenover zichzelf. De mathe-
maticus en filosoof W. K. Clifford heeft iets dergelijks reeds bijna
honderd jaar geleden, op het eind van zijn korte leven, in de volgende
krachtige bewoordingen gezegd:
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Wanneer ik geld van iemand steel dan behoeft het feit, dat ik
het van eigenaar laat verwisselen, op zichzelf nog niet zo erg te
zijn; de benadeelde zal het verlies misschien niet eens voelen,
ja, het zou hem er zelfs voor kunnen behoeden dat geld op een
verkeerde manier te besteden. Maar ik kan niet verhoeden dit
grote kwaad jegens de Mens te hebben gedaan, dat ik oneerlijk
ben geworden. Wat de samenleving bedreigt is niet dat zij mate-
rieel verlies zou kunnen lijden, maar dat zij tot een dievenbende
zou kunnen worden; want dan zou zij ophouden een samenleving
te zijn. Daarom moeten wij nooit het kwade willen doen om er
het goede uit te laten voortkomen; want in elk geval is er dan
toch dit grote kwaad uit voortgekomen, dat wij het slechte heb-
ben gedaan en daardoor slecht zijn geworden.

Dit is de moraal van de natuurgeleerde: dat er geen onderscheid kan
worden gemaakt tussen doel en middelen. Clifford werkt dit dan uit in
de termen van de natuurwetenschappelijke praktijk.

In dezelfde geest verder redenerend: indien ik mijzelf zou toe-
staan iets op onvoldoende gronden te geloven, dan hoeft er door
dit geloof op zichzelf nog geen onheil te zijn aangericht; wat ik
klakkeloos heb aangenomen kan ten slotte wel waar blijken te
zijn, of ik zal misschien nooit voor de noodzaak komen te staan
het in daden om te zetten. Maar ik kan niet verhoeden dit grote
kwaad jegens de Mens te hebben gedaan, dat ik lichtgelovig ben
geworden. Het gevaar voor de samenleving is niet enkel dat zij
verkeerde dingen gaat geloven, ofschoon dat erg genoeg moet
worden geacht, maar dat zij tot lichtgelovigheid vervalt.

En de hartstocht in Cliffords toon laat duidelijk horen dat het woord
"lichtgelovig" in dit verband dezelfde emotionele kracht voor hem
bezat als "een dievenbende".

Het zwaartepunt van Cliffords ethiek - en van de mijne - ligt
in de zinsnede "het kan tenslotte wel waar blijken te zijn". Anderen
mogen hierin wellicht een rechtvaardiging voor hun houding of hun
gedrag vinden, maar in de praktijk van de natuurwetenschap moet
iedere vorm van struisvogelpolitiek absoluut worden verworpen. Deze
praktijk kan niet toestaan dat het woord "waar" op een dergelijke
wijze wordt gedevalueerd. Het criterium voor waarheid vormen de
feiten; geen overwegingen van opportuniteit noch redenen van staat
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kunnen hier ook maar het geringste zelfbedrog rechtvaardigen. Ons
werk is uit één stuk, voor het grote en voor het kleine gelden dezelfde
beginselen, en indien wij het op ook maar één enkel punt niet zo nauw
met onze middelen nemen, corrumperen wij daarmee zowel ons zelf
als onze doeleinden.

De natuurgeleerde ontlee~t deze ethiek aan zijn methode, en iedere
scheppende werker vindt haar voor zichzelf langs zijn eigen weg. Zo
vloeide zij voor Blake VOOrtuit zijn arbeid als dichter en schilder:

Hij die een ander goed wil doen
moet dat in de Precies bepaalde Bijzonderheden doen;
Het Goede in 't Algemeen bepleiten
de huichelaar, de vleier en de schurk,
Want Kunst en Wetenschap bestaan slechts
in de Precies geordende Bijzonderheden.

De Precies geordende Bijzonderheden der kunst leveren, evenals de
precies bepaalde feiten der natuurwetenschap, de bouwstenen voor het
geweten.

Door haar uitvindingen en ontdekkingen heeft de natuurwetenschap
de mens in staat gesteld de natuur te beheersen; maar zij heeft dat
slechts kunnen doen, omdat de aan haar methode meekomende waar-
den van haar beoefenaren een hechte, levende en niet te corrumperen
gemeenschap hebben gemaakt. Een gemeenschap, 'Vaartoe ieder vrije-
lijk kon toetreden en waarin ieder zich vrijelijk kon uitspreken, met
de zekerheid dat naar hem zou worden geluisterd en dat hij, eventueel,
zou worden tegengesproken; en deze gemeenschap is stabieler ge-
bleken dan de rijken van Lodewijk XIV of van de Keizer. Napoleon
was hevig vertoornd toen het Instituut, dat hij had gesticht, de eerste
wetenschappelijke prijs die het verleende toekende aan Humphry
Davy, want dit gebeurde in 1807, toen Frankrijk in oorlog was met
Engeland. De natuurwetenschap heeft dat overleefd, en zij heeft sinds-
dien meer dingen overleefd, omdat zij minder vergankelijk is dan de
toorn van despoten.

Dit is een stabiliteit die geen enkele dogmatische samenleving kan
bezitten. Van de natuurwetenschappelijke theorieën die, laat ons zeg-
gen, bij het begin van de Industriële Revolutie, zo omstreeks 1760,
opgeld deden, wordt heden ten dage vrijwel geen enkele meer aange-
hangen. In de regel spreken de hedendaagse theorieën die van 1760
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vierkant tegen; vele spreken die van 1900 tegen. Wie onderschrijft
nu nog, b.v. in de kosmologie, in de kwantum-mechanica, in de genetica
of in de sociale wetenschappen, de opvattingen die vijftig jaar geleden
onaantastbaar leken? Nochtans heeft de gemeenschap der natuurge-
leerden deze veranderingen overleefd zonder dat er een revolutie voor
nodig was, en zij gaat VOOrtde mannen te eren wier opvattingen zij
niet langer kan delen. Niemand is gefusilleerd of verbannen of voor
verrader uitgekreten; niemand heeft zijn leer voor de vierschaar van
zijn collega's verachtelijk moeten herroepen. De gehele structuur der
natuurwetenschap is veranderd, nochtans is niemand in ongenade ge-
vallen of opzij gezet. Door alle veranderingen in de natuurwetenschap
heen weet de gemeenschap der natuurgeleerden zich door haar soepel-
heid en eenheid van geest te handhaven en aan te passen. In de zin,
die de natuurwetenschap aan dat woord geeft, is zij een stabiele
samenleving.

En een betrekkelijk eenvoudige samenleving, omdat zij éen enkel,
richtinggevend doel nastreeft: het zoeken van de waarheid. Niettemin
wordt ook zij gesteld voor het probleem van iedere samenleving, het-
welk is het vinden van het compromis tussen mens en mensen. Zij moet
de individuele natuurgeleerde aanmoedigen onafhankelijk, en de ge-
meenschap der natuurgeleerden verdraagzaam te zijn. Uit deze fun-
damentele voorwaarden, die tevens de primaire waarden zijn, is gelei-
delijk het gehele spectrum van waarden opgebloeid: non-conformisme,
vrijheid van gedachte en van het woord, recht, eer, menselijke waar-
digheid en zelfrespect.

Al onze waarden hebben zich op precies dezelfde wijze één voor
één uit de Renaissance ontwikkeld. Er zijn natuurlijk casuïsten die
deze waarden - wanneer zij zich tenminste niet beijveren ze te ont-
luisteren - aan de middeleeuwen toedichten. Maar deze serviele en
bloedige wereld kende zomin onafhankelijkheid als verdraagzaamheid,
en slechts uit deze beide zijn, zoals ik heb aangetoond, de menselijke
waarden rationeel af te leiden. Degenen, die alles wat rationeel is
hartstochtelijk menen te moeten bestrijden en hun waarden langs de
weg der mystieke openbaring zeggen te ontvangen, hebben er nog
geen flauw begrip van wat de bovengenoemde geestelijke waarden
feitelijk inhouden. Ik kan dit niet beter illustreren dan met de woorden
van Alben Schweitzer waarin hij, een gelovig man, zich verzet tegen
mystiek in de godsdienst:

Rationalisme is niet slechts de denkrichting die vooral op het
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eind van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw
op de voorgrond trad. Het is een verschijnsel, inhaerent aan alle
normaal geestelijk leven. Alle werkelijke vooruitgang in de
wereld is in laatste instantie te danken geweest aan de rede. Het
bij de opkomst van "het" rationalisme geproclameerde beginsel,
dat onze opvattingen omtrent het heelal moeten berusten op het
denken, en op het denken alleen, geldt voor alle tijden.

Zo hebben fiere, onafhankelijke mannen altijd gedacht, op welke
gebieden des levens zij zich ook bewogen, sinds Giordano Bruno om-
streeks 1600 voor zijn kosmologie tot de brandstapel werd veroor-
deeld. Zij deden overigens slechts eenvoudig wat hun hand vond om
te doen. De natuurgeleerden onder hen wierpen zich niet op als mo-
ralisten of revolutionairen. William Harvey en Huygens, Euler en
Avogrado, Darwin en Willard Gibbs en Marie Curie, Planck en
Pavlov, zij allen beoefenden slechts bescheiden en standvastig hun
vak. Toch hebben de waarden - waarover zij zelden spraken -, die
aan hun werk meekwamen, grote invloed gehad op het leven van hun
tijd en geleidelijk de geesten der mensen veranderd. Het werd allengs
onmogelijk de slavernij als een vanzelfsprekende zaak te beschouwen.
De potentaat jes van Europa vluchtten van de speeltafels. De rijken
van de Bourbons en van de Habsburgers stortten in. De mensen be-
gonnen op te komen voor de rechten van de mens en gingen vragen
om de soort regering waarmee zij zelf konden instemmen. Bij de aan-
vang van de negentiende eeuw vond Napoleon geen enkele natuur-
geleerde bereid als pleitbezorger voor de tirannie op te treden; dat
pleidooi werd geleverd door de filosoof Hegel. Hegel had zich in zijn
proefschrift tot taak gesteld het wijsgerig bewijs te leveren, dat er niet
meer planeten konden zijn dan de zeven die hij kende. Het was wel
ongelukkig - en typerend -, dat nog terwijl hij aan zijn dissertatie
werkte een rustig met zijn observaties doorgaand astronoom op de
eerste januari 1801 de achtste planeet Ceres ontdekte.

Ik ben deze beschouwingen begonnen met de vraag die mij, als na-
ruurgeleerde, heeft achtervolgd van het ogenblik af dat zij zich temid-
den van de ruïnen van Nagasaki aan mij opdrong: Is YOlt Is Or Is YOlt
Ain't Ma Baby? Heeft de natuurwetenschap onze samenleving begif-
tigd met het monsterachtige geschenk van een vernietigings-apparaat,
dat wij niet meer ongedaan kunnen maken noch kunnen beheersen,
en dat, als een tijdbom in een nachtmerrie met noodlottige onverstoor-
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baarheid voorttikkend, onze ondergang voorbereidt? Is de natuur-
wetenschap een robot, en heeft zij ons besef van waarden afgestompt?

Op deze vragen wordt het antwoord niet gegeven door het beleggen
van een zondagse conferentie van moralisten. Dat antwoord wordt
zelfs niet gegeven door de pijnlijk nauwgezette neutraliteit van de
tekstboeken over de natuurwetenschappelijke methode. Neen, om dat
antwoord te kunnen geven zullen wij eerst grondig moeten onderzoe-
ken wat natuurgeleerden nu eigenlijk uitvoeren wanneer zij niet toe-
vallig op de trapjes van ruimteschepen voor de persfotografen poseren
of in karikatuurtekeningen professorale bokken schieten. Maar wij
zullen daarbij dan tot de kern van de zaak moeten doordringen. Wij
zullen moeten vragen: waaruit bestaat hun werk nu precies, wat doen
zij in concreto? En wij zullen de voorwaarden moeten blootleggen die
het hun überhaupt mogelijk maken te werken.

Wanneer wij dat doen dan vinden wij, één voor één, de waarden
die ik hierboven heb genoemd, en waarvan ik heb gezegd dat zij orga-
nisch uit de beoefening der natuurwetenschap zijn opgebloeid. En wij
vinden ook dat zij allerminst in tegenspraak zijn met de waarden, die
het de mensheid eerst mogelijk maken zich te handhaven. Integendeel,
de natuurwetenschap heeft, evenals de andere scheppende activiteiten
die door de Renaissance werden gestimuleerd, onze waarden gehuma-
niseerd. De mensen zijn juist om vrijheid, recht en eerbied voor de
mens gaan vragen toen, en naarmate, de geest der wetenschap vat op
de samenleving begon te krijgen. Het dilemma van onze dagen is dan
ook niet dat de menselijke waarden niet langer een mechanische na-
tuurwetenschap in toom kunnen houden. Het is veeleer juist anders-
om: de geest van de natuurwetenschap is menselijker dan die van het
staatsapparaat. Wij hebben noch de verdraagzaamheid, noch het em-
piricisme van de natuurwetenschap toegang verleend tot de parochiale
regeringsvormen uit de tijd der stads-staten, waarmee wij nog altijd
trachten politiek te voeren in een wereld van superstaten en conglo-
meraties van staten. Als staten houden wij hardnekkig vast aan een
gedragscode van op de spits gedreven eigenbelang, die voor de natuur-
wetenschap, evenals trouwens voor de mensheid, reeds lang een over-
wonnen standpunt is.

Het ontzielde lichaam van de technische wetenschappen drukt op
ons als een doodgewicht en bedreigt ons bestaan, omdat wij dat
lichaam willen gebruiken zonder de geest die het moet bezielen; wij
trachten het lijk van de natuurwetenschap af te kopen. Wij sidderen
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voor de natuurkrachten, die wij zouden moeten beheersen, als voor een
spookbeeld, omdat wij menen die krachten te kunnen beheersen met
minder toewijding en minder begrip dan voor de ontdekking er van
nodig waren. En omdat wij de uitwerking van het buskruit tenminste
enigermate kunnen overzien, verlangen wij zuchtend terug naar de
dagen toen er nog geen atoombommen waren. Maar massa-slachtingen
hebben wij niet kunnen voorkomen toen wij nog alleen maar buskruit
hadden; de Dertigjarige Oorlog, onder andere, heeft dat bewezen.
Massa-slachtingen zullen wij slechts kunnen voorkomen wanneer wij
de ethiek van de natuurgeleerde, en van de dichter, en van iedere
scheppende werker, tot de onze maken: de ethiek die stelt dat het doel
waarnaar wij streven slechts bestaat in en wordt beoordeeld naar de
middelen, die wij aanwenden om het te bereiken. Dit is de som der
menselijkheid die de waarden der natuurwetenschap vertegenwoor-
digen. Het is tevens de basis voor een samenleving, die ernstig wil
zoeken naar de kennis en de wijsheid, nodig om de door de natuur-
wetenschap ontbonden krachten te beheersen. Maar het kan niet de
taak van de natuurgeleerde zelf zijn de leiding van de samenleving op
zich te nemen; zijn plicht is het haar de waarden van zijn werk, en de
daar uit voortvloeiende consequenties, te leren kennen. Sir Thomas
More zei in 1516 dat de man der gedachte niet moet regeren maar
onderwijzen; en besteeg het schavot omdat hij zijn eigen raad in de
wind had geslagen.

De kunstenaar ontgint zijn terrein met niet minder waarheidsliefde
en energie dan de natuurgeleerde. Indien de natuurwetenschap onmid-
dellijker schijnt te overtuigen en erkenning te vinden, dan is dit te
verklaren uit het feit, dat de beoordelaars hier ook altijd zelf met de
materie werken. Anders dan in de kunst veelal het geval is, kent de
natuurwetenschap geen onderscheid van functie (en dus van methode)
tussen hen die commentaar leveren en hen die doen. Niettemin arbeidt
de grote kunstenaar met dezelfde overgave als de grote natuurgeleerde
aan een vormgeving van zijn visie, die alle implicaties er van vermag
te omhullen. Hij is door deze visie bezeten, hij worstelt er mee, en
haar meest geïnspireerde openbaring is de vrucht van een innerlijk
groeiproces die aan het eind van een heel leven van zwijgend zelf-
onderzoek tot rijpheid is gekomen. Denk aan de drie versies van Faust,
waarop Goerhe jaar in jaar uit zwoegde. Of zie Shakespeare aan het
werk. In het eerste deel van dit essay heb ik gewezen op het in Romeo
en Julia gebruikte beeld van de dood als een bij, die anderen met haar
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angel steekt, maar tot Julia komt om haar liefelijkheid te drinken ...

Dood die de honing van je adem heeft gepuurd.

Meer dan tien jaar later zal Shakespeare nog eens naar dat beeld
teruggrijpen en het onverwachts concreet gestalte geven door van een
metafoor een handelende figuur in het drama te maken. Dat drama is
AntonÎus en Cleopatra; het toneel is de toren van het paleis; en daar
verschijnt de dood als personage, als een adder verborgen onder vijgen.
Het beeld van de adder roept natuurlijk vele associaties op; de meest
ontroerende daarvan is Cleopatra's fantasie dat deze dood, die de
stekende beet zou moeten toebrengen, tot haar is gekomen om de zoet-
heid des levens uit haar te puren. Sprekend over de adder zegt zij,
bitter en teder tegelijk:

Vrede, vrede:
Ziet gij niet de Zuigeling aan mijn borst,
Die zuigt de Min in slaap.

Toen Shakespeare deze woorden neerschreef moet in zijn oren nog
de echo hebben geklonken van wat hij had gezegd bij Julia's graf; en
wat hij, de jaren overspannend, daar aan toevoegde, rondde een stuk
levenswerk af.

Of ons werk ligt op het gebied van de kunst of van de natuur-
wetenschap of van het gewone maatschappelijke leven, het is altijd
slechts de vorm waarin wij onze ervaringen in praktijk brengen en aan
de werkelijkheid toetsen; de ervaringen mogen voor ieder verschillend
zijn, de noodzaak dier toetsing blijft dezelfde. Daarom is wat de na-
tuurgeleerden tot een gemeenschap maakt in laatste instantie belang-
rijker dan wat zij ontdekken. Wat de natuurwetenschap ons heeft te
leren is niet haar techniek, maar de geest die haar bezielt: de onweer-
staanbare drang tot onderzoeken. Misschien zou men de techniek der
natuurwetenschap een tijdlang kunnen beoefenen zonder door haar
geest te zijn aangetaakt, in geheime en geheimzinnige genootschap-
pen, zoals de Egyptenaren hun priester-politiek bedreven. Maar haat
inspiratie heeft zij in de laatste vierhonderd jaar toch wel uit gans
andere bronnen gekregen. Zij heeft allereerst geestelijke waarden ge-
schapen en, samen met de kunsten, die waarden aan onze beschaving
voorgehouden. Zij behoeft zich nergens over te schamen, zelfs niet
over de ruïnen van Nagasaki. Schaamte past hen, die aan andere dan
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de door de natuurwetenschap ontwikkelde en aan de verbeeldings-
kracht ontsproten waarden appelleren. Schaamte past ons allen, in-
dien wij de natuurwetenschap niet weten te maken tot een integrerend
deel van onze wereld, geestelijk evenzeer als fysiek, opdat wij ten
langen leste deze beide aspecten van eenzelfde werkelijkheid, waar-
voor dezelfde waarden gelden, zullen kunnen beleven in hun eenheid.
Want de les, die de natuurwetenschap ons leert, is tenslotte deze, dat de
conceptie belangrijker is dan de wetten waarop zij steunt of die uit
haar zijn af te leiden, en het vermogen tot oordelen van beslissender
betekenis dan het oordeel. In een boek over poëzie heb ik eens ge-
schreven:

De poëzie als zodanig maakt ons niet rechtvaardig of onrecht-
vaardig. Maar zij maakt in ons gedachten gaande, in het licht
waarvan wij recht en onrecht in onbarmhartig scherpe contou-
ren zien afgetekend.

Wat geldt voor de poëzie geldt voor alle scheppend denken. En wat
ik toen heb gezegd over deze ene waarde geldt voor alle menselijke
waarden. De waarden, die ons voortbestaan als menselijke wezens zul-
len moeten verzekeren, zijn geen stel regelen voor het zedelijk han-
delen, maar de diepere getuigenissen van ons mens-zijn, in het licht
waarvan wij recht en onrecht, goed en kwaad, doel en middelen, in
onbarmhartig scherpe COntouren zien afgetekend.
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SATYRE MET EEN KWAAD GEWETEN

H. van Galen Last, Presülent Dramakutra.
De Bezige Bij, Amsterdam, 1957.

De schrijver H. van Galen Last moet bijzonder kwetsbare tenen
hebben; dat is het eerste wat de lezer opvalt, die zijn roman Presülent
Dramaktttra openslaat, indien men hier tenminste het woord "roman"
mag gebruiken.
Hijzelf noemt het boek zo, en laat het voorafgaan door een voor-

woord, waarin hij meedeelt dat indertijd enkele hoofdstukken eruit
verschenen in het tijdsohrift Libertinage, waarop de Nieuwe Rotter-
damse Courant de hoop uitsprak, dat het geheel nooit in boekvorm
zou verschijnen. Dit zit de auteur thans nog zozeer dwars, dat hij er
een aantal bladzijden aan ophangt, waarin hij reeds van te voren de
lezers, en dus ook de critici, precies tracht uit te leggen wat zij wel en
niet moeten denken van zijn produkt, - zulks natuurlijk met een
beroep op enkele erkende grootheden als Stendhal en Valéry, hetgeen
altijd goed staat voor een auteur die zichzelf respecteert.
Het werk van Van Galen Last wil iets meedelen van 's schrijvers

visie "op het probleem tussen Oost en West". "Dat ik hier en daar in
satirische richtingen gedreven ben," aldus vervolgt hij, "ligt aan mijn
zwak, ondanks alles, voor dat genre" (Waarom dat: ondanks alles?
A.M.) En verder wordt ons nog meegedeeld dat er wel mensen zullen
zijn die rancune bij hem willen bespeuren. "Wil men hier naar zoeken,
dan verzoek ik de lezers om mijn rancunes vooral niet te gauw te
begrijpen! "
Het is mij niet erg duidelijk, waar deze hint op slaat. Het boek

handelt over president Dramakutra, hoofd van een kortgeleden zelf-
standig geworden oosters rijk Somalesië, dat eeuwenlang koloniaal be-
stuurd werd door een westers land(je) Meronië. Een gedeelte van Soma-
lesië, de Slangi-slangi-eilanden, wordt nog door Meronië overheerst en
dit is de Somalesiërs een doorn in het oog. Niettemin meent de auteur
in zijn voorwoord met nadruk te moeten verzekeren "dat alle personen
in dit verhaal gefingeerd zijn", en dat we hier niet met een "sleutel-
roman" te doen hebben!
Nu begrijp ik uit de N.R.C. dd. 14 september 1957, dat we dit alle-

maal met een heel grote korrel zout moeten nemen, want Van Galen
Last is jarenlang in dienst geweest bij de Stichting voor Culturele
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Samenwerking (Sticusa), hij heeft een reis naar Indonesië gemaakt,
daar met allerlei vooraanstaande figuren gesproken, ete. Het is dus
helemaal niet moeilijk aan te geven wie met president Dramakutra
bedoeld is, en wie verder met wie. De Sticusa zou dan in het boek ver-
momd zijn als het Meronische instituut voor hulpverlening (sic! A.M.).
Dit biedt de president een verzameling vogeleieren aan, waardoor het
staatshoofd zijn kans schoon ziet om, ondanks de ongunstige situatie,
een mooie dierentuin uit de grond te stampen. Hierdoor ontstaat een
opstootje, waarbij het volk probeert hem een grondwet op korte ter-
mijn af te dwingen, maar de president is iedereen te glad af, en Van
Galen Last's satyre is klaar.
Ik vind het, na dat duidelijke voorwoord, niet aardig van de N.R.C,

dat dit blad zomaar alle kindertjes bij de naam gaat noemen, en ik wil
in tegenstelling daarmee Van Galen Last's mededelingen respecteren
en hem in de "fictie" van zijn verhaal volgen. President Dramakutra
is een gefantaseerde figuur, Somalesië bestaat niet, en Meronië even-
min, - dit zij hier nadrukkelijk vastgesteld! Maar de droom van de
kunstenaar, en ook van de criticus, kan soms "echter" zijn dan de wer-
kelijkheid, en misschien komt het daardoor dat in deze reactie op het
boek die beide ook wel eens verdacht op elkaar lijken!
Ik vraag mij dan af wáár het boek nu eigenlijk een satyre op is! Op

president Dramakutra? De schrijver doet inderdaad herhaaldelijk
moeite ,hem als een infantiel, ijdel en geraffineerd man te presenteren,
maar slaagt -hij er ook in? Als hij Dramakutra bij een overigens nogal
zotte plechtigheid als wijdingsritueel een fles melk laat stukslaan, legt
hij er vooral de nadruk op dat dit erg bestudeerd gebeurt met het oog
op de filmcamera's. Het kan best waar zijn; ik vraag me alleen af of
westerse staatslieden en prinsessen dit met de traditionele champagne-
fles zoveel spontaner en natuurlijker doen.
Als Dramakutra met zijn vrouw in bed ligt, praten ze erover dat ze

niet meer zo vertrouwelijk met elkaar zijn als vroeger; dat de "ge-
slaagdheid" van zijn carrière hem veranderd heeft en missohien men-
selijk wel wat bedorven. Komt dit bij westerse staatslieden en be-
roemdheden niet, of minder voor?
En is de schrijver werkelijk overtuigd dat de ministertjes van Soma-

lesië, die hij beschrijft, zoveel belachelijker zijn dan b.V. een Meroni-
sche minister Stok, van wie ik wel eens hoorde, een man die vooral in
vlaggedoek doet, en van wie nog niet iedereen weet dat hij in de "Mero-
nische" oorlog brallende toespraken hield bij "Moffitische" plechtig-
heden?
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Wat horen we over Dramakutra's verleden? Vier of vijf regels wijdt
de auteur aan het feit dat hij eens door het Meronische gouvernement
was verbannen, en hij stelt het voor alsof de gevangene daar met zijn
vrouw een SOOrt idylle beleefde. Ik heb van een ander Somalesisch
staatsman, die ook verbannen was, eens een boek Somalesische over-
peinzingen gelezen, dat iets meer over deze periode vertelde, en er de.
psychische nawerking van liet zien. Dat boek was geen satyre; het heeft
dan ook weinig overeenkomst met Van Galen Last's roman, al ver-
scheen het bij dezelfde uitgever. President Dramakutra zou beter in
het fonds passen van een zekere Van Bekknal (het is helemaal niet
moeilijk satyrisch te worden op dit niveau!) waar ook het Somalesisch
reisjournaal Een omwenteling op de helling van de verslaggever Pieter
Quaedtbloet verscheen, want daar lijkt het veel meer op. Deze man
zegt, ook al in een voorwoord, dat hij altijd zo'n groot vriend van de
Somalesiërs was, en haast zich dan om tweehonderd grauwe pagina's
lang niets dan kwaad te vertellen van hun nieuwe republiek, waar hij
de warmste gastvrijheid genoot. Eerlijkheidshalve dient gezegd, dat
Van Galen Last het toch wel iets minder bar maakt.
De satyre is een literair genre, dat niet alleen recht van bestaan

heeft, maar dat ik bovendien zeer bemin. Maar wie er zich aan waagt,
mag zelf geen lange tenen en zeker geen boter op zijn hoofd hebben.
De bespiegelingen van de schrijver Klant over het "eitje der renosters",
als voornaamste kenmerk van het Nederlandse volkskarakter, kunnen
mij heus wel behagen, maar waarschijnlijk zou ik iets minder geest-
driftig zijn wanneer de een of andere Germaanse ex-Gauleiter, die ons
kortgeleden nog meende te moeten "beschermen", onze hebbelijk-
heden bespottelijk maakte, zonder die der Germanen ook maar te ver-
moeden. Natuurlijk wil ik tussen Van Galen Last en deze Germaan
geen enkele parallel trekken; natuurlijk hoort hij ook niet tot de kolo-
nialisten, die vandaag de dag nog in zielige superioriteitswaan menen
dat "het oude" beter was. Maar wel meen ik hem te moeten rekenen
tot die goedwillende, en later teleurgestelde, kortzichtigen, die in
wezen geen idee hebben van wat er in het oosten aan de hand is: hoe
zich daar met en dóór de assimilatie verdrongen gevoelens van eeuwen
wreken, over de manifestatie waarvan wij als povere blanke wester-
lingen, toch eigenlijk maar geen bleekzuchtige satyretjes zouden moe-
ten schrijven!
Literair heb ik daarmee van zijn boek, dat zorgvuldig is geschreven

en duidelijk het understatement toOnt van vooral Engelse meesters,
nog weinig gezegd. Mijn algemene indruk is dat de auteur het onder-
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werp ook "literair" niet heeft aangekund, en dat hij zich al te kramp-
achtig op een "highbrow" -procédé toelegt, zonder dat daar werkelijk
veel inhoud achter schuilgaat. Bedenkelijk nadert hij af en toe wat
Fokke Sierksma (die behalve grofheden tegen]. B. Charles ook wel
eens iets verstandigs kon zeggen) n.a.v. het werk van verschillende
Libertinage-mensen noemde: de gladgeschoren nietszeggendheid.
Het enige dat werkelijk in een satyriek licht verschijnt in het boek

is de onzinnige eieren distribuerende Meronische instelling voor hulp-
yerlening, die haar kostbare tijd op werkelijk droevige wijze verknoeit.
Wellicht had Van Galen Last (als ex-Sticusaman?) over dat fictieve
instituut een aardige satyre kunnen schrijven. Of is President Drama-
kutra eigenlijk als zodanig bedoeld? De uitlating van de schrijver, dat
men zijn rancunes vooral niet te gauw moet begrijpen, zou wel eens
een aanwijzing in deze richting kunnen zijn!
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Nieuw opinie-onderzoek dringend gewenst
De "New York Heraid Tribune" van 12-13 oktober heeft een

opinie-onderzoek ingesteld in elf landen over de vraag: Voor het
geval er een oorlog uitbreekt russen de Verenigde Staten en Rusland,
denkt U dan dat uw land alles in het werk zou moeten stellen er buiten
te blijven of dat het er deel aan zou moeten nemen aan de een of andere
zijde?
De uitslag was dat van de elf landen er negen waren die een meer-

derheid hadden die er buiten wilde blijven, van Zweden met 94 pct.
tOt Engeland met 54 pct. De percentages voor de overige landen waren:
Oostenrijk 89, Noorwegen 74, België 74, Italië 72, Frankrijk 66,
Duitsland 63, Brazilië 61.
Alleen in Australië was er een meerderheid van 57 pct. en in Neder-

land van 70pct. die mee wilde doen aan de kant van Amerika. Neder-
land is dus verreweg Amerika's trouwste bondgenoot. Het Nederlandse
cijfer valt wel op en feitelijk uit de Europese toon. Met onze Benelux-
genoot België is het verschil frappant. Daar zijn er meer die er buiten
willen blijven dan hier die mee willen doen en het percentage Neder-
landers die er buiten willen blijven, bedraagt slechts 22, terwijl de
Belgische meedoeners het niet verder brengen dan tOt 19 pet.
Dat Nederland een flink figuur zou slaan, viel te voorzien, maar

zulk een massieve flinkheid die zo opvallend afwijkt van alle andere
landen in en buiten Europa is wel verrassend. "De Waarheid" van
16 oktober neemt het niet en meent dat de wens de vader is van de
gedachte. De wens van wie? Van de semi-officiële Nederlandse Stich-
ting voor Statistiek, die gelieerd is met het Centraal Bureau voor de
Statistiek (C.B.S.)? In afwijking van wat in andere landen is gebeurd,
waar het onderzoek werd verricht door de "International Research As-
sociates" voor het New- Yorkse blad, is het in Nederland opgedragen
aan genoemde Stichting. Deze hceft naar door "De Waarheid" gevraag-
de inlichtingen volgens een "volkomen betrouwbaar systeem" de vraag
voorgelegd aan 500-800 personen (overigens allesbehalve een nauw-
keurige opgave).
"De Waarheid" komt tot de conclusie, dat het resultaat geheel ligt

in de lijn van het Nederlandse regeringsbeleid, dat het in tegenstelling
is met het resultaat in andere landen, zelfs West-Duitsland, en ten
slotte, in tegenspraak met de werkelijke opinie in Nederland en met
de logica. Nu is het voor mij nict zeker dat "De Waarheid" weet heeft
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van de werkelijke opinie in Nederland. Ik zou niet weten waar dat uit
is gebleken. En over de logica kunnen wij in deze zaken beter zwijgen.
Maar dat het blad bij informatie heeft vernomen dat het resultaat de
Stiohting zelf heeft bevreemd, is inderdaad vreemd.

De zaak is van groot belang. Wij hebben er recht op te weten hoe
het Nederlandse volk denkt over een kwestie die met ons gehele be-
staan en leven te maken heeft. En nu zelfs van bevreemding sprake is
bij de Stichting die het onderzoek instelde, is er maar één oplossing,
ook om de verdenking weg te nemen, alsof de uitslag in overeenstem-
ming zou zijn gebracht met de wens van de regering, want dat wil
"De Waarheid" toch eigenlijk zeggen en inderdaad roept de uitslag
zulke vermoedens wakker. Eén oplossing en dat is een nieuw onder-
zoek, liefst door de International Research Associates of, als dit niet
mogelijk is, bijvoorbeeld door het N.I.P.O. (Nederlands Instituut voor
de Publieke Opinie). O. N.

Het beste van alle motieven
Men moet dictatuur haten. Elke dictatuur. Dus ook die van "hct

proletariaat". Het proletariaat zal trouwens 'geen dictatuur willen vcs-
tigen omdat het meent wijzer te zijn dan wie ook en rechtvaardigcr
voor het hele volk. Als het dictator wenst te zijn, wil het met zijn dic-
tatuur de verovering van duurbevochten en met bloed betaalde rechten
van zijn eigen klasse verzekeren.

Het proletariaat is daarvóór een revolutie begonnen om zich van
zijn ketenen te ontdoen. Dat is het beste van alle motieven. Doch zo-
dra het zich in de revolutie van haar ketencn bevrijd heeft is diezelfde
revolutie afgelopen. Als het proletariaat niet langer slechts vrijheid
begeert maar macht, zal het echter het voorwendsel bezigen dat de
revolutie moet voortdurcn. Inderdaad zal het resultaat van een revo-
lutie wel verzekerd moeten zijn en verdedigd worden, doch juist opdat
geen nieuwe revoluties nodig zullen zijn. Prolongatie van een revolutie
die voltooid werd is ongerijmd, zij betekent dictatuur en is daarvoor
alleen een mooier woord. De dictatuur van wie ook, die zich juist
bevrijd heeft, betekent nieuwe slavernij, omdat een klassenloze maat-
schappij ondenkbaar is, betekent dat kinderen van proletariërs regen-
ten en dat kinderen van regenten proletariërs worden. Die verwisseling
is op zichzelf niet zo tragisch, wel de feiten van overheersen en onder-
drukt worden. Elke dictatuur is een motief voor een volgende revolutie.
Het beste van alle motieven. eh.
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De onderwijs-man op z'n smalst
Ik heb altijd volgehouden, dat men ook in "De Waarheid" wel

eens een gedeelte der waarheid aantreft, zoals dat ook in andere kran-
ten het geval kan zijn. En dat het ook hier maar - om met De Gene-
stet te spreken - de kwestie is, vrinden, of gij haar al of niet kunt
vinden.

En ik heb eveneens altijd volgehouden dat er in 't gemeen geen
mensen zo conservatief zijn als onderwijsmensen, er steeds, waarheids-
getrouw, aan toevoegende, dat ik nooit begrepen heb, waardoor, waar-
van en waarom dat zo is.

Dit zo zijnde, kunt U zich voorstellen, hoe gelukkig ik was, toen
ik in bovengenoemd blad van 26 oktober j.l. het stuk las, getiteld
"Minister Cals en de beschaving". Daarin neemt een leraar het op
voor het Frans dat hij door de minister bedreigd aCht. Mij komt het
pleidooi niet sterk voor, want als men 's schrijvers argument voor de
Franse beschaving ten einde denkt, namelijk dat zij de rechtstreekse
erfgename van de Grieks-Latijnse zou 'zijn, komt men niet bij het
Frans, maar bij het Italiaans terecht.

Maar daarom is het mij nu niet te doen. Wel hierom, dat het plei-
dooi zeer conservatief is. Het geeft blijk van dezelfde geestesgesteld-
heid waarop men bij alle kwesties van onderwijshervorming steeds
weer stuit. De conclusie is dan stee-vast: Het is goed zoals het is (waar-
bij men dan steeds weer moet denken: althans wat mijn vak betreft
en de rest interesseert mij niet).

Ik ben de ervaring rijker dat zelfs een communistisch-gezinde leraar
of althans een docent van het V.H. of M.O. die het schrijven in het
communistische dagblad niet schuwt, zich aan dit typisch vakonderwijs-
conservatisme niet onttrekken kan.

En ik blijf dus op zoek naar de socioloog of psycholoog die dit
curieuze verschijnsel uit de doeken doet en mij van de vulgair-marxis-
tische verdenking verlost, dat dit alleen maar voortkomt uit even
onbewust als kortzichtig eigen belang, optredend, juist daarom, in de
rol van de meest vèrziende verdediger der meest algemene menselijke
waarden. ]. R.
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Bij een bezoek aan Paramaribo in
1955 gaf Albert Helman, meester
van de Surinaamse roman, mij op een
vraag naar zijn werkplannen, ten ant-
woord, dat hij het binnenland van
Suriname in wilde en al trekkend ge-
tweeën een boek maken over wezen
en ziel van dat land en zijn bevol-
king. Nu is het er, met de foto's van
Dr. C. F. A. Bmijning en de tekst van
Lou Lichtveld, die in helderheid van
beeld en visie met elkaar wedijveren.
Het heet Suriname.1) Over de onder-
titel straks nog. Lou LichtveId ont-
vouwt achtereenvolgens als met de
over elkaar schuivende vakken van
een waaier de verschillende lagen der
bevolking, in historische volgorde. En
inderdaad moet men daarbij van be-
volkingen spreken. De oudste bewo-
ners, de Indianen, liggen ook het
diepst onder. Zij zijn een uitstervend
of kwijnend bevolkingsdeel. De ko-
lonisten konden hen niet exploiteren,
want zij stierven eraan, physiek en
geestelijk. Zij hebben zich diep in het
ondoordringbare land teruggetrok-
ken, en daar zijn zij nog heer en
meester over onafzienbare en ondoor-
zichtige gebieden. Men vindt de
Oayana's nog en de Trio's naar de
moeilijk bereikbare zuidgrens van
Guyana. Indianen zijn het ook die tot
de eilanden van de Antillen door-
drongen, waar Columbus hen aantrof
en aldus noemde. De Indiaanse inslag
is nog vrij sterk zelfs op het eiland
Aruba. In het zuiden van Guyana, van
Surinaams Guyana, leven zij hun
fabelachtig bestaan nog voort. In de
nabijheid van de stad leven zij echter •
in verval en vormen zij het minst

1) A'damse Boek- en Courantmij.,
A'dam 1957.

weerbare gedeelte der zo veelkleurige
en geschakeerde bevolking van Suri-
name.
Het land heeft zijn veelsoortige be-

woners te danken of te wijten aan
zijn onbedwingbare vegetatie, de
overvloed en het geweld van zijn door
de zon uit de aarde gestoten planten-
en boomgroei, waardoor het oerwoud
aanhoudend tot zelfs de bewoonde
plaatsen. belaagt en de stad binnen
tracht te dringen. Zulk een rijkdom
lokte de avontuurlijke en begerige
kolonisten aan. Maar de rijkdom van
het land is te groot, de strijd te zwaar
geweest om er aan af te winnen wat
het voor het grijpen leek te hebben,
zijn weelde is te verstikkend. En zo
werd zijn rijkdom zijn armoe, en be-
trekkelijk bleef het zo tot op dezen
dag, al wordt er nu met grote kracht.
inspanning aan een doelmatige en
constante winning van zijn schatten
gewerkt, langs de kuststreken inpol-
derende landbouwkolonies gesticht en
in stand gehouden, van zijn vruchten-
opbrengst systematisch profijt getrok-
ken waar weleer de plantages hadden
gefaald, en zijn mineralen, uit de
bauxietmijnen aan het licht gebracht.
En toch zijn het nog slechts eerste
stappen tot de grote aanval, waardoor
h~t land in doeltreffende mate van
zijn overvloed zou prijsgeven.
In de hoop daarin te slagen, heb-

ben de blanke kolonisten telkens an.
dere hulptroepen aangevoerd. Toen
de Indianen hun uit de hand vielen,
werden het de West-Afrikaanse ne-
gers, en toen die hun in de bossen
ontkwamen en een harde vrijheid ko-
zen boven een hardere slavernij,
moesten weer andere onderworpen
krachten worden aangevoerd, achter-
eenvolgens de Chinezen, de Hindoes-
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tani en de Javanen. Elk van deze groe-
pen bleef echter in wezen wie zij
waren, en zocht zich op eigen wijze en
met behoud hunner eigenschappen, te
handhaven. En elk van hen nam ten-
slotte een andere plaats in dan de ko-
lonisten hun hadden toegedacht, of zij
keerden terug tot de plaats en functie
die zij ver van daar in hun eigen land
hadden ingenomen, de Chinezen gin-
gen handel drijven, de Indiërs en Ja-
vanen werden kleine rijstboeren. En
gaandeweg vormde zich intussen uit
de vermenging van de Europeanen en
de achtergebleven, na 1863 vrij ge-
worden negerslaven een creoolse be-
volking die zich als de autochthone
bewoners wenste te beschouwen en
een macht verwierf die zij met inspan-
ning van alle krachten zocht te hand-
haven.

Op gans andere wijze zochten in de
binnenlanden de Bosnegers, wier ge-
schiedenis Lichtveld kort en klaar ver-
haalt, zich staande te houden, en ten
dele slaagden zij daarin, al dringt al-
lengs de beschaving met haar zegenin-
gen en haar onheilen en ondeugden
tot hun afgelegenheid door. Nog zijn
zij echter koningen op hun boten in
de stroomversnellingen der talrijke
rivieren, en zonder de hulp van hun
korjalen zou geen bezoeker of bewo-
ner hen kunnen bereiken. Lichtveld
heeft dit letterlijk natuurgetrouw be-
schreven en Dr. Bruijning met de ver-
rassendste natuur- en volksopnamen
toegelicht, alsof men het land zelf
binnentrok. En bij die veelheid van
schakering hier getoond, vinden wij
de vraag gesteld naar de opgave hoe
zo verschillende bevolkingen samen te
smelten tot één volk. Daarom luidt
de ondertitel haast overmoedig hoop-
vol, maar stimulerend: Geboorte van
een nieuw volk.

A. D.

Bezielde dorpen - het zijn dorpen
als Laren en Bergen waaraan de dich-
ter A. ROLAND HOLST deze naam
heeft gegeven. Dorpen die een grote
aantrekkingskracht op schilders en
schrijvers hebben uitgeoefend, en
waar voor jaren kunstenaarskolonies
en andere samentrekkingen vaak van
maatschappelijk excentrieken zijn
ontstaan. Zijn zij het die die ziel aan
deze dorpen hebben gegeven of heb-
ben zij bezieling ervan ontvangen?
Zij hebben de ziel van die dorpen ont-
dekt en er iets van de hunne aan toe-
gevoegd. Het moet een wisselwerking
zijn. En met evenveel recht kan men
van bezielde en bezielende dorpen
spreken. Want de kunstenaars en an-
dere bijzondere bewoners van deze
dorpen hebben een eigenaardige kleur
toegevoegd aan het karakter, door de
oorspronkelijke en vanouds daar ge-
wortelde bevolking eraan gegeven, en
zelf namen zij, van hoe uiteenlopende
herkomst ook en van hoe verschillen-
de levensstijl en -bedoeling, ook iets
van dat karakter in zich op en over.
Op soortgelijke wijze hebben kunste-
naars als Rilke en Clara Rilke - na-
bij Bremen aan het dorpje Fischer-
hude en Paula Modersohn-Becker en
haar kunstbroeders en zusters aan
Worpswede iets toegevoegd en iets
ervan ontvangen; wil men critisch
zijn, dan zou men ook moeten zeggen:
iets ontnomen, zoals de schilders en
de idealisten dat aan Laren en Blari-
cum hebben gedaan, maar men zal er
terstond aan moeten toevoegen, dat
zij er iets anders aan zulke dorpen
voor hebben teruggegeven. En het is
die wonderlijke en gaandeweg onont-
warbaar geworden mengeling, die
deze dorpen met de bekoring van hun
landelijke natuur en omgeving ook de
charme van aan de beklemming der
stedelijke cultuur en wan cultuur ont-
vluchte, romantische en idealistische
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toevluchtzoekenden heeft verleend,
die er oude bezieling kwamen putten
en nieuwe aan schonken. Dorpen met
een geheel ander lot en levensloop
dan die welke letterlijk onder de rook
der stad gelegen, door de industrie
geannexeerd raakten en waarvan de
bevolking gaandeweg door de fabrie-
ken uit de landelijke arbeid en rust
werd weggezogen, zoals Antoon Coo-
len en anderen dat hebben beschre-
ven. Dorpen die niet in de greep der
mechanisering werden gekneld maar
waar kunstenaars de natuur die deze
dorpen omgaf tot hun tweede natuur
zochten te maken. En ook die dorpen
kregen door deze kunstenaars als het
ware een tweede natuur - maar het is
alreeds geschiedenis, dit betoverend
mengproces waarvan wij hier spreken,
want een andere mechanisering dan
die der indl,!strie heeft ook deze dor-
pen tenslotte in haar greep gekregen,
het gemechaniseerde toerisme, de ge-
leide recreatie en de ganse week door
ademen tegenwoordig ook deze dor-
pen de benzinedampen der autobus-
sen in en zij ondergaan na de creatieve
bezieling van schaarse kunstenaars de
recreatieve vernieling van een onbe-
zielde massa. De ziel van dorpen als
Volendam en Marken is eraan te
gronde gegaan en leeft nog slechts in
schrille imitaties op affiches en in
souvenirs tot ver over de grenzen van
het land voort. De mengeling werd
er een verwording, en wat er thans te
bezien valt, is omgekeerd juist de cu-
riositeit van een lauwe lavastroom
van vakantiegangers die deze dorpen
bedelft en verstikt. Wij zullen de na-
men maar niet noemen van de plaat-
sen in de nabijheid ervan die aan deze
chronische invasie ontkwamen en
waar men nog de oorspronkelijke ziel
der streek terugvindt, niet aanhou-
dend bestookt door de corrupte wis-
selwerking van camera en contrapres-
tatie in wisselgeld.

Roland Holst idealiseert en roman-
tiseert zijn dorpen niet. Door zijn
korte, bezield geschreven en bezield
uitgegeven prozastuk, waarin wij de
kern van zijn dichterschap, zijn ver-
voering, zijn verweer, en zijn humor
en zijn taal nog eens in zijn volle
kracht weervinden, vaart ingehouden
en spiritueel het profetische en vision-
naire element dat zijn werk zo hoog
heeft opgevoerd en hemzelf steeds
weer wegvoerde uit het gewoel der
mensen en het gewiel der wagens naar
de wieling der golven. Zijn gelegen-
heidsstuk, een feestrede voor het tien-
jarig bestaan van het Kunstenaars-
Centrum Bergen is - en hij kon er de
jubilaris geen groter eer mee bewijzen
- veel méér dan dat. Het is een
elegie, geschreven over de tijd toen in
oude dorpen "het leven het van de
wereld kon winnen", wat in de stad
reeds lang niet en in die oude dorpen
nauwelijks meer het geval is. Het is
bijna driekwart eeuw geleden, dat een
Mauve het Gooi ontdekte. Moge
Holts bezieling een stimulans zijn
dat de gemeentebesturen in het Gooi
en van Bergen de geschiedenis doen
schrijven van de wonderlijke kolonies
van trekvogels van bonte pluimage
die er tijdelijk neerstreken. A. D.
(Herplaatsing wegens miszetting)

Een eiland in de tropenzon, in de
Caraïbische zee. In zijn jonge jaren
heeft de ik van dit verhaal correspon-
dentievrienden in de gehele wereld,
maar allen vragen zij waar het eiland
ligt, geen van hen weet het. De hoofd-
persoon weet het maar al te goed.
Hoewel zelf Europeaan heeft hij er
van kindsbeen af zovele jaren doorge-
brachr, dat het geen geheimen meer
voor hem bezit. En de schrijver, die
het even goed kent, het even hard-
grondig verfoeit en met een even
hardnekkige liefde er aan gebonden
is, heeft in één verhaal, dat niet meer
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behelst dan de geschiedenis van een
verboemeld weekend, in één greep
dit hele eiland omvat.

De literatuur kent maar weinig
proza van waarde over Curaçao. Cola
Debrot schreef er zijn korte roman
over. Mijn zuster de negerin, die een
karakteristiek van het eiland is. Het
verrassende W eekend-pelgrimage1)

van Tip lvIarugg is evenzo een dat
eiland omvattende karakteristiek, en
een uitstekend geschreven verhaal te-
vens. Een verhaal van spleen, van
tropenwee, van verveling en van
drank. Op zichzelf niet meer dan het
bezoek aan een aantal bars, en een
opkomende afkeer van het leven op
het eiland dat de ik te klein is ge-
worden, en van het leven zelf dat hem
te troosteloos lijkt, en waarvan hij de
herhalingen, in hun afmattende een-
tonigheid niet meer aandurft. Er
vloeit drank, overvloedig, en er
stroomt regen, overvloedig, het ver-
haal begint met een tropenbui, een
van die zeldzame overstelpende stort-
buien die na meer dan een half jaar
droogte, losbarsten, alsof de tweede
zondvloed begonnen was, en die dan
van de ene minuut in de andere weer
lijken op te houden, en in de volgende
weer beginnen. Een bui alsof God de
wereld, nee, het eiland aan het schoon-
wassen is. Uit de stemming waarin de
ik verkeert, en waaraan het zweet en
de sleur kleeft van jaren tropenbe-
staan, zou deze ik dat wel willen.
Hij ziet het eiland, zijn gebreken, zijn
schoonheden, zijn ondeugden, zijn
problemen door dronkemansogen in
een verdaan weekend, en dronken-
schap die als de regen komt opzetten
en weer aftrekt. Maar in die vage
nevel in zijn hoofd ziet hij scherper
en schrijnender, in ontnuchterde tus-

1) Antillaanse cahiers. De Bezige
Bij, A'dam 1957.

senpozen, zijn eigen gesteldheid en
die van het eiland, van zijn bevolking.
De grote greep, en de grote winst van
dit verhaal voor de literatuur is, dat
het het eiland letterlijk omvat. Het
blijft niet bij afzonderlijke lotgeval-
len, het persoonlijk beleven wordt
karakteristiek voor een samenleving,
en dat verhoogt het belang ervan in
sterke mate. Het verhaal omvat de
sfeer en de historie, het klimaat en de
levensgewoonten van het eiland. Het
geeft zijn opbloei weer, en de gevol-
gen daarvan, in welvaart en zedelijk
verval. Het bevat de obsessie van het
rassenprobleem, dat daar zoveel gun-
stiger ervoor lijkt te staan dan in vele
andere samenlevingen, maar dat er
niettemin even sterk als betrekkelijk
onopvallend bestaat. En het stelt de
vraag naar de toekomst van dit eiland
en zijn gemengde bevolking en zijn
mengeling van volkeren.

In een voortreffelijke compositie
spelen er het heden, bittere onvol-
daanheid, en het verleden, in onge-
romantiseerde, scherp vastgehouden
waarneming opgeroepen jeugdherin-
neringen, dooreen, met de toekomst
als onzekerst element, vol onbeant-
woorde en onbeantwoordbare vragen.
Het is op een merkwaardige, eigen-
lijk meesterlijk te noemen wijze een
los gehouden of gebleven en toch
nauw aaneensluitend geheel gewor-
den. Het omvat niet alleen het eiland,
het is het eiland, huiveringwekkend
en ver rukkend om beurten, of beter
gezegd dooreen. Het eiland, met de
witte, nu afgebrokkelde stranden aan
de zuidkust, de rotsen op het noorden,
groenend in de regentijd, grauw in
de droogte, met de altijd aanwaaiende,
opgewonden passaatwind, als de aan-
snellende bode in een drama die on-
heil komt melden, met de fel op land
en zee blikkerende zon, de onverstoor-
bare cactussen en de schuine dividivi-
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bomen, die gemene zaak maken met
de wind, met de verdoolde zwervende
geiten, de kabrieten die hun koraal
kwijt zijn, in de avond als de vleer-
muizen van de begane grond. En de
landhuizen, vervallen symbolen van
een niet meer heersende klasse, maar
zich nog krampachtig aan het ver-
leden vastklemmende kaste. Op de
heuvels als oud-Hollandse herinne-
ringen, met de vervallen muren van
eenmaal ingevoerde ijsselsteen, ver-
rijzend, in het landschap ingegroeid
alsof er alleen schoonheid en verzoe-
ning van alle tegenstellingen bestond.
Maar in wezen een der tekenen van
een veelheid van contrasten die in dit
geval laaiend in de zon werd bloot-
gelegd.

A.D.

HANS A. DE BOER, Onderweg geno-
teerd. Het verhaal van een wereldreis
langs het spoor van onrecht dat aan
onze gekleurde medemensen wordt
aangedaan (met een Ten Geleide van
Martin Niemöller, uit het Duits -
Unterwegs notiert - vert. door H.
Nijhoff). H. J. Par is, Amsterdam
1957. f 10,90.
Een jonge Duitser uit Hamburg

met een Nederlandse naam wordt
door zijn vader uitgezonden naar
Zuidwest-Afrika om erts en wol te ko-
pen. In deze voormalige Duitse ko-
lonie wordt hij, als iemand die zijn
christendom ernstig neemt, aangegre-
pen door wat hij ziet en beleeft. Dit
brengt hem ertoe zijn ervaringen uit
te breiden in het eigenlijke Zuid-
Afrika. Hij gaat naar Johannisburg
en dan verder de Unie in. Hij wil we-
ten hoe de naturellen leven en den-
ken. Om zijn verblijf te kunnen be-
kostigen, neemt hij een baantje aan,
dat hem onmiddellijk in aanraking
brengt met de zwarte paria's van de
grote goudstad. Hij spreekt overigens

ook met personen uit allerlei kringen
en standen en raakt bijzonder onder
de indruk van Manilal Gandhi, die
het werk van zijn grote vader in Natal
voortzet.
Uitgenodigd om te Travancore

(India) de Duitse Y.M.C.A. te verte.
genwoordigen op een wereldconfe-
rentie van christelijke jongeren, reist
hij naar India, maar vindt nog gele-
genheid Kenia te bezoeken. Een der
boeiendste episoden uit zijn reisver-
haal is het bezoek dat hij, dwars tegen
alle goede raad van daar levende, met
evenveel angst als vuurwapens bela-
den Europeanen in, geheel alleen on-
gewapend aan de Mau-Mau brengt.
Azië bereikt hij via Goa, de Por-

tugese nederzetting, waar het onbe-
grip van wat in Azië aan de gang is,
hoogtij viert.
Zijn verblijf in India wordt uit-

voerig verteld. Ontstellend vindt hij
de rassenhoogmoed en het onver-
stand onder de Europeanen, zendelin-
gen niet uitgezonderd. Hij ziet de
kansen voor het christendom bijzon-
der donker in en moet denken aan de
woorden van de Mahatma (Gandhi';
"de Christenen zijn zeer slecht, want
zij leven niet volgens hun leer". De
onvoorstelbare armoede en honger
schokt hem diep (in het gebied van
Travancore sterven er dagelijks 800
mensen van de honger). Hij tracht als
de arme Indiërs te leven, maar na twee
weken wordt hij van een totale uit-
putting gered door een Hindoe-dok-
ter.
Over Achter-Indië en Singapore

komt hij in China, vandaar naar Ja-
pan (hij is ook in Hirosjima geweest),
vanwaar hij een kort bezoek brengt
aan Korea, een zodanig verwoest land
dat volgens hem - die toch in Ham-
burg woonde tijdens de tweede we-
reldoorlog - de Europese oorlog er
kinderspel bij leek. Koreaanse chris-
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tenen achten de christen Syngman
Rhee medeschuldig aan de oorlog.
Kindersterfte op enorme schaal en
kindermisdaad (wezen) tieren welig
op de puinhopen.

De Boer is nog enige tijd in Austra.
lië, gaat per schip naar de V.S., waar
hij nog geruime tijd blijft.

Dit is in het kort de inhoud van
dit reisverhaal dat van begin tot eind
de aandacht vasthoudt door de onop-
gesmukte en levendige verhaaltrant
van deze jongeman, die goed uit zijn
doppen heeft gekeken. Of alle infor-
matie die hij ontvangen heeft, juist
is, mag men misschien wel hier en
daar betwijfelen, maar het. geheel is
het relaas van iemand die van eigen
ervaringen spreekt en dan allerminst
de indruk wekt van met een korrel
zout te moeten worden genomen.

Zijn boek, schrijft hij in het na-
woord, is een uitdaging aan het chris-
telijk geweten. "Ik ben van mening,
dat mijn generatie het nog mee zal
maken, dat de Aziaten of de Afrika-
nen ons de rekening komen presente-
ren voor al het onrecht, dat wij hun
hebben aangedaan. Wij moeten niet
steeds maar het bolsjewisme alleen de
schuld geven van alle ellende en on-
rechtvaardigheid die er op de wereld
is. De bolsjewisten zijn pas 40 jaar
aan het werk. Wat zij uitgericht heb-
ben, is erg genoeg, maar het is nog
niet zo veel, vergeleken met alles wat
de westelijke, helaas dikwijls christe-
lijke wereld gedurende de afgelopen
eeuwen op haar geweten heeft gela-
den."

O.N.
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Dr R. Eysink, Dr j. F. de Jongh, Dr j. Koekebakker, j. Meu/enbelt

De grote vlucht, die het georganiseerde maatschappelijk werk in de laatste
jaren heeft genomen en de snelle ontwikkeling van de wetenschappen, waarop
de opleidingen berusten, hebben een toenemende behoefte aan studieboeken in

het leven geroepen.
Daarnaast komen velen krachtens hun beroep of anderszins met het een of
andere aspect van het maatschappelijk werk in aanraking; ook zij dienen op
de hoogte te zijn van de moderne wetenschappelijke inzichten op dit gebied.
Teneinde aan deze behoeften tegemoet te komen, ziet bovengenoemde reeks

geschriften het licht. Reeds zijn verschenen:

Mr A. H. Heering

EENHEID EN VERSCHEIDENHEID DER SOCIALE
UITKERINGSREG ELING EN

In dit boek worden de verschillende vormen van sociale uitkeringen met
elkaat vergeleken en getoetst aan de aan alle ten grondslag liggende doel.
stelling ter beantwoording van de vraag: wat is goed en moet behouden blijven,

wat is niet goed en moet dus aangevuld of gewijzigd?
Prijs f 11.50

Mttrray G. Ross

G EMEENSCHAPSORGAN ISATIE
Dit werk is het eerste, dat systematisch de theorie uiteenzet, die aan de
"planning" der gemeenschap ten behoeve van het sociale menselijke welzijn ten
.grondslag ligt, en de beginselen behandelt die bij het inzicht in en het
gebruik maken van het proces der gemeenschapsorganisatie (community
organisation) betrokken zijn. Bovendien analyseert de schrijver de practische
toepassingen van deze theorie aan de hand van vele interessante voorbeelden

uit oost en west, ter illustratie van zijn theoretische beschouwingen.
Prijs f 11.90

VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL
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Geschenkboeken van Contact
SERIE "DE SCHOONHEID VAN ONS LAND"

Prijs per deel f25.-
Koorbanken, Koorhekken, en Ka~sels - Houten
Beelden - Van Geertgen tot Frans Hals - Het Vlaam-
se Landschap - De Steden • Het Tijdperk van
Rembrandt en Vermeer - De Gothische Kerkelijke
Bouwkunst - Kastelen en Adellijke Huizen. Beeld-
houwkunst van deze Eeuw

SERIE "ARS MUNDI"
Prijs per deel f 24.50
Chartres - Primitieve Kunst

SERIE "GROTE MEESTERS DER SCHILDERKUNST"
Henri de Toulouse Lautrec f 34.50
Gauguin (verschijnt binnenkort) 04.50
Piet Mondrian f 65.-

SERIE "GRAFIEK"
Prijs per deel f 24. 50
Picasso - ChagalI (verschijnt binnenkort)

VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL

Verschenen :

Deel 1 van

KEUR UIT DE VERSPREIDE GESCHRIFTEN
VAN DR. H. J. POS
Verzameld en ingeleid door
dr. ]. Aler en dr. K. Kuypers.

Het heengaan van prof. Pos was een moeilijk te overschatten verlies voor
zijn vrienden, zijn leerlingen en oud-leerlingen, en voor de grote groep
van belangstellenden, die in zijn publicaties telkens weer een bron vonden
van inspiratie en een stimulans tot eigen nadenken en oordeelvorming.
Zijn heldere intelligentie en warme emotionaliteit kwamen, behalve in
het persoonlijk verkeer, ook in al wat hij schreef, tot uiting. Het verheugt
ons thans de verschijning van het Eerste Deel te kunnen aankondigen.

Prijs f 13,50 (intekenprijs).

Verkrijgbaar in de boekhandel

In samenwerking met Kon. Van Gorcum en Comp.

VAN LOGHUM SLATERUS - ARNHEM
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