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J. C. BRANDT CORSTIUS

HET VOORSPEL VAN MEI

De verschijning van het tweede deel van Gorter's Verzamelde Werken
is niet alleen literair maar ook literatuurhistorisch een publicatie
van de eerste rang. Want het bevat een aantal niet eerder
gepubliceerde verzen, o.a. een fragment "Lucifer" en een groep
sonnetten, beide geschreven vóór "Mei", dat men altijd voor zijn
eerste werk heeft gehouden. Hier volgt een beschouwing over dit
jeugdwerk.

I
De eenzaamheid en de angst zijn bronnen van poëzie. Heeft heden
een hachelijker bestaan voor deze waarheid gevoeliger gemaakt of
treden eenzaamheid en angst openlijker in de kunst naar voren?
Het een zowel als het ander. \Vant de geest van de tijd geeft aan de
kunst haar accent. Poëzie, wijsbegeerte en zielkunde wijzen in een-
zelfde richting. De "rijke armoede" van de ontmaskering? De
kracht van de ,eerlijkheid? Deze woorden deugen niet, want nie-
mand ging voorheen zwaarder gemaskerd dan thans of smokkelde
meer in het verborgene. Het verschil is ten hoogste, dat wij voor het
verleden niet zo gemakkelijk herkennen, wat voor het heden naar
onze mening elk kinderoog kan zien. En wie denkt er aan, dat elk's
oog over tien, twintig jaar het niet, althans anders, zal zien?
Waar sprake' is van gemeenschap en vrede zijn deze altijd gewon-
nen op hun tegendelen en worden zij blijvend erdoor bedreigd.
Deze winst is geen verdringing maar een vervulling, geen camou-
flage maar een andere werkelijkheid. De moderne kunstenaar, die-
zijn levensangst en eenzaamheid belijdt, drinkt niet krachtiger uit
de bron dan zijn tijdgenoot of voorganger, die leeft of leefde in
harmonie en gemeenzaamheid met al het geschapene. :Men ontkomt
nu eenmaal niet aan zijn noodlot. In ~lle verenkeling en angsten
heeft men onherroepelijk deel aan het leven, ervaren als eenheid
dan wel als eerzaamheid, die in de droom van de kunstenaar en de
wijsgeer hun beeld verkrijgen. Eenzelfde tijd kent beide typen:
dromers van God en mensheid en dromers van leeg~e en Niet, ver-
beelders van vervulde en die van onherstelbaar gekwetste levens-
liefde, verhalers van hoop en die van resignatie.
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HET VOORSPEL VAN MEI

In de dichter behoudt het leven zijn onontbeerlijk tegenwicht.
Hoe groter de K.L.M. hoe kleiner de wereld, maar de reiziger die
binnen elf uur van Schiphol in New-Yark wil zijn, leest bij voor-
keur het lyrische verhaal van een voetreis, welke slechts tot Rome
gaat. Waarom grepen de jonge aankomende dichters in het eind
van de Ige eeuw naar Shelley en Keats, de idealistische dromers
ener harmonische wereld van eeuwige schoonheid en vreugde?
Niet anders dan om te ontkomen aan de uiterste consequenties
van hun situatie. Geraakt buiten tradities van godsdienst en kunst,
verstandelijk levend, in een wereldbeeld van wetmatigheden, so-
ciaal in een maatschappij die de spanning tussen haar delen steeds
minder de baas kon, vervuld van een grote hartstocht, zijn zij reeds
vroeg door zodanige diepten van individualisme gegaan, dat het
levensgevoel doordrenkt werd van het besef der afzonderlijkheid,
der verbizondering. Het was niet deze verenkeling op zich zelf, die
aanvankelijk angst in hen wakker riep. Opmerkelijk is immers, dat
in deze jonge mensen de concentratie op eigen zieleleven zo hevig
was, dat zij één ogenblik doorstootten tot het algemene daarin en
in dat grensgebied van het individuele en collectieve gedurende
korte tijd de nieuwe mythen schiepen van het leven. Hun lyrische
jeugdwerk is in de eerste plaats mythe: Iris, Okeanos,' Persephone,
Mei. Hun eenzaamheid was de bron van het leven en hun daarom
lief, meer dan gemeenzaamheid met mensen en dingen in dode
conventies. De klacht, een halve eeuw later door Marsman uitge-
sproken, dat geen God of maatschappij hem betrok in een be-
zield verband, moge na de eerste jaren van het begin eveneens voor
hen hebben gegolden, uit hun jeugdwerk blijkt dat het bezield
verband van hen zelf uit ging. Zij waren het die al wat leefde daarin
betrokken. Er is een diepe verbondenheid met het leven aanwezig,
dat zij zo hartstochtelijk in zich voelden, zo absoluut zochten, en
da't zij zo schoon verbeeld vonden in de dromen der Engelse roman-
tici van het begin der eeuw. In de beleving ervan wortelen als in
eenzelfde grond hun romantische mythologiserende lyriek en hun
naturalisme. Zij verklaart de gelijktijdige liefdevoor Shelleyen Zola,
Keats en Flaubert. Voor zover zij de eenzaamheid vreesden, was
dat de eenzaamheid van de bezielde temidden van het zielledige,
van de levende temidden van de vele doden in het rijk van geest
en schoonheid. Welk een angst om het zielloze moeten al deze
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jonge kunstenaars uitgestaan hebben, hoe moeten zij de dood in
levende lijve hebben gekend. In 1887 brengt Gorter het eens onder
woorden als hij dankbaar Multatuli's hulp herdenkt. En op twin-
tigjarige leeftijd roept hij zijn medestudenten toe: ,,0, zegt niet dat'
de omstandigheden den werkelijken dichter niet schaden of be-
voordelen, dat hij staat boven zijn tijd, dat hij niet leeft in een eeuw
of in een land, maar onsterfelijk is en mensch. Dat is nooit en ner-
gens waar. Wel worden er dichters en kunstenaars geboren, waar
nooit een enkele zonnestraal viel, zij brengen den vonk wel uit
hooger sfeeren, maar de duisternis hier beneden zal al is het slechts
kort ook hun oog verdonkeren, en misschien wel verblinden voor
goed" .
Vandaar hun grote verbeeldingen van de ziel, hun verlangen naar
een krachtig zielslcven, hun jeugdpoëzie, die niet anders is dan een
reeks lyrische ,verhalen over de ziel. Hun vroegste verzen zoeken
het tegenbeeld van de werkelijkheid te bevatten. Zij geven uiting
aan een verlangen dat, als elk verlangen, in zich zelf de mogelijk-
heid der vervulling draagt. En hier gedragen heeft. Het was daarbij
hun lot dat slechts door geheel te worden teruggeworpen op zich
zclf zij de bezieling en de levenseenheid konden vinden zonder welke
voor hen de poëzie niet kon zijn. Noodlot bleek het,jn zoverre som-
migen van hen aan het gevaar van afsnoering, van verheerlijking
der verenkeling om haarzelfs wil- maar ook uit dankbaarheid voor
het genoten geluk - niet zijn ontkomen. Hun jeugdwerk is ten einde
zodra het individualisme een impasse blijkt gew'orden' en het leven,
de bron hunner poëzie, gezocht moest worden in een nieuwe een-
heid, een nieuwe verbondenheid, niet langer mythisch beleefd
maar geestelijk geschouwd. Het levenswerk van Van Eeden, Ver-
wey, Gorter, Henriëtte Roland Holst is immers de begeleiding van
een tegenbeweging in het levensgevoel, die zich verwijderde van
het individualisme, en enkeling, samenleving en kunst opnieuw in
één verband wilde slaan.
Hoorbaar worden deze angst om een eeuwige scheiding van ziel
en werkelijkheid en deze eenzaamheid van de bezielde in de verzen
waarmee het Lucifer-fragment opent dat thans voor ons ligt. De
dichter zit in de avond aan zee en de eerste der vele keren, dat haar
beeld in zijn poëzie verschijnt, is tevens de enige, dat zij uitdruk-
king geeft aan de idee der zin- en zielloosheid van het eeuwig be-



HET VOORSPEL VAN MEI

wegende aardse leven. Wel keren deze beginverzen merkwaardiger-
wijze ruim dertig jaren later in het derde deel der Liedjes enigs-
zins gewijzigd terug op een ogenblik dat d~wanhoop het van Gorter
wint, maar het beeld der levensleegte wordt' de zee dan niet. In
Lucifer echter is zij, die later talloze malen de wordende vrijheid
voor Gorter zal zijn, de bFnde levensdrang, die stuwt en woelt
en de menselijke ziel in wanhoop doet vluchten van de aarde weg,
waarop zij toch weer teruggeworpen wordt door de koude onaan-
doenlijkheid van het ijzige in zich zelf besloten heelal, waar de
hemellichamen zonder mededogen, onverschillig voor de ziel, hun
baan doorlopen als kransen koude bloemen, dode delen van een
groot mechaniek, terwijl de aarde zelf ligt als een eenzaam lijk,
vergeten in een uithoek .

...wel staren zoo de starren strak
en zonder medcdoogen de aarde aan,
en slingren lichte rij en tegenrij
als kransen koude bloemen, kleureloos,
voortdurend af en aan zich om de aard,
wèl schijnt de hemel zonder medelij
en de aarde in 't heelal een eenzaam lijk,
vergeten in een tombe, hol en oud...

Men denkt onwillekeurig - hoe vreemd het ook mag klinken -
aan Ten Kate's gedicht "Het Heelal zonder God", geschreven in
Mei 1850. Ook daar zit de dichter op het duin in de avond en
het is hem of het heelal ontzield, ontgoddelijkt is. En de nood
van die droom beweegt hem innerlijk sterk, zozeer, dat we hier
verzen vinden die we bij Ten Kate niet zouden verwachten,
beelden, die indruk maken en, merkwaardig, soms sterke over-
eenkomst vertonen met die van de jonge schrijver van "Lucifer" ..
De angst om het zielloze is in de dichters en schrijvers van het
einde der 1ge eeuw heel groot geweest. Eén ogenblik heeft Gorter
zich in Mei ervan weten te bevrijden en allen hebben met hem, dit
gedicht lezende, ruim adem gehaald. Maar hoe sterk beheerst de
benauwende spanning opnieuw de verzen van 1890. Veel somber-
heid en wanhoop klinkt in het werk der tachtigers, zowel bij de
lyrici als bij de' prozaïsten: Klaos, Emants, Prins, Aletrino, Coenen.
Het gaat bij hen niet enkel om de tot het leven behorende schaduw-
zijde. Leven en schaduw zijn bij hen één omdat het leven de ziel
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geen kans geeft. Langs onnaspeurlijke wegen ontstaat nu eenmaal
in elk onzer de eigen droom van het leven. Aan het einde van de
Ige eeuw zien wij in onze literatuur de droom van het leven, waarin
de ziel steeds machteloos haar opvlucht beproeft, maar een eenzame
vleermuis blijft in een kille schemering, en die andere, waarin zij
als de geplengde droppel wijn zich meedeelt aan de oceanen der
wereld.
Er is geen antwoord te geven op de vraag waarom de angst voor
het zielloze bij de een leidt tot de wanhoop over het leven, da.'tde
ziel steeds doodt, bij de ander tot het geluk van een bezield bestaan.
Het onderscheid schuilt niet in de verschillende krachtvandelevens-
liefde, want daarmee zou men de andere kunstenaars miskennen.
Wij zien slechts hoe de een voortdurend in die liefde wordt gekwetst,
de ander beantwoord. En de jonge Gorter ontvangt onmiddellijk
en tenslotte - na hoeveel spanning ook - blijvend antwoord. Het
tekort van het leven, dat hem in zijn jeugd Multatuli had doen
volgen als een hond zijn meester, is niet de blijvende en diepste
ervaring. Zijn ziel is bij het leven geborgen als het kind bij de moe-
der, de glans van haar ogen is al het zichtbare, de geluiden der
wereld zijn gefluisterde moederwoorden. Daardoor konden voor
hèm Spinoza en Marx beslissende ontmoetingen worden.

Doch toen ik daar zoo klein
lag aan den boezem der zee
toen was het of
weer aan de moederborst
ik droomde,
en met oogen, half geloken,
wondere dingen in haar oogen zag,
wondere dingen, .
nooit gezien en nooit gehoord.
Toen was het of
gefluisterde woorden
drongen in mijn oor,
moederwoorden,
woorden van grooten troost.

Door zijn nacht klinkt het verhaal van een liefde, die het heelal
vervult en het einde van de duisternis aankondigt. Want de naam
van dit gedicht is voortreffelijk: de verzen bewegen zich van don-
ker naar licht, er is een voortdurend optrekken van nevel en sche-

.'"
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mering tot de volle dag aanbreekt. In dubbele zin: het derde ge-
deelte bezit een vaste trek, verraadt een beeldend vermogen en
doet een mGlodieklinken, de dichter van Mei waardig.
De figuren zijn geborgd: In "The Revolt of Islam" van Shelley
lezen we:

I dwelt, a free and happy orphan child,
By the sea-shore, in a deep mountain-glen;
And near the waves and through the forest wild
I roamed, to storm and darkness reconciled ...

Deep slumber feli on me; - my dreams were fire,
Soft and delightful thoughts did rest and hover
Like shadows o'er my brain; and strange desire,
The tempest of apassion raging over
My tranquil soul, its depthts with light did cover, -
Which passcd; and calm and darkness, sweeter far,
Came - then I loved; but not a human lover!
For, when I rose from sleep, the Morning Star
Shone through the woodbine-wreaths which round my casement were.

Twas like an eye which seemed to smile on me.
I watched tili, by sun made pale, it sank
Onder the billows of the heaving sea;
But from its beams deep love my spirit drank,
And to my brain the boundless world now shrank
Into one thought - one image - yes, for ever!
Even like the dayspring poured on vapours dank,
1.'he beams of that one Star did shoot and quiver
Through my benighted mind - and were extinguished never.

De tendenz van Shelley vinden we echter bij Gorter niet. De
maatschappelijke, morele strekking van 1817 is voor de dichter
van bijna zeventig jaren later teruggeweken achter de cosmische
idee van Shelley's poëzie. "Love is celebrated everywhere as the
sole law which should govern the moral world". In deze zin, waar-
mee Shelley de korte beschouwing over zijn gedicht besluit, kan
voor Herman Gorter het woord 'moral' worden gemist, zonder te
worden uitgesloten.
Het Lucifer-fragment is een verhaal van liefde. Aan dat van .Mei
en Balder, van Pan en het gouden meisje kan thans het verhaal
van Lucifer en het visserskind worden toegevoegd. Lucifer en Mei
verhouden zich tot elkaar alsde bewustwording tot het volle bewust-
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zijn. Soms vertelt een dichter later hoe het dichterschap in hem is
ontwaakt. A. Roland Holst doeI dat in De Afspraak. Kenmerkend
voor de vernieuwing van onze dichtkunst tussen 1880 en 18go is, dat
de ontwaking zelf onmiddellijk het onderwerp wordt van de nieuwe
poëzie. Bij Gorter ook is in dit verhaal zijn eigen jeugdsituatie
het object. Lucifer is de dichter in hem, die zich zelf nog niet kent
en met zijn levensliefde geen weg weet. Hij leeft op de grens tussen
dag en nacht, verlangend naar het volle licht, aarzelend echter'
tussen vreugde en schrik. Hij leeft eenzaam en in hem is het hard
en koud, een effen dood-zijn zonder blijdschap of droefenis, strak-
starend.

Zoo hard en vreugdeloos was ook die geest;
hij kende blijdschap niet noch droefenis,
noch ook de eeuw'ge rust, het doodsgeschenk,
maar altijd stond hij stil in 't ijle ruim
en staarde strak de verre aarde aan.

Maar iets in hem maakt dat hij het licht volgt op een afstand, even'-
als een hond zijn meester. Voor Gorter zijn mens en wereld
onmiddellijk opgenomen in de alomvattende orde van het heelal,
die misschien slechts een ijzeren causaliteit verraadt, een starre
omgang is zonder zin en doel, zoals de Ige eeuwse wetenschap het
hem en zijn tijdgenoten had getoond. Maar dat wellicht - en hoc
hoopt hij het - nog meer is, zoals hij zijn leven lang bereid zal zijn
de waarheid te zoeken dwars door alle gevonden waarheden heen.
Want in hem is ook "het meisjesbeeld opgerezen", is ook het leven
van zijn ziel, besloten als op een door wouden omgeven en beschermd
eiland, deinende op de oceaan. Zij is - en wie denkt hier niet aan
Mei - een kind van zon en maan, van wind en water; het elemen-
taire leven doorstroomt haar, zij is er één mee, zij vertrouwt er zich
geheel aan toe, geborgen in het duinzand, zwemmende in de zee;
en soms ruist er een verre vleugelslag, is er het vermoeden van een
verdwijnend-opdoemende gestalte, bode uit een wijdere wereld,
waaraan zij deel heeft.
Zijn geest schrikt aanvankelijk echter terug voor het natuurlijke
zielsleven in hem, deze hoogste vanzelfsprekendheid, waarvan de
volheid hem overweldigt.
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Hij schrikte en schrikkend ""eek hij snel terug
en schreed in stilte naar een steile klip
en zich toen reppend voort naar 't verre West,
vermeed hij 't eiland in zijn verdre vlucht
en koos zijn weg waar aan den horizon
de hemelzuilen rusten op de zee.

Tot het ogenblik komt - en als een bliksem inslaat - waarop hij
doàr Eros wordt gegrepen en zijn wet erkent als "de opperste levens-
wet" , waarin ziel en natuur en heelal begrepen en verbonden zijn,
die het leven licht maakt als de volle dag, aarde en hemel verenigt,
en waaruit de poëzie wordt geboren. Dan vindt de grote ommekeer
in hem plaats, die de woorden van Perk in hem wakker roepen:

Natuur en Menschheid voelde ik mij verbonden;
In u wilde ik 't Heelal in de armen sluiten ...

Dan breekt het licht door en is het leven louter vuur, licht, warmte
en ervaart hij de oude Stoïse identificatie van ziel en vuur.

En voor het eerst ontmoette nu zijn oog
den zonblik en aanschouwde het de aard
in 't gouden kleed, dat van den hemel valt.
Wijd sparde het open als een donkre poort,
waardoor het zonnevuur naar binnen gleed.
Zijn ziel werd vuur, dat uitsloeg in zijn blik,
die 't vuur der zon temoet ging en versloeg,
de armen stak hij uit met vingren wijd,
als wilde hij omvangen 't gansch heelal,
de wereld werd hem wat die vrouw hem was,
en vol verlangen, liefde en overgave,
luid juichend eenen langen held ren toon,
gaf hij zich van het eiland op en vloog
der wereld in de wachtende armen.

De dichter ontwaakt met het ontwaken der liefde, beslissende er-
varing, die zijn leven en dichterschap bepaalt. Reeds in dit jeugd-
werk, dat hij terecht niet publiceerde, is hij de dichter van het licht
en de liefde, die hij zijn gehele leven is gebleven. Zijn afkomst en
toekomst liggen open. De dichters van het verleden begroete.n hem
als hun broeder en het leven verwelkomt hem: Hosanna, weer werd
een dichter geboren!
De traditionele bron van de jeugd lyriek is bij Herman Gorter
onmiddellijk verwijd tot de diepe wel der heelalliefde. Van het
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eerste begin af is hij de monistische idealistische dichter, die wij
kennen en liefhebben. De menselijke ziel - een besloten eiland in
het oneindige - heeft deel aan al wat leeft; door haar stromen de
krachten yan het heelal, waarvan liefde de ziel is. De angst en
de eenzaamheid, die de dichter als ieder ander kent, zijn niet
het laatste en beslissende in zijn leven. Zij worden opgeheven door
een innerlijke werkelijkheid, die het gevreesde koude meedogenloze
mechanisme, dat leven zou heten en dat hoog over de mensen heen
aan hen zou voorbij trekken, onverschillig voor de machteloos
zich rekkende ziel, niet kent, omdat zij de eenheid van binnen- en
buitenleven is in één "bezield verband".

* **
Het onontkoombare, absolute van het dichterschap - noodlot of
bevrijding - maakt de dichter tot een gegrepene, een bezetene, in
de dienst van Muze en Godheid en Idee, Vrouwe en Heer; tot
ziel- en lijfeigene voor het leven. Al wat uit het oneindige hem door-
stroomt, verdicht zich steeds weer tot die ene gestalte, aanbeden of
vervloekt, die heerser is over zijn leven.
Voor de jonge tachtigers moet in hun jeugd Nederland wel van al
het poëtische verlaten zijn geweest, dat zij, nauwelijks tot het dich-
terschap genaderd, de poëzie zelf tot hun muze hebben gemaakt.
Alle oude idolen verdwijnen in het licht van haar schoonheid, alle
liefde gaat naar haar uit. .
Voor de jonge Gorter is deze verbeelding beslissend. De drie grote
onderwerpen van zijn werk: ikheid, vrouwen mensheid, bestaan
slechts terwille van de poëzie. Al wat hij heeft gezocht in de natuur,
de vrouwen de maatschappij, was de poëzie. Hoe menigmaal heeft
hij getuigd, dat zij het was, die hem dreef naar een nieuwe waarheid
en een nieuw gebied voor zijn geest. Wat de intuïtie kan zijn voor
wetenschap en wijsbegeerte, betekende de poëzie voor hem. Zij
leidde en leerde hem op de beslissende ogenblikken, om haar leefde
en stierf Mei, om haar. zocht hij de werkelijkheid haar geheim te
ontrukken, in haar naam zat hij aan de voeten van Spinoza en
Marx. Duizend doden stierf hij om haar in een hem vreemde, ver-
schrikkelijke en zwart~ wereld van het slaafse menselijke leven. De
zonderlingste dwaaltochten en omzwervingen, ver van harmonie
en welluidende melodie, ver van vrede en innerlijke rust heeft
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Gorter om haar gemaakt. Zonder haar lièfde kon hij niet leven en
niet sterven. En dat zij hem geluk heeft geschonken, ieder weet het,
want zijn verzen blinken nog van haar licht.
Evenals bij Jacques Perk en Albert Verwey dwaalt haar meisjesge-
stalte door de sonnetten, die tot zijn eerste jeugdwerk behoren.
Met haar zacht gezicht en rood kleed is zij de stilte en de hitte
van de zomermiddag aan het water. Haar lach is de zonnige
open plek in het bos, haar donker oog de diepte van de komen-
de nacht. Zij is het lichte herfstbos, glinsterende na een regen-
bui. *) Het valt thans moeilijk zich voor te stellen, dat de diepste
verlangens en de grote verwachtingen van een nieuwe generatie
dichters hebben geleefd in .deze "zoetrokige" en zoetsmakende
verzen, met een allegorische verbeelding, die ons de vlucht van
de innerlijke blik bindt op hinderlijke wijze. En toch hebben zij
al hun liefde erheen gebracht, al hun hartstocht erin gekoeld.
Reeds bij het lezen van deze eerste sonnetten begrijpen wij,
dat Hunt's definitie "Poetry is imaginative passion" voor Gorter,
die haar gelezen had bij Kloos, levenslang absolute,geldigheid heeft
kunnen verkrijgen. Evenals het Lucifer-fragment zijn zij de ver-
beelding van een ontwakende en in bewustzijn en kracht toenemen-
de liefde. "Mijn liefde ontwaakt" en dan volgt hoe zij. het leven
kleur en lach verleent, doet winnen aan diepte en licht en helder-
heid, tot hartstocht wordt als "roode schelpen uit het zand gedol-
ven" en alles in hem drijft naar eenheid en vereniging. Een enkele
maal - in het zesde sonnet - wordt de spanning voelbaar, dié in
Gorter van jongsaf leefde, zoals hij enkele jaren later zelf schrijft
in een brief aan Henriëtte Roland Holst. "Toen ik een kind en een
jongen en een jongeling wasleed ik heftig door vele hartstochten,
vooral door eerzucht en genotzucht. Alleen,werd ik door mijn tee-
der hart weerhouden anderen kwaad te doen. Mijzelven deed ik
veel kwaad. In' het bewustzijn hiervan maar in de onwetendheid
wat er tegen te doen, was de poëzie mij een toevlucht. Ik kon daarin
mijn hartstochten zeggen en mij zelf, ondanks hen, daardoor zeer
rein en gelukkig voelen."
Na dit sonnet nemen in hem Kloos en Verwey meer en meer de
overhand op Perk. Het gedicht gaat uit van het "Ik" op de voor
<tachtig' kenmerkende wijze. De dichter is de minnaar geworden.
"') Zie de laatste terzinen van de sonnetten I t/m V,
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Het meISJeis niet langer uitsluitend de liefelijke verschijning die
voorbijgaat in het licht, de poëzie der natuur. Háár beeld is slechts
in zijn geest, zij is alomtegenwoordig in de dingen, die beeld zijn
van haar. Zij is zijn zuster en vrouw, zij vervult zijn gehele ziel.
De eerste jeugd verzen lopen regelrecht uit op één hymne aan de
poëzie, die het ware lèven is, bevrijding, geluk, zin en doel van zijn
bestaan *). Zij zijn niet zonder het gevoel voor vergankelijkheid
en dood, voor leed en droefheid. Zijn diepste ervaring gaat echter
allereerst gepaard met een gevoel van vreugde, blijdschap en geluk.
De komst van de poëzie is bovenal doorbraak van licht en helle
glans. In de, gevoeligheid voor het licht openbaart zich de grote
sensibiliteit van deze generatie het sch~rpst. In zijn jonge schilders-
vrienden voltrekt zich de overgang van Haags - naar Amsterdams
impressionisme. Volkomen verwant daaraan heeft Gorter in de
Verzen van 1890 het licht gevierd en aanbeden. Lucifer - zie het
beeld van de vrouw bij de wieg! - is evenals vele passages van Mei
nog volkomen "Haagse School". Wat daarna komt ishet nieuwe im-
pressionisme in al zijn korte felheid en met eenzelfde snelle ken-
tering naar binnen toe in een vergeestelijking die altijd weer boei-
end is in vele schilders en schrijvers op het eind van de vorige eeuw.
Een geluksgevoelverlaat Gorter daarbij niet. Het leven is een schone
droom, zegt hij in het achtste sonnet. Veelzeggend is op deze plaats
de variant op de bekende woorden van Kloos:

En héél dit leven is een wond're, bange,
Ontzétbre droom ...

Er is geen principieel verschil tussen deze eerste sonnetten van
Gorter en zijn laatste, welke hij schreef in de zo~er van 1927. De
opmerkelijke, dikwijls sprongsgewijze veranderingen in zijn leven
en werken, die de tijdgenoot zo hebben getroffen, markeren de
weg van de éne grote liefde, die hij zijn leven lang heeft beleden.
Hier zien wij iets van het begin. Het voorspel van Mei doet aan het
wonder van dit grote gedicht niets af, maar draagt tot het beeld
van de dichter voor ons veel bij.

IJ
"Mijne Heeren! Gij weet allen hoe moeielijk het voor ons, jonge men-
schen is om iets oorspronkelijks te leveren. Dit komt doordat wij jong zijn,
*) Zie Sonnet X.
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niet doordat wij te weinig hebben nagedacht. Zoo wij onze eigen ge-
dachten konden opschrijven, er zou hier of daar wel iets eigenaardigs
te voorschijn komen maar dit is het juist dit kunnen wij niet. Want even-
als het kind dat loopen leert en meent nog hulp te behoeven, waar moe-
ders steun reeds lang overbodig is, zoo gaat het ons ook. Wij houden ons
vast aan ~e herinnering van wat wij van anderen lazen, hun uitdruk-
kingen en beelden en gedachten moeten ons dienen, onze eigene wan-
trouwen wij. Later, als ondervinding ons zelfstandig heeft geJIlaakt, zal
zoo er iets in ons schuilt, dit zich ontwikkelen".

Met deze aanhef begint de twintigjarige Gorter op 4 Februari r 885
een scriptie voor te lezen in het Amsterdamse studentendispuut
U.N.I.C.A .•En de herinnering waarover hij hier spreekt, leidt hem
in de eerste plaats naar de poëzie van Shelley, Keats en Perk, vol-
gens zijn mededeling in datzelfde dispuut hetzelfde voorjaar ge-
daan. Andere feiten wijzen er op, dat het werk van Kloos en van
Ve~wey hem bekend is, wanneer hij het Lucifer-fragment en de
sonnetten maakt. Het zesde daarvan varieert een sonnetregel van
Kloos, gepubliceerd in October r88S in De Nieuwe Gids. In r886
houdt Gorter voor zijn dispuutgenoten een voordracht over Albert
Verwey, waarvan helaas geen verslag bekend is. In r884 luidt zijn
oordeel over Busken Huet woordelijk als dat van Kloos over deze
criticus in r 88 r. Indien wij het jeugdwerk van Gorter niet kenden,
dan nog zouden wij op grond van deze feiten mogen aannemen, dat
de verzen van de beide grote Engelse romantici en van zijn tijd-
genoten Perk, Kloos en Verwey weerklonken in zijn ziel toen hij zijn
eerste gedichten maakte. Het valt moeilijk vast te stellen of Lucifer
geschreven is vóór de sonnetten dan wel andersom. Al deze verzen
ademen dezelfde geest. Duidelijk is, dat de sonnetten niet achter el-
kaar zijn geschreven. Toon en inhoud van de laatste vijf verraden
een sterker bewustzijn dan in de eerste zes ge'dichten aanwezig is.
Het is dus heel goed mogelijk, dat het Lucifer-fragment gemaakt
is in dezelfde periode, waarin de sonnetten ontstonden, die naar'
de inhoud immers dit grotere gedicht volkomen begeleiden. Ik
houd het ervoor dat dit is gebeurd in de zomer en herfst yan r88s,
maar neig er na herhaalde lezing toe het ontwerp en het begin van
Lucifer vroeger te stellen, omdat de vorm daar zozeer beantwoordt
aan de inhoud i.c. het geboorte-proces dat erin verdicht wordt, ter-
wijl de sonnetten de grotere stelligheid hebben van het krachtiger be-
.wustzijn, waarvan de sonnetvorm tevens blijk geeft. Het handschrift
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wijst ook in deze richting. Hoewel noch Lucifer noch de sonnetten in
eerste handschrift aanwezig zijn, vertoont dat van Lucifer veel meer
onzekerheden, die uit onwennigheid zijn voortgekomen en draagt
het meer de sporen van de beginneling. *)
De wereld van zijn verbeelding is in vele opzichten gelijk aan die
van zijn voorbeelden, welkevervuld zijn van klassiekevoorstellingen
in zoverre zij uitdrukking zochten te geven aan het ideale. Zeer
bewust laten zij daartoe de gestalten der oudheid in hun werk her-
leven. "Want zij houdt ons in haar overblijfselen het beeld voor
eener schoonere wereld dan de onze, eener ideale eenheid, wier her-
innering telkens in ons wordt opgewekt door 't geen ons in ons
eigen leven omgeeft "schrijft Kloos in 1880. Drie jaar later, in een
oratie over de Griekse godsdienst, roept ook Gorter de Grieken
aan om hulp tegen de zieldodende ernst, het materialisme en de
Jan Saliegeest' van zijn tijd. Maar in zijn jeugdwerk is het toch
anders. Als het daar gaat om de uitbeelding van de ziel, voldoet
de godenwereld hem niet. Zij is hem te statisch, te zeer klassiek
in de volle zin van dat woord. In een oratie over Horatius heeft
hij aan deze gedachte uiting gegeven (1885): "Wij genieten klas-
sieke kunst genoeg, maar missen poëzie. Er wandelen pauwen in
overvloed in den schoonen hof der oude kunst, maar het nachtegalen-
lied wordt zelden gehoord. En daarnaar is ons verlangen. Wij ge-
'voelen nog niet veel voor het oude Venusbeeld met haar edele en
strenge vormen. Maar wiens hart klopt niet sneller bij een modern
meisjes-kopje van Thuman b.v.?" En wanneer hij in 1886zelf begint
te dichten en zijn zielsleven verbeeldt, dan zien wij hoe de liefelijke
meisjesfiguren uit de verzen van Shelleyen Perk en Verwey hem
voor de geest zweven, omdat het zielsleven bovenal liefdeleven is.
*) Het Hs. waarin Lucifer bewaard bleef, bestaat uit twaalf postpapierblaadjes van
vier kantjes, in elkaar geschoven lot een boekje. Het is glanzend ivoorpapier, elk kantje
heeft vijf verticale watermerkstrepen. Formaat 13'/2 X 2 I '/2 cm. De tekst begint buitenop,
welk kantje als No. I is genummerd. Vervolgens staat de tekst steeds rechts, welke rechter
kantjes doorgenummerd zijn, tot 26 echter, daar zowel de achterkant beschreven is als
de linkerzijde (No. 24) tegenover het laatste rechterkant je (No. 25). De tekst is in zwarte
inkt. Zowel deze opmaak als verschrijvingen, die alleen bij overschrijvingen ontstaan,
wijzen op een voorafgaand Hs. -
Het Hs. van de sonnetten bestaat uit 6 velletjes postpapier van vier kantjes, eveneens tot
-een boekje in elkaar geschovèn. Het zijn ook glad ivoren velletjes, elk kantje met vier
watermerkstrepen; formaat 18 X 11'/2 cm. De sonnetten zijn met romeinse cijfers ge-
nummerd. Nr. XI ontbreekt, blijkt uitgescheurd, daar sonnet II op een los, afgescheurd
blaadje staat. Deze opmaak wijst evenzeer op een voorafgaand Hs. De tekst is in paarse
inkt, sonnet VIII echter in zwarte.
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Gorter staat daarin het dichtst bij Perk, van wiens Mathilde
Kloos in 188 I schreef, dat in haar de Liefde ook eindelijk ons volk
is verschenen "als wie zij bij alle grote dichters van alle tijden ge-
weest is". Gorters werk behoort onmiddellijk tot de idealistisch-
erotische poëzie. Het bezit het verlangen naar het ideale, een grote
wereldliefde, 'een wereldomvattend wijd gevoel en een verre blik
die ál het eerste werk van deze dichters eigen is. Of zij het leven
ervoeren als een ontzettende dan wel als een schone droom, of als
beide, zij allen leefden het uit het oergrondelijke, vitale, cosmische,
dat zij gaarne ziel noemden. Voor Perk zijn leven, ziel en God
identiek en is de individuele ziel een deel van de al-ziel. En zij is
,liefde tot het leven en de levenden. Dichter-zijn is liefde hebben.
In Perks werk liggen voor een groot deel de motieven bijeen, die wij
tussen 1880 en 1890 bij de jonge dichters aantreffen.
De voorstellingswereld van het Lucifer-fragment is die van Gorters
beminde dichters. Bij Shelley in The Revalt of Islam is Lucifer het
symbool der liefde, bij Keats in de Lamia het avondrood. Perk
noemt de avondster de ster der liefde. Gorter behandelt in 1886
het thema van Perks sonnet "Ommekeer" met het motief 'van
Shelley uit Tlze Revalt of Islam. Het tegenbeeld van deze liefde is
het leven als leegte, dood en kou en angst; waarmee het fragment
begint, de cosmische eenzaamheid tegenover de cosmische eenheid.
De dichter geraakt uit deze wereld door de troost der poëzie, "ons
aller moeder", zoals Kloos in 1881 haar noemde, die niet anders
is dan de liefde voor het heelal, welke liefde alleen, zoals Gorter in
1885 zijn dispuutgenoten toeroept, tot kunstenaar maakt. Deze
liefde verbeeldt hij door het verhaal van Lucifer en het meisje,
zoals eertijds Keats en Shelley deden. De wereld van Lucifer, het
grandioze heelal met de ommegang van dag en nacht, de loop van
zon en sterren, is hem nog te machtig; en de splitsing van Lucifer
in geest én licht, waarbij aan het slot van het eerste deel Lucifer op
aarde de komst afwacht van zijn licht aan de horizon, doet ons
voorstellingsvermogen geweld aan.
De wereld van het meisje is zeker niet de tuin van Holland, waarin
Mei ronddwaalt. Het is het idyllische l?-ndschap van Persephone,
engehecl in de ban van Verwey komt het gedicht wanneer het meisje
zelf ten tonele wordt gevoerd.
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Hier tripte op dennenaaIden 't visscherskind,
die week saampersten voor den kleinen voet,
hier spiegelde de wel haar rond gelaat,
dat praatte kinderlijk bij 't klaar geschal
van 't water of in speelschheid lachtte zacht
als rimpels liepen in het oppervlak
door 't mollig handje of een lichte bries.

De slotverzen van het tweede gedeelte bevatten bovendien een ver-
gelijking die sterk aan Verwey herinnert.

Hij leek een kind, dat met de moeder gaat
uit wandIen op een warmen zomerdag,
en dravend ver vooruit in 't heete stof
dan aan den wegrand in het lage loof
een pad ziet met veel schaduwen heel koel.
Het kijkt er wachtend heen met oogen wijd
maar durft niet binnengaan, zoo heel alleen.

Wanneer Gorter haar dan even later een bloem noemt, loopt deze
verbeelding via Perk over Lucifer lijnrecht toe naar de verzen
waarmee Gorter de bundel van I890 opent. Het slot van het derde
deel bevat veel herinnering aan Perk. "Zijn ziel werd vuur", het
zijn de woorden van Erato, en tenslotte de kern van het gehele
gedicht: "de wereld werd hem wat die vrouw hem was", wij
horen het reeds in Perks Ommekeer, evenals de juichkreet aan het
slot terugwijst naar Kalliope.
Het zou niet moeilijk vallen in de keuze der woorden en de details
der voorstellingen veel van Kloos en Perk en Verwey terug te vinden.
De behandeling van het sonnet geschiedt in het voetspoor van
Perk. De klank, de versvorm en de woorden zijn gehanteerd op de
wijze van de Mathilde-dichter. Er zijn wel enkele beelden die op
Mei vooruitlopen, zoals in het tweede sonnet de komst van het
meisje in een boot en de verbeelding van het ziele1even in het tiende
sonnet als eeri reis door blanke zalen, maar bij voortduring wordt
men herinnerd aan Perk, minder aan Kloas en Verwey. Elke nieuwe
stroming in de literatuur heeft haar taaleigen en Gorter sluit zich
onmiddellijk aan bij de nieuwe richting. Zijn eerste sonnetten
hebben niet het brede gedragen vers van die van Kloos, maar de
drukke samengestelde zinnen van Perk met hun kortere slag.
Evenals bij Perk bevat de octaaf een natuurbeeld : de komende
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nacht, de zomerdag aan het water of in het bos, de zonsondergang,
het herfstbos. Alleen de titels ontbreken in I886. En al verraden
de laatste sonnetten invloed van Kloos - vooral in de aanhef - en
van Verwey, Perks geluid verlaat hen toch geen ogenblik. Sonnet
XII is zelfs een poging om, zoals de dichter van Mathilde had ge-
daan, het sonnet zelf tot onderwerp te maken.
Niet door hun vorm verrassen deze jeugdverzen van Gorter,
maar wel door de oorspronkelijke kracht, waarmee hij voor het
eerst de eenheid van ik en wereld uitdrukt, die hij heeft gevonden.
Van de poging, in de tweede zang van Mei ondernomen, om een
hogere eenheid van het ik en het leven tot stand te brengen onder
prijsgeving van de natuurlijke wereld, is niets te merken. De eenheid
in het Lucifer-fragment bereikt, maakt eerst de wereld van Mei
mogelijk, zoals hij haar beleeft in de eerste zang van dat grote ge-
dicht. Het derde deel van Lucifer laat ons zien hoe Mei in Gorter
is ontstaan. Lucifer brengt de byvrijding, waarvan de eerste zang
van Mei ongestoord geniet, voordat een nieuwe en hevige spanning
optreedt.

LOUIS DE BOURBON

SOMS IN DEN NACHT ...

Soms, in den nacht, meen ik het lied te hooren
Waarmee, in jeugd's getij, Uw mond mij riep.
Kwaamt Gij tot mij, terwijl ik eenzaam sliep?
Ik luister, maar Uw mond zwijgt als te voren.



J. P. VAN PRAAG

DE ROMANTIEK

II

De r ge Eeuw in het Teken van de Romantiek

Alle cultuurhistorische termen schijnen ondenyorpen aan een we-
tenschappelijk noodlot: ze komen in gebruik ter kenschetsing van
een bepaalde stijl; vervolgens van een schijnbaar welomschreven
historische fase; maar naarmate de studie van het betrokken ver-
schijnsel voortgaat, het wezen ervan meer verdiept wordt, en meer
feiten in het gezichtsveld worden betrokken, verwijdt zich het oor-
spronkelijke begrip. De grenzen vervagen, vroeger en later in de ge-
schiedenis vindt men treffende parallellen, nieuwe aspecten dringen
zich op. Zo is het gegaan met het begrip Renaissance, met Gothiek
en Barok, zo gaat het ook met de term Romantiek. Men zou de
stelling kunnen verdedigen, dat de Romantiek niet alleen een alge- .
meen voorkomende geestesgesteldheid is, maar ook als historische
period,e veel meer omvat dan de periode van ongeveer r800-r830,
die bij traditie als zodanig wordt aangeduid. Dit was in het kort
de methodische conclusie van ons vorige artikel. Hier zal e Roman-
tiek nu worden beschouwd als de culturele grondslag van de gehele
rge en het begin der 20e eeuw. Het zal dan echter nodig zijn om
zowel de traditionele Romantiek, als realisme en naturalisme, be-
nevens het expressionisme in al zijn vormen, onder één perspectief
te overzien. De mogelijkheid daartoe wordt geboden door onze op-
vatting van het begrip Romantiek, die zonder in vaagheden te ver-
vallen, het algemene karakter er van tracht te treffen.
Onder Romantiek hebben wij verstaan een geestesgesteldheid,
waarbij de nadruk valt op de vitale waarden. De Romanticus denkt
vitalistisch, organisch: De samenhang der werkelijkheid is hij ge-
neigd op te vatten als een organisme met een eigen bestaan, een
eigen rythme van worden, groeien en vergaan. Ja, de gehele wereld
ervaart hij als een ononderscheiden eenheid, als een allesomvat-
tende werkelijkhèid. Zelf met zijn bestaan tegenover die werkelijk-
heid geplaatst, voelt hij zich niet meer dan een cel van het grote
42
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wezen, afhankelijk van. het rhythme in natuur en maatschappij,
opgenomen in de wet van het bestaan met zijn vitale daemonieën,
en onderworpen aan de fatalitei van de dood. Voor de Romanticus
is er geen redding in de algemeenheid van de idee: hij leeft niet uit
de idee maar uit het hart, niet in de rede maar in de ervaring. En
in zijn vitalistisch realisme is hij reddeloos overgeleverd aan de
angsten van het ogenblik; zij omhullen de wereld met een sfeer van
geheimzinnigheid en ontzetting, van barheid en woestenij. Daaruit
bestaat slechts een ontkomen in dromen van exotische verte en
kleurrijk verleden. Voortdurend leeft de Romanticus aan de nacht-
kant van het bestaan, gestuwd door onderbewuste krachten en ge-
leid door sensaties.
Deze gesteldheid maakt dat de Romanticus de totaliteit benadert
van het detail uit, in tegenstelling tot de echte Klassicus, die het
algemene principe toepast op het speciale geval. Dit brengt mede,.
dat men het Klassicisme kan kenmerken door de termen grootsheid
en verhevenheid' (grandezza e maesta), het Romantisme door einde-
loosheid en subjectivisme. Natuurlijk kent ook de' Romantiek de
verheffing van het alledaagse tot de hoogte van een in wezen
poëtische visie. Zo zeer zelfs, dat men kan menen, dat in deze
poëtische visie het wezen der Romantiek gelegen is, maar bij nadere
overweging kan het de opmerkzame toeschouwer niet 'o~tgaan, dat
hier altijd sprake is van een in zekere zin subjectief opklimmen, ter-
wijl het Klassicisme veeleer gekarakteriseerd wordt door een syste-
matisch omvatten. Daarom bleek de geijkte tegenstelling tussen
Romantiek en realisme ook niet houdbaar. De Romantische litera-
tuur drukt zich - zoals wij zagen - bij voorkeur uit in een realistische
stijl, die met Klassicisme echter nauwelijks te verenigen valt. En op
wetenschappelijk gebied is het niet anders: Nuchterheid kenmerkt
iedere wetenschap - ook de Romantische - maar de Klassicistisc~e
wetenschap bouwt systemen, waarin de bizondere verschijnselen
hun plaats vinden in een samenvattende visie, de Romantische
fchter neigt er toe zich te verdiepen in het concrete, dat in zijn on-
uitputtelijkheid de totaliteit tracht te verwerkelijken.
De innerlijke tegenstelling tussen Klassicisme en Romantiek is hier
principieel gesteld, maar het spreekt vanzelf dat de werkelijkheid
wel onderscheidingen, maar geen absolute scheidingen toelaat. Men
zal in de praktijk uiteraard steeds een vermenging van Klassieke en.
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Romantische opvattingsvormen tegenkomen, maar dat neemt niet
weg, dat het hier ontwikkelde onderscheid ons in staat stelt de zeer
uiteenlopende uitingen van de Ige eeuwse cultuur in een verhel-
derende samenhang te doorzien. We zullen dit in het volgende aan-
nemelijk trachten te maken door het verkregen inzicht - zij het in
schets - op zijn bruikbaarheid te toetsen aan de culturele verschijn-
selen der laatste anderhalve eeuw.

Het Klassicisme is een beeldepde cultuur, de Romantiek een muzi-
kale. Het discursieve karakter der muziek beantwoordt aan de Ro..:
mantische gesteldheid. Vandaar dat op dit gebied, evenals op dat
der literatuur - Thomson, Rousseau - de Romantische toon het
vroegst gehoord wordt. Reeds bij Mozart vindt men Romantische
6igenaardigheden, in de harmonie, in de stemming van sommige
symfonieën vooral. In Beethovens leven is de Romantische invloed
reeds een machtige stroom. Bij hem, als bij Goethe, stuwen de beide .
primaire krachten der moderne wereld naar een intuïtieve synthese,
Helena en Faust, als flitsende belofte en een opdracht tevens. Maar
de Faustische rusteloosheid domineert weldra over de Helleense
bezinning. In de muziek wordt de vitale onbevredigdheid opge-
heven in een wereld van droom en verlangen, of gecompenseerd
door de roes der klanken. Daarom gaat het de Romanticus in de
muziek ook niet om de muzikale vorm in de gewone zin van het
woord, niet om de geestelijke aanschouwing van een compositori-
sche en harmonische structuur - toch tegelijkertijd vitaal beleefd,
zoals in de kunst wel niet anders kan! - maar het gaat in de Roman-
tische muziek allereerst om verklanking van psychische oerkrachten,
om ontlading van ondragelijke spanning. Vandaar dat de melodi-
sche beweging de harmonische structuur gaat doorbreken. "Die
Melodik (ergreift) ein Sehnen ins Uferlose" 1). "De enige vorm der
muziek (is) de melodie", heet het in Wagners "Tóekomstmuziek."
Er is een zich laten meeslepen door de klank, waarvan geen terug-
keer naar traditionele vormen mogelijk is. De klankschoonheid is
voor de Romanticus een vitaal gegeven, dat hij niet willekeurig kan
besturen. "Das Gegebene ist unbccinflussbar, man kann sich ihm
nur ergeben." 2).
') Ernst Kurth, Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners "Tristan". '923, blz. 3 I.

2) Gustav Becking, <ur Musikalischen Romantik, Deutsche Vicrteljhrsschr. f. Lilt. wiss. u.
Gcistesgesch. '924, blz. 602.
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Ook de harmonie wordt hierdoor aangetast: het accoord wordt
doordrongen met bewegingselementen, die in de alteratie - de op-
name van chromatische neventónen - hun uitdrukking vinden.
In alteratie en enharmonie - de gelijkstelling van een verhoogde trap
met de volgende verlaagde trap, dus cis-des, enz. - krijgen de on-
derbewuste spanningen een zinnelijke vorm. Bij Bach gold de kleine
terts nog als dissonant, in de zg. "Klassieke" muziek, bij Mozart en
Beethoven dus, is de verlaagde derde trap reeds volkomen geaccep-
teerd, in de Romantische muziek openbaart zich een rusteloos
streven naar steeds verdere verwijding van de" harmonische be-
levingssfeer, wat uitloopt op de polytonie en de atonaliteit der 20e
eeuw. Het is de innerlijke spanning, die hier de drijvende kracht is,
en de Romanticus stuwt van experiment tot experiment totdat een
geheel nieuwe belevingsstructuur is ontstaan. Het hoeft dan ook
wel geen betoog, dat de moderne muziek geheel uit wezen en tech-
niek van de Romantische muziek voortvloeit, het impressionisme
als de subtiele vertolking ener zintuigelijke, het expressionisme ener
intuïtieve vitaliteit.
Maar is het ook in de muziek mogelijk door de realistische periode
heen een verband te leggen tussen de oorspronkelijke Romantiek en
de Neo-romantische stromingen? Daarover schrijft Bçcking 1): "An-
dere schlagen über das ganze I9 j ahrhundert hinweg die Brücke zu
den modernen romantischen Strömungen und müssen nun auch
die Realisten und vVagner in die Romantik einbeziehen, was schon
wegen der starken Einflüsse der ersten jahrhunderthälfte auf die
Zweite, keine Schwierigkeiten zu haben scheint. Gerade Wagner
führte ja manche Anläufe zur Formbildung, über welche die Ro-
mantiker nicht hinauskommen, kräftig zum Ziel und steIlte die ro-
mantischen Phantasiën mit nüchternem Sinn auf den Boden der
Wirklichkeit." Er is trouwens niets dat Romantischer is dan Wag-
ne l'S idee van het muziekdrama als samenvatting van de "kunst-
matig" onderscheiden uitingsvormen der kunst tot één geheel dat
beantwoordt aan de oorspronkelijke eenheid van beleven. Trou-
wens Wagners vitalisme maakt hem in onze zin tot een echte Ro-
manticus om van de technische kenmerken van zijn muziek nog te
zwijgen. Zo blijkt het vitalisme, mits verstaan in zijn complexiteit,

') T.a.p. blz. 583'
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inderdaad een formule waarmee men de muzikale Romantiek der
gehele 1ge en 20e eeuw naar zijn wezen kan interpreteren.

,
Geldt dat ook voor de beeldende kunst? Naar hun aard zijn schil-
derkunst en beeldhouwkunst - vooral de laatste - on-Romantisch.
Hun formeel karakter verzet zich tot op zekere hoogte tegen de ro-
mantische drang naar expansie. Maar toch blijkt de Romantiek ook
op dit terrein diepgaande invloed te hebben uitgeoefend, en wel
voornamelijk - zoalsblijken zal- in de fase van het realisme en daar-
na. In de tweede helft van de 18e eeuw ziet men in de schilderkunst
evenals in de literatuur een tendentie naar natuur en eenvoud.
Tegenover de spirituele Rokoko-eultuur betekent dit een orien-
tatie op het natuurlijke leven. pezelfde zin heeft het meer op de voor
grond treden van het burge~lijke element en zelfs de nadruk die ge-
legd wordt op de uitbeelding van het geniale karakter, wat een na-
tuurlijk lcvensrecht fundeert tegenover de aristocratische traditie.
Maar met Goya breekt de nieuwe mentaliteit door: hij schept een
gespannen beeld, revolutionair van geste, en naar inhoud van een
kras psychologisch realisme. Toch is hij niet het beginpunt van een
ontwikkeling. Wat men na hem te zien krijgt is het zogenaamde
klassicisme. Maar "Was man in der Antike suchte", zo sehrijft
Hamann 1), "war nicht neue Form und Lebenshaltung, sondern
Natur. Wie schon im 15 Jahrhundert fand man in der Antike ...
eine neue Erdwirklichkeit, die Festigkeit und Greifbarkeit der Masse,
die Schwere des Erdverbundenen, die Realität des Diesseitigen."
Dit alles laat zich heel wel Romantisch interpreteren en had in de
tijdgeest ook de betekenis van Romantiek, waarin het al spoedig
overgaat. Het verlangen naar "natuur" uit zich in uitbeelding van
de onbepaalde verte, het landschap. Een onbestemde zucht naar
epiek leeft zich uit in karakteristieke historische tafrelen. Een
weke stemming verleent de voorstelling een karakteristieke gevoels-
sfeer. Tegelijk nadert men de werkelijkheid met deemoedige precisie
en nauwkeurigheid. Ieder wezen, ieder ding wordt geëerbiedigd in
zijn eigenaardige bestaan.
Omstreeks 1830brçekt zich een onomwonden realisme baan. Vooral
in Frankrijk streeft men naar een als het ware tastbare weergave der
werkelijkheid. Dan wordt de mens ook opnieuw ontdekt: In sug-
1) R. Hamann, Geschichte der Kunst, '933, blz. 747.
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gestieve vormen worden boeren en arbeiders in hun primitieve -
vitale! - menselijkheid verbeeld. En al spoedig zet hier dan die wor-
steling in om de technische vormgeving van het vitale belevën, die
via het impressionisme in de talloze vormen van het expressionisme
uitloopt. In het impressionisme van de tweede helft der eeuw wordt
het waarnemen losgemaakt van de zin, de beleving zo ,volstrekt
mogelijk afgescheiden van de geestelijke aanschouwing. Bij Rodin
is alle vorm beleving geworden. Tenslotte wordt de ervaring der
werkelijkheid tot een verrukking der zinnen, waarin zich het levens-
gevoel ontlaadt. Het waarnemen als geestelijk bedrijf wordt quasi
geheel opgeheven om als vitaal beleven vrij gemaakt te worden.
Dit is het e:x;pressionismein zijn verschillende vormen, waarin het
realisme tenslotte in surrealisme omslaat. Een nieuwe werkelijkheid
wordfgeconstrueerd, waarin slechts de ~etten van het onderbewuste
gelding hebben; de triomf van de vitaliteit in de kunst.

Ook de literatuur laat - we zagen het reeds - een dergelijke ont-
wikkeling zien. Het heeft, na ons vorige artikel, geen zin uitvoerig
stil te staan bij de belangrijke openbaring van de Romantische
geestesgesteldheid in de 18e eeuw reeds. Hoe ook beschouwd,
steeds zal toch wel het begin van de Ige eeuw gelden als het eerste
hoogtepunt der literaire Romantiek. Het mag overbodig geacht
worden daar thans dieper op in te gaan. Maar dan? De traditionele
geschiedschrijving laat ook hier de Romantiek eindigen met het
opkomend realisme. Maar al de vorige maal vroegen we ons af, of
dat eigenlijk wel enige zin heeft. Zijn Balzac en.Dickens geen Ro-
mantici? Is er bij hen niet die typische gerichtheid op het menselijk
beleven, die als Romantisch gelden moet tegenover Klassicistische
idealiteit? Zeker, het stijlprocédé is veranderd, maar is ook de ge-
zindheid nieuw? Is Balzac's Comédie Humaine minder een wereld van
hartstocht en gedrevenheid door fatale machten dan de wereld van
de "echte" Romantiek? Trouwens, is Stendhal's Le Rouge et te Noir
minder realistisch dan Balzac's Eugénie Grandet? Of twijfelt men
soms aan Stendhal's Romantische gesteldheid? De kwestie is stellig
deze, dat er tussen Romantiek en realisme ge~n tegenstelling be-
staat; het realisme is juist een stijlvorm, die evenals de "poëtische"
uit het begin van de Ige eeuw bij uitstek geschikt is om de Roman-
tische belevingssfeer tot uitdrukking te brengen. \Vie daarvoor nog
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een nader bewijs behoeft, verdiepe zich slechts In het werk van
Edgar Allan Poe.
Zo gezien, laat zich ook het naturalisme met zijn deterministisch
fatalisme en zijn gerichtheid op het vitale bestaan, ongedwongen
als Romantiek interpreteren. Men hoeft trouwens maar een wille-
keurig boek van Zola op te slaan om te beseffen, dat deze stijl heel
weinig heeft te maken met "wetenschap in de literatuur" en heel
veel met een visionnaire w~reld van hartstochtelijke fataliteiten en
bijna magische daemonie (Germinal). Het behoeft wel geen betoog
dat vervolgens ook de moderne stromingen, zoals het symbolisme,
de neo-romantiek en alle vormen van expressionisme een roman-
tisch karakter vertonen: bij allen is de grondsL~.gde vitale belevings-
wereld, het onbewuste rijk van instinct en verlangen. Alleen op deze
wijze is het mogelijk, de curieuze breuk in het culturele beeld der
Ige eeuw te helen, en de tussenfase van realisme en naturalisme
zinvol te verbinden met de bij traditie zo bizar gescheiden perioden
van oude Romantiek en moderne Romanticiteit.

In de moderne beeldende kunst, nog meer trouwens in de literatuur,
treedt het levensbeschouwingselement nadrukkelijk op. De vraag
rijst of men zo de Romantiek in de hier ontwikkelde zin ook niet in
het geestelijk leven der Ige eeuw terug kan vinden. Men zal dan
echter in aanmerking moeten nemen, dan men hier het Romantische
vitalisme niet onverhuld zal aantreffen. In de religiositeit openbaart
het zich als een onbepaald enthousiasme, een zich laten drijven op
halfbewuste emoties, maar ook een gesublimeerd besef van vol-
strekte afhankelijkheid en nietswaardigheid. Typerend is Goethes
bekende woord: "Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
nenn das denn wie du willst, nenn's Glück, Herz, Liebe, Gott...
Gefühl ist alles. Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmels
Glut." Voor een Chateaubriand met al zijn hartstochtelijke ernst,
was het wezen van het Christendom toch gelegen in de "beautés
poétiques et morales" . Het element der afhankelijkheid is het aan-
knopingspunt voor Schleiermacher; religie is voor hem "schlecht-
hinniges Abhängigkeitsgefühl". In deze sfeer krijgt het christelijke
zondebesef een hoogst merkwaardige functie. Zo schrijft Novalis :
"Die Sünde ist der gröBte Reiz für die Liebe der Gottheit; je sün-
diger sich der Mensch fühlt, desto christlicher ist er. Unbedingte
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Vereinigung mit der Gottheit ist der Zweck der Sünde und der
Liebe". Bij Kierkegaard wordt dit zondebesef tot de existentiële
grond van het religieuze leven. Het is voor hem de godsdienstige
zin van de angst om het bestaan, die met de onzekerheid van de
vitale existentie gegeven is. Van hier lopen draden naar de moderne
existentiële theologie.
Maar ook op het filosofische, wetenschappelijke en sociale denken
der Ige eeuw heeft het Romantische levensgevoel zijn ~tempel ge-
drukt. Leven is het magische symbool, waarop alle Romantische
denken gericht is. Alle waarden en onderscheidingen verschijnen
als kwaliteiten en categorieën van het "Leven". Vandaar de typisch
Romantische denkformule : "Iets is niets anders dan ... " Bewustzijn
is niets anders 'dan een vorm van maatschappelijk zijn (d.i. maat-
schappelijk leven), altruïsme is niets anders dan welbegrepen eigen-
belang, recht is niets anders dan traditionele macht, enz. Hetzelfde
Romantische relativisme vindt men in het gebruik van de term
"waar". De ware religie is het Romantische gevoel, de ware demo-
cratie is de dictatuur. 1) De ontmaskeringsdrang kenmerkt de op-
stand der vitaliteit tegen de spirituele vorm. Maar ook waar in het
denken de geest om zichzelfs wil wordt gezocht, draagt die geest de
kenmerken van het leven. In Hegels panlogisme formeert zich het
zijn uit de zelfontvouwing van de geest. Dat betekent niet alleen
dat het leven vergeestelijkt wordt opgevat, maar oók dat in "laatste
instantie" - weer een romantische term! - de geest opgaat in het
leven. Zoals bekend, meer in het bizonder in het Pruisendom. Na-
tuurlijk is hiermee weinig gezegd over de ideële waarde van Hegels
filosofie, maar wel iets over het levensgevoel van de Hegeliane'n.
Naast deze intuïtieve vormen van Romantische filosofie staan de
extraverte systemen, het positivisme en de evolutieleer. Meer weten-
schappelijk dan filosofisch, maar in wezen niet minder vitalistisch.
Het positivisme laat het filosoferen opgaan in de beoefening der
wetenschappen, dat is de kennis der ervaring; de evolutieleer inter-
preteert het individuele en maatschappelijke bestaan als een biolo-
gisch proces. Het ISe eeuws vooruitgangsgeloof met zijn idealistisch
accent krijgt het karakter van een natuurlijk proces, dat buite~ de
wil der mensen om verloopt. Het begrip "ontwikkeling" wordt de
grondslag van het historische denken; de strijd van allen tegen allen
1) Zie hierover ook: Carl Schmitt, Politische Romantik, 1925, 2, blz. 106 vlgg en 132 vlgg.
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en de natuurlijke selectie der sterksten het axioma der maatschap-
pelijke theorie. En in deze formule van "the survival of the fittest"
worden naar echt vitalistische trant in de term "fittest" de begrip-
pen best en sterkst ononderscheiden verenigd. In het Marxisme daar-
entegen overwegen de collectieve aspecten, maar even "natuurlijk"
geïnterpreteerd. De strijd der kudden zal hier even automatisch de
evolutie - en de mutaties! - tot stand brengen als de strijd der indi-
viduen in de andere gedachtengang. Ook hier gaat het behoren op
in het zijn. 1)
De wetenschap der Ige eeuw is zintuigelijk-empirisch georiënteerd,
humanistisch in de betekenis, die het woord bij de Angelsaksische
volken gewoonlijk heeft, dat wil zeggen gebaseerd op de nuchtere
waarneming en gericht op de menselijke sfeer. Economie, sociologie
en psychologie nemen hun plaats ondä de wetenschappen in. Men
kan zich natuurlijk afvragen of de nuchterheid der Ige eeuwse
wetenschap wel verenigbaar is met het begrip Romantiek. Niet
natuurlijk wanneer men hieronder verstaat wat men ook in het
dagelijks spraakgebruik "Rom~ntisch" noemt. In die zin zou er van
Romantische wetenschap nimmer sprake kunnen zijn. Dan zou ook
de nuchtere vakwetenschap van een Ranke geen Romantische
historiografie mogen heten. Maar wel mag men spreken van Roman-
tiek in de wetenschap, wanneer men let op de gesteldheid die aan
deze wetenschap ten grondslag ligt en de belangstellingsrichting,
die er in tot uiting komt. Het is de deterministisch-fatalistische hou-
ding, die deze Ige eeuwse wetenschap karakteriseert. Niet om bij te
houden is het tempo der ontwikkeling op het gebied van de natuur-
wetenschappen, die hun stempel drukken op de gehele wetenschap-
pelijke methodiek. Deze staat in het teken der mechanische causali-
teit, en ook in de geestelijke wetenschappen leidt dit tot een mach i-
nistische opvatting. Helmholtz ontwikkelt zijn theorie over de
fysica van de psyche. Het behaviorisme is daarvan een andere voort'"
zetting. Maar het is ook de psychologie die in zijn verdere ontwik-
keling de grenzen van het mechanistische denken doorbreekt. De
Romantische bewustwording van het onderbewuste krijgt hier een
wetenschappelijke vorm, waarin echter de desintegratie van de

') Onnodig op te merken, dat hiermee nog heel weinig gezegd is over de gezindheid van
figuren als Marx, Spencer en Comte. Het humanistisch element in het denken van de
jonge en ook van de oudere !\1arx bv. is herh~aldelijk aangetoond.
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menselijke persoonlijkheid voltrokken wordt. En wanneer omtrent
de eeuwwisseling het fysische denken in een crisis raakt, is het om-
gekeerd de psychologie, die het gehele denken een ongeestelijk ka-
rakter verleent. Het bestek van deze studie laat niet toe de gecom-
pliceerde structuur van dit denken ~an het hier ontwikkelde gezichts-
punt te overzien. Het wordt gekenmerkt door een mengeling van
strikt determinisme en biologisch finalisme, van zintuigelijke dog-
matiek en vitalistische mythologie. Dat echter al deze intenties wor-
telen in het Romantische levensgevoel is misschien wel duidelijk
geworden.

Deze beschouwingen kunnen uiteraard geen andere betekenis heb-
ben dan een hypothese toe te lichten. Voor een werkelijk houdbaar
oordeel is vanzelfsprekend een uitvoeriger uitwerking nodig. Maar
ook zo reeds heeft de lezer voldoende stof om te overdenken in hoe-
verre de hier ontwikkelde ideeën een nieuwe opvatting van het ver-
schijnsel Romantiek mogelijk maken. Zoveel is in ieder geval duide~
lijk, dat deze beschouwingswijze een nieuw inzicht vermag te ver-
lenen in verschillende schijnbaar onsamenhangende verschijnselen
van de Ige eeuwse geest. Er heeft in deze cultuurfase een wending
plaats gevonden naar het menselijke, het al te menselijke in zekere
zin. Anders gezegd: Het menselijke ging opÏn het ogenblik of vlucht-
te daaruit weg in het ontijdelijke. Een poging echter om principieel
het blijvende in het tijdelijke te grijpen ligt niet in het wezen van de
Romantiek, ook al is hier de geestelijke natuur van de mens dikwijls
sterker gebleken dan de levensleer. Maar dat neemt niet weg, dat
het volkomen onhistorisch gedacht zou zijn te wensen dat de Ro-
mantische ontwikkeling achterwege ware gebleven. Het betekende
een openbaring in de tijd, van het vitale element in de cultuur. Dat
een "reincultuur" in die sfeer evenmin houdbaarheid bezit als een
uitsluitend geestelijke cultuur kracht, kan ons slechts leren, dat het
er thans om gaat vitaliteit en geest, kracht en duurzaamheid, be-
zieling en bezinning te verbinden tot een nieuwe cultuuridee.
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JEAN PAUL SARTRE

EEN DISCUSSIE OVER HET GAULLISME

Hieraan nemen deel: Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir,
Merleau-Ponty, Pontalis en Bonnafé. Aangezien wij een Gaullist
nodig hadden, maar dan één die het ons zou veroorloven wat te
praten, hebben wij er zelf één gemaakt. Zijn rol komt ten laste van
Chaujfard. Het meeste van wat we hem laten zeggen is werkelijk
gezegd door de generaal zelf of door de meest vooraanstaanden
van zijn vrienden.

- Kom binnen, Chauffard.
- Daar heb je het, jullie ziet het maar, we hebben een verpletteren-
de meerderheid, een grote partij is tot stand gekomen.
Sartre: - Inderdaad, er is een grote partij gesticht.
- Is het niet, Sartre? De R. P. F.
Sartre: - Ik bedoelde niet te praten over de R'.P.F., ik bedoelde de
partij vim de niet stemmers. Hebt u er op gelet dat er een
gemiddelde isvan 32 % onthoudingen, 32 % op het hele kiezerscorps
en dat terwijl de Gaullisten hun 40 % alleen gekregen hebben van de.
uitgebrachte stemmen? Dit wil zeggen dat de grootste partij van
Frankrijk momenteel de partij is van de mensen, die niet stemmen.
- Ja, maar ...
Sartre: - Nee, nee, ikweet wat u zeggen wilt, de mensen zijn lui, ze
gaan niet naar de stembus, jawel, dat is waar in tijden van voor-
spoed. In tijden van voorspoed geeft men inderdaad niet bepaald
om stemmen, maar vandaag aan de dag hebt u te maken met
mensen, die te eten willen hebben, die bang zijn voor oorlog en
die ook geen burgeroorlog willen. Dit geldt voor allemaal, er is
niet één Fransman, die niet in deze omstandigheden verkeert en
deze mensen zijn niet gaan stemmen. Het is heus meer dan kinderlijk
te menen dat dit niet iets betekent. Wat betekent dit? Het betekent
dat, ondanks al uw propaganda en die van de andere partijen, er
iets niet in de haak is, dat er een derde deel van de Fransen is dat de
huidige politiek, van onverschillig welke partij, volstrekt onbevre-
digend vindt. Ik zie hierin iets dat mij veel hoop geeft, ik weet
dat wij ons tot deze mensen moeten richten.
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- J a, ma~r die mensen, die mensen zullen zich voegen bij ons,
één rede van de generaal en ze zijn d'r bij. Weet u, ik ben in Vin-
cennes geweest. Mensen nog toe, als u de generaal daar gehoord
had, ik dacht toen ik dat machtig stemgeluid hoorde: Frankrijk
is toch een wonderlijk land. Iedere keer als het op het punt staat
in de afgrond te storten treedt er een door de Voorzienigheid be-
schikt man naar voren om het te redden.
-Ik meen, dat ik al eens meer heb horen praten over zo'n door de
Voorzienigheid aangewezen man, ik herinner me niet meer wan-
neer dat was. Maar wacht eens even, en ter zake, was u in '42 niet
aanhanger van Pétain?
- Ja, dat was ik, en we hoeven er geen doe~es om te winden: de
beschikte nummer één was Pétain, nummer twee is De GaulIe.
Trouwens maarschalk of generaal, dat ontloopt mekaar niet veel.
Beide zijn van het leger, van de grote sprakeloze, het zijn allebei
welsprekende redenaars, katholieken ook, beide huldigen het be-
ginsel dat het gezag van boven komt, ze hebben zich beide met hun
hele persoon ingezet voor Frankrijk, ze verfoeien beide, ja
beide, de leugens, die leugens, die ons zo veel schade hebben
berokkend.
Sartre: - En toch konden ze het helemaal niet met elkaar vinden.
- Ja, maar dat kwam immers omdat de maarschalk dubbel spel
speelde.
Sart re : - Maar u, wat doet u dan, ik heb u De GaulIe in '42 horen
uitmaken voor een verrader.
- Zeker, maar dat deed ik, omdat ik ook dubbel spel speelde. Maar
nu zijn we er, begrijpt u? Niet over drie weken of veertien dag~n
moet u kiezen maar vandaag. -Het is nu nog maar een kwestie van
weken, niet langer.
Sartre: - Wat is nog maar een kwestie van weken?
-'- Even denken, ja, ik weet het al weer, de generaal zei er iets over,
ik kan zijn zin zelfs precies herhalen. Hij zei dit: - "Ik zeg het be-
dreigde Frankrijk." Er is geen weldenkend mens, die niet aan de
horizon de meest onrustbarende vooruitzichten ziet opdoemen.
Welnu, denkt u maar na; u begrijpt de man heeft niet alles kunnen
zeggen wat hij wist. Maar ik ken officieren van Bureau 2, ik kan u
precies vertellen hoe het er mee staat. Ja, ja, op 25 December gaat
het gebeuren.
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Sartre: - Wat zegt 1I, dat op 25 December gaat gebeuren?
- De oorlog mijne heren, vast en zeker. Op 25 December verklaart
Stalin de oorlog, de 26e verlaten de Amerikaanse troepen het
continent en de 27e doorbreekt de Aziatische vloed de dijken.
Sartre: - Maar waarom wilt u dan nog dat ik toetreed totde R.P.F.
Daar is het nou toch al te laat voor.
- Wat zegt u me nou, te laat? Geen sprake van, als de generaal
aan de macht is zullen we de Russische opmars stuiten.
Sartre: - Maar waarmee dan?
- Met het Franse leger, vergemie. Tevoren zullen we het bestuurs-
apparaat hebben gezuiverd. U ziet dus uw verantwoordelijkheid,
u moet beseffen dat geen Fransman het recht heeft te aarzelen,
vooral u niet, de intellectuelen, die het altijd hebt over het be.:.
schikbaar zijn. Als dat geen woorden zijn dan is de kans er nu en
U moet hem aangrijpen.
Sartre: - Welnu dan, nee, ik zal geen keuze doen.
- Och, dat is er al een, dan kiest u de Russen.
Sartre: - Ik zeg u nog eens dat ik niet kiezen wil, en ik zou nog
verder willen gaan. Wat me tegenstaat in die propaganda is dat u
gokt op het geloof van de mensen in het noodlot. Eigenlijk is uw
truc heel eenvoudig, voor zover u er zelf niet door beet genomen
wordt. U beweert dat de oorlog onontkoombaar is, dat de beide
blokken al bestaan, dat ze stellig, vroeg of laat, slaags zullen raken
en u verkondigt nu de mensen dat er gekozen kan worden, dat
ze zich rechts kunnen opstellen aan de kant van De Gaulle en de
Amerikanen of links en, scherp gesteld, wordt het dan z~: hoe meer
de mensen in u gaan geloven, noe meer misleide stakkers aan uw
kant komen, des te scherper zullen de blokken zich aftekenen, des te .
.dieper wordt de kloof, des te zekerder breekt er oorlog uit, zal hij
kans hebben om uit te breken. M.a.w. u hebt gegokt op de verwach-
ting van de mensen dat de geschiedenis voltooid is; u ontneemt aan
de mensen elke kans op zelfbeschikking en omdat u deze soort
noodlottige berusting in het gevlei komt hebt u aanhangers en om-
dat u de aanhangers aanmoedigt zult u oorlog hebben en omdat u
oorlog krijgt zult u op zeker ogenblik kunnen zeggen: wij hadden
gelijk. M.a.W. u hebt gelijk door aanhoudend ongelijk. Welnu, ik
geloof dat men liever zou moeten proberen al dadelijk gelijk te
hebben.
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Vindt je ook niet, Merleau-Ponty?
- Ik ben het volkomen met je eens, het is maar al te waar dat men,
als men in de rede van Vincennes, waar u 't zo pas over had, een
buitenlandse politiek probeert te ontdekken, tot het inzicht zal
komen dat die buitenlandse politiek in ~'n geheel als volgt kan worden
samengevat: er komt oorlog, er dreigt gevaar val} de kant van de
U.S.S.R.; het bolwerk tegen dit gevaar is de U.S.A. Laten we kie-
zen voor de U.S.A., laten we de U.S.A. nu al een bondgenoot-

, schap aanbieden. Wat overigens treffend is, is dat deze gedachte
nieuw is bij generaal De Gaulle. Hij heeft heel lang gezegd:
- "Wij hebben niet te kiezen tussen deze beide machtige tegenstan-
ders, we moeten proberen de Franse aangelegenheden op te

I "lossen door een evenwichtsspel tussen de een en de ander te spelen.
Engeland moest ons bijstaan in deze politiek van Franse grootheid.
Die politiek heeft gefaald. De generaal stelt nu een andere voor.
'Is die vruchtbaarder? Ik twijfel er sterk aan. Ik vraag me af of de
U.S.A. generaal De Gaulle wel erg dankbaar kunnen zijn voor de
aanbieding van een militair bondgenootschap, dat zij, hoe men het
ook bekijkt, niet nodig hebben. Ik vraag me vooral af of een Frans
nationalist, in koelen bloed, kan denken aan een politiek, die tot

I

oorlog voert als aan een mogelijke politiek. Als men denkt aan de
toestand van ontreddering van de landen in het Westen en in het
bijzonder van Frankrijk, kan men zich afvragen of er een greintje
ernst schuilt in de gedachte aan een actieve deelneming van
Frankrijk aan de oorlog en daarom wil het mij voorkomen dat de
nieuwe politiek van de generaal in de grond even ongeschikt
en eigenlijk even voos is als de vorige. Trouwens, hij geeft het zelf
toe, ik weet niet of je 't hebt opgemerkt, er staat in zijn rede van
Vincennes een merkwaardige passage. Na van tevoren te hebben
verklaard dat wij bondgenoten zijn van de U.S.A., zegt hij:
- "Maar alles welbeschouwd is het onze taak van mensen van het
Westen niet, om bondgenoten te zijn, eventueel in een conflict, onze
taak voor het heden is om bij elkaar te komen alsFransen, is,wat er aan
kracht is die staat buiten de belangen der twee grote tegenstanders,
samen te ballen. Maar op dat punt vraag ikme werkelijk af ofde poli-
tiek van generaal De GaulIe in staat is om de krachten, die hier
en daar zich nog verzetten tegen de kristallisatie in twee blokken,
samen te bundelen. Ik vrees dat generaal De Gaulle een soort
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"derde macht" voor ogen zweeft, een "derde macht",' die samen-
gesteld zou zijn uit de Unie van landen, die noch onder Ameri-
kaanse, noch onder Russische invloed staan. Deze "derde macht"
zal een aanzienlijk aantal mensen verenigen - neem ik aan - maar
zij zal slechts vermoeide landen bij elkaar brengen, uitgeputte
landen, die niet het oorlogspotentieel hebben van de beide anderen.
In wezen is iedere "derde macht" -politiek, in de hier genoemde
zin, een hersenschim. :Men zou heel iets anders moeten dóen: Een
waarachtige Franse politiek zal niet moeten bestaan in het kiezen
tussen één van beide blokken, en evenmin in pogingen om op vol-
komen kunstmatige wijze een derde macht in het leven te roepen,
een derde blok, dat in macht gelijk zou zijn aan de beide anderen, ,
maar ze zou moeten bestaan in een beroep op al die krachten,
die, ook in de twee grote, aanzienlijke landen, vijandig staan
tegenover de oorlogspolitiek en tegenover de politiek van blok-
vorming. Men zou een beroep moeten doen op de Amerikaanse
democratie, die bezig is te zwenken op een onrustbarende manier,
maar die toch, in naam en in veel van zijn instellingen, een demo-
cratie blijft. Men zou een beroep moeten doen op wat in de geest
van de Franse communistische kiezers een deugdelijke gedachte
blijft, de gedachte bijvoorbeeld dat Amerika niet in zijn geheel
als vijand kan worden beschouwd. Er zijn misschien elementen in
de Amerikaanse regeringsorganen die de U.S.S.R. met goed recht
als vijandig kan beschouwen, maar de U.S.S.R., als land van de
Revolutie kan niet de arbeidersklasse in Amerika als a priori vij-
andig beschouwen. Men zou dus, zoals ik al zei, een beroep moeten
doen op alle binnenlandse krachten in de U.S.A. en eveneens op
dezelfde krachten in Frankrijk, die een tegenwicht kunnen vormen
tegen de oorlog en tegen de kristallisatie in blokken, maar om dat
te bereiken zou men ongetwijfeld een andere man moeten zijn dan
generaal De GaulIe, men zou een diepe politieke vorming moeten
hebben, die hij niet schijnt te hebben, en tevens het probleem van
het communisme in minder oppervlakkige termen, moeten behan-
delen dan de generaal heeft gebezigd. Hij zou misschien ook een
zekere gulheid van karakter nodig hebben, een trek, die, naar het
schijnt, bij hem niet bepaald domineert; wel domineerend is z'n
verachting van de mensen.
Chauffard: - Ja, ook ik als Gaulist moet het erkennen, de generaal
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heeft geen program, helemaal niet, en ik zou veel verder willen gaan:
zijn economische en sociale politiek is een onbeschreven blad el).
dat 'is nu juist voor ons het verheugende, voor ons mensen van links.
Wij zullen hem zachtjes leiden, wij zullen hem tot een reeks her-
vormingen brengen en u, die er niets mee te maken wilt hebben, u
zult nog eens heel blij zijn dat mensen, zoals wij, zich hebben opge-
offerd om e~n kans open te houden voor het Socialisme.
- U ook al, u offert uw persoon op voor Frankrijk, het wordt een
manIe.
- Ja, ik doe het, het moet. Kijkt u eens, ik wil eerlijk erkennen dat
de troepen van de generaal rechts staan, maar het kader is
links, het kader, mijne heren: Soustelle, Malraux," Palewski,
allemaal linksen en, begrijpt u dat nu niet, wel dat is immers het
dubbele spel dat doorgaat.
Sar!re: - Dus, u wilt aanhangers, die het zich in het hoofd hebben
gezet om naar rechts te gaan naar links voeren. Dat is een ingewik-
kelde operatie, die ongeveer hierop neer komt dat men de aan-
hangers in rechtse geest moet toespreken om hen een draai naar
links te laten maken. Dat komt neer op radbraken. Bovendien zult
u verplicht zijn een klein beetje te geloven in wat u gaat zeggen als
u te spreken hebt voor de aanhangers van rechts en dan zult u
achterbaks een heel klein beetje geestelijk voorbehoud hebben. U
zult zeggen: maar ik doe dat voor het hoogste welzijn van links,
m.a.w. u zult te kwader trouw zijn. U bedoelt dat het vandaag
aan de dag nodig is dat de leiders te kwader trouw zijn. Ik ken dat.
Ik herinner me een hoop mensen, die wilden collaboreren,
maar die zeiden: wij proberen de Duitsers te veranderen, wij zullen
nazeggen wat zij zeggen, maar in de geest van links, van vrijheid.
Het komt dus eigenlijk hierop neer dat u eenvoudig een collabora-
teurspolitiek wilt voeren.
Ik ben, wat mij betreft en ook wat betreft de kansen van het
Socialisme in de handen van De Gaulle en zijn vrienden, erg scep-
tisch gestemd. Het is waar dat De Gaulle geen program heeft, maar
hij heeft in zijn rede van Vincennes, een paar woorden losgelaten,
die aanleiding geven tot enige ongerustheid. Hij heeft gesproken
van bedrijfsraden. We hebben daar al eens eerder over horen praten,
in de tijd van Vichy, en het is bekend wat er mee bedoeld wordt.
Als men de arbeider wil binden aan zijn onderneming snijdt men
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hem tezelfder tijd af van het nationaal- en. vakverenigingsleven,
snijdt men hem af van zijn klasse. Dit procédé is toegepast door
Mussolini, Franco en Salazar, door alle fascisten. Trouwens, dit
strookt heel wel met wat Soustelle een tien dagen geleden ver-
klaard heeft in een interview voor Combat. Men vroeg hem naar
zijn opvatting inzake de vrijheiû. Hij antwoordde met die al reeds
gevaarlijke onderscheiding dat er niet één vrijheid is, maar dat
er vrijheden zijn. Wanneer men aldus de vrijheden begint te ver-
delen wil dat zeggen dat men zich opmaakt om er een of meerdere
of alle neer te siaan. Hij heeft gezegd dat het Gaullisme in elk geval
de vrijheid van vergadering en de vrije meningsuiting zou eer-
biedigen. De vrijheid van vereniging was een andere kwestie. Dat
zal afhangen van de omstandigheden. Men weet ook wat dàt
betekent. Er zijn altijd omstandigheden te vinden die u doen ver-
klaren dat deze of gene vrijheid gevaarlijk is als h~t beginsel van
de vrijheid niet vooraf erkend is. Opheffing van de vrijheid van
vereniging betekent opheffing van het vakverenigingsleven, dat
betekent opheffing van het recht van staking, dat betekent opheffing
van elke vorm van politieke en sociale werkzaamheid van de ar-
beidersklasse. Wilt u dat Socialisme gaan noemen?
- Foei, u weet, men kan links zijn zonder de vijf beginselen van
vrijheid te willen .ondermijnen. Wat ons, de Gaullisten van links,
voor ogen zweeft is een socialisme dat nationaal is.
- Met een behoorlijke "Gauleiter".
- U wilt De Gaulle toch niet vergelijken met. .. nee, dat gaat te ver.
- Waarom niet? Ik heb gereageerd op uw term nationaal socialis-
me. Het gaat er mee als met de lettercombinatie R.P.F., die me
doet denken aan P.P.F., niet omdat het bijna dezelfde letters zijn,
maar omdat het dezelfde aanhang is. En om nog eens terug te ko~
men op de rede van Vincennes, die is opgezet volgens het model
dat bekend is van voor en tijdens de oorlog. Jullie kennen dat nog
wel, het is een balans van alle successen: Ik heb dit gedaan, en toen
dat gedaan, telkens meer en al geweldiger. Alleen vergeet niet dat
de Duitse blaffer kon herinneren aan een waterval van succesvolle
doorstoten, terwijl De Gaulle alleen. maar zijn grote jaar' 44 kon
ophemelen, omdat er daarna niets meer gekomen is dan ver-
spilling, een forse rekening van de zoon des huizes, die hij voor be~
taling naliet aan de volgende regering.
43
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Sartre: - Kom, kom, Bonnafé, er wordt naar ons geluisterd.
- Ja, dat staat me tegen, en daar is reden voor. Overigens, als ik
zeg zoon des huizes denk ik ook aan de ongegeneerdheid van de
generaal.
- Wat zegt u daar, ongegeneerd?
- Waarachtig, ongegeneerd.' Kijk eens hier, hij gaat in zijn hoe-
danigheid van hoofd van het verzet officiële plechtigheden in el-
kaar zetten. Daar heeft hij de aanhangers voor nodig, de overheids-
personen en al het eerbetoon van de Republiek en dan komt het:
inplaats van iets te herdenken werpt hij zichzelf op als handels-
reiziger van de R.P.F. Dat hoort niet. Kijk dan eens naar Herriot,
president van de Parti Radical. Hij is tevens lid van de Académie
Française, laat mij even uitpraten. Welnu, als hij spreekt in zijn
kwaliteit van académicien hoort men' hem geen propaganda maken
voor de Parti Radical.
- Ja, maar men moet De Gaulle niet met Herriot vergelijken.
- Nee ik zal wel wijzer zijn. M'n eerste vergelijking is nog de beste,
vooral als men kijkt naar de affiches van de R.P.F., die "smoel-
werken" op al de muren van Parijs. U hebt het natuurlijk gezien,
dat grote portret van de Generaal. Ik weet wel, achter hem was
nog vaag de Republiek aangeduid helemaal wit, helemaal uitge-
wist, weggemaakt, die arme Republiek. Het zou onjuist zijn te zeggen
dat de generaal er op gaat zitten, maar hij lei er over heen en hoe.
Ik werd er naar van, dat kan ik je verzekeren. Dat kleine snorretje,
hè, en dan die zware oogleden boven een ijzeren blik en die mond
en die messevechtershals. Op de 10kop het voorhoofd na ontbreekt
er niets. Niets zeg ik en ik niet alleen, maar iedereen die er aan voor-
bij liep, zei: maar dat is...
Sartre: - Pas op, Bonnafé, u wilt het blijkbaar graag zeggen.
- En u, u wilt me graag weerhouden dat ik het zeg.
Sartre: Enfin, gelukkig u zegt het niet. Pontalis, het woord is aan
u, geef ons nu uw mening over de kwestie.
- Ik vind dat men helemaal kan afgaan op die foto. Om te begin-
nen wordt een foto niet bij toeval genomen, wij hebben hem niet
gekozen, De Gaule heeft hem waarschijnlijk zelfuitgezocht, omdat
hij hem gelijkend vond en omdat hij er iets in zag voor de propagan-
da. Hij dacht dat het portret, wat men noemt sprekend was en
inderdaad het spreekt dezelfde taal als zijn boeken. Ik heb gelegen-
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heid gehad "Le Fil de l'Epée" door te bladeren. Dat werk werd
door De Gaulle gepubliceerd in '32, maar hij heeft het in' 45 opnieuw
laten verschijnen. 't Is een werkelijk intiem dagboek. En wat vindt
men daar nu in? Wel, Georges MOltlin zei dat prachtig in een
artikel in Lettres Françaises van October 1945. Hij was in die
tijd een van de eersten, die de eensgezindheid aantastte, die de
mythe vernielde van De Gaulle, waaraan, ik moet er hier direct bij-
voegen, alle partijen meegewerkt hebben. Hij had het over Plu-
tarchus' opvatting van de grote man, die altijd De Gaulle's op-
vatting is geweest, een opvatting gebaseerd op het prestig~, op
massacultuur. U weet, Merleau-Ponty zei het al, dat De Gaulle
de mens veracht. Trouwens, 'hij spreekt nooit van het volk, inplaats
daarvan van de menigte. Hij heeft alleen maar achting voor de
grote man, d.W.Z. voor zichzelf. Let eens op wat hij 'zelf zegt:
- "Zodra de toestand nijpend wordt ziet men dat de man van
karakter als het ware vanzelf omhoog gestoten wordt, op de voor-
grond komt te staan."
Chauffard: - Ach, u bent allen echte intellectuelen. Wij staan aan
de vooravond van de oorlog, van de oorlog met het buitenland, de
burger?orlog, de hongersnood en de wanorde en u zit maar te
praten. U zit het voor en tegen af te wegen, u oordeelt naar uzelf
en weet u wat u mij daarmee duidelijk hebt gemaakt? Dit, dat
Soustelle ongelijk had toen hij nog twee vrijheden wilde laten be-
staan. Hij had moeten beginnen met de opheffing van de vrijheid
van Denken.

(Vertaling van S. P. LEIKER)



VYS KRIGE

BALLADE

Onder die sterre
het hul gestaan
in die maanlignag
by Malelaan.

"Sal jy my liefhê
van nou af aan?"
"Ek sal jou liefhê
tot die wêreld vergaan ... "

Spierwit die bloeisels
onder die maan.
Oor alles het
hul geur gestaan.

Soos swart turfgrond
vol geelwit graan
die hemelvelde
by Malelaan.

En al die sterre
het ook gestaan
in die skuiwende waters
by Malelaan.

Die jare kom,
die jare gaan
en die rivier
vloei aan, vloei aan ...

Weer stap 'n man
die donker teen.
"Hier was ons saam.
Nou's ek alleen.



VERZEN

SKULP

Hulle't vir my 'n skulp gebring.

Daarbinnen ruis toe
'n verre see.,
Nog voor ek wis, ruis
my hart ook mee...

stoot daar in mij op
die swartblou water
met sy bitter smaak;
sy loom. geskater ;

dryf visse deur my wyl
hul flits en straal
waar donker wiere rank
oor my koraal.

Nou 's my grotte vol
groen skaduwee.
Dis die son wat my
dié glinstring gee!

En dis of alles in my
'n eenheid is:
&b en vloed en lig
en duisternis;

Son, wolk en wind en skuim
één siddering
van swart in silwer. .. en
ek sing, ek sing, ek sing!

Hulle't vir my 'n shulp gebring.

/



LOUISE MOOR

WAKEN

Slapen, slapen
slapen mogen
heel gewoon
met dichte oogen..
ieder' verder verreluur
splijt de nacht
in ijle vakken
met een klokslag
aan den muur ..
ende droge
klikklak-hakken
van den waker
op 't trottoir
maken stapels
van diè vakken:
welgeteld
zes na elkaar ..
van 't begin
tot aan het einde
door den ritselbladennacht ..
tot de laatst' der
duistre zorgen
botst
op den verbaasden morgen.



NOCTURNE

Hand van den nacht in donker fluweel,
erbarmende hand in blauwdauwig fluweel,
verban wat de smart van den dag was..
strijk weg wat het mes van den tijd
als voorwerk wil ciseleeren
in de ziel, het gelaat en de' handen,
tot een mensch stilaan gaat verweeren
en wordt als oud craquelé ..
o zachtste hand aller handen,
voer mij mee
naar de wondere landen
rondom de werkelijkheid,
en de zee,
die bespoelt de onwereldsche ree
van het rijk
der eindige tijdloosheid.

•



TIL BRUGMAN

RECLAMEHYPNOSE

Geheel en al onbevangen en - ik wens er onmiddellijk de volle
nadruk op te leggen - geestelijk volmaakt gezond kwam ik mij voor
een tijdje in de hoofdstad vestigen. Ik had, ronduit gezegd, slechts
één doel voor ogen, ik wilde eens de een of andere kant van het gro-
testadsleven door en door leren kennen. Het toeval, of indien iemand
zulks toepasselijker acht, het lot of de voorzienigheid zou wel het
juiste weten te treffen.
Een raad als gou,d en, zoals alle goede raad, voorbestemd om in de
wind te worden geslagen: geen raad komt een mens zo duur te
staan, als die van het toeval, alias het lot of de voorzienigheid.
Het is altijd beter zelf te beslissen, al is het nog zo stumperig. Mij
bracht deze macht .... neen, laat ik niet op de zaak vooruitlopen.
Dus de ochtend na mijn behouden aankomst maakte ik me op om
mij van hogerhançl te laten leiden. En ik kan zonder enige over-
drijving zeggen, dat ik als was in deze hand bleek, gevoelig voor de
zachtste druk. Zij richtte mijn schreden naar een winkelbuurt.

Ik herinner me nog heel goed, dat ik inderdaad uit zogenaamd
puur toeval voor een uitstalraam met rijen van pannen bleef staan
kijken en dit dadelijk als een vingerwijzing beschouwde, of zeggen
we liever, als zodanig voelde. Alles kan letterlijk een ontvankelijk
gemoed tot vingerwijzing worden. Waarom dan niet wit geëmail-
leerde melkkokers met een blauwe rand? Zij waren constructivis-
tisch opgebouwd, begonnen, voor ware kunst misschien ietwat te
degelijk, beneden groot en liepen tot heel boven geleidelijk kleiner'
toe, een aanschouwelijke les in zeer simpele perspectief. Jawel, er
zàt perspectief in het geval! Verticaal gerangschikt, waren zij op
de achtergrond volgens aBe regelen der stuwkunde als verstelbare
verrekijkers in elkaar geschoven en vormden, uiterst labiel van
evenwicht, een boog, een ware zegeboog van melkkokers!
Voor deze uitstalling sleet ik uren, want wat roepen, te beginnen
bij de oudst bekende, bij Mycene laten we zeggen, en voorlopig
eindigend bij het Brandenburger Tor, zegebogen niet alles in een
mens op! Overspringende op émail, doolde ik met mijn gepeinzen
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naar heraldische kleuren op z'n onverwachtst en, op z'n idiootst,
naar Sèvres en het bleu du roi nog wel, hetgeen, nauwkeurig bezien,
de pannerand allemaal teweegbracht. Ze lieten me dus niet los,
deze krankzinnige huishoudelijke artikelen, en ik haalde kadetjes
naastaan, verslond ze droog voor het raam, omdat ik mijn ogen
van de pracht niet kon afhouden. Met een in percentages niet
haarfijn uit te drukken mengeling van gevoelens van angst, omdat
ze zouden kunnen ineenstorten, en van vermaak, als ze eens zou-
den ineenstorten en mijn zin voor evenwicht gelijk kreeg, ijsbeerde
ik heen en weer. En begon daarna vannieuws de potten te biolo-
geren. Of biologeerden zij mij? Raadsels, zoals alles in het leven ...
Zij waren op zodanige wijze ten toon gesteld, dat ze nog alle even
zichtbaar bleven. Honderden keren begon ik opnieuw te tellen,
honderden keren raakte ik de tel weer kwijt. Tussendoor geraakte ik
in verrukking door de in-witte kleur, een bruidsjapon evenarend,
en die, mèt het oude koningsblauw, wisselde in het wisselende dag-
licht en mij verblindde onder de electrische zonnen, reeds aange-
gaan, lang voordat de schemering viel. Melkwit van buiten, romig-
wit van binnen, met het weerschijnt je opaal van de rand, in één
woord, ze waren appetijtelijk. Meer nog, ze waren een onweerstaan-
bare opwekking tot een altoosdurende melkkuur. Garantiebewijzen
en gebruiksaanwijzingen lagen op een bescheiden manier, doch bij-
zonder overzichtelijk, over het geheel heengestrooid. Ik dwaalde
alweer in gedachten naar de Alpen en, oncontroleerbare associatie!,
tevens naar de bloed regen op Sicilië, tot ik plotseling op de reclame-
biljetten ontdekte, dat overkoken tot de onmogelijkheden behoorde.
Paten t, zowaar!
Hoe was het godsmogelijk,' dat ik tot op die dag zonder zo een melk-
pan had geleefd! Verdiende dit nog wel de naam van leven? En
met mij leefden zo, ofliever, leefden niet, honderdduizenden mensen.
Ik dacht met schrik aan de Chinezen, die op dit ogenblik zonder
zulk een melkkoker naar het een of andere niet uit te spreken dorp
trokken. Ook zij ...
Gaandeweg was ik zo beduusd, neen, van het witblauwe melkvaat-
werk en van de voorstelling, dat al deze voorbijgangers zonder dit
nuttige ding voortsukkelden, reeds zo onderste boven, dat ik in een
soort van vervoering mijn armen uitbreidde, de een of andere •
gehaaste passant' er tussen klemde en hem bezwoer te kijken, te
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kopen of zich er althans op te beslapen. Ach ja, zich op het aan-
schaffen van iets zo voortreffelijks beslapen, liefst tot in alle eeuwig-
heid, dat deden de mensen, ten minste in deze hoofdstad, bij voor-
keur blijkbaar. En een, die het gewis goed met mij meende, verhing
de bordjes en beweerde, schamper doelende op mijn hooggestemde
ontboezemingen, neem ik aan, dat ik na Orpheus Morpheus nodig
had. Ik heb hem niets nageschreeuwd, hetgeen voldoende bewijst,
dat ik mijn positieven best bij elkaar had. Ik had trouwens wel wat
anders aan mijn hoofd en de kerel had mij door zijn niet aflatende
bemoedering danig van mijn taak afgehouden. Van deze ene ging
ik tot velen. Ik overreedde met grote gloed van woorden, want zo
dom is de goê gemeente, dat zij niet eens toehoort, wanneer zij
op haar welzijn wordt gewezen! Ik gesticuleerde, speelde op een de
werkelijkheid zeer nabijkomende manier kemphaan met een huis-
vrouw, die halsstarrig weigerde naar binnen te gaan en op staande
voet zo'n ding te kopen. Niet al te zachtzinnig bokste ik met een
bejaard heer, die, gezien zijn uitlatingen, een emeritus moest zijn,
en die mij met Deuteronomium, hoofdstuk acht en twintig, vers
zestien tot acht en zestig, aanzei, dat ik hem asjeblieft met zijn aards
geluk ongemoeid moest laten. Nu vraag ikje! Kinderen, waarop ik
het aanvankelijk niet eens had voorzien, ontweken me, ofik de wolf
in eigen persoon was en stonden, laf als ze zijn, van de verte mij
met veel, doch niet met de ware, belangstelling gade te slaan.
Kortom, ik handelde zo, als ik het, om elkeen aan zijn melkkoker
te helpen, voor juist hield ..
De politie hield het niet voor juist. Ze hield het voor een zeer vos-
achtig uitgedachte manier om geheel alleen samen te rotten, even-
tjes revolutie te maken en, pang, de regering omver te werpen. Of
misschien bevroedde zij op z'n zachtst opruiende redevoeringen.
En die waren op het ogenblik net verboden.
Slechts doordat ik mij vlug verwijderde, hoewel enkel voor de leus,
ontliep ik het hoofdbureau. Ik moest namelijk, zo gauw het aan-
ging, weer terug naar mijn winkelkast, aangetrokken, geboeid,
gebannen door deze uitstalkunst, die het zonder requisieten stelde en,
uitsluitend met het te koop staande artikel zelf, de mens er toe kon
brengen, anderen haast om te brengen, omdat zij zo een volmaakt
overbodige melkkoker niet wensten te kopen.
Maar, al tornt de gehele wereld tegen haar geluk op, ik ten minste
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wilde mij gewonnen geven! Dus rende ik de zaak binnen, om mij
voor het sluitingsuur nog van zo'n pan meester te maken.
Mijn hoed naar achteren op het hoofd gestulpt, vocht ik met de
portier van dit pottenpalais, die al niemand meer wilde binnenla-
ten. Alsof tijd en sluitingstijd iemand van het eens onderkende
heil kunnen afhouden! Op het fluitje van de cerberus snelden twee
agenten dichterbij, het ene ogenblik waren we met z'n vieren bin-
nen, het andere ogenblik waren we met z'n allen buiten. Ik probeer-
de het met een waardige verklaring en legde kalm uit, dat ik het
zonder zulk een blauwwittige melkpot met zijn onovertroffen patent
tegen overkoken, geen nacht meer kon stellen.
"Kom nou!" zei de portier, alsof de man, afgestomptdoor"het dage-
lijks ondergaan van reclame, aan niets meer geloofde. Dit levens-
moede, wanhopige ,kom nou!', wel, ik raak het nooit meer kwijt..
"Roestvrij bovendien!" brulde ik de diender toe, die wellicht minder
verknoeid was. En in de grootste opwinding over de mij omringende
weerstand tegen al wat nog volkinderlijk vertrouwen in ons ouwelijk
gemoed is, dreigde ik, dat ik, als we elkaar nog een keer de straat op-
gooiden, met mijn wandelstok de ruit zou doorboren en er eentje met
de haak naar mij toe zou halen. De gehele triomfboog desnoods!
Gelukkig schoot op dit moment een chef op ons af, rayonnerend,
keurig in de kleren, verzorgd van huid en haar, en, daar hij waar-
schijnlijk de hand in de attractieve étalage had gehad, begroette hij
mij als een oud vriend, als een hogelijk gewaardeerde klant, als
potentieel slachtoffer. Botweg beweerde hij in het aangezicht van
de overheid - die dan ook dra haar kromme benen nam - dat hij de
hele lieve dag op mij al had gewacht. Zo zijn deze lieden, zij bouwen
geëmailleerde piramiden en blauwige kokergrotten en weten pre-
cies, dat ik een half etmaal voor hun uitstalraam heb doorgebracht!
Voor de ogen van de smerissen klopte hij mij geruststellend op de
schouder, ik kon 't gebruiken!, gaf mijn hoed een zetje en leidde
mij-de koepelhal binnen, stond een oogwenk later zakelijk achter
zijn toonbank, leunde er met uitgespreide vingers op, en vroeg
me zonder overgang op koele toon, wat er van mijn dienst was.
Ik was door deze verwisseling van wezen ietwat uit het veld ge-
slagen, - Nero met en zonder viool, schoot me door het brein, -
wilde 'mij evenwel nu ook niet laten overtroeven en, terwijl ik non-
chalant mijn afgesleten stok liet bungelen, verordineerde ik, dat
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morgenochtend om achten mij zo een zuil zou worden toegestuurd.
De chefbediende boog met opgetrokken brauwen. Derhalve gaf ik
uit de hoogte straat en nummer van mijn pas betrokken huis op.
En zo losjesweg, zo langs mijn neus heen, bestelde ik er dan nog
meteen zijn hele arc de triomphe bij, alleen wegens die verwonderd
opgetrokken wenkbrauwboogjes.
Om klokke acht de volgende morgen kwamen met een extra expe-
ditie de pannen. ,Tehuis voor Zuigelingen' stond op de rekening,
een even eigenmachtige als weinig deskundige toevoeging van
meneer de winkelchef.
Ik betaalde trots en met geestdrift.
In elke pan trof ik een keurig papier met de gebruiksvoorschriften
aan, lichtgeel als louter room met volop zonneschijn. Ik besteedde
er de ochtend aan om de potten met een zeker rhythme in een hoek
van de kamer tot aan het plafond te krijgen. Er ging een tijdje
overheen, voordat ik het verschil in millimeters te pakken had,
hierna schommelde de toren zo lang, totdat er evenwicht was
geschapen en, ten zeerste voldaan, draaide ik de sleutel van mijn
pottenhuis om. Urenlang was ik, gelijkNoë's nakomelingen te Babel,
prettig bezig geweest...
Het geval met de melkkokers zou nu op zichzelf niet zo heel erg zijn
geweest, maar het toeval - met al zijn geschakeerde aanhang van
betiteling - had me nu eenmaal te grazen, zoals dat heet. De daar-
opvolgende ochtend werden er, na mijn winkelskijken, twee en
twintig staande klokken' bij me naar boven gesjord. Meer had de
zaak niet bezeten. Van haar statige, en ondanks het tijdinstrument
toch statische uitstalling, was ik zo betoverd geweest, dat ik de
hele voorraad maar had opgekocht. ,Voor de Eeuwigheid' had er
wel op de nota kunnen staan, doch ik vond slechts, volgens order'.
Alsof ze er mij aan moesten helpen herinneren en ik niet al de halve
nacht naar de zending had uitgekeken!
Nu zette bij mij thuis een tiktaksymphonie in, zoals geen componist
onvoltooider heeft gedroomd. En ik schreed, een eerwa~rdig slot-
bewaarder, met de sleutelbos de. rij langs, net mummies, en wond
ze met veel genoegen op. Het werd mijn teer punt alle slagwerken
op elkaar af te stemmen, zo dat er niet één een tel vroeger of later
zou snorren. Eerlijk gezegd, in het begin was het met die simul-
taneïteit maar zo zo gesteld.

I
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Juist toen mijn gezamenlijke klokken voor de eerste maal bezig waren
- nog in canon - tien te slaan en de muren van mijn étage bedenke-
lijkerwankelden, dan zelfsdie van het welriekende, doch cadukige
Jericho, ging de bel, of er brand was. En er verdrongen zich op mijn
drempel piano's, in de twintig, gemonteerde en half gemonteerde,
dit vanwege mijn haast bij de bestelling. Vleugels, om nauwgezet te
zijn. De sjouwerskregen hen, niet geheel zonder inspanning trouwens,
in drie lagen op elkaar. Op dezemanierverstouwd, hebben die banale
snaarinstrumenten veel van tijgers, gereed voor de sprong, de toet-
sen als gelige ogen, de pedalen, reeds doorgeknikte poten gelijk.
Heel mooi voor't overige.

Verder arriveerden er op die dag enkelJleinigheden, onder andere
muilkorven voor de meeste hondenrassen ter wereld en honderden
kilo's aspirine, onder verschillende deknamen natuurlijk. De
daaropvolgende uren had ik het druk met het uitzoeken van rook-
vangers, alleraardigst en hoogst aantrekkelijk uitgestald, in elk
geval zo, dat een mens er niet onverschillig aan kon voorbijgaan.
Met deze dingen toog ik naar het dak en stelde hier tot mijn vreug-
de vast, dat het als een pannekoek zo plat was en dus zeer ge-
schikt als stapelplaats. Ik duwde de draaitollen in de wind en meteen
zuchtten alle zephirs in deze vreemd gqvormde lieren. Die handel
in ijzerwaren had geen ~ikkepitje overdreven. Mijn tinnen' leken
wel chinese pagoden met boeddhistische rinkelbommen. '
En daar had die smederij, zowaar, niet eens aan gedacht. Zo be-
scheiden is soms de reclame.
Vervolgens ontving ik nog wat portretlijst jes, negen bij twaalf.
Maar wat een verscheidenheid bij die duizenden negen bij
twaalf! Voor de aardigheid paste ik er mijn familie in, niet verder
dan tot het derde en vierde geslacht. Ze zag er dadelijk veel beter uit.
Anderhalve meter in het vierkant lagen ze op de vloer en het was
een weldaad hen nu eens allemaal netjes bij elkaar te hebben.
De armbandjes voor horloges nam ik daarna in ontvangst. Behalve
die ik nu bezat, waren er in de stad geen meer. Hierop volgden de
conserven, waarmee ik, wegens de temperatuur in huis, ook ter-'
stond naar het dak stevende. Toen ik een der blikjes, Atlas gelijk,
eventjes boven mijn hoofd op de vlakke hand tilde, wist ik, wat mij
in de uitstalkasten tot inslaan had bewogen: de fleurigheid der
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etiketten, schoner fruit en groenten biedend, dan alle Ceressen en
Pomona's bij elkaar. Neen, waarlijk, god, mens noch natuur kan
tegen de reclame op! Het is een gave ...
En, om geen koolblad in het duister te laten, liet ik aanstonds
floodlight aanleggen, zoals ik tegen de voorgevels der warenhuizen
had gezien.

Nu ja, ik kocht. Ik moest wel, ik was immers door de alledaagse
koorts van het Amerikanisme der kwantiteit overvallen. Een goed
in elkaar gezette étalage, - knopen, niets dan knopen, haarden,
niets dan haarden! - ach, ik kon ze niet weerstaan! De slag was,
om zo te zeggen, met de volle vui~t aangekomen, achtenswaardig
oogmerk aller reclamekunstige krachtpatserij. Ik wenste me dan
ook al heel niet meer tegen mijn tijd te verzetten. En, indien ik mij
al eens losrukte, langs omwegen kwam ik bij mijn winkel terug,
haastig, of ik inmiddels reeds iets had verzuimd. Stond de boel er
nog onaangetast, ik had onmiddellijk het gevoel, dat de hele rataplan
van mij hoorde. En dit wellicht verleende mij bij mijn entree het
nodige aplomb.
Ik huurde de verdieping onder mij. Niet veel later huurde ik ook
het benedenhuis, want het werd wat nauw bij me. Clubfauteuils
willen de ruimte, net zo goed als kinderwagens en koelkasten. Elke
dag brachten de magazijnen hun voorraden. Doeh met het uur
sloeg me de schrik nijpender om 't hart, wanneer ik bij het binnen-
stappen hun gesproken en geschreven lofzangen vernam. Want
ieder ogenblik konden ze het immers gaan vertikken, zo iets goeds
of moois of degelijks nog langer af te geven? Onder ons gezegd, ik
kon zo'n onbaatzuchtigheid niet vatten. Ook niet voor geld.
De aankoop van de eomplete series leertjes was een voortreffelijke
inval. Nadat ik ze met verstand in elkaar had geschakeld, stelden
zij mij vooral in staat in mijn steeds hoger geraakte beelte klimmen.
't Liefst hield ik me evenwel, wegens de volte aehter mij en de
aanrijdende bestelwagens voor mij, bij de straatdeur op, vlak voor
de stapels matten, die al reeds de collectie hanglantaarns haalden.

Onder al die bedrijven door was cr echter iets gebeurd. Mijn geld
was op. En, hoewel ik het hoognodige uit mijn mond spaarde, kon
ik toch niet meer zo reeht mijn hart ophalen aan alles wat er in de,
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onze kooplust prikkelende, étalages te koop lag. Wan,t wat betekent
al één ons uitgezuinigde tongeworst tegen een volledig arsenaal
van huidzalven ?
Ik, hin, ik leende. Bij goede vrienden. Tot we kwade werden. Een
tijdje kreeg ik de goederen ook op crediet, dan op a.betaling, wat
al lelijker was. Ik kan niet anders zeggen, dan dat de zaken, waar
ik mijn inkopen tot nog toe had gedaan, aanvankelijk heel toe-
schietelijk waren, met vele innemende uithalen van wel zekers, wel-
overlegd onderdeel van haar lokcampagnes. Tot op een dag de
portiers de draaideuren lieten klemmen, tot op een dag de waren-
huizen hun wagens lieten voorrijden, niet om te brengen, doch ...
om te halen.
Toen werd ik lichtelijk melancholiek.
Uit de bel verwijderde ik nog in de nacht het membraan, ofhoe dat
ding heet, waardoor zij geluid geeft. Op sokken sloop ik door het
huis tussen mijne, mij nog gebleven schatten, om hen tegen deze
eigenaardige koekoeksmensen te verdedigen. :Maar tegen waren-
huizen vecht zelfs de mens vergeefs! Ten eerste tegen de verleiding
van hun étalages en ten tweede tegen de gevolgen van hun hypnose.
Boeten dan soms die uitstallingen, als iemand geen geld heeft, haar
aantrekkingskracht in? Wat moet ik, thans arme sloeber, van aan-
gezicht tot aangezicht met al de pracht beginnen!
Van groeiende onverschilligheid is in zo een toestand ook al geen
sprake. Ik zal het toch wel weten, ik, die alle stadia aan den lijve
heb ondervonden! Integendeel, met de dag wordt het erger. De arme
mens raakt helemaal verstrikt. De uitgestalde dingen dansen,
lonken, gaan verstoppertje spelen, ineens weer schietend om de
hoek. Totdat, opgezweept als een gekooid beest, hij om oorbellen,
speeldozen, pennebakjes en autobanden brult. Ja, ja, étalages zien
u aan ...

En ik moest het verdragen, dat die eens zo slaafse kwartjeshenge-
laars van bestellers nu, op precies dezelfde manier onbeschoft als
ze voorheen beleefd waren geweest, bij mij het huis plat liepen en,
lijstje in de hand, als op de publieke verkoping van een verlaten
erfenis, om hun stukken schreeuwden. Ach, deze ongeluksboden!
Kraaien gelijk. Of eigenlijk toch liever: raven. Neen, kraaien.
Doodbidderskraaien namelijk.
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Weldra waren die lijstjes nog maar een wassen neus. Ze namen een-
voudig mee hetgeen van hun gading was en wat hun niet al te
moeilijk viel om te bereiken. Ik mocht hun van liet laatste geen
verwijt maken, want de vleugels konden ze bezwaarlijk over de
laddertjes heenzeulen en de bloembollenglazen stonden daaren-
tegen voor de hand. Wel een gehele dag peuterden de klokken-
winkels de slingers en kettingen uit de vogelkooitjes los, maar
horlogemakers zijn dan ook preciese lui.
Eén kaketoe wilde nochtans per se niet met de boekhandelaars mee.
Hij kon niet meer zonder de juiste tijd, waaraan hij bij mij nu was
gewend geraakt. En van zulke tragedies waren er meer. De rook-
tafeltjesmeneer ging met de vracht parapluen strijken en de stofzui-
gers werden door de leverancier van de Indische specerijen wegge-
haald. Wat baatte het, of ik me' er al tegen verzette! Een bedrukt
mens is nu eenmaal zwak. Trouwens, de volgende dag zouden ze
toch door een ander zijn ingerekend. Hoezeer ik aan hen hing,
toen het beroerd ging, lieten de dingen mij alleen. Net mensen.
En toch stond ik er onuitsprekelijk droevig bij, toen een van die
onbehouwen knechts mijn fraaie verzameling Venussen van terra-
cotta, van imitatie marmer, van gips, van alabaster, van papier-
maché, met zijn tuinslangen van de zolder vaagde. Tja, van schuim-
bekken was ik in deze luttele paar weken tot droefgeestigheid ver-
vallen. En ,van droefgeestigheid tot wanhoop? 't \'\Tas niet eens
meer een stap.

In deze ontreddering kwam ik op het onzalige idee om mij met de
reeds verworven en nog niet betaalde voorwerpen geld voor weer
nieuwe aankopen te verschaffen, een eeuwig chassez-croisez, zo
gezegd.
Toch zat er wel wat in, in dit eigenwijze denkbeeld, en ik begon op
te leven. Maar hoe kun je uit een bovenverdieping met succes
v,erkopen, nu me de andere étages wegens wanbetaling van de
huur hals over kop waren ontnomen? 's Nachts bereidde ik de ver-
koop voor en ik hing mijn stukken madapolam aan mijn hengels uit
het raam. Zo brak ik, 't is God geklaagd, thans ook deze collecties
aan. Onmiddellijk ging het apprêt uit de veelgeprezen stof en de
roeden, die in de étalages onbreekbaar heetten, knapten als lucifer-
tjes af. Met de volmaakte onverschilligheid van de medemens voor
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andermans lot verzochten de buren mij mijn lakens asjeblieft weer
binnen te halen. Zelfs de door mij op gruwelijke wijze op het trot-
toir geschilderde rode hand, die naar mijn verkooplokaal de weg
had moeten wijzen, veegde de meid van de benedenburen achte-
loos uit. Ik moest haar en haar mevrouw met mijn Oostindische
kers kalmeren en bood de honderden pakjes voor een appel en een
ei te koop aan. Ten einde raad, en om meer ruchtbaarheid aan mijn
opruiming te geven, monteerde ik een koker, die ik weet niet waar-
heen, doch in geen geval naar mij wees. Dezelfde avond nog had
een heer er een sterrenkijker uit gemaakt en toonde de gehele
Grote Beer voor een dubbeltje.
Hierna adverteerde ik. Er kwamen lieden, vele zelfs en zelfs zeer
. nette, die het zich bij mij gezellig maakten en iets, meestal kleinig-
heden, als souvenir meenamen. Slechts een liet de kruier komen,
maar die nam dan ook als aandenken de gezamenlijke lusters mee.
Toen stak ik er een stokje voor en was zo buiten mezelve, datik mij
nauwelijks nog op straat waagde. Zo gauw ik een winkelraam in
de gaten kreeg, bevingen mij koude rillingen en aanvallen van
ruimtevrees, afgewisseld met triestige lachkrampen of uitbundige
huilpartijen. Een heel enkel meelijdend zakenman, die mij in mijn
volle koopkracht had gekend, duwde me reclame-chocola in de
hand, het carton van carton en de chocola ook van carton. Een
nieuwe wereld ... Ik zat in minder dan geen tijd tjokvol met
bordpapieren vruchten en gekleurd-waterodeur.
Niettegenstaande deze goede bedoelingen, of, beter gezegd, juist
door die vrijgevigheid, voelde ik mij uitgestoten, verdreven uit het
reclameparadijs, een soort van uitstalkastbedelaar, iemand die met
de ogen eet. Ik vraag alleen maar, is zo iets treurig of niet?

En zo bleef mij niets anders over, dan me in een der overgeschoten
modellen vijf en veertig, zwart hout, gegarandeerd kunstebben,
met de gebeeldhouwde engelenkopjes, neer te leggen. Hoewel,
ook dit ding was niet betaald. De paar overige lijkkisten moest ik,
helaas, leeg laten staan. Ik strooide de twee en tachtig balen fijn
vogelzand rondom, trapte de kunstgazons er goed op vast, plantte
bij gebrek aan bloeiende rozen het restantje vlaggestokken op
mijn terp en, daar mijn grint door schennende hand was wegge-
haald, legde ik een sober paadje van perendrops aan.
44
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Hierna ging ik, gewikkeld in het overschotje madapo1am, slap als
een vaatdoek nu, rustig liggen ...
Was ik in 's hemelsnaam maar blijven liggen! Nauwelijks was ik
echter tussen mijn vier planken uitgestrekt, of langs mijn blik trok
al hetgeen ik in deze maanden ooit uitgestald had gezien. In pro-
cessie schoven dè fotografie toestellen voorbij, de brilledozen, de
struisveren. Vooral de schoonmaak week, onlangs geëtaleerd, liet
mij met haar borstelwerk in het gelid niet los.
Opgejaagd door al die visioenen, stapte ik weer uit mijn kist. Doden
had deze reclamekunst zelfs niet de eeuwige rust gelaten!
Van de duivel der aankoperij bezeten, rende ik door de stad. En
dat zonder een cent, noch geborgd noch door mijn vreemde trans-
acties verkregen. Zo komt een mens op het slechte pad. Ik begon
dan ook met nemen, mij beperkend tot nietigheden, zo als vanzelf
spreekt. Weldra leed, ik aan minirnisme, een ongeneeslijke kwaal,
die, zoals algemeen bekend is, een zucht naar het allerkleinste kweekt
en in het eindstadium nog slechts microscopisch luttele voorwerpen
laat waarderen. Dit bracht natuurlijk mee, dat ik een voorliefde
voor apothekers en goudsmeden opvatte.
Voorlopig was ik aan die veilige fase niet toe. Helaas! Want nu
ging ik nog rond als een buideldier, onder mijn overjas omgord met
tassen van elk formaat, al mijn goed verknipt, om er maar zakken
tussen te krijgen. Zo toegetakeld en de handen hierdoor vrij, toog
ik op het late middaguur, wanneer de mevrouwen haar slag
slaan, naar de grote magazijnen. Met opgeheven hoofd, als iemand,
die geen reclame meer kan deren, stapte ik langs de barstend volle
toonbanken. Voorzichtig, en gaandeweg bedrevener, verdwenen
inktkokers, pepermolentjes, sigarenpeukjesdoders, cactusharkjes;
kalenders, breipennen in mijn van etiketten voorziene recipiënten.
Anders was er geen sorteren aan.
Tegen het sluitingsuur redde ik mij, zwaar als een drenkeling, in
het duister der straten. Een keer, heel en al onverhoeds, redde ik
me niet...

Mijn lieve aanverwanten noemen het kleptomanie, een goedge-,
meende verklaring - welke ik waarschijnlijk daaraan heb te danken,
dat zij hun portretten op een stapel ingelijst vonden - en die mij niet
in de gevangenis, maar in het gekkenhuis bracht.



RECLAME HYPNOSE 691
Doch de winkeliers en ik, wij weten wel beter. Het is gewoon
reclamehypnose .
Mijn familie heeft al mijn series, eens compleet, overcompleet en
nadien aan- en afgebroken, in een ommezien van de hand weten
te doen, ten einde mijn onderhoud te bekostigen. Men zegt, dat
je oud kunt worden met mijn tic. Nou, ik gun het hun!
Weg zijn mijn melkkokers, vioolsnaren, mosterdpot jes, kranten-
standers. 'Weg. Alles weg! Ze vertellen het mij met vermaak, ik
wil niet zeggen, leedvermaak. Maar ze beweren, dat ik niet leep
ben, waarmee zij misschien - in hun ogen minder erg - niet wijs be-
doelen.
Alleen doodkist, model vijf en veertig, roef en al, u weet wel, die
met de gebeeldhouwde engelensnoetjes, hebben ze mij gelaten,
omdat hij reeds gebruikt is en ik, naar hun idee, er toch binnenkort
een moet. hebben. Bovendien spaart dit staatsiestuk een bed uit,
want in het gekkenhuis slaap ik er op doktersraad in, een band
met het overige leven als 't ware, met het leven van de étalages, de
winkels, de reclame ... Een volmaakt sociale kunde, voorwaar.

"
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DE FRIESE KWESTIE

De vraag waarom er. nu een Friese kwestie is, terwijl die vroeger
eigenlijk nimmer heeft bestaan, kan aldus worden beantwoord:
het bewustzijn, eenvolk te zijn met eigen kenmerken en een eigen
geestelijk bezit, is de laatste halve eeuw zeer sterk toegenomen bij
de Friezen. Er is volstrekt geen reden, de Friese kwestie tragisch op
te vatten; maar men neme ze vooral wel ernstig. De beschuldiging
aan het adres van de Friese beweging, dat zij "separatistisch" is,
is vaak vernomen; ook de laatste tijd weer in verband met de op-
richting van de Z.g. "Striidboun Fryslan Frij". Degenen, die deze
beschuldiging uiten, zijn echter niet op de hoogte. Het heeft zin,
uitdrukkelijk vast te stellen dat de wens tot a£~cheiding van Neder-
land leeft bij geen enkele Fries; ook niet bij de leden van de "Striid-
boun". Het aantal idealisten onder de Friezen is misschien in ver-
houding groot: maar dat der dwazen zeer zeker niet. Wat wel leeft,
dat is de wens als volk erkend te worden en als volk zijn bestaan
te kunnen voeren binnen de grenzen van de Nederlandse staat.
Ieder zal toegeven dat van een erkenning van de Friezen als volk
op dit ogenblik ternauwernood sprake is. Het sterkste, zij het niet
het enige, bewijs daarvan is de status van de Friese taal. Zuid-
Afrika heeft twee officiële landstalen, België drie en Zwitserland
zelfs vier. Nederland heeft er slechts één, ofschoon er in een deel
van het land een taal wordt gesproken waarvan iedere eenigszins
ingewijde het eigen karakter en de oorspronkelijkheid toegeeft.
Er zijn op het ogenblik inderdaad enige leerstoelen in het Fries:
maar voor het overige houdt de Nederlandse overheid met het be-
staan van het Fries vrijwel geen rekening. Men doet alsof het
er niet was. Dit is één van de redenen waarom zich van de
Friezen allengs een gevoel van onbehagen meester maakt.
Laat ons het geval nog eens iets verduidelijken. Een plattelands-
kind, opgegroeid in een Fries gezin, komt met zes jaar op school.
Het kent nauwelijks een woord Hollands, maar komt desondanks
bij een Hollands sprekende juffrouw in de klas, leert Hollandse
woorden schrijven en leest uit dezelfde boeIges als de Amsterdam-
mertjes.
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Over de paedogogische ongerijmdheid hiervan kan men de lite-
ratuur naslaan. Men zal als algemene opvatting van de opvoed-
kundigen vinden, dat het eerste onderwijs dient te worden gegeven
met gebruikmaking van de moedertaal. In Friesland is die nog
altijd het Fries. Los echter van de opvoedkundige bezwaren oor-
delen de Friezen. deze negatie van hun taal hoe -langer hoe meer
respectloos en aanmatigend.
Laat ik er onmiddellijk aan toevoegen dat men in Friesland zeer
wel de noodzaak van een voldoende kennis van de Nederlandse
taal inziet. Er is geen enkel bezwaar, b.v. ~n de derde klas geleide-
lijk op het Hollands over te schakelen, mits ook verder maar aan-
dacht wordt besteed aan het Fries..Thans is het zo dat in de hogere
klassen van de lagere school een uurtje per week Fries mag worden
gegeven. Het mag! Het hoeft niet. Van deze bevoegheid wordt
op 25 % van de lagere scholen gebruik gemaakt. Maar Friese les
wordt slechts gegeven aan enkele ULO-scholen en ook aan maar
heel weinig middelbare scholen. Er bestaat een Friese letterkunde,
helemaal niet zo gering van omvang en betekenis; maar er wordt
vrijwel over gezwegen bij het voortgezet onderwijs. Verwondert
men zich nu, dat in Friesland een zekere bitterheid heerst? Eigen-
lijk houdt het feit, dat misschien de helft van de Friezen de moe-
dertaalleest en waarschijnlijk nog geen kwart ze schrijft een zware
aanklacht in jegens het centralistische Den Haag.
De Friese kwestie heeft vele punten ~et de Vlaamse gemeen; en de
niet-Friezen kunnen zich slechts gelukkig prijzen, dat de Friese
beweging de zaak tot nu toe wat gemoedelijker heeft opgevat dan
de Vlaamse, hoewel zij veel meer reden tot klagen had en heeft.

. De Friese beweging

Onder de Friese beweging verstaat men het geheel van vereni-
gingen en instellingen die werken in het belang van taal en cultuur
en de versterking van het zelfbewustzijn van het Friese volk. Zij is
al meer dan een eeuw oud ..Het nog altijd bestaande Fries Genoot-
schap voor taal-, geschied- en oudheidkunde is opgericht in de
twintiger jaren van de vorige eeuw onder invloed van de roman-
tische stroming van die tijden, welke ook geleid heeft tot een aan-
zienlijke opleving van de literaire productie in Friesland die sedert
Gysbert japiks, een tijdgenoot van Vondel, bijna had stilgestaan.
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Veel volks aardiger dan het deftige Genootschap was het SeIskip
foar Fryske Tael en Skriftekennisse, in 1844 opgericht door Harmen
Sytstra en Tiede Dykstra, beiden figuren die ook nog terdege in
de romantiek wortelden maar, anders dan de mannen van het
Genootschap, ook met ideeën en leuzen kwamen. In hartstochtelijke
vertogen wekten zij de Friezen op, uit hun dommel te ontwaken
en te worden als hun roemruchte voorvaderen. Hun uitdrukkings-
wijze was echter in hoofdzaak literair en zij hebben toendertijd
weinigen bereikt.
Werkelijk contact met het volk kregen pas de Z.g. volksschrijvers:
Waling Dijkstra, Tsjibbe Geerts van der Meulen, Herre van der
Veen en vele anderen; mannen die vrijwel zonder uitzondering
op de bodem van de verlichting stonden en met hun voordrachten,
moraliserende geschriften en tooneelstukken de grondslag hebben
gelegd voor een verdere ontwikkeling van de Friese letterkunde
en het Friese besef. Hun eigen werk heeft weinig literaire waarde.
Het is niet mijn bedoeling, hier een beknopte geschiedenis van de
Friese beweging te geven. Het is echter van belang er op te wijzen
dat deze beweging tot ver in deze eeuw een in hoofdzaak letter-
kundig karakter heeft gehad. Men heeft van Harmen Sytstra wel
beweerd dat hij streefde naar een hereniging van de oude Friese
landen, naar een nieuw Frisia Magna, dat zich zou uitstrekken
van de Zuiderzee tot in Denemarken; doch uit zijn geschriften
blijkt dat nergens. Zonder twijfel hebben zulke ideeën in zeer vage
vorm wel geleefd in de hoofden van de ~.g. jong-Friezen, wier
actie haar hoogtepunt bereikte in de jaren na de eerste wereld-
oorlog: maar geen redelijke mens zal daarin aanleiding vinden
voor een serieuze beschuldiging van on-Nederlandse gezindheid.
De beweging der jong-Friezen was alweer literair; en wel eenzijdi-
ger literair dan welke actie of beweging in Friesland tevoren dan
ook. De jong-Friese beweging kan in zeker opzicht met de tachtiger
beweging worden vergeleken. Voorzover haar leiders zich wel eens
op de ongewone paden der politiek hebben bewogen, mag men hun
woorden niet op een goudschaaltje wegen.
Er is overigens tussen de beide wereldoorlogen wel contact geweest
met de stamgenoten elders aan de Noordzee. De toen gehouden
Groot-Friese congressen hadden echter een uitsluitend wetenschap-
pelijk en folkloristisch karakter. Het is wel van belang er de aan-
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dacht op te vestigen dat Oost-Friesland niet Frieser is dan Gro-
ningerland 1); en het is niet te zien, hoe de Noord-Friese volks-
resten op de eilanden en aan de kusten van de Duitse Bocht zich nog
geruime tijd zouden kunnen handhaven. De Friezen in Nederland
zijn in feite het enige levenskrachtige overblijfsel van de oude stam.

Thans kan wel worden vastgesteld, dat een nieuwe ontwikkeling in
de Friese beweging heeft ingezet met de oprichting in I908 van
het Kristlik Frysk SeIskip, een vereniging die vooral op religieuze
gronden het bestaansrecht van Friesland verdedigde en zich in
haar propaganda op een ,'eel breder basis stelde dan de enk I
literaire. De gang van zaken sindsdien heeft geleid tot een soort
synthese van de letterkundige renaissance, vertegenwoordigd door
de Jong-Friezen en de al-Friese idealen van het KristlikSelskip.
Figuren als E. B. Folkertsma, F. Schurel' en prof. J. H. Brouwer,
stammend uit de Jong-Fryske Mienskip, maar, voor wat de beide
eersten betreft, ook uit het Kristlik Selskip, kunneh gelden als demeest
gezaghebbende voormannen van de hedendaagse Friese beweging.
De nieuwe stijl begint nu geleidelijk in Friesland door te dringen.
Er is een krachtig streven, de Friese taal haar plaats te geven in de
openbare lichamen en de kerk. Het stempel van minderwaardig-
heid moet verdwijnen. Er wordt in het Fries geadverteerd en ge-
petitionneerd. Er zijn Friese vertalingen van de bijbel en van de
psalmen uitgekomen. Sinds enige jaren voor de oorlog is er een.
centrum van wetenschap in de vorm van de Fryske Akademy. Dit
heeft. er het zijne toe bijgedragen, het intellectuele element veel
sterker dan voorheen in de Friese beweging te betrekken.
De Friese beweging vindt enige parallellen in regionale strevingen
elders in het land, vooral in het Zuiden, al ontbreekt daar wel het
machtige element van de eigen taal. In ieder geval is hier sprake van
een ontwikkelingsproces, dat werkt over een groter gebied dan
Friesland alleen. Er zijn duidelijke middelpuntvliedende krachten
werkzaam. I

Een belangwekkende bijzonderheid is dat de Friese eigenheid
mede is geaccentueerd door de tamelijk eenzijdige economische
structuur van dit gewest, waar de veeteelt door alle tijden heen in
sterke mate heeft overwogen. Het is bekend, dat op een veeboer-
') Oost-Friesland bezit nog één Fries-sprekende enclave, het z.g. Salerland.
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derij de geest democratischer is dan 'op, een bouwboerderij. Een
veeboer pleegt hard mee te werken in zijn eigen bedrijf; een bouw-
boer houdt toezicht en geeft aanwijzingen, maar laat zijn perso-
neel het werk doen. De arbeidsverhoudingen zijn daardoor in
Friesland minder scherp dan in Groningerland en het sociaal besef
is groter. De stedelingen uit het Westen hebben in oorlogstijd ge-
legenheid gehad, de mentaliteit van de Friese boer te leren kennen.
Zij weten dat hij wel iets voor een ander over heeft. Voor Fries-
land is het overigens zeer nadelig, dat zoveel grond behoort aan
personen die elders hun woonplaats hebben. De pachten vloeien
af. Dit geeft Friesland enigermate het karakter van een wingewest.
. "Fryslans groun is hearegroun" heette het al in de oude socialis-
tische beweging. En het erge is, dat die heren veelal buiten Fries-
land wonen. Er zijn momenteel niet weinigen, die het z.g. absen-
teïsme gaarne belast zouden zien.
Tegelijk met de groei van het nationaal besef speelt zich nog een
gans andere ontwikkeling af. Deze houdt verband met het merk-
waardige en nog steeds voortschrijdende proces van doordringing
van staat en maatschappij. De liberale staat, die zich angstvallig
afzijdig hield van economische en sociale vraagstukken, heeft af-
gedaan. Wij zien nu een ingrijpen van de staat op allerlei gebied
en in verband daarmee een verambtelijking, die sterke weerstanden
opwekt. Vooral in de ,;buitengewesten", ver van de grote centra
gelegen, wekt het bestaan van een machtig en ongrijpbaar ambte-
narenapparaat veel onbehagen. Via de gemeenteraden en de Staten
is altijd een zeker verhaal op gemeentelijke en provinciale diensten
mogelijk, maar ten opzichte 'van de zozeer in aantal en omvang"
toegenomen Rijksdiensten staat men machteloos. Ziehier een tweede
grond van de roep naar decentralisatie; naar. zelfbestuur (dat is
de uitvoering van algemene regels onder plaatselijke verantwoor-
delijkheid) nog meer dan naar autonomie.

Invloed van de oorlog

De proef, waarop dejongste oorlog de Friese beweging heeft gesteld,
heeft deze glansrijk doorstaan. Er zijn natuurlijk wel Friezen ge- "
weest, die zich aan een zekere mate van activisme hebben schuldig
gemaakt; maar de leiding der Friese beweging heeft niet gefaald;
en ieder, die enigszins op de hoogte is, weet welk een belangrijke
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bijdrage Friesland, ook in verhouding, heeft geleverd tot het verzet
in zijn verschillende vormen. Zo ooit dan hebben de jaren van
1940 tot 1945 de goede gezindheid van de Friezen wel overduidelijk
aangetoond.
Er is in de oorlogsjaren bij de Friezen echter ook een sterke bezin-
ning geweest op datgene wat hen maakt tot wat ze zijn. Er zijn nooit
meer Friese boeken gelezen dan in oorlogstijd; er heeft nimmer zó-
veel belangstelling bestaan voor de Friese geschiedenis en de Friese
problemen als in die bewogen periode. Men heeft als Nederlande~
zijn plicht gedaan en vaak meer dan dat; maar men heeft tegelijker-
tijd sterk beseft, dat men goede Nederlanders was juist door goede
Friezen te zijn. In de betrekkelijke afgeslotenheid van die dagen
is het inzicht doorgebroken, dat centralisatie v~eleer zwakheid is
dan kracht en dat die staat innerlijk het sterkst is, die zijn delen in
hun eigenheid recht doet wedervaren. De Duitsers die hun zelf-
standig denken hadden opgegeven voor een soort centrale idee,
hebben aan de groei van deze overtuiging het hunne bijgedragen.
Zo is het geen wonder, dat het juist in deze oorlogstijd is gekomen
tot een eerste duidelijke formulering van de Friese wensen. Dit 'is
geschied in een reeks van korte rapporten, waarvan het politieke
uiteraard het belangrijkste is. In dit rapport wordt de solidariteit
met het Nederlandse rijk met zoveel woorden beleden ("op grond
van traditie, eigen wil en eigen belang") en een staatsrechtelijke
uitzonderingspositie voor Friesland afgewezen; maar tegelijkertijd
wordt vastgesteld, dat een gezonde volksgemeenschap en een krach-
tig landsbestuur alleen mogelijk zijn, wanneer wordt uitgegaan
van het eigene, gelijk dat in taal en zede en de economische bouw
van de delen tot uiting komt. Voor Friesland, als samenstellend.
deel van het rijk, wordt de mogelijkheid en de bevoegdheid geeïst,
zijn roeping op geestelijk en stoffelijk gebied tegenover de Friezen
en het rijk te vervullen. Daarvoor is nodig een decentrale inrichting
van de Nederlandse staat.
Aan dit rapport ligt vooral de overtuiging ten grondslag (dit is
trouwens de mening in Frieszinnige kringen in het algemeen)
dat de bevoegdheden van de provincies dienen te worden vergroot.
Natuurlijk is men verstandig genoeg, geen terugkeer naar de toe-
standen van vóór 1795 te vragen; maar wel is men van mening dat
de status van de provincie heden ten dage niet meer mag lijden
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o'nder de herinnering aan het ontbindende particularisme van de
republiek. Er is zeer wel een tussenweg mogelijk. Sommigen wijzen
op Zwitserland, waar het systeem der kantons het staats besef
eerder heeft versterkt dan verzwakt. Er is daar respect voor elkaars
tradities, ~lkaars prestaties, elkaars taal en culturele uitingen.
België, waar dit respect van Waalse zijde voor het andere volks-
deel zozeer ontbreekt, levert een waarschuwend voorbeeld van
hoe het niet moet.,

Opvatting provinciaal bestuur

Het is ~van belang er op te wijzen, dat het provinciaal bestuur van
Friesland er ten zeerste van doordrongen is, dat er verandering
moet komen. Het beste bewijs hiervan leveren wel enige rede-
voeringen van het lid van Gedeputeerde Staten, de heer mI' J.
Algera, in de Tweede Kamer waarvan hij mede deel uitmaakt.

I De heer Algera is lid van de a.r. partij, een politieke groepering
waarvan men in het algemeen niet kan zeggen, dat zij de nieuw-
lichterij aanmoedigt. In 1946 bij de begroting van Binnenlandse
Zaken betoogde hij, dat "eerherstel" van de provincies nodig is.
"Naar mijn stellige overtuiging behoort meer dan tot nu toe aan
de gewesten een betekenisvolle plaats in ons staatsleven te worden
toegekend. Tot op heden is die rol zeer bescheiden, hetgeen ik
beschouw als gevolg van de angst, die men na de Franse revolutie
heeft gehad voor een herleefd federalisme. Dat gevaar bestaat nu
niet meer, zo het ooit heeft bestaan." .
En een jaar later heeft ditzelfde lid bijzonderlijk de aandacht ge-
vestigd op het belang van een overneming van de taak der Haagse
rijksbureaux door provinciale instanties. Deze gedachte wordt ook
verdedigd door de heer P. Wijbenga in zijn brochure "Decentra-
lisatie" 1), waarin hij o.a. wijst op de krachts- en de geldverspilling,
gelegen in het naast elkaar werken in de provincies van twee water-
staatsdiensten. In de jongste zitting van de Friese Staten is aange-
kondigd, dat Gedeputeerden eerlang een commissie zullen samen-
stellen die over de kwestie der decentralisatie breedvoerig krijgt te
rapporteren. Het verslag van deze commissie kan een waardevolle
bijdrage worden over een vraagstuk, dat steeds dringender om een

') P. Wijbenga, Decentralisatie, een recht en een noodzakelijkheid. Franeker 1948.
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oplossing vraagt en waarover een orienterende literatuur vooralsnog
vrijwel ontbreekt.
Dat voor het verkrijgen van de nodige verbeteringen wijziging van
de Grondwet en de Provinciale wet nodig is, daarover zijn de des-
kundigen het wel eens. De heer Algera zei het in de Kamer; de
heer Wijbenga geeft aan, welke Grondwetsartikelen z.i. behoren
te worden veranderd; en ook het politieke rapport van de Friese
beweging concludeert er toe. Overigens vergisse men zich niet over
het karakter van de wijzigingen. Het is hier waarlijk niet alleen een
c'ulturele kwestie. Het moet ook mogelijk worden, economische
en agrarische aangelegenheden meer plaatselijk te bezien, al zal
men zich natuurlijk binnen de grenzen ,.an een zeker natio~aal
plan moeten houden.
Er kan tn;mwens niet genoeg de aandacht op worden gevestigd
dat de Friese beweging iets gans anders beoogt dan het behou-
den en cultiveren van sommige folkloristische eigenaardigheden.
Zij weet zeer wel, dat de folklore in deze aera der techniek tot
ondergang is gedoemd; en zij berust daarin. Het gaat er haar om,
Friesland in de voorwaarts strevende wereld zijn, uiteraard be-
scheiden, maar toch erkende plaats te geven; ook door het Friese
volk zelf te bewegen, op allerlei gebied zijn beste krachten te ont-
plooien. En dat is alleen mogelijk, indien het armslag heeft, indien
het zichzelf kan zijn.
Eventuele decentralisatie, wij herhalen, zal zich moeten uitstrekken
over een breed terrein.' Ook over dat van de financiën, een hoofd-
stuk apart, waar ,\rij hi~r niet verder op kunnen ingaan. Ook over
dat van het onderwijs. Den Haag is geneigd, de kwestie van het
Fries op school te zien als een uitbreiding van het leerplan met een
vreemde taal (!); geen wonder, dat men er dáár niet' uitkomt.
Friesland zal het recht dienen te hebben, zijn eigen leerplan t~
maken, waarbij het natuurlijk volkomen bereid is, zich te onder-
werpen aan zekere algemene regels inzake de deugdelijkheid van
het onderwijs.
Er is dikwijls aangevoerd, dat het verzet tegen een "Fries Friesland"
voor een belangrijk deel voortkomt uit Friesland zelf. Dit is vol-
komen juist; maar dit verzet is lang zo sterk niet meer als voorheen.
Het komt niet meer van de kant van de werkélijk ontwikkelden;
het leeft echter vooral bij de groep van de half-intellectuelen en
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vindt zijn zielkundige verklaring in angst voor het opbloeien van
een cultuur, waaraan men' zelf geen deel heeft. Het is meer een
kwestie van sentimenten dan van argumenten; van geborneerdheid
meer dan van een weloverwogen standpunt. De houding van deze
groep staat in scherp contrast tot die van vele enigermate ontwik-
kelde inkomelingen, die met zeer veel begrip en belangstelling
kennisnemen van het Friese leven en streven en ook wel ervaren,
dat er van vijandschap jegens de Hollandse cultuur hoegenaamd
geen sprake is. Hierop mag nog wel eens terdege de nadruk worden
gelegd. Zo is b.V. de Fryske Cultuerrie, een instelling van de Friese
beweging, uitdrukkelijk gebaseerd op de tweetaligheid, hetgeen
ook in de samenstelling tot uiting komt.

Ten overvloede en ten be~luite: er is in Friesland niet het geringste
verlangen, het staatkundige bouwwerk te ondermijnen, aan de
stichting en groei waarvan dit gewest zo met volle overtuiging zijn
bijdrage heeft geleverd. Wat Friesland wenst, dat is een inwendige
vertimmering, waardoor de zijvleugels minder dan voorheen het
karakter hebben van onbelangrijke dépendances;' zulks niet tot
schade maar zeer ten voordele van het geheel.

NASCHRIFT. Kort, nadat dit artikel was geschreven, opende'
minister Gielen "op de valreep" de mogelijkheid v.p.ninvoering
van het Fries als leervak op de middelbare scholen: één uur per
week, waar dit wordt gewenst. Voorzover op dit ogenblik (begin
September) bekend is, zal aan de meeste inrichtingen van middel-
baar onderwijs in Friesland van deze mogelijkheid worden gebruik
gemaakt. Het nemen van maatregelen als deze schijnt voorbe-
houden te zijn aan demissionaire bewindslieden; de invoering van
het Fries als facultatief leervak op de lagere scholen geschiedde
destijds door minister Slotemaker de Bruine ook op een moment
dat het kabinet, waarvan hij deel uitmaakte, zijn ontslag reeds had-
aangeboden. Uiteraard heerst in Friesland voldoening over deze
Haagse welwillendheid; men blijft echter de voorkeur geven aan
wat meer eigen zeggingschap. Zo wordt er op gewezen dat het tal
van leerlingen van middelbare scholen aan de nodige ondergrond
zal ontbreken, daar ze op de lagere scholen geen Fries onderwijs
hebben genoten.



KORT BESTEK

ROOSEVELTS GROOTSTE OVERWINNING

Aan een correspondentie van de, heer J. F. Engers, verbonden aan de
staf van de U.N.O., ontlenen wij het volgende:
Alle (niet vrijwel alle) public opinion polls hadden de onafwendbaarheid
van de verkiezing van Dewey statistisch aangetoond. Wat echter van
meer belang is dan de persoonlijke triomph van de Heer Truman en
de persoonlijke nederlaag van de Heer Dewey, is wel de politieke b~-
tekenis van de uitspraak van de kiezers. Amerika heeft bepaald en bewust
links gestemd, vrijwel even links als in de hoogtijdagen van Roosevelt
en dat tijdens een economische welvaartsperiode, een tijdstip dat zich
gewoonlijk niet door radicalisme kenmerkt. DaarvQor zijn een aantal
oorzaken aan te geven. De arbeiders waren na de aanneming, over's Pre-
sidents veto heen, van de nieuwe arbeidswet bang dat nog ergere dingen
konden volgen onder republikeins bestuur. De boeren, hoewel van huis
uit in de meeste streken buiten de "solid South" Republikeinen en of-
schoon welvarender dan ooit in deze inflationistische tijden, waren toch
bang voor een gedeeltelijke terugkeer van de laissez faire politiek onder de
Republikeinen. Minderheden waren aangetrokken door de verdediging
van het "civil rights" program door de President.

Toch zou dit alles weinig aan de verkiezing van Dewey hebben kunnen
.afdoen. Er was een onweerstaanbare Republikeinse "trend" - er waren
de Dixiecrats (de Democraten uit het Zuiden, wie Truman te links was.
Red.) ter rechter en de Wallace mensen ter linkerzijde, beide slechts af-
breuk doende aan de gewone Democraten. Wat tenslotte de zaak be-
.sliste was niet zozeer respect voor de ongelooflijke en schijnbaar nutte-
loze energie van de President, geen sympathie met de zwakkere,
maar naar mijn stellige overtuiging het onvermogen van grote groepen
vooruitstrevende Middenstanders om, eenmaal in het stemhokje geko-
men, hun stem aan de Republikein, de tegenstander van Roosevelt te
.geven.
Zo zie ik dus ook in deze verkiezing weer een grote overwinning voor
Roosevelt, ja gelijk Lippmann vanmorgen schreef, zelfs zijn grootste.
Met dit al is de volksvertegenwoordiging aardig na<lf links verschoven.
Belangrijke New Dealers zoals de Senatoren Green en Murray, (de laat-
;stewerd nauwelijks een kans gegeven), zijn herkozen. Nieuwe gezichten
in de Senaat zijn Kefauver van Tenhessee, Humphrey van Minnesota
,en Prof. Douglas van Il!inois, allen belangrijke en 'intelligente New
Dealers. Opmerkelijk in dit land van tegenstellingen is het feit dat de
Heren Green en Murray beiden millionair zijn!

In het Huis van Afgevaardigden zijn meer dan vijftig leden, die voor de
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arbeidswet hadden gestemd, verslagen. Veel New Dealers, in 1946 ver-
vangen, komen nu terug (en verschillende leden van de "Commissie
voor on-Amerikaanse activiteit" hebben uitgespeeld. Red.). Niet alleen
dat de Democraten nu weer de meerderheid in beide huizen verworven
hebben, maar van nog meer belang is het feit, dat in de fractie het noor-
delijke, dus linkse element, nu weer overheerst. Het is dus allemaal heel
anders gelopen dan verwacht was. Er zijn natuurlijk genoeg wrijvingen
binnen de Democratische Partij, maar het kiezersmandaat is zo duidelijk
en de positie van Truman zo versterkt, dat, althans voorlopig, de Presi-
dent de partij gemakkelijk in de hand zal hebben. Voor de Republikeinen
begint de zaak er minder rooskleurig uit te zien: sinds 1928 heeft de partij
alle presidentsverkiezingen en op één na alle parlementsverkiezingen
verloren. De generatie die gewend was aan de regelmaat van Republi-
keins bestuur, bij uitzondering afgewisseld door de tegenpartij, begint
te dunnen. De meerderheid van de huidige kiezers heeft nooit onder
Republikeins bewind gestemd en herinnert zich slechts de Hoover
débilcle van '32. De idee dat Roosevelt tijdens de economische crisis en
later tijdens oorlogsdreiging en gedurende de oorlog onverslaanbaar was,
scheen een redélijke verklaring voor alle nederlagen - tot eergisteren.
Men vraagt zich af of onder de gedemoraliseerde partijgangers zich niet
een kiem voor een fascistische beweging zou kunnen ontwikkelen, nu
het algemeen kiesrecht hun zo weinig uitzichten blijkt te bieden.
Tenslotte de invloed van de verkiezingsuitslag op de, buitenlandse po-
litiek. Deze zal, naar mijn mening, niet groot zijn maar toch evenmin
onmerkbaar. De buitenlandse politiek is wel 'bi-partisan' maar het
verschilt toch wel ofmen deze politiek maakt, of alleen maar. ondersteunt.
Voorts zijn de meer protectionistische tendenzen in de handelspolitiek,
die een Republikeins bestuur ongetwijfeld gekenmerkt zouden hebben,
nu van de baan.
Maar als ik me niet vergis was er ook nog een ander mandaat in de ver-
kiezingsuitslag. De "blunder" van de zending-Vinson (de voorgenomen
vredesmissie naar Moskou. Red.), is door het kiezerscorps ongetwijfeld
instinctief als een stap in de goede richting aangevoeld. Als iets Truman
stemmen gekost zou hebben, - zo was de algemene opinie - moet het
dit initiatief geweest zijn. Volgens mij heeft hij er uitsluiténd bij gewon-
nen. Dit volk is heftig anti-communistisch, maar het wil geen onnodige
en ontijdige oorlog. Het wantrouwt het State Department, omdat er te
veel Wall Street mensen zitten, en was bang dat onder Republikeinen
die tendentie nog zou toenemen. Met andere' woorden, de stemming kan
zonder overdrijving mede uitgelegd worden als een plebisciet tegen het
huidige State Department (en het Dept. van Defensie inbegrepen).
Ik kan dit alles niet bewijzen, maar dit zijn indrukken die ik, zo hier en
daar mijn oor te luisteren leggende, heb opgedaan.
4 Nov. 1948
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Top NAEFF:WILLEMROOYAARDS.De tooneelkunstenaar 111 Z!jn tijd
D. A. Daamen's Uitg. Mij. 1947, 's-Gravenhage,
Met dit boek heeft Top Naeff ons een belangrijke bijdrage geschonken tot
de geschiedenis van het tooneel in Nederland. Niettemin, wetenschap-
pelijke pretenties heeft het niet. Op de vraag, welk nut een uitgebreide
studie over Rooyaards' werk voor de jongeren nog kan hebben, antwoordt
immers de schrijfster dat de weerstand van den geest, de continuïteit der
kunstenaars vereischt, de verbinding der heengegane en nog levende
geslachten, de bezielde herinnering, het tegenwicht der groote voorbeel-
den. Daarom was het haar er vooral om te doen, een levensbeeld te schep-
pen van een unieke figuur op het belangrijke cultuurgebied dat ons too-
neel is. Een figuur die door de drift en vaart en wil van zijn persoonlijk~
heid mede zijn stempel drukte op een geheel tijdperk. Die echter tragisch
beneden het realiseeren van zijn idealen moest blijven, omdat dat tijdvak
zelf, :waarin veel elementen van vernieuwing gistten, ten slotte beneden
de maat bleef en het doorzicht in de werkelijke waarden van het leven
zoozeer miste, dat het Rooyaards de materieele steun onthield, zonder
welke zijn arbeid tot uiteindelijke vergeefschheid bleef gedoemd.
Van een groote en indrukwekkende worsteling getuigt dit boek. En wie
zou beter dan Top Naeff, die zoozeer insider was, de vertrouwde van
Rooyaards en de deskundige schrijfster der voortreffelijk vier deelen
"Dramatische Kroniek", in staat zijn geweest, zoo van binnen uit dezen
strijd te schilderen. Toch heeft het op zichzelf prijzenswaardig streven,
persoonlijke emoties en affecties en al te intieme of anecdotische details
uit dit boek te houden er ongetwijfeld toe geleid, dat het hier en daar wat
minder bewogen en levendig is geworden dan bij een minder strakke
schrijfwijze het geval had kunnen zijn.
Ten aanzien van bepaalde bizonderheden zijn natuurlijk ook wel be-
denkingen te opperen. De oorzaken van het uiteengaan en de verdere
verwijdering tusschen Rooyaards en Verkade worden met enkele niets-
zeggende zinnetjes afgedaan (blz. I I I), terwijl juist dat onderwerp zich
tot een diepgaande beschouwing geleend zou hebben, gezien de ver-
strekkende gevolgen die dit antagonisme heeft gehad. Van iemand als
Verkade, hoe men ook over hem denke, kan men zich niet afmaken met
een sneer als deze (blz. I IS): "De groote zaak van het tooneel werd de
inzet voor een ambitieus gezelschapsspel, waarbij vage theorieën en
modieuze slagwoorden de superioriteit van het eene streven boven het
andere moesten suggereeren. 'Vergeestelijking' was een tijdlang de wa-
penspreuk". Heelemaal is in een boek als dit aan een tijdgenoot als Ver-
kade, men moge dan nog zoo critisch tegenover hem staan, te weinig
aandacht besteed. .
Evenmin is hetgeen over de tooneelstaking van 1920 wordt gezegd, vrij
te pleiten van een zekere eenzijdigheid en bagatelliseering, een vermij-

I
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den van het onder oogen zien van de oorzaken. De verklaring dat "een
ietwat onbestemde agitatie en een duister intrigue-spel de gemoederen
hadden opgehitst" (blz. 258), is toch al te summier en te vaag.
En ook worden op blz. 2 I I en 2 I 2 over den socialen kant van het
streven der tooneelmenschen uit dien tijd dingen beweerd, die wij gaarne
met meer concrete feiten gemotiveerd hadden gezien. Daar valt toch
nog wel iets meer over te zeggen dan de even eenzijdige als onhartelijke
opmerking: "Wie als acteur mislukt was kon als coryphee zijner vak-
vereeniging van het podium spteken en van zich doen spreken. Uit
sociaal oogpunt mocht dit noodig en nuttig zijn - heel veel is er ter ver-
betering van de maatschappelijke positie van den tooneelspeler, achteraf
bezien, niet tot stand gebracht - tot bevordering van de dramatische
kunst kon het onruststokend en tijdroovend drijven onmogelijk leiden,
op den duur slechts tot afbraak van hetgeen met zooveel inspanning
werd opgebouwd."
Enkele kleine slordigheden signaleer ik alleen met het oog op een even~
tueelen herdruk. Naar aanleiding van een brief van Arij Prins uit Ig08
wordt van deze en Herman Robbers op blz. 166 gezegd, dat "beiden
volslagen vreemdelingen in de wereld des theaters" zijn. Daarentegen
wordt op blz. 254 naar aanleiding van een brief van denzelfden schrij-
ver uit hetzelfde jaar (misschien is het wel dezelfde brief) gezegd: "Arij
Prins die een goed oog voor tooneel had".
Ook een kleine grammáticale onnadendkenheid als op blz. 211: "Onder
den schijn haar (de tooneelkunst) te willen steunen, werd zij door
ambities geregeerd", vereischt verbetering bij herdruk, evenals deze
(blz. 5 i) : "Internationaal van allure, herkende men in hem den Holland-
schen acteur niet meer", waarbij het de bedoeling is, dat de allure aan
.den acteur, en niet aan, "men" wordt toegeschreven.
Dit alles is echter niet van belang tegenover het feit, dat wij hier een

groot opgezette en uitnemende schildering aantreffen van een bloei-
periode van ons tooneel, met veel kennis van zaken en voorname terug-
houding ondernomen. Ieder die liefde bezit voor de dramatische kunst-
in ons land helaas al te vaak een onbeantwoorde liefde - zal zich gesterkt
voelen door dit volle en rijke werk, vrucht van omvattende studie en
onvermoeiden arbeid, maar bovenal door dat congeniale kunstenaar-
schap, dat bestemd is de waarden te onderkennen, en van binnen uit te
doorgronden, van groote persoonlijkheden op het gebied der geestes-
beschaving.

Vrld .

•
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Een boek van actuele betekenis is:

DR H. J. .:\IISPELBLOl\I BEYER

TOLERANTIE EN
FANATISME

Een studie over verdraagzaamheid

Met 8 portretten, ing. f 5.25, geb. f 6.75

Met dit cultuurhistorisch werk heeft Dr Mispelblom Beyer de verdraagzaamheid
- meer dan ooit gevaarlijk in het geding - belicht door de tegenstelling, die
in de titel is uitgedrukt, in zijn historische aspecten uitvoerig weer te geven en,

in afzonderlijke hoofdstukken, psychologisch en sociologisch te doorgronden.
Daardoor krijgt de lezer een helder inzicht in de onvervangbare waarde der
verdraagzaamheid als een der grondpeilers van de westerse beschaving.
Het heldere betoog wordt nog verlevendigd door de boeiende tekening der belang-
rijkste representanten van tolerantie en fanatisme - Augustinus, Spinoza, Cusanus,
Erasmus, Calvijn en vele anderen - tegen de pregnant geschetste achtergronden
van hun tijd.

Eveneens zojuist verschenen is:

MR W. E. MONOD DE FROIDEVILLE

TERUG NAAR HET ZELF
Een wereldbeschouwing op de grondslag der beleving

Ing. f 5.25, geb. f6.75

Het eerste geschrift, niet van een jongere, maar van iemand, die, leerling van
Adwaita, (Dr J. A. Dèr Mouw) eerst na een veelzijdige levenservaring, diepgaande
studie van Westerse en Oosterse wijsheid en veel nadenken, ertoe is gekomen zijn
denkbeelden samen te vatten. Het fundament van deze religieus-wijsgerige be-
schouwingen is de overtuiging, dat het leven eerst dan ten volle tot zijn recht komt,
wanneer de hoge menselijke waarden niet alleen worden gedacht maar beleefd. Het is
een typische reactie op het rationalisme, waarvan de verarmende invloed hoe langer
hoe meer wordt beseft, maar een reactie niet uit het rijk der instincten, doch uit
het rijk der ziel. Het boek wil bijdragen tot het aankweken van een geestesge-
steldheid, die de laatste vastheid vindt in het Zelf, de grond, waaruit alle
leven; ook dat der persoonlijkheid, wordt geboren en gevoed.
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