
Had Nederland vier jaar geledeneig~nmacht
en die van anderen zuiverder geschat, het
zou wellicht een politiek als realistisch ge-
waardeerd hebben, welke een beroep deed
op goodwill en vertrouwen door volledige
erkenning van de enig wezenlijke betekenis
van het Indonesische streven.

Alb. de la Court, blz. 687
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•
Louise Moor

VROUW IN HET GRIJS

Leed, grijze vrouw, rust aan de pui
van mijn gesloten woon;
rust, rust, maar vindt voorgoed gevloêm,
die in onzaal'ge bui

der duistere elemente' ontwricht,
u immer toeliet tot
de wieg van haar nog weerloos Lot
en las van uw gezicht,

zoo strak en peinzend in het grauw
der dunne strengen haar:
de boreling is mijn, voorwaar
de peetmoei blijft hem trouw.

Grijs was uw mantel, grijs de kap ...
't was, als gij ons verwon,
of't wicht, geheveld uit zijn lap,
de baring herbegon.

Maar als ge mij dan telken keer
diep in mijn weeën stiet,
wist ik, toen gij mij 't laatst verliet,
di t was en nimmermeer.

Mijn woon is leeg, de wieg is leeg,
ik ga mijn wereldgang ...
de vogel, dien mijn Lot besteeg,
sta toe, dat ik hem vang.

Leed, grijze vrouw, rust aan de pui
van een gesloten woon,
waar 'k niet dan bij het laatst gelui
gedwee mijzelve toon.



GEDICHTEN

ONDERBEWUSTZIJN

Goddank - het gaat weer gisten ..
verschrikt het dommelend oppervlak;
de bodem en de oevers twisten
om de begrenzing van het wak.

Dit wak, poelduister, waaruit niet
een meermin op komt duiken,
maar waar een zanger 't lijf in stiet,
gevlucht uit aardsche fuiken.

Straks kookt en kolkt mijn gladde vlak,
maar ik blijf naarstig waken,
en strijk het haastig rimploos glad,
als 'n wilde zwaan toilet komt maken.

FUGHETTA

Een diep geluk ligt in het zièn der dingen
door 't licht betasten van hun uiterst zijn,
en in het melodietje, dat begint te zingen
als in een heel oud bijna klankloos clavecijn.
Zoo rijpt voor welhaast alles in het leven
de zachte lach, die bij het openen van een schrijn
de doode teederheden tegemoet komt beven ...
Die oud geboren wordt moet veel, te jong vergeven
in 't weten, dat de meester en de slaaf gelijken zijn.
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J. Suys
BIJ DE SOUVEREINITEITSOVERDRACHT

Aan het vrijwillig deelgenootschap in het Koninkrijk der Nederlanden,
in de koninklijke rede van 7 December 1942 onder verantwoordelijkheid
van het ministerie-Gerbrandy het Indonesische volk aangeboden, was
een redelijke zin te hechten als profetie veeleer dan als politiek program,
want wat betekent het toestaan van een vrijwilligheid waarvan de uit-
komst wordt voorgeschreven? Evenwel: er zijn meer politieke frazen ge-
weest, even gebrekkig van logische structuur, en wanneer het nut heeft
.juist van deze ene de gebrekkigheid aan te tonen, dan komt dit omdat
inmiddels de ermee verbonden profetie zó duidelijk als vals is onthuld,
dat het hun, die deze fraze jarenlang met overtuiging in de mond hebben
genomen, wellicht tot lering kan zijn. De Indonesische vrijwilligheid is
haar eigen weg gegaan naar haar eigen uitkomst: het opeisen, op de
Ronde T.afe1 Conferentie, van de souvereiniteit, onvoorwaardelijk en
voorbehoud loos, zodat ook van een Nederlands-Indonesische Unie nog
slechts in de hiermee verenigbare, aller lichtste, vorm sprake kon zijn. En
zo is, in de plaats van het toekomst-program van hun vrijwillig deelge-
nootschap in het Koninkrijk der Nederlanden, de realiteit van onze vrij-
willige souvereiniteitsoverdracht aan de Republik Indonesia Serikat ge-
komen.
Moest de eerste, de aangeprate, vrijwilligheid wel een schijnbare zijn, bij
de laatste was dit niet nodig geweest. Het is een droevige, maar geen
noodzakelijke waarheid, dat deze thans niet meer betekent dan een be-
rusten in het onvermijdelijke. Onze partij-verhoudingen hebben ertoe
geleid, dat de Nederlandse Regering openlijk aan de buitenlandse druk
het volle gewicht heeft moeten toekennen, ten einde in de Staten-Generaal
de souvereiniteitsoverdracht met de vereiste meerderheid erdoor te krij-
gen. Maar het roer moest nog eens, en nu volledig om, na de spectacu-
laire overwinningen van nog geen jaar geleden, die de Indonesische
Republiek van de kaart schenen te vagen en haar leiders als gespreks-
partners uit te schakelen, voorgoed. Het getuigt ongetwijfeld van Neder-
land's politieke stabiliteit, dat het dezelfde Regering is, met slechts het
offer van één kabinetslid, die thans de laatste hand gaat leggen aan een
werk waarvan zij noodgedrongen de vreemde herkomst moet verraden.
De progressieve minderheid, die steeds voor de rechten van het Indone-
sisch nationalisme heeft gepleit, en die in de souvereiniteitsoverdracht
haar eerlijke overtuiging had kunnen leggen, heeft geen voet aan de grond
gekregen. Maar zij was of politiek ongeorganiseerd, of een machteloze
oppositie, totdat de partijleidingen, niet door haar toedoen, de bakens
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verzetten. Niet dat het, eind 1948 en eind 1949, dezelfde partijen, maar
dat het dezelfde partij-leiders zijn, en dat deze zelfde monden nu zo
verschillende woorden spreken, is wat 't meest tot nadenken stemt.
Dat het falen in het juiste antwoord geen speciaal Nederlands falen was
leert reeds een vergelijking met Frankrijk. Het is bovendien zo, dat dan
de progressieve minderheid, die de beslissende betekenis van het ge-
beurde in het grote verband van het Aziatisch Réveil besefte, en die uit
practisch alle partijen, zij 't zeker in ongelijke mate, werd gerecruteerd,
de zeer nodige opvoeding van de massa tot dit besefgezamenlijk ter hand
had moeten kunnen nemen, en daarvoor bleek de tijd nog niet rijp. In
oude vormen werd hier iets van in praktijk gebracht toen het front der
regeringspartijen, die één politieke lijn inzake Indonesië zouden trachten
te volgen, en dus van openlijke onderlinge bestrijding zouden afzien,
zoveel mogelijk werd uitgebreid. Meer dan een fantasieloze middenweg
was van deze combinatie echter niet te verwachten, en in de grondwets-
bepalingen 1948, die zij had uit te voeren, had men de reële Unie reeds
in dezelfde geest menen te verankeren en waarborgen. Maar was het
bepaald nodig dat toen een extra-waarborg werd gezocht in de militair-
politieke liquidatie van de 'Republiek Djokja'? Het is bekend hoe totaal
de misrekening en mislukking zijn geweest. Deze hele politiek verzonk
in de diepte; slechts de verantwoordelijke politici bleven, op een enkele
na, bovendrijven. .
Onder de factoren, die Nederland's reacties op het na-oorlogs gebeuren in
Indonesië hebben bepaald, is er één, die, wegens zijn speciaal karakter,
wel afzonderlijke vermelding verdient. Het is de lange traditie van on-
bedreigde koloniale heerschappij en dus gevestigde politieke orde, waar-
door de politiek de eigen macht niet als bewuste inzet maar als haast on-
bewuste achtergrond had. Zo kon de politiek in 'ethische politiek', d.i. ge-
wetensvolle overheidszorg schijnen op te gaan en deze de toon blijven aan-
geven, ook toen bescheiden concessies aan het Indonesisch nationalisme
werden gedaan. Zo werd de oefenschool van het politieke compromis
gemist, waarin men het goed recht van de tegenpartij, die de hand uit-
strekt naar het centrum, waar de ingrijpendste, de eigenlijk-politieke,
beslissingen vallen, inderdaad leert begrijpen en niet met een verwijzing
naar de eigen goede bedoelingen afdoen - goede bedoelingen die toch
altijd aan het 'moederlands' belang ondergeschikt blijven. Dat wij het
zo goed menen, het niet anders dan goed kunnen menen, is diep in het
Nederlandse volksbewustzijn doorgedrongen; het ontoereikende hiervan
is een pijnlijke openbaring, die niet in record-tijd kan worden verwerkt.
Ook door veel intellectuelen niet, al hanteren dezen vaak rationeler
klinkende argumenten, bijv. door de staats-souvereiniteit te brandmerken
als een reactionnair beginsel, waarboven de wereld zich op straffe van
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ondergang moet verheffen. Volkomen terecht in abstracto, maar hoe
konden in concreto de Indonesiërs aan het hinderlijk volgen met Unies
van door Nederland bepaald gewicht een eind maken zonder de enige
taal te gebruiken die juist voor ons duidelijk en ondubbelzinnig is? En
voorts: hoe kunnen zij, zonder haar eerst te bezitten, hun souvereiniteit
prijsgeven? Bijvoorbeeld ten gunste van een of andere Aziatische Unie,
die dan weer bevoegdheden aan een wereld-regering zou kunnen over-
dragen en deze daardoor mogelijk maken. Dit zou een toonbeeld van
progressieve ontwikkeling zijn.
Maar in de beschutting van de 'ethische politiek' zijn niet alleen illusies
doch ook vruchten gerijpt, vruchten van practische toewijding en be-
langeloze wetenschap. Men behoeft slechts te denken aan wat 'Leiden'
voor de kennis van Indonesië in verleden en heden betekent, en in 't
algemeen aan het overgrote aandeel dat Nederlanders hierin hebben ge-
had. Zonder dc koloniale verhouding, die een machtsverhouding was,
was deze culturele uitstraling van Nederland naar Indonesië niet moge-
lijk geweest. Maar het is een culturele uitstraling die slechts zeer gedeel-
telijk werd geabsorbeerd, juist omdat zij van het koloniaal gezag af-
komstig was. Deze belemmering om de weg naar de geesten en de harten
te vinden verviel voor die Nederlanders, die zich principieel tegen elke
vorm van kolonialisme keerden, zodat zij en de Indonesische nationalisten
als strijdmakkers op elkaar waren aangewezen. Hier kon de Nederlandse
cultuur-in vloed 't grootst zijn; ook 't heilzaamst, omdat de isolerings-
tendentie van het nationalisme er vanzelf door werd tegengegaan. Daar-
om heeft in dit opzicht, geheel afgezien van hun persoonlijke waarde, een
Du Perron zeker meer betekend dan een Van Vollenhoven.
Intussen: ook deze culturele beïnvloeding liep door de bedding die de
koloniale macht had uitgegraven. Maar zodra deze macht zich nog
slechts door onverholen geweldpolitiek kan trachten te handhaven, is
niet haar bestaan doch haar verdwijnen voorwaarde van cultuur-invloed
geworden. Een cultuur-invloed, die meer dan vroeger wederzijds zal
kunnen zijn, waarbij wij wellicht - en temee r naarmate meerderen van
ons hieraan deel mogen nemen - vooral de ontvangenden zullen zijn
door iets op te vangen van hun scheppend élan.
Ook dit, wij weten het, heeft, zo niet de macht, dan toch de dank zij de
verdwenen macht gelegde contacten tot voorwaarde, en reikt niet in een
verre toekomst. Wij treuren hierom niet, maar verheugen ons erover dat
de barrière van de koloniale macht, die haar vergankelijkheid niet inzag,
tussen ons en onze Indonesische vrienden is weggevallen. Wanneer De
Nieuwe Stem straks haar Redactie naar Indonesische kant gaat uitbreiden,
zal dit slechts de consequentie zijn van de koers die zij zonder weifeling
vanaf haar oprichting heeft gevolgd.
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Alb. de la Court

DE BETEKENIS VAN DE RONDE-TAFEL
. CONFERENTIE VOOR NEDERLAND

De beperking, vervat in de beide laatste woorden van de titel, trekt
het vraagstuk van de betekenis der R.T.C. uit zijn eigenlijke sfeer.
Deze conferentie en het conflict, waaraan zij een officieel einde maakt,
waren primair niet van nationaal, maar van internationaal belang.
Ze warell en werden steeds duidelijker: faktoren in de internatio-
nale belangenstrijd. De wezenlijke betekenis van de R.T.C. echter reikt
boven de strijd der nationale en internationale belangen uit: ligt niet in
enige interessesfeer, welke door tijdelijke omstandigheden bepaald wordt,
maar in haar veel algemener en tijdelozer waarde als signaal, als rich-
tingswijzer op de lange weg naar vrijheid en verantwoordelijkheid, die de
mensheid bezig is te gaan.
De betekenis der R.T.C. als zodanig, haar betekenis voor de internatio-
nale wereld én tenslotte haar betekenis voor Nederland liggen op ver-
schillend niveau.
Het welonderscheiden van deze niveaus is niet alleell theoretisch nood-
zakelijk, omdat op geen andere wijze de plaats van een beschouwing
over de betekenis der R.T.C. voor Nederland kan worden bepaald. Het
heeft ook praktische waarde, omdat in de onderhandelingen alle drie van
invloed waren en hun samenspel en tegenspel geleid heeft tot de resulta-
ten, waarvan we de betekenis voor Nederland moeten beschouwen.
De conferentie was een strijdperk, waarin twee partijen hun nationale
belangen verdedigden met alle ten dienste- en soms niet ten dienste-
staande middelen. Maar daarboven stond de deus ex machina: als per-
soon Mr Cochran, als organisatie de UNCI, als macht de U.S.A. Dl'
Drees zei hierover in zijn zeer goede slotréde het volgende:
'Zij [de UNCI] heeft zich, hoewel voortdurend belangstellend medele-
vend, in het algemeen iets ter zijde gehouden, zolang er in de beraad-
slaging tussen de partijen voldoende voortgang zat. Als echter een me-
ningsverschil overbleef, waarbij het onderling beraad geen oplossing
bracht en partijen of een van partijen een beroep op haar deed, heeft zij
telkens weer suggesties gegeven, die onvermijdelijk niet algemeen bevre-
diging brachten, maar wel in de regel de oplossing naderbij wisten te
brengen. Zij heeft daardoor tot het slagen van de conferentie zeer wezen-
lijk bijgedragen.'
Niet graag zouden wij, door deze elegante passage, welke de beroemde
Oosterse bloemrijkheid naar de kroon steekt te parafrazeren, onze lezers
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beroven van het exquize genot dat het doorproeven van deze enkele zin-
nen schenken kan!
Ondanks de schijn van het tegendeel was de invloed van het hoogste,
'gedesinteresseerd"e' niveau zeer opmerkelijk. Een enkele organisatie in
Nederland en een klein aantal personen hadden sedert de aanvang van
het confiikt getracht, de aandacht van hun landgenoten en hun regering
te richten op de wezenlijke, historische en menselijke betekenis er van en
vooral op de daaraan verbonden consekwenties. Hun standpunt werd
afgewezen als irreëel, resp. gekwalificeerd als schadelijk voor het Neder-
lands belang. Op de conferentie waren hun vertegenwoordigers nièt aan-
wezig, tenminste niet van Nederlandse zijde. Maar ter conferentie was er
wèl de Indonesische delegatie, die daar zat als verdedigster van de Indo-
nesische belangen, maar ook - en niet in de laatste plaats - als belicha-
ming van juist die irreëele idee: de idee van de vrijheid van mensen en
volkeren. Dit feit alleen splitste naar het oordeel van het publiek buiten
Nederland de conferentieleden in een sympathieke en een antipathieke
groep en maakte de Indonesische delegatie favoriet. Bovendien bracht
- en dit was van zeerdirekte betekenis voor de Nederlandse positie - het
internationale belang mee, dat het zich verbond [zij het met verschil van
interpretatie] met het vrijheidsstreven.
Op 28 Okt. j.l. liet het State Department te Batavia de volgende verkla-
ring publiceren;
'Het confiikt tussen Nederland en de Republiek Indonesia is voornamelijk
gegroeid uit het verlangen van de Indonesische nationalisten naar poli-
tieke zelfstandigheid en van de Nederlanders om hun politieke en econo-
mische beleggingen gedurende 300 jaren van economische ontwikkeling
van de archipel veilig te stellen.' enz.
In deze, van bloemrijkheid zo volledig gespeende frasering legde Amerika
dus officieel zijn zienswijze vast en wel te Batavia, waar de onmiddellijk
belanghebbenden er zonder omwegen kennis van konden nemen op een
tijdstip, dat de R.T.C. worstelde om in allerijl nog een meer geboden
dan gewenste oplossing te vinden voor enkele problemen.

Wat is de betekenis voor Nederland van de R.T.C., waar Indonesië favo-
riet was en Nederlandse belangen gedomineerd werden door internatio-
"nale wensen, welke op kritieke momenten eisen konden worden?
Geen andere dan een gang naar Canossa.
Voor Nederland betekende Indonesië nu eenmaal een bezIt van uitzonder-
lijke economische waarde. De R.T.C. was bedoeld om aan deze toestand
officieel een einde te maken. De Nederlandse onderhandelingspositie was
zwak. Hoewel dit laatste van Nederlandse zijde niet volledig tot bewust-
heid kwam, althans niet algemeen erkend werd, waren de symptomen toch
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duidelijk genoeg om verwarring te veroorzaken: strijd tussen partij en,
onenigheid in de partijen, wankelheid van politiek, wisseling van verant-
woordelijke personen, tenslotte door dwangposities veroorzaakte negatie
van parlementaire beginselen.
Dit moest voeren tot het steeds verder afbrokkelen van vroeger vervul-
baar geachte verlangens.
De twee punten, voor Nederland van het grootste belang, waren: het
karakter van de Unie en de grootte der indemniteiten. Velen hoopten op
een 'zware' Unie en op schadevergoedingen van zodanige omvang, dat
daardoor toch een economisch overwicht van Nederland gehandhaafd
zou blijven. Uit beide zouden een aantal secundaire voordelen voort-
vloeien, welke Nederlands positie in Indonesië nog geruime tijd zouden
handhaven.
Deze verwachtingen echter waren, hoezeer ook zakelijk, niet reëel. Want
er waren nog steeds onwerkelijke schattingen van de Nederlandse positie
ter conferentie in verdisconteerd.
Toen in de lóop der besprekingen de ware verhoudingen aan het licht
traden verviel het gedroomde Unie-kabinet, resp. Unie-parlement tot
een zwak organisme: een koninklijk symbool met een halfjaarlijkse con-
ferentie tussen wederzijds drie afgevaardigden, die verantwoordelijk zijn

•. tegenover de landelijke regeringen. De indemniteiten-droom werd ge-
volgd door een ruw ontwaken, toen de Indonesische delegatie met een
tegenconstruktie verscheen, uitlopend op een Indonesische vordering op
Nederland. Deze construktie was de UNCI blijkbaar niet onsympathiek,
stelde haar althans in staat een bemiddelingsvoorstel te doen, dat Neder-
lands eisen drastisch beperkte. Voor Nederland betekent dit allereerst een
politiek verlies: het verlies van een machtsmiddel als grote schuldeiser
en van de mogelijkheid tot het eisen van belangrijke garanties.
Lang voor ter conferentie deze beslissingen vielen vatte de man in the
street de vooruitzichten al samen in de profetische uitspraak: 'we zijn
ons Indië kwijt'. Zo is het en het kan nooit anders zijn.
Onder deze omstandigheden moet veel belang worden gehecht aan de
bijzondere overeenkomsten betreffende militaire zaken, financiële en
economische regelingen, culturele betrekkingen, sociale aangelegenheden.
Ook hier vinden we de zwakke positie van Nederland en de overheersing
der internationale belangen weerspiegeld. Culturele betrekkingen tussen
Nederland en Indonesië zijn internationaal niet interessant: de culturele
commissie was dus de eenvoudigste en meest vlotte van de hele R.T.C.
De sociale commissie behandelde o.a. de ambtenaren positie. Ook dit is
internationaal van geringe betekenis, maar er is geld mee gemoeid en het
gaf dus iets meer zorg. Werkelijk belangrijk op internationaal niveau
waren: militaire zaken, economie en financiën. En hier lagen ook de
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grote moeilijkheden, die de 'bijstand' van de VNCI nodig maakten.
Mogen we de gevolgen hiervan in ons kort bestek samenvatten dan kan
men zeggen: de verschuiving van deze onderwerpen naar het interna-
tionale vlak betekent, dat prijs werd gesteld op de voorlopige aanwezig-
heid van Nederlandse [Ned. Indische] strijdkrachten als onzelfstandig
apparaat, als potentieel machtsmiddel voor nader te bepalen doeleinden
en dat de Nederlandse economische positie ten voordele van de 'inter-
nationale' werd gewijzigd. In beide gevallen is het nadeel voor Neder-
land. Een gedétailleerde uitwerking van de overeenkomsten punt voor
punt - welke we hier niet kunnen geven - zou eerst in het licht stellen
welke omvang dit nadeel onder omstandigheden zou kunnen aannemen.
Nog zou men kunnen vragen naar de mogelijkheden voor de toekomst.
Is op de zwakke basis van samenwerking, welke de R.T.C. gelegd heeft,
misschien toch nog een voor Nederland voordelige praktijk te bouwen?
Indonesië is als tevoren een gebied met grote economische mogelijkhe-
den, maar het is, al heeft het nu meer vrijheid van handelen gekregen,
armer nog dan vroeger. Het heeft gebrek aan alles en het kan dit tekort
niet elimineren en zijn economische mogelijkheden niet realiseren zonder
vreemde hulp. Dit is een bijkans ideale toestand voor kapitaalkrachtige
ondernemers op elk gebied. Het is echter niet Nederland, dat zich in
de eerste plaats als de grote ondernemer van de Indonesische opbouw
kan annonceren: het moge een belangrijk aantal daartoe geschikte men-
sen kunnen aanbieden, het mist geld en materiaal.
Fox, maar vooral Trumans point four zijn in deze belangrijker preten-
denten. Ongetwijfeld zal Indonesië zaken doen met Nederland. Met ieder
land en op dezelfde voet als met elk ander land. Maar de grote zaken
zullen gedaan moeten worden met het land, dat beschikt over de grootste
kapitalen en de grootste hoeveelheden rijk gevarieerde materialen. Met
het land, dat ook om andere dan commerciële redenen geïnteresseerd is
in de nieuwe staat: met de V.S. van Amerika.
De R.T.C. heeft daartoe de weg geëffend.

Belangenpolitiek is machtspolitiek.
Wie klein van macht is kan zijn belangen niet doen gelden.
Had Nederland vier jaar geleden eigen macht en die van anderen zuiver-
der geschat, het zou wellicht een politiek als realistisch gewaardeerd
hebben, welke een beroep deed op goodwill en vertrouwen door volledige
erkenning van de enig wezenlijke betekenis van het Indonesische streven.



Til Brugman

TEMPORA LEREN MORES

Baronesse van Taxschade hield aan de familietraditie vast in haar ge-
hele leven de,veertig niet te overschrijden. Eigenlijk een hoogst overbodig
standpunt, weliswaar eens naar de letter noodgedwongen door haar voor-
moederen ingenomen, dat zij nochtans rustig had kunnen laten varen in
een tijd die de enig deugdelijke veljeugdiging van een veranderde levens-
wijs verwacht en met alleszins bevredigend gevolg hygiëne predikt, bewe-
ging en buitenlucht voorschrijft en het menu naar de hoedanigheid be-
paalt en naar de hoeveelheid beperkt. Voortvarende autoriteiten wilden
al het abc ener eerste liefde niet voor de vijftig veroorloven en verloving,
huwelijk en nakomelingschap naar het zevende, achtste, bij voorkeur
nog naar latere decennia verleggen. Er waren zelfs reeds auteurs opge-
staan die staafden, dat het leven pas met veertig begint.
Mevrouw de baronesse van Taxschade evenwel verhoopte de vervulling
van hare faustische smachtingen van geheel andere, volgens haar opvat-
ting, oneindig afdoend er middelen, dan psychische en fysiekecultuur. Eer
was ze nog geneigd stroperige auteurs en straffe autoriteiten gelden te
laten, want ze was zomin voor vleierij als voor gezag ongevoelig. In zake
jeugd echter ging zij liefst haar eigen gang. Jeugd is namelijk zo een oer-
eigen domein... '

Nadat zij nu in het diepste geheim inlichtingen over Steinach en Voronoff
had ingewonnen, schrok zij, ondanks haar hevig verlangen naar het gega-
randeerde resultaat, toch een weinig voor hun doortastende maatregelen
terug. Zij koesterde een' instinctieve afkeer tegen de inlijving van aap-
achtige eigenschappen bij haar toch al zo overdadig gezond animale na-
tuur en vreesde na beëindiging van zulk een kuur volstrekt niets menselijks
meer te hebben. En je weet waarachtig niet van te voren, of zo iets je wel
kleedt. Dus wendde zij zich tot minder befaamde, doch ook minder ver-
bestialiserende specialisten en meende eindelijk het perfecte in een vol-
komen onbekende verjongingspleiter gevonden te hebben die heel wat
meer beloofde, dan Voronoff en Steinach te zamen. Dit principe schreef
hij in plaats van een langdurige behandeling slechts een enkele, hoewel
schreeuwend dure consultatie voor en leidde voor het overige, eveneens
uit principe en evenmin uit vrije keus, een ambulant leven onder steeds
wisselende naam.
Juist deze eigenaardigheden boezemden de barones een ongemeen ont-
zag in en bepaalden op zekere dag, tegen dat de schemer begon te vallen,
haar bezoek bij deze wonderdoener, die zich verwaardigde haar tegen
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een achtergrond van duizenden anonieme dankbetuigingen en rijen van
pandorapotten onverwijld te ontvangen. Na een klein uurtje verliet zij
zijn spreekkamer, een der receptakels met het geheimzinnige verjongings-
preparaat in de hand.
Toen zij van deze professor wegreed, wist zij heel precies waaraan zij zich
bij de hantering van dit kostbare middel had te houden, hoe en wanneer
het aangewend diende te worden. Gehuld in een met bont omzoomde
plaid spoedde zij zich in haar luxe-auto naar haar villa, achter zich de
stad latende, waar zij zo even haar bankbiljetten op het altaar van de
Oerfaust had geofferd, waaruit Goethe eens twee hele delen maakte. En
hoewel onbekend met dit of enigerlei ander gewrocht van deze Napoleon-
aanbidder, zag baronesse van Taxschade niettemin haar ega in een
nabije toekomst fijntjes door alle lijden van een jonge Werther waden.

Hoe verder zij zich van de heul tempel der macrobiothiek verwijderde,
des te krachtiger groeide haar vertrouwen in haar prilheidstovenaar en
in zijn plechtige verzekeringen, dat zij, vooraleer nog het jaar zou zijn
verstreken, met nieuw bloeiende jeugd haar gade zou verrassen, die
net in een periode van grijsaardsverliefdheid was gegleden, zonder nu
juist haar tot onderwerp zijner aanhaligheden gekozen te hebben.
Ja, mevrouw de baronesse van Taxschade wist zelfs heel precies dat deze
late bloei van haar ega een kleine koriste Johanna gold. Zij had dan ook
het plan harer veljonging hoofdzakelijk opgevat, omdat zij vreesde dat
haar gemaal in zijn nippertjespaniek schreden zou kunnen doen, die hem
voor de schamele rest zijner dagen van haar zijde konden wegvoeren met
alle penibele gevolgen van dien. Vast was zij besloten deze Johannadrift
uit te drijven en in plaats hiervan een wederopvoering van het stuk met
haar eigen persoon in de hoofdrol te ensceneren. Was dit maar eerst ge-
regeld, dan werd tevens de altijd griezelige dood naar een later tijdstip
verschoven. En wie weet, intussen was de wetenschap misschien wel zo
ver ... Of was het de techniek? Hoe ook, tot nu toe was het met het eeuwi-
ge leven maar stuntelen geweest. Pas nu gloorde dwars door het etherisch
dubbel van professor Feniks' zalf de eerste straal van onvervalste hoop.
Het stond er trouwens zelf op, op de pot.

Met dit al had mevrouw de baronesse toch een enkele bedenking tegen
deze manier van verjonging. Er ging niets van af, de kuur was plezierig
delicaat en randde met niets hoegenaamd dat schuchtere in haar aan, dat
al die gewelddadige ingrepen van andere jeugdspendeerders met hun
bruutheid al dadelijk affronteerden. De verjongingsspecialist had haar
ook met engelengeduld zovele malen de plaatsen gewezen, waar zich
haar klieren bevonden, dat zij deze plekken nu heus wel uit het hoofd
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kende. Vol tact had hij haar vervolgens op het hàrt gedrukt dat zij met
haar naturel slechts een mespuntje van zijn zalf op de buitenkant van
deze nuttige, doch zwaar aan slijtage onderhevige organen behoefde te
strijken. Daar zat het 'm dus niet in. Ja, het was zelfs allemaal doodeen-
voudig en overduidelijk geweest. En voor h~ overige was het een heel
belangrijk ding dat de zaak tussen haar en de pandorapot bleef. Haar
bezwaar richtte zich dan ook uitsluitend tegen de termijn. Een heel jaar!
In een jaar kan immers met een man met saterzucht van alles gebeuren,
onherroepelijks zelfs, zelfs dat wat de baronesse onder alle omstandighe-
den wenste te vermijden.

Geen wonder, dat mevrouw de baronesse van Taxschade bij het uitstap-
pen reeds vast was besloten met negen maanden al zo ver te zijn, als zij
volgens het recept pas na twaalf manen mocht wezen. Dientengevolge
waren haar gedachten tijdens het maal onafgebroken met de mogelijk-
heid van een versnelde verjonging bezig, zodat zij er niet toe kwam haar
gewone stekelige opmerkingen te plaatsen. En toen haar echtgenoot aan-
kondigde dat hij ook vanavond, helaas, weer naar een zijner conferenties
moest, keurde zij zijn voornemen zo happig goed, dat hij er achterdoch-
tig van werd.
'Harmeline,' gromde hij, 'jou scheelt iets. Je bent helemaal uitje gewone
doen!'
Harmeline's gezicht klaarde op. Scheen niet van de simpele nabijheid
van die pot Jongjong alleen al een ongekende werking uit te gaan? Had
de verjeugdigingsapostel zich misschien toch vergist en liet de kuur _wel
degelijk een zekere versnelling van het tempo toe?

Hoe ook, ditmaal was zij blij dat de baron na tafel zo haastig de benen
nam. Nauwelijks had zij de huisdeur achter hem horen sluiten, of zij zat
ook reeds met haar medicament voor haar psyché. Tot zijn thuiskomst
zou de zalf ingewreven, gedroogd en verdwenen zijn. Zij liet immers geen
andere, dan verjongende sporen achter. Met elke dag die zij ouder werd,
zou ze jonger worden. Volgens de letterlijke uitspraak van haar wel-
doener zelfs met de dag een heel jaar, welk dictum Harmeline van Tax-
schade evenwel na inspannende berekeningen op de voor haar wel wat
weelderige basis van nog twintig levensjaar een weinigje aangedikt leek.
'Wat zou zij ook met een verjonging van precies zesduizenddriehonderd
en een half jaar moeten beginnen? Dat wilde ze niet eens. Zij wilde
slechts tot die leeftijd terug, welke haar wederhelft thans zo verlokkend
voorkwam.
Voor haar draaispiegel gezeten, ging haar urenlang het toilettenvraag-
stuk door het hoofd. Zij stelde met voldoening vast, dat een van meet aan
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nieuwe garderobe nodig zou blijken. En, geheel vervuld van deze pro-
blemen, wreef zij zich in. Klieren hier, klieren daar, het rijtje langs. Vol-
komen werktuigelijk wreef zij deze vitale delen in, totdat zij tot haar ont-
zetting ontdekte dat ze, ,terwijl zij de opwindende kwesties van dessous
en dessus, van aanliggend blauw of zwellend rozerood had overdacht, de
massage ononderbroken had voortgezet en de gehele voorraad Jongjong
had op gewreven.
Het ergste was wel dat zij juist nu de ietwat wankele schreden van de
baron op de trap hoorde. Alles, wat zij nog vermocht te ondernemen, was,
de mysterieuze pandorapot onder de divan te rollen en zichzelf in haar
kanariegele kimono er bovenop te laten vallen. Haar hart klopte van
schrik, dat hij voortijdig iets zou merken. Al in de volgende seconde bons-
de het onstuimig onder de inwerking van de verjongende zalf. En toen
haar gemaal binnentrad, hamerde het reeds allervervaarlijkst.
'Dat komt allemaal van die wonderbaarlijke Jongjong,' dacht zij nog net.
Dan kwam zij niet meer tot verdere overpeinzingen, want door het ver-
jeugdigingsproces van haar gezalfde klieren geheel in beslag genomen,
gevoelde zij alleen nog dat zij door haar leven terugvloog. Haar huid
spande zich, een jeugdige blos kleurde haar zo even nog tanige wangen.
Gave krachtige tanden schoven het opeens overbodig geworden gebit
zachtjes van zijn plaats. Haar ogen sprankelden. Lieftallige kuiltjes sierden
handen en kin.
'Harmeline! Harmeline!' steunde de baron, die zonder begrip de om-
wenteling zijner gade voor zijn bebrilde ogen zich zag voltrekken. Hij
richtte zich stram op en stond op het punt zich aan de voeten van zijn
binnen ettelijke tellen jonger en jonger wordende ega te werpen. Hoe
dartel dochten hem haar krulletjes! Hoe werd hij door de blonde glans
van haar gestaag vollere haardos betoverd! Ach, och toch! Onder de
botsingen van haar toujoursan prangender boezem sprong haar kanten
chemise gelijk een bloemenhulsel open. Sidderingen van eerste geneug-
ten schenen door haar jonkvrouwelijke lijf te beven. Nogmaals: ach,
och toch.
'Halt! Hola! Halt! Zo is het juist goed!!!' stampvoette de baron. Doch
reeds raasde Harmeline's geolied stel klieren naar een verderaf gelegen
tijdperk. Nukkig wierp zij zich heen en weer, alle rijpheid der bezinning
als ballast achterlatende. Zij voelde van binnen walsen wervelen, lachte
luidkeels en deed kwajongensachtig. En reeds fladderde de kimono als
een grote vaan om de tengere kindergestalte van wat eens de oude ba-
rones was.

Met welhaast zeventig jaren een kind nog te zijn, is niet ieder gegeven .
.Ook mevrouw de baronesse van Taxschade bleef het slechts zeer korte
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tijd beschoren. Want toen haar gemaal zich niet langer kon inhouden en
zich, blij mompelende, op zijn jichtige knieën liet zakken, was zijn vrouw
reeds ontsnapt naar een leeftijd waarop men zonder onderlegger niet
te best op schoot wordt genomen. Als het enige voor de hand liggende
pákte de baron in de gauwigheid het badmatje. Doch reeds te laat! Uit
de inmiddels weer tandenloze mond der baronesse van Taxschade borrel-
den babyachtige spuugkrinkelingetjes, haar poezelige handjes tastten
naar het adellijke erfhorloge. Een ogenblik daarop zocht de barones al zijn
borst en gaf duidelijk te kennen dat zij honger met drinken verbond.
De baron, die met evenveel verbazing als ontsteltenis zijn oude vrouw
eerst tot rijpe schoonheid, vervolgens tot aanvallige twintig lentes, na-
dien tot uitgelaten meisje en ten leste tot schattig borelingske had zien
verjongen, kermde het uit:
'Harmeline, Harmeline, touchant, maar je kan niet meer!'
Maar Harmeline kon wel.
Afwezig van geest wiegde hij de nu drenzende barones in zijn oude ar-
men en wilde juist de kleine lieve last in het echtelijk bed nedervlijen,
toen hij gewaar werd dat haar gewicht nog verder afnam. Fluks depo-
neerde hij het restant in de wastafelbak, geheel van streek en - het dient
gezegd - vrij hardhandig, gezien de teerheid van het geval.
Toen hij ten slotte de handen van het gelaat nam, lag voor hem een
foetus van de aJlerbrooste kunne.
De tranen rolden hem over de kaken, toen hij zag hoe zijn gemalin meer
en meer tot alle aanvang vervloot. Dan bukte hij zich haastig, ten einde
een blauw pulletje op te rapen dat van onder de divan te voorschijn keek
en deed er met afgewend gelaat het aardige vruchtje in. Hals over kop
schroefde hij er het deksel op, alvorens nog de baronesse zich verder tot
sperma en ei had kunnen verjongen.

In Harmeline's rosarium gaf hij de blauwe potjesurn een laatste rust-
plaats en schilderde haar grafschrift met eigen, doch bibberende hand:

Harmeline
ook alle eind heift zijn begin

Maar. .., onder ons, op welke leeftijd zal zij eens herrijzen?
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DE BALLADE VAN DEN OUDEN MATROOS

I

Daar komt een oude zeeman en
Houdt een van het drietal aan.
'Bij je grijze baard en glin~terend oog,
Waarvoor? Laat mij toch gaan!

De bruigom opent wijd zijn deur,
Ik ben er kind aan huis.
De gasten staan; het feest vangt aan:
Hoor 't feestelijk gedruis.'

Zijn taange hand laat hem niet los,
'Er was een schip,' sprak hij.
'Die hand weg, laat mij, ouwe paai!'
Daar liet de hand hem vrij.

Maar't glinsterend oog hield hem nog vast-
De bruiloftsgast hield in,
Hij staat te luistren" als een kind,
De zeeman heeft zijn zin.

De gast ging zitten op een steen
En hoorde met ontzag,
Naar wat die oude zeeman sprak
Met hellen oogopslag.

'Het schip voer uit, men juichte luid;
Hoe vroolijk voeren wij
De kerk en dan den heuvel langs.
De vuurtoren voorbij.

De zon aan onze linkerhand,
Verrees uit zee en scheen
Hoog op ons neer, totdat zij weer
Naar rechts in zee verdween.

Al hooger steeg zij en stond te noen
Recht boven de mast ten slot -'
Pijnlijk verrast keek nu de gast
Bij het horen der fagot.

De bruid betreedt het voorportaal,
Hoe rozerood is zij.
Hoofdknikkend gaat daar voor haar uit
De muzikantenrij .

Pijnlijk verrast keek wel de gast,
Maar hij hoorde met ontzag
Naar wat die o~de zeeman sprak
Met hellen oogopslag.

'Daar stak de stormwind op, en die
Was onbarmhartig straf;
Hij joeg ons op zijn vleugelen voort
En dreef ons zuidwaarts af.

Boeg onder, mast opzij geheld,
Een vluchtling die gebogen snelt
En reeds zijn vijands schaduwveld
Ziet rijzen voor zich uit,
Zo ijlde daar door 't stormrnisbaar
Het schip zuidwaarts vooruit.

En daarna kwam er mist en sneeuw
En werd het zeldzaam koud.
Er dreef tot masthoogte opgetast
Ijs groen als emeroud.
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Daar scheen somtijds droefgeestig grijs
Een klip, een sneeuwtop door.
Geen glimp meer hier van mens of dier -
Overal ijs ervoor.

Ijs was er hier, ijs was er daar,
Ijs was er wijd en zijd,
Het kraakte en kreunde, en gromde en
Als in een laatsten strijd. [steunde

Toen vloog ons daar een albatros
Den mist door tegemoet.
Wij hebben alsof het een mens was met
Gods zegen hem begroet.

Hij at wat hij nooit had gehad,
Vloog achter en vloog voor.
De ijsmuur brak met een zwaar gekrak,
De stuurman koerste er door.

Uit het zuiden blies een goede bries.
De albatros hield ons bij,
En kwam daaglijks snel voor voer of spel
Als wij riepen naderbij.

Men zag hem flauw op mast of touw,
Negen nachten aaneèn,
Terwijl steeds door den mist een gloor
Van 't witte maanlicht scheen.'

'God hoede je, oude zeeman, voor
Den boozen geest die je kwelt! -
Wat ziet je oog?' -'k Heb met mijn boog
De albatros geveld.'

II

De zon, nu aan de rechterhand,
Verrees uit zee en scheen,
Gehuld in mist, totdat zij links
Van ons in zee verdween.

En nog altijd blies de zuiderbries,
Maar geen vogel hield ons bij

Noch kwam meer snel voor voer of spel
Als wij riepen naderbij.

't Was duivelswerk dat ik beging,
't Bracht hun nog onheil aan".
En zij riepen: zie, de vogel die
Het voor den wind deed gaan,
Ellendige! jij schoot hem dood,
Die 't voor den wind deed gaan!

Daar rees de zon in - ja het kon
God zelf zijn zulk een pracht.
Toen riepen zij: zie, de vogel die
Ons mist en nevel bracht,
Gelukkig schoot hij deze dood
Die mist en nevel bracht.

De bries woei ruim, er vloog wit schuim,
De gladde voor gleed mee.
Nooit drong er voor ons iemand door
In deze doodse zee.

Toen week de wind, toen viel het zeil,
Onzegbaar werd het wee.
Wat men nog sprak was schaars maar
De stilte van de zee. ['t brak

Een hete koperkleurge lucht,
En bloedrood stond daaraan
De zon te noen recht op de mast,
Niet grooter dan de maan.

Geen zuchtje, dag aan dag, men kwam
Niet van die plek vandaan.
Het schip lag als geschilderd op
Geschilderde oceaan.

Water, water zo ver men zag,
Maar 't scheepsboord uitgedroogd,
Water, water zo ver men zag
En 't keelgat als geloogd.

o Christus, kan de zee zelf tot
Ontbinding overgaan?
Er kropen slierten slijmgedierten
Over de slijkzee aan.
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's Nachts dansten om en om alom
De dodenvuren toen.
Als heksenolie brandden er
De golven blauw, wit, groen.

Een enkle in den droom bezocht
Door den geest die ons kwelde wist:
Negen vaam diep was hij ons gevolgd
Uit het land van' sneeuwen mist.

En ieders tong was van de dorst
Volslagen uitgedord.
De stem begaf het als bij wie
Door roet gehinderd wordt.

o help, mij liet de boze blik
Van jong en oud niet los.
Men hing om den nek mij op de plek
Van 't kruis de albatros.

III

Een trieste tijd verstreek. Elks keel
Was droog en star elks oog.
Een trieste tijd, een trieste tijd!
Hoe triest staarde ieders oog.
Toen, westwaarts ziende, zag ik hoe
Iets aan de lucht bewoog.

Eerst was het niet meer dan een stip,
Toen werd het als een mist.
Het ging en ging tot er ten laatst
Een vorm aan werd gegist.

Een stip, een mist, er werd gegist,
Naar wat daar naderdreef,
Terwijl 't als voor een watergeest
Uitwijkend zwenken bleef.

De keel verhard, de lippen zwart,
Door zucht noch lach verlicht,
Verstomden allen als voor goed.

'k Beet in mijn arm en slurpte bloed
En schreeuwde: een schjp in zicht!

De keel verhard, de lippen zwart
Staarde elk naar wie daar riep.
Godlof! daar schemerde een lach,
En, alsof ik hen drinken zag,
Herademden zij diep.

Kijk, kijk! riep ik, het zwenkt niet meer.
't Komt ons te hulp gegaan.
Geen bries, geen tij - maar kiel omhoog
Stevent het daar op ons aan.

De westervloed stond diep in gloed.
De dag was bijna heen,
Terwijl de zon in 't westen reeds
Op zee te rusten scheen,
Toen tussen ons en haar opeens
Die vreemde schim verscheen.

Er stonden strepen op de zon,
(Hemelsche Moeder, genaad']
Als voor een traliënvenster hief
Zij 't brandende gelaat.

Wee! dacht ik toen en mijn hart sloeg luid,
Wat nadert het daar snel!
Hoe blinken als herfstrag in de zon
Die zeilen daar zo fel?

Keek door die ribben daar de zon
Als door de tralies heen?
Vaart niemand dan die Vrouw daar mee?
Is dat de Dood? Zijn zij-getwee?
Behoren zij bijeen?

Haar lippen rood, haar oogen groot,
En haar lokken geel als goud.
Een huid wit als melaats kwam bloot,
Zij was de geest van Levend-Dood,
Zij maakt het warm bloed koud.
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Het scheepsgeraamte kwam langszij.
Zij dobbelde met den Dood.
Zij riep: 't Is uit! Ik won de buit,
Terwijl zij driemaal floot.

De zon zonk weg, de nacht viel snel,
De sterren kwamen door.
Daar schoot - het suisde over zee -
Het spookschip er vandoor.

Wij keken luistrend schuin opzij,
Van vrees werd het zoo vreemd in mij
Of ik geen bloed meer had.
Duisternis dicht, en sterrenlicht,
Bij de lamp des stuurmans bleek gezicht.
Van de zeilen droop het nat-
En daar klom in het oost omhoog
De maan met onder in haar boog
Een heldre ster gevat.

En een voor een bij sterren en maan
En zonder kreun of snik
Zag elk in zijn doodsnood naar mij om,
Mij vloekend met zijn blik.

Daar zegen vier maal vijftig man
[Kreun noch snik hoorde ik meer]
Met zwaren plof een voor een of
't Een baal was zielloos neer.

Weg uit hun lichaam vloden zij
Naar weedom of naar heil.
En iedere ziel vloog mij voorbij
Met het suizen van mijn pijl.

IV

'Jij, oude zeeman, ik ben bang,
Bang voor je taange hand,
Je bent zo lang, zo slank en bruin
Als het geribbeld strand.

Bang voor jou en je glinsterend oog
En je bruine hand als leer.' -
Vrees niet, vrees niet, jij bruilafstgast,
Dit lichaam viel niet neer.

Ik bleef alleen, alleen, alleen
Op een wijde, wijde zee.
En geen heiIge had erbarmen met
Mijn ziel in nood en wee.

Daar lagen zij, zo veel, zo schoon!
Daar lagen zij ontzield.
Met het wemelend slijmgedierte alleen
Nog ik die 't leven hield.

Ik keek naar de vergaande zee,
En wendde de ogen af.
Ik keek naar het vergaande dek,
Het was een open graf.

Ik wilde bidden, blikte omhoog,
Maar er kwam niets anders dan
Een vuig gefluister en mijn hart
Werd droog ah stof er van.

Ik sloot mijn oogen, 'k hield ze dicht,
Aan de ballen klopte 't bloed.
Ik werd voor die loden last beducht
Van de lucht en de zee en de zee en de lucht
En de doden aan mijn voet.

Het koude zweet droop van hun lijf,
Zij konden niet vergaan.
De blik die mij had aangezien
Was aldoor blijven staan.

Kan 't zijn dat de vloek van een wees
Een ziel ter helle stiet,
Nog vreeslijker de vloek die men
In den blik van een dode ziet.
Zeven dagen en nachten zag 'k die vloek
Maar sterven kon ik niet.
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De maan klom in den hemel op
Met een verholen haast.
In een zacht schijnsel rees zij en
Een enkele ster ernaast.

Het ziltvlak tintelde in haar licht
Als ijzel in April.
Maar in de schaduw reuzengroot
Van 't schip, daàr brandden magisch rood
De golven dreigend stil.

Voorbij de schaduw van het schip
, Zag 'k hoe de waterslangen
Wit glinsterende sporen trokken
En wentIend 't water zilvervlokken
Van ijl licht deden vangen.

'k Zag in de schaduw van het schip
Hun kostbre garnituur,
Blauw, glanzend groen en zwart fluweel,
En achter elk in goud en geel
Een spoor van flitsend vuur.

o zaalge schepselen wier pracht
Geen taal beschrijven kan.
Een golf van liefde ontsprong mijn hart,
Stil zegende ik ze dan.
Had zich mijn heilige erbarmd?
Stil zegende ik ze dan.

Terzelfdertijd kwam het gebed
En van zijn last ontbloot
Voelde ik mijn hals, de albatros
Zonk in de zee als lood.

V

o zoete slaap, alom geliefd
Als een verademing!
Maria is ervóor te loven!
Zij zond den zoeten slaap van boven
Die op mij overging.

697

'k Zag in een droom de lang aan dek
Droogstaande balies weer
Gevuld met dauw, ontwaakte en
Daar stroomde de regen neer.

Mijn hals was koel, mijn lippen nat,
Mijn kleren vochtig reeds.
Had ik gedronken in mijn droom?
Mijn lichaam dronk nog steeds.

Zo licht bewoog ik mij als was
.Ik zonder lijf geweest.
't Was of ik in den droom ontsliep,
Een zaalge werd, een geest.

En 'k hoorde een bulderenden wind
Een eind nog daar vandaan.
Toch schudden er de zeilen van,
Zo droog en haast vergaan.

De hemel barstte! En links en rechts
Bliksemde het vuur en scheen
In vliegende flitsen heen en weer.
De sterren dansten keer op keer
Met bleek licht er doorheen.

En al luider ging de wind tekeer,
De zeilen zuchtten als riet.
Regen stroomde uit een zwarte wolk neer,
De maan stond in 't verschiet.

Daar spleet de donderwolk, nog stond
Opzij ervan de maan.
't Weerlicht schoot als een waterval
Van een hoge rots stort in het dal
Steil neer in rechte baan.

Het windgeloei bleef ver van 't schip,
Toch ging 't schip nu vooruit!
Bij maan en bliksemlicht kwam van
De doden een geluid.



ANTHONIE DONKER

Zij steunden, en zij stonden op,
Doch spraken, keken niet.
Vreemd zelfs een droom wanneer men zo
De doden herrijzen ziet.

De stuurman koerste, het schip voer voort,
Maar geen briesje woei er aan.
Het scheepsvolk ging weer aan het werk,
Elk als hij had gedaan,
Spookachtige bemanning die
Werktuiglijk leek te gaan.

Het lichaam van mijn broeders zoon
Stond naast mij, zij aan zij.
Zijn lichaam trok aan hetzelfde touw
Maar hij zei niets tot mij.

'Jij oude zeeman, ik ben bang!'
Wees kalm, 0 bruiloftsgast!
Wat wederkeerde in hen was niet
De ziel die 't lijf inijn verliet -
Een schare zaligen was 't.

Die staakte 't werk toen 't daagde en heeft
Zich om de mast geschaard.
En langzaam rees een heerlijk koor
Van stemmen hemelwaart.

En om en om zweefde elk en klom
Tot waar ze in 't Licht verdween;
En langzaam keerden zij terug,
Tezaam of een voor een.

Soms hoorde ik de leeuwerik
Uit hoogsten hemel schier,
Soms alle vogels die gij wilt
En zee en lucht waren als doortrild
Van zoet getierelier.

,
Nu klonk het als een vol orkest,
Dan als één enkle fluit,
En dan of er een engel zong
Nog boven de Heemlen uit.

't Zweeg maar in 't zeil bleef er een zoet
Gemurmel onverflauwd,
Als 's zomers een verborgen beek
In 't bladerrijke hout,
Die heel den nacht een kalme wijs
Zingt door het slapend woud.

Wij voeren kalm tot 's middags voort,
Schoon geen zuchtje had geluwd.
Het schip gl~ed door de golven maar
\'Verd onderzee gestuwd ..

Want negen vaam diep onder zee
\'Vasmet ons medegegaan
Uit 't land van mist en sneeuw de geest
Die 't schip vooruit deed gaan.
't \Verd stil te noen in 't zeil en toen
Kwam ook het schip tot staan.

De zon leek, loodrecht op de mast,
Het vast in zee te drukken.
Maar plots kwam er beweging in,
Met een kort beklemmend rukken-
't Schoot half naar achter, dan naar voor
Met een kort, beklemmend rukken.

Opspringend als een steigrend paard
Verhief het zich dan weer.
Het joeg het bloed mij naar het hoofd
En ik viel bezwijmend neer.

Hoe lang ik in dien toestand lag,
Ik weet er niet meer van.
De levensgeesten keerden weer,
Er daalden klanken in mij neer,
Twee stemmen hoorde ik dan.

'Is hij het?' sprak d'een, 'Is dit de man,
Bij Christus' folterdood,
Die met zijn boog waar hij argloos vloog
Dealbatros nederschoot ?
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De geest uit het land van mist en sneeuw
Was den vogel welgezind
En deze heeft ook hem van wien
Hij 't schot ontving bemind.'

De ander was een zachter stem,
Zoo zoet als honingdauw,
En sprak: 'Hij heeft er voor geboet
En boet nog uit berouw.'

VI

Eerste Stem

Maar zeg mij, zeg, laat weer Uw stem
Mij haar zoet antwoord geven -
Wat doet de zee, waar wordt dat schip
Zoo snel door voortgedreven?

Tweede Stem

Hoe ligt als een slaaf voor zijn heer
Roerloos de oceaan.
't Groot, helder oog doodstil omhoog
Geheven naar de maan-

Als vragend waar te gaan aan haar
Die hem vloed of eb gebiedt.
Wacht, broeder, wacht! ziet ge hoe zacht
Zij op hem nederzi.et?

Maar waardoor vaart d!1t schip zoo snel?
Het is toch windstil weer!

Tweede Stem

De lucht wordt er voor weggevaagd
En sluit er achter weer.

Vlug, broeder, zwijg! en stijg en stijg,
Dat wij ons niet verlaten.
Trager gaat al dat schip, nu zal
De begoochling den zeeman verlaten.
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'k Ontwaakte, en nu leek het weer
Ons tot de vaart te noden.
De maan scheen zacht, hoog in den nacht.
Daar stonden weer de doden.

Zij stonden allen saam aan dek,
Of een graf weer openging,
Op mij den stenen blik gericht,
Die glinsters maanlicht ving.

De vloek waarmee zij stierven was
Daar nooit uit weggegaan.
Zij hielden mijn blik vast, ik kon
Geen oog ten hemel slaan.

Toen brak de ban, ik keek weer langs
De groene golven heen.
Maar ver vooruitziend zag ik toch
Slechts weinig als voorheen-

Als wie langs een verlaten weg
Met angst en beven gaat,
En eenmaal omgezien heeft maar.
Een tweede maal het laat,
Een vijand vrezend dien hij zich
Dicht.op de hielen raadt.

Dan woei een briesje op mij aan,
Zo licht en zo gering,
Er bleef op 't water van zijn baan
Schaduw noch rimpeling.

't Woei door mij~ haar, 't wuifde aan mijn
Als een lentcluwtje zoet - [wang,
Vreemd mengde het zich met mijn vrees,
Doch ik voelde het als.een groet.

Verdersnellend vloog het schip,
En toch scheen 't kalm te gaan.
Zachtjesaan bewoog de bries -
Op mij alleen maar aan.
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o vreugdedroom ! Rijst waarlijk daar
De vuurtoren aan 't strand?
Is dit de heuvel, dit de kerk?
Is dit mijn eigen land?

Nu dreven wij de haven in-
En snikkend bad ik daar:
o God, laat mij ontwaken of
Voor altijd slapen maar.

De havenbaai lag spiegelklaar,
Een gladgestreken baan,
Licht als bij dag en verder lag
Er de schaduw van de maan.

De rots verlicht, verlicht de kerk
Die op de rots verrijst.
Verlicht de weerhaan tegen 't zwerk
Die trouw den wind aanwijst.

En de baai in dit stil licht werd wit.
Zie, toen verrezen daar
Schaduwen vele in getal,
Een purperkleurge schaar.

Een purpren schaar die zich niet ver
Van 't schip verzameld had.
Ik wendde de ogen om naar dek:
o Christus, wat was dat!

Elk lag daar weer levenloos neer,
En, bij het heilig Hout!
Op elk lijk stond een hemeling,
Een licht van louter goud.

Op englentrant wuifde elk de hand,
Het was een hemels gezicht!
Zij stonden, elk een sein naar land,
Elk een vervoerend licht.

Op englentrant wuifde elk de hand,
Geen stem die echter klonk.

Geen stem, maar 0 de stilte was
Muziek die in mij zonk.

Doch weldra hoorde ik riemgeplas -
En van den loods 't geroep.
Ik wendde 't hoofd met moeite af
En zag: daar kwam een sloep.

Het was de loods, die met zijn maat
Zich snel naar 't schip begaf.
Mijn God, dat zulk een vreugd bestaat!
Daar deed geen doode aan af.

Een derden zag ik - hoor, zijn stem!
Den heremiet uit 't bos!
Hij zingt zijn vrome hymnen luid.
o dat hij mij verlos,
Mijn ziel bevrijde en van mij was'
Het bloed van de albatros!

VII

Die goede kluiznaar woont in 't bos,
Dat naar de zee toe helt.
Hoe luide klinkt zijn zoete stem.
Hij hoort graag dat een zeeman hem
Van verre reizen vertelt.

Hij knielt tot bidden vroeg en laat,
Zijn knielbank is maar plomp.
Het is, geheel met mos bedekt,
Een voze eikestomp.

De sloep kwam nader, ik verstond:
't Is vreemd, ik vraag mij af,
Waar toch dat prachtige licht kan zijn
Dat straks nog seinen gaf?'

'Vreemd, waarlijk!' sprak de heremiet-
'Of ons niemand horen mag?
De planken zien vermolmd, het zeil
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Lijkt droog en dun als rag,
'k Heb nooit iets dergelijks gezien
Of 't moest zijn wat ik zag

Van bruine loofgeraamten als
Men langs mijn bosbeek vindt,
Als de klimop zwaar met sneeuw is be-

[vracht
En de uil naar de wolf beneden lacht
. Die 't wolvewelp verslindt.'

'Mijn God, het ziet er dreigend uit-
[De loods was 't die dat zei]
Ik ben bevreesd' - 'Maak voort, maakt
Sprak de kluiznaar frank en vrij. [voort!'

De boot kwam dichter bij het schip,
'k Verroerde mij noch sprak.
De boot kwam tot vlak onder 't schip,
Toen een geluid opstak.

Het rommelde onder water voort,
Dreigender, luider staag,
't Bereikte 't schip, het spleet de baai.
't Schip ging als lood omlaag.

Van het misbaar verdoofd dat daar
Door lucht en water schoot,
Dreef als van een verdronken man
Mijn lichaam nu voor dood,
Totdat ik snel als in een droom
Weer bijkwam in de boot.

De boot draaide op de kolk in 't rond
Waarin het schip verzonk.
't Werd stil- slechts van den heuvel dan
Een echo die verklonk.

'k Bewoog mijn lippen- met een kreet
Zeeg daar de loods ineen.
De heiIge vader blikte omhoog
En bad stil voor zich heen.

Ik nam de riemen, en de maat
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Die nu krankzinnig is,
Hij lachte lang en luid, zijn blik
Ging aldoor ongewis.
'Ha, ha!' riep hij, 'zoo roeien wij
Recht naar de verdoemenis!'

En nu, terug in eigen land,
Voelde ik weer vasten grond.
De kluiznaar stapte uit de boot
En wankelde terstond .

'Verlos, verlos mij, heilig man!'
De kluiznaar keek bezwaard.
'Vlug, zeg mij,' sprak hij, - 'wist ik toch
Wat voor een man gij ,vaart!' \t

Terstond werd toen mijn lijf bezocht
Door een folterenden strijd.
Niet voor ik mijn verhaal begon
Werd ik er van bevrijd.

Sinds keert op onbepaalden tijd
Die foltring in mij weer.
En na mijn spookachtig verhaal
Legt zich die storm pas neer.

'k Ga als de nacht van land tot land.
Mijn woord heeft een vreemden gloed.
Zoodra ik zijn gezicht maar zie
Ken ik mijn man en weet ik wie
Er naar mij luistren moet.

Wat luid gedruis stroomt daar uit huis!
De gasten der partij!
Maar bruid en bruidsmeisjes zijn in
't Prieel, daar zingen zij.
En hoor de kleine vesperklok,
Tot bidden roept die mij.

o bruiloftsgast! ik was alleen,
Op een wijde zee alleen.
Zo eenzaam was 't er dat zij van
Godzelf verlaten scheen.



ANTHONIE DONKER

Waar 'k meer dan in een bruiloft maar
Ook veel meer vreugde in vind,
Het is tezaam ter kerk te gaan
Met anderen welgezind!-

Gezamenlijk ter kerk te gaan
En in Gods heilgen ~aam
Te bidden met de vrome schaar
Van grijsaard, kind en minnend paar
En blijde jeugd tezaam!

Vaarwel, vaarwel! Onthoud het wel,
Mijn vriend, ik zeg U hier:
Hij bidt pas goed, die liefde voedt
Voor vogel, mens en dier.

En hij vooral, die liefheeft al
Wat zich op aard bevindt,
Daar klein of groot de goede God
't Gemaakt heeft en bemint.'

De zeeman met de grijze baard,
Den blik die lichtend scheen
Was weg: maar naar de bruiloft ging
De gast nu niet meer heen.

Hij liep als in verdoving door
En wist niet wat hij zag.
Een droeviger en wijzer man
Verrees hij d'andren dag.

I) De vertaler die twmtlg jaren geleden een bewerking van Coleridge's Rime of !he
ancien! mariner uitgaf, heeft in 1944 deze nieuwe vertaling gemaakt, waarin hij getracht
heeft het oorspronkelijke gedicht in maat, rhythme, rijm en tekst zo nauwkeurig
mogelijk te volgen.
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HET TI]DSPROBLEEM
IN ZIJN TEGENWOORDIGE GESTALTE

VAN DE PARAPSYCHOLOGISCHE ZIJDE BEZIEN.

Dit artikel is ontstaan als gevolg van de door Ir Dr Kooy
ontwikkelde denkbeelden omtrent de struetuur van de tijd,
en van de door sehrijver gedurende 1946/48 met hem ge-
voerde correspondentie en besprekingen. Het ligt in Dr
Kooy's bedoeling om zijn tijdstheorie binnenkort in boek-
vorm te' publiceren. De onderstaande uiteenzetting, die
voornamelijk de twijfel behandelt die gekoesterd moet wor-
den aan de juistheid van de menselijke perceptie van tijd,
komt echter geheel voor rekening van de schrijver, in het
bizonder daar, waar zij mogelijk op enkele punten afwijkt
van Dr Kooy's theorie, zoals bv. met betrekking tot het
falen der wetenschappelijke logica, en tot de éénmalige
pseudo-Ieyensloop als bewustzijnsaequivalent van het en-
kelvoudige transscendente wezen van het individu.

Indien zelfs fragmentaire en onwillekeurige, dus niet onder alle omstan-
digheden herhaalbare 'helderziendheid in de tijd' van bepaalde personen
als bewezen wordt beschouwd - waarbij zowel de experimenten van Rhine
als het onderzoek van dromen met zg. Dunne-effect bewijsmateriaal kun-
nen verschaffen - is een volledige herziening van ons inzicht in de struc-
tuur van de tijd 1volstrekt noodzakelijk, en daarmede tevens een gewijzig-
de instelling tegenover de waarde van rede en logica voor de kennistheo-
rie. Wanneer naar volkomen alledaagse normen ook slechts enkele on-
weerlegbare gevallen van zodanige 'helderziendheid' ter beschikking
staan [en er zijn aanwijzingen in deze richting] moeten daaruit de volgen-
de, ten dele onprettige conclusies worden getrokken:

I. Toekomstige toestanden zijn klaarblijkelijk in beginsel - zij het ook
niet bizonder nauwkeurig, of onder experimentele omstandigheden -
waarneembaar, en bestaan dus in dezelfde zin waarin ook eiwitmolecu-

1 Dit tijd-abstraherende deel der parapsychologie ontbeert zowel iedere behoorlijke
vakterminologie als - helaas - de leiding van die belangstellende wiskundigen en psycho-
logen die elkander juist zo goed in dat grensgebied zouden kunnen ondersteunen. Een
omstandigheid, die het dubbel zo moeilijk maakt om eigen inzichten zó weer te geven
dat men niet de risée wordt van gespecialiseerde vaklieden. Bij gebreke van algemeen
aanvaarde termen, en omdat ik die zelf niet zou kunnen bedenken, moet ik mij wel
bedienen van aanhalingstekens, op te vatten als een knipoogje tegen de goede verstaan-
der die maar een half woord nodig heeft. Zij betekenen dus: zo zeggen we dat, maar zO
is het nu juist nèt niet, of niet helemaal.
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len, de achterkant van de maan en de nevel in Andromeda bestaan, al
zijn wij om uitsluitend technische redenen verhinderd de finesses ervan
gewaar te worden.
Zij - die toekomstige toestanden dus - bestaan door hun mogelijkheid van
waarneembaarheid [Dunne-effect] in dezelfde betekenis als ook het ver-
leden in beginsel, d.w.z. door middel van min of meer nauwkeurige ge-
schiedvorsing, min of meer juiste documenten en meer ofmin beschadig-
de fossielen, reconstrueerbaar en waarneembaar is, en dus ook 'be-
staat'. Er is maar één mogelijke vorm van het verleden, en dit gaat on-
danks de gebreken van de reconstructie zowel op voor de onbelangrijke
détails als voor het geheel. Wanneer iets bestaat in de zin van principieel
mogelijke waarneembaarheid, kan het slechts in één vorm bestaan, en
niet achter een sluier van twee of meer alternatieven, van twee of meer
mogelijkheden.
Iets kan niet tevens iets anders zijn, noch de mogelijkheid van iets anders.
Wanneer er een 'mogelijkheid' wordt waargenomen, hoe gebrekkig en
verwrongen ook, is deze aequivalent aan de volledige en gedétailleerde
realiteit.

2. Logisch - waarover nader - volgt hieruit, dat het tijdsverloop, de
'snelheid waarmede de tijd zich voortspoedt' van onze letterkundigen,
het tijdsverloop met zijn vóór en na - deze eigenlijk nogal zonderlinge
wijze waarop de menselijke persoonlijkheid het 'ergens' en 'direct' bestaan
van toekomstige en verlopen gebeurtenissen waarneemt als een 'reis door
de tijd', waarbij zij maar één ding, het heden, tegelijk ziet- niet op objec-
tieve gronden kan berusten, doch slechts op een in de persoonlijkheid, in
die onverklaarbare integratie van alle elementen van het levende organis-
me 'ingebouwde' illusie. Met andere woorden: op een volledige zins- en
voorstellingsbegoocheling 'according to plan'. Op lager zintuiglijk peil,
waarop slechts één instrument, één voelhoren van ons bewustzijn in actie
is, vindt men gemakkelijk voorbeelden van een dergelijke illusie 1 bij de
interpretatie van afzonderlijke, in frequentie wisselende luchtstootjes
tegen het trommelvlies als een melodie, ofvan afzonderlijke energiequan-
ta als 'rood' of 'groen' licht.
Bij de perceptie van de àngeschapen, want uit de aard der zaak bestaande
objectieve wereld [hierna misschien voor de afwisseling eens transscen-
dente wereld genoemd, doch zichzelf gelijkblijvende als 'wezen', 'zijn' of
'wezenlijkheid'] is het héle organisme, met al zijn meetinstrumenten en
andere verlengstukken - ja, tot en met zijn ganse ethiek, wijsbegeerte en

1 Illusie, hier in de psychologische betekenis gebruikt: onjuiste interpretatie van op het
organisme werkende indrukken, in tegenstelling met hallucinatie: voorstelling zonder
aantoonbare aanleiding.
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religie - en zijn niet slechts bepaalde zintuigen in de illusie gevangen. De
mens noemt dan ook volkomen terecht deze allesomvattende illusie 'het
leven', leeft en strijdt illusionair volkomen terecht tegen wreedheid en
leugen, vóór algemene lustgevoelens en soms zelfs tegen vooroordelen,
vóór besef van persoonlijke aansprakelijkheid en tegen défaitisme. Para-
doxaal genoeg ook tegen fatalisme. Volkomen terecht - hij kan niet an-
ders - beschouwt hij de analyse van transscendente structuren, envooral de
noodzakelijke gevolgtrekkingen daaruit, als cultuurondermijnend. En
dus ontoelaatb"aar, want cultuur is een levensbehoefte, en metaphysica
evenzeer een luxebedrijf als valkenjacht en renstallen.

3. Uit dit alles - maar dan natuurlijk niet zozeer uit de laatste zinnen -
volgt wel duidelijk, dat er in de transscendente wereld, die tàch waar-
schijnlijk harmonischer is dan het beste paradijs van aangename gewaar-
wordingen, geen vóór en na bestaat. Zeker dus ook niet die 'causaliteit'
die wij met deze naam noemen, die éénrichtings-causaliteit die ons in
onze hoogstbelangrijke illusie van het menselijke leven dient om te be-
wijzen dat de vrije wil en het gevoel van persoonlijke verantwoordelijk-
heid ons 'op den duur' langs de baan der evolutie dat paradijs zullen ver-
schaffen. In de wezenlijke of transscendente wereld, de wereld waarvoor
de sluier van maatschappelijke en ethische vooropstellingen is weggetrok-
ken, bestaat geen zonde of straf. Wij scheppen zelf door ons zonderling be-
grip van tijd, ruimte en materie een verband tussen oorzaak en gevolg,
tussen een 'vóór' en een 'na'. Noch het een, noch het ander bestaat in
wezenlijkheid. De objectieve wereld is doortrokken van- en bestaat 'uit'
iets van aanzienlijk hogere orde dan causaliteit en mogelijkheid van men-
selijk ingrijpen: zij bestaat uit en van en voor een zeer volledig algemeen
verband in het wonder van haar eigen bestaan, een interrelatie tussen al
wat toekomstig en verleden, groot en klein, mooi en lelijk, goed en kwaad,
ver en dichtbij is. Dit verband is noch tijdlijk, noch ruimtelijk, noch mate-
rieel, noch heeft het te maken met opschuivende deelstrepen die wij 'nu'
en 'hier' noemen. Ook is het geen 'plan' in de menselijke betekenis: dit
verband staat te hoog voor een plan van goed en kwaad of maar zozo, van
doel of middel, van verleden of toekomst of van leven of dood.

4. Mèt alie sociale begrippen van causaliteit en persoonlijke verantwoor-
delijkheid moet voor de verheven wereld van het onkenbare even goed het
denkbeeld van een doe I worden afgeschaft. Een doel suggereert zich
slechts de mens, of de ene mens de ander, maar heeft niet de tijd- en ruim-
te loze, immateriële kosmos, die met zijn omhelzing van al het 'uit de aard
der zaak' bestaande àlle doeleinden die wij in onze illusie trachten te ver-
wezenlijken reeds voor altijd, nu en later en buitentijdelijk, bereikt heeft.
Ook de mens bereikt geen doel; hij mag al zeer verstandig worden ge-
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noemd wanneer hij beseft dat de kosmos zonder hem niet zou bestaan,
en hij zelf precies evenmin zonder die kosmos. De transscendente wereld-
de kosmos dus - heeft natuurlijk evenmin een doel als een getal of een
hoek van go graden een doel kan hebben. Zij heeft slechts evenals zo'n
getal ofzo'n hoek een zin, en wellicht is dit nàg te menselijk uitgedrukt.
'Doel' is een begrip dat uitsluitend met de zintuigelijke en dus illusoire
perceptie van tijd als tijdverloop geassocieerd kan zijn: met een onjuiste
opvatting van de objectiviteit door de menselijke geest [op basis van 'erfe-
lijk ontwikkelde' zinsorganen], die nu eenmaal door zijn bizondere, zich-
zelf onbewuste en ontzaglijk bevooroordeelde geaardheid, zijn overdre-
ven time-consciousness, slechts onjuist kan interpreteren.

5. Op grond van het voorafgaande is er een reden om aan te nemen dat
de triomfantelijke, maatschappelijke, soms zelfswetenschappelijk-verant-
woorde logica wel eens zou kunnen falen, wanneer zij ter oplossing van
tijds- en andere metaphysische problemen zou worden toegepast. Deze
logica immers is objectief onjuist, sub specieaeternitatis onjuist, doordat
zij is gebaseerd op de niet bestaande tijdsverloop-causaliteit, in plaats van
op een aanvaarding van het 'zijn'. Zij is alleen bruikbaar ter verklaring
van verschijnselen in de hierboven beschreven illusie en ter instand-
houding dier illusie. Haar functie is geen andere, kan ook geen andere
zijn, dan deze illusie zo goed mogelijk aan te passen bij het wezen der
transscendente wereld: de grens tussen schijn en wezen zal zij niet ver-
mogen te overschrijden.

6. Misschien echter - vermoedelijk zelfs, daar anders de kosmos een chaos
zou zijn - is nog wel één principe der zg. logica geldig in de transscenden-
te wereld: het principe dat niet met de waan van het tijdsverloop, en na-
genoeg niet met vóóronderstellingen omtrent ruimtelijke uitgebreidheid
besmet is. get principe met andere woorden, volgens hetwelk iets niet
[tevens) iets anders kan zijn. Het beginsel dat de kosmos voor zinledig-
heid vrijwaart.
Voor het vermoeden dat de rede onbruikbaar is voor inzicht in de struc-
tuur van de tijd en de ruimte, dat deze structuur dus met andere woorden
letterlijk a-logisch, on- ofniet redelijk is l, pleit ook de onmogelijkheid om
het toch heus bestaande tijd-ruimtecontinuüm anders dan met imaginaire
getallen voorstelbaar te maken. En nu kan men wel zeggen: 'daar reke-
nen ze dan toch maar heel aardig mee', maar ik vraag u in gemoede: wat
is nu eigenlijk de wortel uit min één?

7. Ongedetermineerdheid der toekomst lijkt niet waarschijnlijk. Indien

1 Dit is geen spel met woorden: wat wezenlijk is, is niet redelijk, en wat redelijk lijkt
- en volgens de wetten der logica ook redelijk is - geeft geen juiste voorstelling van het
wezen.
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veranderingen in de toekomst zich 'buiten de tijd om' zouden kunnen
voltrekken - hetgeen onvermijdelijk volgt uit het aannemen van onbe-
paaldheid dier toekomst - dan zou men die ook in het verleden moeten
aannemen, aangezien slechts in ons bewustzUn, maar niet in objectieve zin
enig verschil tussen toekomst en verleden bestaat, en zij s.v.v. 'tegelijk'
existeren. Men beschouwt het verleden als ondubbelzinnig vaststaand,
maar waarom zou het verleden nooit anders kunnen zijn [geworden) dan
het is, en de toekomst wèl anders kunnen worden dan zij is?
Veranderingen buiten de tijd om - men zou ze tijdloze, buitentijdelijke of
boventijdelijke herzieningen in de wereldorde kunnen noemen - zouden
overigens een afzonderlijke tijdsdimensie vereisen, waarlangs ze konden
worden voltrokken. Zodanige extra-tijdsdimensie, zo'n tijd haaks op de
tijd, past geenszins in het wiskundige beeld, en zou bovendien onvermijde-
lijk leiden tot een regressie van pseudo-objectiviteiten en tot een serialisme
van zwevende dimensies in de geest van Dunne, van wie overigens niets
dan goeds. Toegegeven moet echter worden, dat het arrogant is om een
oordeel te vellen over een strcutuur, waarvan men zelf even te voren heeft
opgemerkt dat zij voor redelijke beschouwing ontoegankelijk is...

8. Om deze laatste reden is het ook moeilijk om de complicatie te beoor-
delen die ogenschijnlijk wordt veroorzaakt door de zg. 'waarschuwende
voorspellingeb' of 'waarschuwende Dunne-effecten', als bv. in een geval
waarin iemand droomt dat de trein waarmee hij de volgende dag op reis
wil gaan verongelukt, hetgeen hem doet besluiten om maar thuis te
blijven.
Latèn wij aannemen dat deze trein werkelijk ontspoort, en dat we hier
niet met een toeval, maar met een werkelijk Dunne-effect te maken heb-
ben - met een fragmentaire waarneming van een toekomstige gebeurtenis
dus. Zou men dan niet kunnen beweren dat de toekomst blijkbaar ànge-
definieerd was? 'vVantzag de dromer zichzelf niet verongelukken, en bleek
hij niet in staat om door een vrij wilsbesluit de toekomstige gebeurtenis af
te wenden, en aldus een nog onbepaalde toekomst naar zijn hand te zetten?
Men kan echter evengoed zeggen dat zich hier een van die gevallen voor-
doet van de hiervoor vermelde interrelatie, waarin de mens - bij hoge en
hypothetische uitzo,ndering - een inwerking van de toekomst op het ver-
leden waarneemt: het besluit om niet op reis te gaan is immers, maatschap-
pelijk gesproken, een gevolg van de onvrijwillige waarneming van een
toekomstige gebeurtenis in een droom, om het even of die waarneming
correct, verwrongen, onvolledig of grotendeels onjuist is. Over de détails
van dergelijke 'waarschuwende dromen', en over de valstrikken die zij
aan de logica spannen, zou nog heel wat te schrijven zijn. Men moet ech-
ter niet vergeten dat, ondanks de waarde van sommige bestanddelen voor

..
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psychologie en parapsychologie, de inhoud van een droom in het alge-
meen een uiterst zot, verdraaid, drakerig en onoverzichtelijk karakter
draagt. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat zuiver proscopische waarne-
mingen zeldzaam zijn, maar ook dat men zeer voorzichtig moet wezen 1

met hun interpretatie als 'waarschuwing' - een begrip dat uit vier gelijke
delen mystiek, ethica, afschuw van de wezenlijkheid en onvolledige ob-
servatie is gevormd, en waarvan de manifestatie en publicatie nog wordt.
gestimuleerd door de zucht om zich als 'bizonder' te doen gelden.
Waarschijnlijk zijn de waarschuwende voorspellingen het beste in de tijds-
theorie te passen door de herhaling van een zin uit de eerste conclusie.
Het is deze: Wanneer er een 'mogelijkheid' wordt waargenomen, hoe
gebrekkig en verwrongen ook, is deze aequivalent aan de volledige en ge-
détailleerde realiteit.
Men zal licht inzien, dat het geen verschil maakt of deze mogelijkheid
onduidelijk aangekondigd en 'onafwend baar' is, ofdat zijjuist bijwijzevan
spreken 'haar ontstaan te danken heeft' aan een voorspellende droom, die
- men excusere de .nu wel zeer frequente aanhalingstekens - 'tot gevolg
heeft dat de gewaarschuwde dromer de andere mogelijkheid afwendt'.
De dubieuze gevallen waarin, maatschappelijk gesproken, een waarschu-
wende droom aanleiding geeft om in de toekomst in te grijpen, en die dus
even doen twijfelen aan de gedetermineerdheid daarvan, passen op grond
van de onbeperkte en tijdloze interrelatie tussen toekomst en verleden
[duidelijker gezegd van beider onomstotelijke aanwezigheid] volkomen
in de legpuzzle van het tijdsprobleem, al moet men ze inderdaad wel even
wenden en keren. In ons voorbeeld: de man die besloot thuis te blijven
droomde van een déraillement waarbij hij niet het minste risico liep,
want hij zat niet in die trein.

9. Het individu is niet zo, zoals het zich bewust is. De bewustzijnsgewaar-
wordingen zijn als intra-atomaire aangelegenheden van een als 'point-
event' te beschouwen individu waarschijnlijk het enige irreële in de kos-
mos, hoe reëel ze ons ook mogen toeschijnen. In de objectieve wereld be-
staan ze wellicht evenmin als voor ons bewustzijn de inhoud van een
scheidlijn of deelstreep estaat. Maar het isgevaarlijk om zo door te gaan
draven. Immers het ligt voor de hand, dat een apparaat als ons denk-
en voorstellingsvermogen, dat bijna uitsluitend ten doel heeft, ons de
strijd om het bestaan, en om de genoegens van dat bestaan, te vergemak-

1 Waarschuwende dromen van afwend bare situaties, die dan ook werkelijk op grond
van de waarschuwing door de dromer worden afgewend, zijn geenszins overtuigend
(dwz. statistisch) bewezen. De parapsychologische litteratuur, evenzeer hunkerend naar
vrije wil als alles wat werkelijk leeft, schermt naar ik meen met een geval van jaren her,
dat uitsluitend op getuigenverklaringen is gebaseerd.
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kelijken, ongeëigend isvoor de interpretatie van indrukken der transscen-
den te wereld, die immers voor die strijd onbelangrijk is. De beste men-
selijke hersenen zijn dan ook misschien even ongeschikt voor metaphy-
sische bespiegelingen als de poten van het handigste nijlpaard voor
vioolspel. In het schemerlicht van deze laatste zin moet dan ook wel de
volgende conclusie worden bezien.

10. Die eindconclusie zal dan waarschijnlijk deze moeten zijn, dat het-
geen men wiskundig de 'enkelvoudigheid van de vierdimensionale we-
reldlijn' van het individu zou kunnen noemen, anders gezegd dus het
wezen van dat individu, of die ondubbelzinnige totaliteit van dat indi-
vidu die meer is dan zijn illusies, visioenen en coördinaten, door het
individuele bewustzijn [zij het ook onjuist] wordt ervaren als een 'verloop
van tijd langs die wereldlijn' 1 en als een 'reis door de tijd' van het individu.
Het individu is een 'fixed and unalterable thing', zeide Wells reeds in
1895. Zijn normale bewustzijn schijnt dit niet te wezen: het is haast enigs-
zins vrij, en in diezelfde mate van vrijheid irreëel.
De éénmalige, noch herhaalbare, noch voor nabeschouwing in een zelf
bijelkaargehallucineerd 'hiernamaals' vatbare, schijnbare levensloop die
wij ervaren, is met andere woorden het aequivalent in ons bewustzijn van
ons 'uit de aard der zaak bestaande', ondubbelzinnig enkelvoudige wezen.
Zij is de voor ons enig mogelijke vertaling van dit wezen, van dit 'fixed
and unalterable thing', in de taal der illusie. In de taal der platte, film-
achtige en zelfs op de meest stuntelige en vulgaire wijze bewegende
illusie. In de logischklinkende taal van de rede-en-orde-scheppende waan,
met haar talloze maatschappelijke, ethische en religieuze dialecten, affec-
taties, codes en dieven taalt jes, met haar slang van specialisten, bargoens
van theologen en psychiaters en aap-noot-mies van hervormers, radio-
sprekers en schrijvers van populaire artikels over het tijdprobleem. Ja, dit
alles.
Het lijkt nu nogal triest, maar gelukkig is de illusie van tijdsverloop en
causaliteit zó hardnekkig en zó allesomvattend, dat zij voor ons van veel
meer belang is dan de objectieve wereld, die het leven niet kent en door

1 Men zou aan de aldus onjuist waargenomen verschijnselen (tijdsverloop en opschui-
vend heden inbegrepen) het karakter van "principiële waarneembaarheid" kunnen toe-
kennen, en daarmede dus een evenzeer objectief bestaan als dat van de transscendente
wereld. Men moet echter niet uit het oog verliezen dat de normale (zintuigelijke) waar-
neming minstens even - en waarschijnlijk méér - verwrongen is dan de in elk geval meer
rechtstreekse paragnostische perceptie. En er mag dan ook eigenlijk geen discussie ont-
staan over de vraag op welke wijze de objectieve wereld het beste kan worden benaderd.
Zintuiglijk, materieel en logisch? Of rechtstreeks, tijdloos, zonder een fictief "nu" en
zonder subjectieve vooroordelen omtrent oorzaak en gevolg? Het tweede, dunkt mij,
al is dit niet de normale methode.
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het leven evenmin gekend kan worden. Het isjuist de illusie, die het geluk
en ongeluk op aarde allerminst illusoir maakt.
En voor het overige zal de hier uiteengezette tijdstheorie - zo zij mijn
credo belichaamt tot nu toe, behoeft zij daarom uw misschien hechtere
standpunt niet te ondermijnen - ondanks haar ogenschijnlijk en een beet-
je aangedikt cynisme, ondanks haar schijnbare verwerping van morele
, waarden, menigeen een gevoel van rust geven. Deze rust is een goed, en
bij dergelijk metaphysisch koekhappen ook niet al te hoog opgehangen
alternatief van evenzeer prijswaardige wensdromen met betrekking tot
persoonlijke en notabele onsterfelijkheid in een hiernamaals, dat half doel
en ook nog half leven en beweging vertegenwoordigt. Wij streven geen
doel na, en zullen het daarom ook nooit bereiken. Wij bewegen niet, en
zullen daarom ook nooit het eeuwige 'leven' ingaan. Er is geen zin en geen
wonder, zolang er nog een doel is. De ongeschapen kosmos, die mijnent-
wege met God vereenzelvigd mag worden, zou geen zin hebben als hij
nog een doel zou moeten bereiken.
Het bestaan van deze even doelloze als zinrijke, even kleine als grote kos-
mos, die zich dagelijks manifesteert in even merkwaardige zaken als si-
garenpeukjes en sterrenbeelden, en ons - misschien - één keer in ons leven
tegemoetkomt met de larie en de griezel van 'bovennatuurlijke' helder-
ziendheden, deze banale en toch kippevel veroorzakende kosmos, die ik
de eer heb een keer te mogèn commentariëren, - alsof ik anders gekund
had - is het enige wonder, en het zou het grootste wonder wezen wan-
neer er nog andere wonderen bestonden, hetgeen niet het geval is. Zo
is het al mooi genoeg. Wij kunnen er, en moeten cr trouwens wel erg
tevreden over zijn.

Noot van de Redactie.
In deze artikelen wordt de aandacht gevraagd voor zekere psychologische verschijn-
selen, die van grote betekenis blijken voor de wijsgerige opvatting van het menselijk
leven in de tijd. Terwijl het tweede art. stilstaat bij de feiten en daaraan enige conclu-
sies verbindt, opent het eerste zeer wijde perspectieven, waarbij de methodische fundering
achterwege blijft. De inhoud naar uitgangspunt en conclusies voor rekening van de
schrijvers latend, hebben we gemeend dat onze lezers van deze nieuwe gedachten over
het aloude probleem van de tijd met belangstelling zullen kennisnemen.
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OVER HELDERZIENDHEID IN DE TIJD

Gaarne voldoe ik aan de uitnodiging van de redactie een vervolg te schrij-
ven op het artikel van de Heer j.C.M. Kruisinga over het introspectieve
onderzoek naar het Dunne-effect. Wij beiden, de Heer Kruisinga en ik,
hebben ons in dejaren 1933-35 intensief bezig gehouden met het naspeu-
ren van proscopische elementen in de droom, door elke dag onze dromen
nauwkeurig op te tekenen en deze aantekeningen te toetsen aan voorval-
len, die we later beleefden. Daarbij bleek, zowel bij de Heer Kruisinga
,als bij mij, dat zo nu en dan, op meestal verwrongen wijze, zich in de
droom toevallige toekomstige voorvallen afspiegelden, op geheel overeen-
komstige wijze als ook elementen van incidentele voorvallen uit het ver-
leden, meestal geheel analoog verwrongen, zo nu en dan in de droomin-
tegraties optreden. De Heer Kruisinga heeft hierover in zijn artikel al een
en ander medegedeeld, zodat ik thans hier niet uitvoerig bij stil behoef te
blijven staan. Daarbij deed zich zowel bij de Heer Kruisinga als bij mij
de eigenaardigheid voor, dat deze proscopische elementen in hoofdzaak
betrekking hebben op de zeer nabije toekomst [de eerstkomende dag of
dagen] en dat proscopische effecten op langer termijn veel minder fre-
quent voorkomen. Door ons onderzoek, dat zich over vele jaren uitstrekt,
is het voor ons, die het verschijnsel zelve van zo nabij ervaren hebben, wel
practisch zeker, dat inderdaad zuivere proscopie bestaat, m.a.w. dat de
menselijke geest inderdaad over het vermogen beschikt, fragmenten van
toekomstig beleven gewaar te worden, zonder dat deze fragmenten logisch
kunnen worden voorzien.
Het spreekt natuurlijk wel vanzelf, dat dit verschijnsel, dat op het eerste
gezicht zo geheel indruist tegen de 'common sense', wijsg'erig van de
grootste betekenis is, en dat het dientengevolge ten zeerste gewenst zou
zijn, indien door een groot aantal onbevooroordeelde competente onder-
zoekers, dit droomonderzoek naar proscopische elementen zou worden
herhaald. Weliswaar zijn en worden telkens weer geïsoleerde gevallen van
dit zgn. Dunne-effect gerapporteerd, maar ook wanneer deze behoorlijk
zijn gestaafd door verklaringen van derden, kan men toch nooit bij zulke
geïsoleerde gevallen met zekerheid beoordelen in hoeverre hier slechts
sprake is van een zuivere coïncidentie. Immers millioenen mensen produ-
ceren millioenen dromen; coïncidenties zonder enig dieper verband met
later plaats hebbende voorvallen zullen dus zo nu en dan, dan bij de een
en dan bij de ander, onherroepelijk optreden. Bovendien gebeurt het maar
al te vaak, dat geheel te goeder trouw de overeenkomst tussen droom en
later plaatshebbende gebeurtenis door een soort onbewuste herinnerings-
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vervorming wordt opgesierd, daar bij zulk een geïsoleerd geval bijna nim-
mer de droom onmiddellijk werd neergeschreven. Hierdoor hebben zulke
geïsoleerde gevallen voor de ernstige onderzoeker op dit gebied slechts
weinig waarde.
Tot onze spijt heeft tot dusverre het regelmatig opschrijven van dromen
bij anderen nog slechts heel weinig navolging gehad, en de weinigen, die
het enige weken achter elkaar hebben geprobeerd, zijn er naar ons weten
niet in geslaagd een werkelijke reeks van meer of minder markante voor-
afspiegelingen, zoals wij dit bij onszelf hebben beleefd, te kunnen vaststel-
len. Het is dan ook helaas nog steeds een onuitgemaakte zaak, of dit Dun-
ne-effect, als regelmatig terugkerend verschijnsel, experimenteel meer al-
gemeen 'reproduceerbaar' is, ofwel, dat wij, zoals wel meer bij paranor-
male verschijnselen het geval is, in een uitzonderingspositie verkeren door
een bij ons meer gunstige psychische constellatie. Het ligt dan ook voor de
hand, dat men naar andere proefnemingen heeft uitgezien om het eigen-
lijke effect: het voorzien van een niet logisch te voorspellen toekomstig
voorval met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te constateren,
op een wijze, die voor elke belangstellende verifieerbaar is.
Het eerste grootscheepse experiment in deze richting, dat aanvankelijk
niet bedoeld was als een onderzoek naar een eventueel proscopisch ken-
vermogen van de menselijke geest, maar dat achteraf een belangrijke bij-
drage daartoe leverde, was het groep-experiment van Mr. Whately Ca-
rington, research officer van de Engelse Society for Psychical Research.
Carington koos geheel willekeurig uit een grote collectie tekeningen op
10 achtereenvolgende avonden een willekeurige tekening, en hing deze in
zijn studeerkamer aan de wand. Een groot aantal personen in Engeland,
Holland en Amerika werd verzocht hun indrukken op die 10 opeenvol-
gende avonden op te tekenen. Na een interval van enige weken werd een
tweede reeks, wederom over 10 opvolgende avonden verdeeld, uitgevoerd
en dit werd zo enige keren herhaald. De door de percipiënten opgezonden
tekeningen werden door een jury beoordeeld. De juryleden wisten niet
welke tekening op een bepaalde avond was opgehangen. Al naar de ge-
lijkenis met één der originele tekeningen van Carington werden aan de
inzendingen de cijfers I, 1/2en 0 toegekend. Met behulp van een statistische
methode werd nu gevonden, dat hoewel in het algemeen geen markante
gelijkenis optrad met het origineel op een bepaalde avond, er toch een
zeer opmerkelijke overeenstemming was tussen de originele tekeningen
en de 'reproducties' van de inzenders. M.a.w. de ingezonden tekeningen
van een bepaalde reeks, genomen als geheel, leken meer op de 10 originele
tekeningen van die reeks dan Op enige tekeningen van een andere reeks.
Het volgende was gebeurd: als bv. op Woensdagavond de afbeelding van
een hamer was gekozen, bleek er een bepaalde neiging om hamers te
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tekenen bij de percipiënten op te treden op Dinsdag, Woensdag en Don-
derdag, en veel minder op Maandag en Vrijdag. Er trad dus een concen-
tratie van treffers op om de bepaalde avond heen, maar niet scherp op
die avond. De percipiënten op een bepaalde avond bleken impressies te
verkrijgen van tekeningen, die op vorige avonden opgehangen waren,
maar ook, die op volgende avonden opgehangen zouden worden, zonder dat de
experimentator zelve wist welke deze zouden zijn. Een soortgelijke ver-
deling van de impressies was ook bij het Dunne-effect in de droom door
de Heer Kruisinga en mij reeds eerder geconstateerd.
Het positieve resultaat van Carington's experimenten bracht Dr Soal er
toe de resultaten over 128.000 kaartgissingen, door 160 personen onder
zijn leiding uitgevoerd, in dejaren 1934-39, opnieuw statistisch te onder-
zoeken. Deze experimenten, die ten doel hadden de telepathische vermo-
gens der proefpersonen na te gaan, waarbij dus telkens de kaart geraden
moest worden, die tegelijkertijd door de proefleider werd bekeken, had-
den geen resultaat opgeleverd. Het bleek nu, na hernieuwd onderzoek,
dat bij twee van de 160 personen, Mr B. Shackleton en Mrs G. Stewart,
een concentratie van treffers optrad op de eerste en tweede voorafgaande,
en de eerste en tweede volgende kaart in de reeks. Bij deze twee trad dus
weer hetzelfde spreidingsverschijnsel op.
Dit spreidingsverschijnsel, en daarmede tevens het proscopisch vermogen,
werd nu vervolgens door een lange reeks kaartproeven met Shackleton als
proefpersoon door Mrs K. M. Goldstein en Soal ~elfschitterend bevestigd,
en later evenzo met Mrs Stewart als proefpersoon.
De proefopstelling was daarbij als volgt: Op een tafel was een groot ver-
ticaal scherm geplaatst. Aan de ene kant van het scherm zat de proefleider
en aan de andere kant, onzichtbaar voor de proefleider, de assistent. De
proefleider had vijfkaarten te zijner beschikking, waarop de nummers I,

2,3,4 en 5 gedrukt waren, en tevens een lange gedrukte lijst met getallen
van I tot 5, in willekeurige volgorde. De assistent had een kartonnen doos
voor zich, waarvan de naar hem toegekeerde wand was weggenomen. Op
de bodem van deze doos lagen vijfkaarten op een rij, met de rugzijde bo-
ven. Op elke kaart stond een dierfiguur afgebeeld. De kaarten waren voor-
af door de assistent geschud. De proefleider hield nu telkens voor een ope-
ning in het scherm aangebracht, de kaart met het cijfer [1,2,3,4, of 5], dat
als volgend cijfer voorkwam op de lijst, waarna de assistent de kaart op-
nam behorend tot hetzelfde cijfer [tellend van links naar rechts] en deze
bekeek. De proefpersoon in een andere kamer schreef dan zijn indruk op,
na een signaal van de proefleider. Op deze wijze kon scherp worden vast-
gesteld, dat bij de Heer Shackleton een concentratie van treffers optrad
bij de in de reeks opvolgende kaart en verder in mindere mate bij de in de
reeks vooràfgaande kaart.
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Hij bleek dus in staat te zijn een indruk vóórafte zien, die de assistent een
paar seconden later zou krijgen. Voerde men het tempo van één kaart per
2'/2 sec. op tot één kaart per 1'/2 sec., dan bleek genoemde concentratie te
verschuiven op de tweede volgende kaart in de reeks. \Verd het tempo ver-
traagd tot één kaart per 5 seconden, dan verdween elk paranormaal effect.
Ook bleek het effect geheel te verdwijnen, indien de assistent de kaarten
.niet inkeek. Hieruit volgde, dat niet de kaart als zodanig door de proef-
, persoon werd waargenome~1, maar de toekomstige indruk, die de assistent
zou verkrijgen bij het1<ijken naar de kaart. Men had dus blijkbaar in dit
geval met proscopische telepathie te doen.
Geheel dezelfde effecten bleken op te treden [verschuiving van de con-
centratie op de tweede volgende kaart bij opvoering van het tempo tot 1'/2

sec. en verdwijning van het effect bij verlangzaming tot 5 sec., ofbij niet
kijken van assistent naar door cijfer aangewezen kaart] bij vervanging van
de geprepareerde willekeurige cijferlijst door een zak met fiches van 5
verschillende kleuren, waaruit door de proefleider willekeurig gegrepen
werd.
Door deze proeven is het bestaan van een vermogen van de menselijke
geest, om een toekomstige niet logisch afleidbare mentale indruk te voor-
zien, met zekerheid aangetoond, even zeker als welk ander wetenschap-
pelijk feit dan ook. [De toevaJskans voor zulk een concentratie van tref-
[ets als bij ShackletonÏn de gemaakte reeks voorkwam, bédraagt ,;" ; het
aantal kaartproeven bedroeg I 1.000.]

Wij kunnen thans met zekerheid zeggen: de proscopie bestaat, en dit betekent
een totale omwenteling in' onze \vereldbeschouwing, daar hierdoor het
begrip 'tijd' in een geheel nieuw licht verschijnt.
Wat is eigenlijk tijd? Laat ons trachten dit probleem e'ensnader te bezien.
Bij het 'gewone' waarnemingsproces, d.w.z. het waarnemingsproces, zoals
wij dit opvatten in tijd en ruimte, wordt een zintuig [bv. het oog] geprik-
keld en wordt de storing via een zenuw electrisch naar de hersenen over-
gebracht. Dit alles laat zich natuurkundig nagaan. Maar dit verklaart in
genen dele hoe daarvan de bewustwording van de prikkel het gevolg kan
zijn. Het proces van bewustwording is een mysterie, waaromtrent de
physiologie ons niets naders leert. Ja, dit proces zoals wij dit dagelijks er-
varen is een even groot mysterie als de helderziendheid in de tijd. De
enige reden waarom het normale verstand zich tegen het aannemen van
prognosie a priori meent te moeten verzetten, is dat dit normale verstand
niet critisch genoeg is, niet scherp genoeg ziet, om te beseffen, dat de be-
wustwording geheel algemeen een volkomen raadsel, een probleem is, dat
het gewone natuurkundige denken verre te boven gaat. Evenmin als wij
onze eigen schaduw kunnen inhalen, zullen wij ooi t weten, hoe wij weten.
Dit wil echter niet zeggen, dat elke vooruitgang in de richting van een op-
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lossing van dit probleem onmogelijk is. Wij kunnen enCl'zijds onbevoor-
oordeeld nagaan wat de feiten ons leren, en anderzijds onderzoeken in
hoeverre wijsgerige overdenking ons enige richtlijnen kan verschaffen.
De feiten leren ons nu onomstotelijk, dat het individuele bewustzijn in ieder
geval een functie is van de physische structuur van het vierdimensionale
[d.w.z. het zich in tijd en ruimte uitstrekkende] hersensubstratum, waar-
mee bedoeld wordt dat 'steeds' de gewaarwording van het totale leven,
van geboorte tot dood, - op een of andere wijze - onderbewust op de ach-
tergrond van het normale bewustzijn aanwezig is, zodat ons te allen tijde
een détail van gebeuren te binnen kan schieten, hetzij van hetgeen wij
reeds beleefd hebben, hetzij van wat ons nog zal overkomen, zonder dat
daarbij van enige logische afleiding sprake is. [Dat de proscopische
perceptie [ogenschijnlijk] een hoge uitzondering is, doet aan deze uit-
spraak niets af; wat hier slechts geldt, is dat het optreden van zulk een
proscopische bewustwording thans onweerlegbaar is vastgesteld.]
M.a.W. voor de diepere wortels van ons bewustzijn is de toekomst even
werkelijk als het heden en het verleden, en is er als zodanig geen 'volgorde
in de tijd', maar uitsluitend een zijn van gebeurtenissen. We hebben hier te
doen met een vorm van perceptie, waarin het leven bij wijze van tijd-
ruimtelijk panorama wordt ervaren, waarbij aan dit ervaren nàch een
dynamisch, nàch een statisch karakter, maar alleen een zuiver zijns-ka-
rakter kan worden toegekend. Er is dus geen sprake van een [tijdelijk
opgevat] begin van deze perceptievorm, nàch van een einde, en evenmin
van een eeuwige duur daarvan. De vraag wat er gebeurde vóór deze
zijns-perceptie, en wat daarná, is dus volkomen zinloos, en bewijst alleen
slechts dat de vrager het wezenlijke van deze zijns-perceptie alsnog voor-
bijgaat.
Tot zover de feiten. Maar wat leert ons nu de wijsgerige overdenking?
Laat ons beginnen met het leven van het 'normale' standpunt te beschou-
wen. De 'man in the street', - en daai'toe behoort in dit opzicht de over-
weldigende meerderheid, - is de volgende mening toegedaan: het ver-
leden is àl, wat heeft bestaan; het nu is al, wat bestaat; terwijl de toekomst
alles omvat, dat nog niet bestaat, maar eens zal bestaan. \'Vijzouden nu
deze commentator van de 'common sense' de vraag kunnen stellen; 'heeft
dit 'nu' ook enige uitgestrektheid in de tijd?' Na enige aarzeling zal daar-
op het antwoord luiden: 'Neen, natuurlijk niet! Het 'nu' heeft generlei
uitgestrektheid, het omvat nog geen duizendste, ja nog geen millioenste
seconde, het is een 'punt op de tijdslijn' .'
Maar in het 'nu', dat in het geheel geen tijdelijke uitgestrektheid bezit,
kan vanzelfsprekend geen enkel gebeuren begrepen zijn, kan van enige
verandering geen sprake zijn. En toch is ieder redelijk denkend mens ervan
overtuigd, dat het gebeuren, zoals wij dat bleven, een objectieve grond-
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slag moet hebben, d.w.z. zijn grondslag moet hebben in iets dat bestaat.
Het gebeuren ontstaat nu voor onze geest door vergelijking van twee in de
tijd op elkaar volgende situaties. Wil nu dit gebeuren een objectieve grond-
slag hebben, dan moeten derhalve beide situaties op een of andere wijze
tegelijk bestaan, m.a.w. aan het gebeuren, zoals wij dit in de kenvorm van
tijd en ruimte ervaren, moet een objectief ;;;ijn ten grondslag liggen.
Ook een enigszins andere beschouwing van deze in de grond zo raadsel-
achtige'nu-beleving' leidt tot dezelfde onvermijdelijke gevolgtrekking. Elk
'nu' heeft nI. het karakter van voltooidheid, -tegelijk dat iets gebeurt, is
het al gebeurd. Wanneer bv. de kop van een trein een seinpaal passeert,-
is dit passeren reeds tegelijk een voldongen feit. M.a.w. het 'nu' is niet
alleen tegenwoordige tijd, maar tegelijk voltooid tegenwoordige tijd. Het
heden is, tegelijk dat het intreedt reeds verleden. Het zou dus voor de
'common sense' commentator als heden moeten bestaan, maar tegelijk
als 'verleden' niet meer bestaan. Deze tegenstrijdigheid is alleen op te hef-
fen door als objectieve grondslag slechts een zijn van gebeurtenissen aan
te nemen, hetgeen wil zeggen, dat het mogelijk moet zijn dezelfde objec-
tieve wereld in een andere kenvorm te beleven, waarbij de volgorde in de
tijd is opgeheven. Inderdaad wordt dit door het optreden van zuivere
proscopie bevestigd. In plaats van ons daarover te verwonderen - zoals
men bij meer oppervlakkige beschouwing geneigd is te doen - zouden wij
er ons juist over moeten verbazen, wanneer de proscopie niet zou kunnen
worden geconstateerd!
Van groot belang is het verder in dit verband, de aandacht te vestigen op
het feit, dat ook het moderne natuurkundige denken geheel met boven-
staande beschouwingen parallel loopt. Beschouwt men de zuiver natuur-
kundige verschijnselen als op zichzelf staande groep, - als abstractie van
de werkelijkheid - dan blijkt reeds dat de vierdimensionale opvatting van
het 'zijn der gebeurtenissen' [waarbij we ons nu beperken tot zuiver phy-
sische gebeurtenissen] ons in staat stelt een schema te ontwerpen, waarbij
de waarnemingen van dezelfde physische objectieve wereld voor meer-
dere, in plaats en beweging verschillende, waarnemers tot één logisch
samenhangend geheel verenigd worden, terwijl, wanneer men zich op het
vóórrelativistische standpunt van absolute tijd en ruimte stelt, deze waar-
nemingen onderling tegenstrijdigheden vertonen. Het zijn volgens de
moderne relativiteitstheorie niet de voorwerpen, maar de gebeurtenissen
waaruit de objectieve wereld bestaat, waarbij de tijd en de ruimte nog
slechts een soort amorphe combinatie met elkaar vormen, zodanig, dat
wat voor de ene waarnemer een zuiver tijdsverschil is, voor de andere
waarnemer gedeeltelijk een ruimtelijke afstand en gedeeltelijk een tijds-
verschil kan zijn. De inzichten, waartoe de ontdekking der zuivere pro-
scopie ons op psychologisch gebied voert, kunnen als een pendant op het
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terrein van de levensverschijnselen van deze moderne natuurkundige ont-
wikkeling worden beschouwd.
Maar met het herkennen van het zuivere zijnskarakter van de objectieve
wereld moet toch nog nader worden bezien, hoe nu de illusie ontstaat van
het heden, dat opschuift. Men zou deze vraag kortweg kunnen beantwoor-
den door te zeggen dat dit [de illusie van een opschuivend nu] de speciale
wijze is, waarop het tegelijk van alle percepties, van geboorte tot dood,
wordt ervaren. Het is echter niet onbelangwekkend de speciale aard van
deze illusie wat nader te beschouwen. We kunnen dan opmerken dat:
Ie] alle percepties, van geboorte tot dood, in wezen tegelijk worden erva-
ren. [Men zou niet mogen zeggen 'gelijktijdig ervaren', want dit zou in-
houden dat het vierdimensionale zijn weder op zijn beurt een in een
'tijd achter de tijd' verlopende geschiedenis zou hebben; het zijn van de
objectieve wereld moet echter als een zuiver zijn worden opgevat, los van
. enige tijdlijke volgorde, dus nàch dynamisch, nàch statisch] .Verder ech-
ter schijnt ons de onmiddellijke ervaring te leren dat:
2e] de percepties, de een na de ander, in de tijd worden ervaren, en wel
zodanig, dat elke gewaarwording, die we beleven, het nu-kenmerk heeft.
Hoe kunnen nu deze onder Ie] en 2e] genoemde opvattingen worden
verenigd? Men zou met recht kunnen beweren, dat twee wezens, uit-
gerust met twee verschillende mechanismen van gewaarwording, van de-
zelfde objectieve wereld ook twee geheel verschillende opvattingen zou-
den kunnen verkrijgen. Deze twee verschillende wezens zouden dan wel-
licht tegelijk in de mens wonen; het subliminale bewustzijn, dat het leven
als een panorama van percepties tegelijk ervaart [waarbij dit ervaren als
niet-tijdlijke handeling moet worden opgevat], en het 'normale' bewust-
zijn, hetwelk het leven ziet als een tijdlijke opeenvolging van gebeurte-
nissen.
Maar al onze onderscheidingen van onze binnenwereld in 'subliminaal
bewustzijn' en 'normaal bewustzijn' zijn slechts onbeholpen pogingen om
de ware structuur van het bewustzijn, zoals wij dit onmiddellijk hebben,
te beschrijven. In werkelijkheid schittert de geest in vele kleuren, is het
bewustzijn één, en moeten wij hiervan bij onze overwegingen rekenschap
trachten te geven. Dé beide onder Ie] en 2e] genoemde kenvormen treden
nu evenzo tegelijk, elkaar wederzijds doordringend, als één amalgama in
het éne bewustzijn op, - de geest trekt zich nu eenmaal van de logica bitter
weinig aan, èn onderscheidt logisch twee geheel verschillende kenvormen,
èn verenigt ze a-logisch tegelijk tot één nuancering.
Alvorens te pogen deze éne nuancering nader te omschrijven, voor zover-
re mij dit mogelijk is, verdient het ter verduidelijking van het volgende
aanbeveling, het a-logische element eens nader te beschouwen, zoals zich
dit aan ons voordoet in het droombewustzijn. Het komt bv. in de droom
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dezer beïnvloedingen, zodat elke gebeurtenis op zichzelf niet zou kunnen
bestaan. Het aldus gedefinieerde causale verband kan dan mathematisch
als de kernfunctie van een integraalvergelijking tot uitdrukking worden
gebracht. Maar in wezen is dit causale verband even weinig reëel als de
meridianen en de breedtecirkels op de aardglobe. 1

De gehele exacte wetenschap is, hoe verdienstelijk ook, met betrekking
tot het wezen van het zijn een lege huls, een schema waarbij de verschil-
lende gebeurtenissen - door onze speciale geestelijke bril en alleen daar-
door - met elkaar in verband worden gebracht en als zodanig de ene
gebeurtenis met de andere gebeurtenis wordt 'verklaard'. In dit opzicht
kan men met recht beweren, dat ook 'de kennis der dingen' in laatste in-
stantie afgeleide zelfkennis is. Maar wat de gebeurtenissen op zichzelf zijn,
dat blijft ook voor de exacte wetenschap voor altijd een gesloten boek.

1 Voor lezers, die met de mathematische symboliek der relativiteitstheorie vertrouwd
zijn, kan het boven bedoelde als volgt nog scherper worden ingezien. Stelt men de massa-
verdeling in tijd en ruimte voor door F (x,y,z,t), waarin x,y, en z. de ruimte-coördinaten
en t. de tijdcoördinaat voorstelt, dan kan men altijd een functie tjJ=tjJ (x,y,z,t) zódanig
bepalen, dat voor elk willekeurig punt x,y,z,t, geldt:
F (x,y,z,t) = J tjJ (u,v,w,-r) F (x + u, y+v, z+w, t +-r) V g du dv dw d-r
waarin de integraal over het gehele (in het algemene geval gebogen) tijdruimte-
continuum moet worden uitgestrekt, waarbij de factor '.'g van de maatstructuur
(kromming van het continuum) afhangt. Neemt men nu de kromming van het conti-
nuum aan, dan volgt hieruit (volgens de relativiteitstheorie) de massaverdeling in tijd
en ruimte, terwijl ook omgekeerd bij elke massaverdeling in tijd en ruimte een be-
paalde maatstructuur (kromming) behoort, zodat inderdaad bij elke mogelijke ver-
deling F (x,y,z,t) de bijbehorende functie tjJ door oplossing van bovenstaande inte-
graal vergelijking naar de kernfunctie gevonden kan worden. Deze functie vertegen-
woordigt dan bovenbedoelde causaliteit in de vierdimensionale wereld.
Hieruit volgt wel zeer duidelijk de zuiver subjectieve [geestelijke] natuur van alle
samenhang tussen de gebeurtenissen. Een geheel andere vraag is echter wat nu
eigenlijk F [x,y,z,t,] 'op zichzelf' is. Dàt het iets is op zichzelf, valt niet te loochenen.
Want er is bestaan.
Maar evenmin, om met Eddington te spreken, als de regels van het schaakspel
kunnen onthullen of de stukken van hout, been, of ander materiaal vervaardigd
zijn, - evenmin zal de exacte wetenschap op deze laatste vraag naar het wezen
der dingen een antwoord kunnen geven ...
Litteratuur: S. G. Soal: The Experimental Situation in Psychical Research (uitgave
der Britse S.P.R., Londen 1947)
Ir Dr J. M. J. Kooy: Tijd, Ruimte en Paragnosie (Tijdschrift voor Parapsycho-
logie, jaargang XV, pp. 144-161).
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Willem Loeb

WERVELWINDJES

Wanneer Ge het leven achterwaarts bekijkt,
Wie heeft er meer dan luttel schijn bereikt?
Het moge soms een uchtendgloren schijnen,
De vraag is wat het aan het einde blijkt.

Den meesten is de ouderdom een last
Binnen een schema, waar ge niet meer past.
Toch blijft ge hangen, zonder blos of schaam,
Totdat de Groote Knoker U verrast.

Dit was de visie: staande voor een bed
De schroef der knuisten om een keel gezet
En toen - was 't inzicht, zelfbehoud of vrees? -
Iets heeft het plegen van de daad belet.

Zwaar stroomt het trager bloed door ouder aar
En loomer wijst vermoeider hand-gebaar;
Gelijk een laatste stille ommegang
Maakt heel het lijf zich voor den eindslaap klaar.

Ge merkt het minderen der zeewaardigheid
Aan 't stadig slinken uwer vaardigheid.
Bewimpelde pleizierboot op een plas
Drijft ge zo'n beetje voor de aardigheid.

Ziet gij dien witten band rondom mijn bast?
De Groote Merker heeft mijn tronk betast
En met één scherpen blik mijn voosheid keurend
Zijn oordeelsteeken op mijn stam gekrast.

'k Hoor in den nacht der treinen luid gesteun
En van een hond het jammerlijk gekreun
- De malle maan giet melk over mijn tafel -
Wat weemoed hijgt en kermt er in dien deun?

'k Zie jonge meisjes, schoon als miniaturen,
Met roode lipjes in een leegte turen
En 'k gis, wat in die teere kopjes broeit
En vraag mij, somber, af hoe lang 't zal duren.
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'k Wacht bij een halte langs de groote lijn
Op het naadren van den lieven, laatsten trein
- Rondom slechts steppe en 't gekras van raven-
Zou er een plaats voor mij besproken zijri?

Het klein gedonder is niet meer gewild
Als 't levenslied naar binnentoe verstilt;
Ge ziet den waanzin in van 't hijgend racen
En wordt van buiten hard, van binnen mild.

(Begonnen Maart I949 / Uit: "De Kalaharischloffer")
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XIII

De buitendeur sloot hij altijd, bij gaan of komen, of het een porceleinen
deur was. Dit was een overblijfsel uit de tijd toen hij nog geen sleutel had
en op uren, dat hij niet uit had mogen gaan, de deur opende door zijn
arm door het raampje te steken, waarvan Nel de knip had omgedraaid.
Selhorst had dit nooit ontdekt; niettemin had hij een antipathie opgevat
tegen het zachte binnenkomen, alsof een zesde zirituig hem waarschuw-
de, dat dit in het verleden iets te betekenen had gehad. Hoewel Philip
dit wist, en meestal geen bijzondere redenen had om Selhorst te irri-
teren, kon hij met de gewoonte niet breken. Het zat nu eenmaal in zijn
handen, dit zachte openen en sluiten.
Die middag sloop hij de trap op, en nauwelijks had hij de deur van zijn
kamertje geopend, of hij werd een ongewone luchtstroom gewaar. Toen
hij zijn hoofd om de deur stak, was het eerste wat hij zag, dat zijn bed was
opgemaakt; hij staarde ernaar alsof hij getuige was van toverij. Na zijn
tas te hebben uitgepakt, gluurde hij op de gang om er zich van te ver-
gewissen, dat Sclhorst thuis was. Ook de waskom was geleegd. Hij ver-
zonk in een langdurige dromerij over de metamorphose van het kamertje.
Het. raam stond open; de loshangende slip van het papier met' Al wat
in boecken steeckt, is in dit hooft gevaren' bewoog zich langzaam in
de tocht. Hij sloot de deur en ging zitten, nadenkend, bezorgd. 'Gister-
avond heeft hij me 'n kwartje gegeven,' mompelde hij, 'maar wat
heeft dit te betekenen? God, laat hijkalm blijven; jezes, geen beroerte
vanavond ... '
Taferelen van ziekbed en gasthuistransport traden hem voor de geest:
de geweldige slag van een machtig vallend lichaam, onmiddellijk om-
zwennd door bleke vrouwengedaanten, die een leeg huis in beslag namen,
koortsachtig om ijszakken prevelend, alsof zij de zieken waren, die het
in bed niet hadden kunnen uithouden. En het schuldgevoel. Peinzend
staarde hij naar de grond, en weer klom zijn blik naar het raadselachtig
opgemaakte bed. 'Ik laat Nos Jungit verrekken,' zei hij hardop. Even
later sloop hij naar beneden; toen hij in de hel verlichte keuken ver-
scheen, stond zijn gezicht bleek en betrokken.
'Heb jij 't bed opgemaakt?' vroeg hij, zonder te groeten.
Uit de oven van het electrische fornuis was het bakblik halfuitgetrokken:
de ijzeren vorm bevatte een dampende rozijnencake. Op een van de
fornuisplaten werd vlees gebraden. Toen Nel bevestigend had geknikt,



S. VESTDIJK

scheen hij alles over het bed vergeten te zijn, en lichtte schalen op om
geuren op te snuiven, en porde met zijn vinger in wat er van de cake voor
hem toegankelijk was.
'Dat is 't mooie van koken: dat 't allemaal tegelijk gebeurt. Niet als
in 'n fabriek, waar de ene werkman niet weet wat de ander doet. Ik zou
't liefst kok worden. Nog mooier zou zijn, als je 't ook tegelijk opat, zo
dadelijk van 't fornuis af. Net als bij Homerus, zo ongeveer. Maar zeg,
heb je 't bed uit jezelf opgemaakt?'
Zij maakte een schampere schouderbeweging van 'loop door,' en keek
gebogen hoofd naar hem om, de hand aan een van de knoppen van met
het fornuis:
'Hij zei 't.'
'Waarom dan?'
'Weet ik 't. Hij is op je kamertje geweest.' - Zij draaide de knop om, zodat
het fornuis ervan dreunde.
'Verdomme ... Moest je 't hele kamertje doen?'
'Ja, 't ergste, en 'k moest de boel luchten. 't Stonk er, zei hij.'
'Hm ... De wolken pakken zich boven mijn onschuldig hoofd samen .
Ik geloof, dat 'k 'm maar smeer, onder medeneming van enkele spijzen .
Was hij nijdig?'
'Niet meer dan anders. Gewoon.'
'Gewoon,' herhaalde hij met ten hemel geslagen ogen, 'als 'k straks met
'n bloedende hoofdwond onder de tafel lig, vind je 't ook gewoon. Verdom-
me, en 'k had juist 'n nieuw leven willen beginnen vandaag ... Gewoon ...
Durus est hic sermo ... Maar vertel toch eens wat meer, vrouw!' riep hij
met barse pathetiek, 'laat me toch niet langer in onzekerheid! Kwel-
duivelin! Vertel op: hoe was hij, wat zei hij, hoe keek hij, wat was je
indruk? ... Nee, Nel, werkelijk, ik knijp 'm als tienduizend dieven .. .' - Hij
was dicht bij haar komen staan en schoof zijn hand onder de schortband
op haar schouder. - 'Wat ruik je weer heerlijk.'
Haastig bracht zij de hand naar de schouder, en maakte rythmisch
wegknippende bewegingen met de vingers, alsof zij zich afstofte. Hij
liet los. - 'Ik zou me maar niet ongerust maken. Je kletst je er wel weer
uit. Hij was niet nijdiger dan anders, en slaan doet hij je tóch niet meer.
Wat kan 't je dan schelen?'
'Nee, maar hij zegt 't misschien weer .. .'
'Och, trek je daar toch niks van aan ... Da's toch gekheid.'
'Gekheid ?... O,je bedoelt, dat't gekheid is, dat ik me er iets van aantrek.
Je drukte je enigszins onbeholpen uit. .. Fieri potest, ut recte quis sentiat,
ad id quod sentit, poli te eloqui non possit ... Nee, dat is waar, slaan doet
hij me niet meer, de laatste twee jaar; onlangs hebben we de verjaardag
van 't heugelijke feit gevierd met 'n sparring match in de huiskamer ...
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's Waar. juist, juist, juist. Goed. - Goed. - Hè, die Hovenius zit de hele
middag al in m'n kop ... Zeg, heeft je man nog werk?'
Enigszins stuurs knikte zij.
'Anders werk ik wel voor je, hoor. Non scholae, sed vitae discimus, zoals
Seneca al sinds eeuwen bij monde van Dr.F.G.M.L. Hovenius verkondigt.
De kleinen ook goed?'
'Ik zou nou maar naar boven gaan, als 'kjou was. Des te eerder weetje 't.'
'Ik merk 't al, ik ben weer te veel. De Vestaalse maagd stuurt haar
hogepriester naar't Capitool om 'n pak op z'n ziel te krijgen van jupiter
tonans, - goed. Dan ook maar dadelijk. Illico. Zeg jij dan zo lang 'k
boven ben de Elegie auf den Tod eines jünglings op, dat is lang en
vervelend genoeg: Banges Stöhnen, wie vorm nahen Sturme, hallet her
vom öden Trauerhaus .. .'
'Schei nou maar uit met je verzen, Philip,' riep ze hem na.
Verwonderd draaide hij zich om; toen hij zag, dat zij het meende, ver-
liet hij schouderophalend de keuken. Bovengekomen, luisterde hij
enige tellen aan de huiskamerdeur, liep toen naar de klerenhanger, waal'
hij zijn vingers over Selhorst's jas, stok en buitenbouffante deed glijden:
een bezwerende liefkozing, een kalmerend hypnotiseren, en stond daarna
nog geruime tijd voor de deur te wachten, minder luisterend dan wel moed
verzamelend, ofluisterend hoogstens zoalsmen luistert naar iets dat er wel
is, maar dat naar menselijke berekening geen geluid kan voortbrengen.
Hij naar binnen, en zag wat hij al geraden had: Selhorst sliep. Onder
het slapen snurkte de oude man zelden of nooit, maar nu sliep hij in een
houding waarin ieder ander zou hebben gesnurkt. Knikkebollend zat hij
achter de tafel, de armen wijd uit over het tafelblad, zijn kin achter de
grijsblauwe bouffante duikend, telkens wanneer zijn hoofd op zijn borst
zakte, met de behoedzame traagheid van een te water gelaten schip,
waarbij het laatste, machteloos versnelde knikje de plons verbeeldde,
begroet door hoogmoedige reders, besproeid met champagne. Tussen
zijn armen stond het half geleegde glas mineraalwater, kalm en blauwig
glinsterend, bescheiden parelend in het rosse avondlicht, dat de kamer
vulde en zijn grootste gloed ontvouwde ter hoogte van het buffet, zonder
evenwel hetjongensportretje te beroeren, dat achter een gordijnschaduw
schuil ging. In deze blauw-rode lichtverdeling had zijn wit haar de
qualiteit van het fijnste gesponnen glas, bros en breekbaar, vol van een
onaantastbaar wit licht, gedurende een geheel leven verzameld. Hij had
niet gelezen; nergens in de kamer was een boek te bekenn~n; hij sliep.
alleen maar, onregelmatig, doch onhoorbaar ademend, gekruisigd met
zijn armen ter weerszij van het glas mineraalwater.
Geruime tijd bleef Philip bij de deur staan kijken, niet wetend in welke
zin hij dat knikkende hoofd tegemoet moest komen, in welke zin hij de-
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natuur moest helpen. Al kon iedere knik rechtstreeks tot ontwaken leiden,
het leek tevens een nadrukkelijke bevestiging van de bestaande toestand,
alsof dat grijze hoofd als een héipaal de slaap ingeslagen werd. Zo paars
in zijn gezicht was Selhorst de laatste tijd nog niet geweest, de rosse gloor
en de blauwe schemer schenen elkaar op zijn wangen rendez-vous te
geven: dit was, misschien, een reden om hem te wekken. Toch deed hij
niets, en bleef maar wachten. Het was heel stil in de kamer, alleen van
de straat drong het geluid van spelende kinderen door.
Opeens bemerkte hij, dat Selhorst zijn linkeroog halfgeopend had. Dit oog
keek ongeveer in de richting van het glas, sloot zich toen weer; het hoofd
daalde, maar niet tot de knik toe; het hoofd rees, - rees, -ja, hier kwamen
wil en nekspieren aan te pas, - het hoofd hing nu bijna achterover; er
volgde een proestend geluid, dat ook een snik kon zijn; en het hoofd had
eindelijk zijn menselijke positie tussen de twee zware schouders hervonden
en was een wakend hoofd geworden, een woest en verstandig oudeman-
nenhoofd, waarvan de ogen enkel nog gesloten waren.
'Selhorst,' mompelde de oude man, en opende de ogen, het rechter na
het linker.
Hij wilde toeschieten. Hij wist wat dit te betekenen kon hebben. Er
volgde nog meer, een gepruttel, waarvan hij alleen het woord 'allemaal'
verstond, op bevend verwijtende toon uitgebracht. Toen keek Selhorst
naar het glas mineraalwater, sarcastisch herkennend.
'Dag, oom. U heeft geslapen, zie 'k. Ik kom juist van school.'
'0, ben jij daar?' zei Selhorst, zich uitrekkend, 'sta je daar al lang,
jongen ?'
'Neen, oom. 't Is pas even overvijven. Ik had nogwat gewandeld, niet lang'.
'Dan heb 'k 'n half uur geslapen.' - Hij keek naar de pendule. - 'Ik
heb zeker gedroomd; ik heb 'n gevoel of'k twee uur geslapen heb.'
'Weet u nog wat u gedroomd heeft?' vroeg Philip, zich naderbijwagend,
in gedienstig voorovergebogen houding.
Selhorst wreef zich met beide handen de ogen uit, waarna hij zijn.
knokkels bekeek en zijn trouwring, die te wijd geworden was, op zijn
plaats schoof. - 'Hè, hè,' zei hij met een zware zucht.
'Zal 'k u nog wat water inschenken?' - Hij stond nu vlak bij Selhorst,
boog zich voorzichtig voorover en drukte een zoen op het doorploegde
voorhoofd.
Ook deze tweede vraag werd niet beantwoord: Selhorst keek hem wel aan,
maar scheen met zijn gedachten elders te zijn, en het sarcastische masker,
.dat telkens weer van boven naar beneden over zijn gezicht wilde glijden,
had geen betrekking op hém, dat wist hij zeker. Dus wist hij nóg niets.
Maar hij durfde zich niet langer bloot te stellen; hij durfde zich door
,geen vraag zekerheid te verschaffen; dus wendde hij zich met een 'ik
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ga maar aan 't werk, oom' naar de deur, toen hij achter zich een gegrom
hoorde, dat zijn hart bijna deed stilstaan.
'Huh ... Zeg ... Zeg, draai je 's om; wat staje daar eigenaardig.' - Philip
draaide zich om. - 'Zeg, ik ben vanmiddag op je kamertje geweest. Dat
is geen kamertje voor iemand die studeert, 't is totaal verwaarloosd. 't Is
'n varkenshok. Ik had veel zin Nel 'n uitbrander te geven, maar 'k heb
me ingehouden. Ik heb 'r gezegd de boel in orde te maken en te luchten.
Let jij d'r ook een beetje op, dat die meid daarvoor zorgt. 't Is 'n goed
meisje, maar van sommige dingen heeft ze geen benuL .. '
'Ja oom.' - Hij slikte, bevochtigde zijn lippen, zijn mond was kurkdroog.
Hij kon zijn oren niet geloven, maar zorgde ervoor niet te laten blijken
hoe blij hij was.
'Hoe is 't op school gegaan?'
'Uitstekend, oom !Vanmorgen Nederlands gehad, er was'n nieuwe leraar,
nogal aardig; en natuurkunde en zo; en vanmiddag Duits en Latijn .. .'
'0 ja, Latijn,' gromde Selhorst, 'ave Caesar morituri salutari, - niet
bepaald de taal waar je 't meest aan zult hebben in je latere leven .. .'
'Nee, oom, maar 't is 'n goede hersengymnastiek.'
'Dat weet 'k nog zo net niet. Maar je hebt 't nodig voor later, na je
eindexamen ... voor wat we dan van plan zijn ... Maar zo ver zijn we nog
niet. Nu maar eerst hard aan 't werk. Poot aan spelen. Begrepen?'
'Ja, oom, natuurlijk! Dat spreekt vanzelf! 0 ja, oom, dat had 'k u nog
niet verteld: ze hadden me gevraagd, dat wil zeggen al voor de vacantie,
om 'n revue te schrijven voor de aanstaande uitvoering, in verzen. Ik had
't eerst op me genomen, maar vandaag heb 'k gezegd, dat 'k 't niet doe,
om m'n schoolwerk. 't Zou te veel van m'n tijd vergen.'
Hoewel de blik van zijn ongelijk grote ogen een zeker wantrouwen
uitdrukte, gromde Selhorst goedkeurend. - 'Ja, verzen ... Zeg, je gaat niet
meer uit, hè? We eten om halfzes .. .'
Dat had ik niet hoeven te zeggen, dacht hij op de gang, dat had ik beter
in reserve kunnen houden... Overigens voelde hij zich doodgelukkig ;
hij maakte een bescheiden begin met het opruimen van zijn boeken en
papieren, en floot en zong en stak een sigaret op, waarna hij vol ijver aan
het werk ging. Het vraagstuk of Selhorst werkelijk vergeten was, dat hij
Nel een week te voren had verboden ook maar een voet in zijn schandelijk
verwaarloosd kamertje te zetten, of dat hij alleen maar gedaan had alsof,
hield hem niet lang bezig. Toen hij een kwartier gewerkt had, werd hij
ongedurig, en sloop naar de keuken.
'Nou?' vroeg Nel, die bezig was peterselie te hakken. Het met knoppen
bediende fornuis was leeg, op de aardappelpan na. Haar popperig
gezicht droeg een moederlijk bezorgde uitdrukking; alleen de ogen waren
hol en niet te lezen onder het recht neervallend lamplicht.
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'O.K.' zei hij, en strekte beide armen uit, 'hij heeft 't niet gezegd.'
'Zie je wel.'
'Hij zei, dat jij m'n kamertje verwaarloost, - nee, word nou niet boos! - we
laten 'm rustig praten, - hij was in elk geval niet kwaad op je. We zullen
't er maar op houden, dat hij 'n nieuw leven begonnen is, min of meer,
net als ik - min of meer. Hij heeft mij een aardig klein slavinnetje ten
geschenke gegeven, die m'n sponde niet deelt, maar alleen opschudt, die
m'n ... '
'Schei nou maar uit,' zei zij, op zulk een geprikkelde toon, dat hij haar
met open mond bleef aanstaren, en toen verward de ogen neersloeg,
waarna hij naar de schoorsteenmantel liep en de eierwekker in de hand
nam. Nel was met hakken opgehouden; geen ander geluid dan het prutte-
len van de aardappelen verstoorde de stilte. Hij voelde wat te moeten
zeggen, maar bevond zijn hoofd leeg aan woorden, en verwonderde zich
hierover. Gedachteloos, met de rug naar haar toe, - hij ried, dat zij zich
niet meer bewogen had na het neerleggen van het hakmes, - speelde hij
met de eierwekker, die onhandige parodie op een werkelijke wekker, die
zelf weer een parodie was op een klok, en een klok... ? Het menselijk hart,
dacht hij vluchtig 'n klok is 'n parodie op 't menselijk hart, en 't hart is
weer 'n parodie op ... Waarop ?... Op 'n eierwekker eventueel.
De stilte bleef duren; maar nu stond zij op, hij hoorde geritsel, en er
werd hem een stuk papier in de hand gestopt.
'Hier is je gedicht,' zei Nel.
'Ah, ik heb 't! 't Menselijk hart is 'n parodie op 'n gedicht, - heureka!
Dank je, Nel. Maar wat moet 'k met dit document?'
Zonder te antwoorden prikte zij in de aardappelen, met een stuurs gezicht.
'Zij bracht mij voedsel in haar kleine schaal,' las hij op, 'moest ik met kus
of handgebaar haar danken? Moest ik beminnen klankloos of met klan-
ken? 0, schamel toegeruste mensentaal... Prelude van het wildste harts-
onthaal: Verzadigd eens te worden door die slanke En zeer bedreven
hand over mijn flanken, Die nu 't fornuis bedient met knopkabaal. De
inhoud, die zij naarstig toebereidde, - Vrouw die mij dient, 0 lief klein
hart van goud - Is lijfversterkend, toekomstzwanger tevens ... Theorben,
speelt! Wij eten ons twee levens Vol nieuwe gloed en lust en eetlust beide
Uit deze schaal die mij werd toevertrouwd! 'n Heel behoorlijk sonnet, al
is dat klein hart van goud 'n beetje vieux jeu; en de derde regel van 't
sextet is knudde. Maar wat moet ik daarmee?'
'Je hebt 't terug,' zei Nel.
'Ja .. .' - Enige ogenblikken stond hij nog op het papier te staren. Toen
hij weer sprak, lag er een hooghartige trek op zijn gezicht. - 'Wat betekent
dit, Nel?'
'Je moest die dingen maar voor je houden in 't vervolg,' zei Nel,
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bezig de aardappelen in de schaal te doen, 'ik ben '1' niks op gesteld.
Ik krijg '1' 'maar last mee.'
'En je hebt me zelf gevraagd om 't voor je over te schrijven! Wat voor
last dan?'
'M'n man wil 't niet.'
'Had je 't 'm dan tóch laten zien?'
'Hij heeft 't in m'n mantelzak gevonden.'
'Kijk eens aan, wat een listig kereltje. En wat zei hij dan? Had hij soms ook
bezwaren tegen de derde regel van't sextet? Ik wil' t best veranderen, hoor.'
Met neergeslagen ogen stond zij tegenover hem. - 'Hij zei, dat 't uit
moest zijn. En jij moest je tijd beter gebruiken, zei hij. En hij zei, dat je
mij niet lastig vallen moest, en dat 'k anders 'n andere dienst moest zoeken,
zei hij. Nou weet je 't.'
'Good gracious me,' zuchtte hij, en liet zich op de keukenstoel vallen,
'oompje krijgt 'n bondgenoot. Maar wat had hij er dan op tegen? Ik
bedoel: welke woorden precies, welke wendingen of beelden, z'n misnoegen
hebben opgewekt. Ik neem dit gedicht niet terug; ik zal 't in de prulIemand
gooien; maar je kunt me misschien uitleggen wat ik eraan had moeten
veranderen, dat 't in de ogen van je man genade gevonden had.' _
Na een laatste blik op het papier geworpen te hebben, scheurde hij het
in kleine stukken, die hij in zijn zak stak.
'0, helemaal, hè. Maar vooral kus en zwanger; dat had je er ook niet
in moeten zetten, ik had 't je nog willen zeggen.'
'Kus en zwanger,' herhaalde hij ernstig, 'twee woorden, die aan m'n pen
ontvloeiden, omdat 't gedicht dat zo wilde. Een éen- en een tweeletter-
grepig woord, die, aan de onbarmhartige wetten der ars poetica gehoor-
zamend, in mijn wereldontheven brein hun zelfstandig en vernuftig spel
meenden te moeten spelen. Dacht je nou werkelijk .. .'
'Hij is altijd jaloers van aard geweest,' zei Nel, met iets van vertrouwelijk-
heid, terwijl zij langs hem heen naar de keukenkast liep.
'Jaloers ?! Is de man nou helemaal van lotje getikt ?Jaloers op mij?'
'Op wie anders?'
'Jaloers op mij .. .' - Onderzoekend keek zij hem aan, niet wetend of hij
in ernst sprak of haar voor de gek hield. Weer liep zij langs hem heen,
vlug, wiegend van gang, glimlachend.
'Dat is 't gekste wat ik in tijden gehoord heb,' verklaarde hij met gefronst
voorhoofd, de handen gevouwen tussen de knieën, 'maar je man kent
mij natuurlijk niet. Als hij mij kende, als hij m'n gebit van dichtbij had
gezien, zou je heus geen last van 'm gehad hebben. Ik ben nogal 'n mooi
iemand om jaloers op te zijn.'
'0, dat loopt nogal los,' zei Nel, die nu vrij dicht bij hem stond, 'ik zie 't
niet eens meer. Je bent heus 't aankijken nog wel waard.'
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Hij lachte gevleid. - '0, 't aankijken ... Maar we hadden 't nu over 'n kus,
onder andere. Ik acht mij op dentistische gronden ongeschikt voor de kus.
Wanneer m'n tanden en kiezen weer zouden àangroeien, zou daar
plotseling verandering in kunnen komen; ik sta voor niets in; maar zolang
dat niet 't geyal is, is de vraag uit dat afgekeurde sonnet: kus of weder-
woord, voor mij bij voorbaat beslist. God,kind, ik heb nog nooit eenmeisje
'n zoen gegeven, en dat heus niet bij gebrek aan gelegenheid. Kijk maar
niet zo ongelovig: ik zit je niet voor te liegen: 't is 'n feit. Ik bepaal mij
tot de handkus. Je moet vooral ook niet denken, dat 'k hieronder gebukt
ga; tenslotte is 't niet zo, dat de meisjes niet willen; maar ik wil zelf niet,
uit de ridderlijke en poëtische overweging, dat de cementbedienden te
veel in m'n bek geknoeid hebben om dit orgaan nog verenigbaar te
achten ... Ik ûe aanje gezicht, datje me niet gelooft.'
'Als je 'n nieuw gebit had,' zei zij, na even te hebben nagedacht, 'zou
je er wel anders over denken. Vraag dat toch nog 's aan je oom.'
Zo dicht stond zij nu bij hem, dat hij werktuiglijk haar hand greep en er
een' zoen op drukte. Zij liet hem de hand. Hij keek naar haar op. - 'Je
hebt 't verlossende woord gesproken, Nel. Misschien dat ik eens, eens,
wanneer de dentisten levend ivoor voor niet al te veel vel over de oren
halende prijzen beschikbaar stellen, de vreugde zal smaken mijn lippen
zonder schaamte te mogen drukken op zoetere lippen. En wie, mijn kleine
engel, zal dan 't eerst ... ?' - maar zij rukte zich los,wilde het dienblad grij-
pen, dat naast hem op de keukentafel stond, bedacht zich toen, en streek,
half van hem afgewend, zonder te kijken naar wat haar hand verrichtte,
een paar maal over zijn haar, haastig en ruw, ogenschijnlijk niet met de
bedoeling om te strelen, maar om het in de war te brengen.
'Bewaar 'n stuk van de cake, dan eten we 't voor half negen samen hier
op,' riep hij haar lachend na.
De dagen dat hij 's morgens en 's middags school had, werd er laat, en
toch zo vroeg mogelijk gegeten: Selhorst had zich voor congestie te
hoeden tegen het naar bed gaan, al at hij hier niet minder om. Half zes
was reeds vrij laat; maar terwijl hij naar boven liep, maakte hij voor zich-
zelf uit, dat zijn oom, die immers een nieuw leven begonnen was, dit
eten als een soort feestmaal beschouwd wenste te zien; dan at men
gewoonlijk iets later. Daar was ook de rozijnencake. Gerustgesteld wat
betreft zijn kamertje, richtte hij nu al zijn bezorgheid op het eten
van Selhorst. Eén aardappel, éen stuk rozijnencake te vee11eek hem ge-
vaarlijker - en in zekere zin gemakkelijker te voorkomen - dan de duizend
en éen speldenprikken die hij zonder het te willen de oude man voort-
durend toebracht. In de laatste jaren hadden Cicero en andere Latijnse
auteurs hem van fraaie sententies voorzien, die het kwaad der veelvraterij
geselden; en hij had ze allemaal al eens te pas gebracht, met een woede-
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uitbarsting van Selhorst tot gevolg, niet zozeer om de inhoud als wel om
de vorm: het Latijn. Hij nam zich nu voor het Latijn tot iedere prijs te
vermijden, al zou hem dat enige moeite kosten, en zijn kracht te zoeken
in zacht verwijtende blikken, en een hand op de toetastende hand van zijn
oom. 'Esse oportet ut vivas, non vivere, ut edas,' prevelde hij op de gang,
en, haastig nog voor de kamerdeur: 'Tantum cibi et potionis adhibendum
est, ut reficiantur vires, non opprimantur.' Gepurgeerd van dit Latijn
opende hij de deur.
Tijdens de maaltijd scheen Selhorst weinig op hem te letten. Hij reikte
hem werktuiglijk schalen toe, at, dronk, en volgde met een waakzaam
oog de bewegingen van Nel, de drie ofvier keer dat zij in de kamer was.
Over zijn servet, dat in schel belichte plooien naar voren golfde, staarde
hij in zijn hoog opgehoopt, snel verminderend bord. Het witte lamplicht,
door geen kap getemperd of gekleurd, de met het hoog nodige gedekte
tafel, gaven iets kloosterachtigs aan dit maal. Er was weinig kleur in de
kamer: etsen, geen schilderijen; donkere overgordijnen, een stemmig
behang, een stemmig vloerkleed, alles vrij kostbaar toch. Weinig thuis
in de dingen des geestes, had Selhorst bij het inrichten van intérieurs toch
steeds veel smaak aan de dag gelegd: hij maakte van een kamer iets be-
scheidens en voorlopigs, zoals een kamer zijn moet, en zijn eigen uiterlijk,
zijn rood, dik gezicht, allerzijds belaagd, besprongen door het wit van
servet, laken, lamplicht, bord en schotel, was in deze kamer het enige
dat zich niet naar deze bedoelingen voegde. Smal en ingetogen, sober van
bewegingen, als een jonge monnik, wiens welgemanierdheid hem aan
hoven en in kanselarijen zal voeren, zat Philip aan tafel; zelfs toen hij zijn
hand eindelijk uitstak, sloeg hij de ogen niet op.
'Hè?' gromde SeIhorst vijandig.
'U weet wel, oom.'
'Weet wel, weet wel... Huh, 'k dacht, dat je in slaap gevallen was.' -
Met een bruuske beweging schoof hij zijn bord weg, zo ver, dat ook de
schaal met worteltjes een eind de tafel opgeschoven werd. - 'Zeg 's wat!'
'Wat zou 'k moeten zeggen, oom?'
Lange stilte. Toen Philip mes en vork neerlegde, mopperde Selhorst:
'Je eet ook niet veel, jij. Ik vind je verdomd mager de laatste tijd. Je moet
eten op jouw leeftijd.'
'Er wordt door de meeste mensen te veel gegeten,' zei )?hilip, met zijn
mes spelend, 'je kunt beter mager zijn dan dik. 't Hart. ..'
'Onzin! Leren zeje die wijsheid óok op school? Zeg, speel niet met dat
mes, jongen, anders gaat je glas water weer omver, zoals laatst. Om ge-
zond te blijven moet je eten.'
'Ja oom, zeker, met mate.' - Zonder dat Selhorst het hoorde, zonder
enige boosaardige opzet ook, prevelde hij voor zich heen: Tantum cibi et
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potionis ... Tantum cibi .. .' - Zolang hij Latijn prevelde was hij niet
bang. Toch wist hij heel goed, dat er geen reden was om bang te zijn, -
vanavond niet.
Toen zij met de rozijnencake bezig waren, waar zij zwarte koffie bij
dronken, vroeg Selhorst:
'Je kunt toch wel behoorlijk kauwen, hè?'
'Dat gaat wel. Hoe bedoelt u, oom?'
'Om te kunnen eten moet je kauwen,' zei Selhorst dogmatisch, 'of wou je
dat soms ook tegenspreken? Huh?'
'0 nee, oom.'
,Als je 'n goed rapport hebt met de Kerstvacantie, zullen we er maar
weer 's wat aan laten doen,' vervolgde hij, zonder de jongen aan te zien;
hij liet er onmiddellijk op volgen: 'Je gaat vanavond toch niet meer uit,
hè?'
'Nee, oom, dat wil zeggen ja; ik moet om zeven uur even naar 'n leraar
toe.'
'Wát zeg je? Leraar? Praat 'n beetje duidelijker. Waarvoor?'
'Wat vragen, oom; ik had vanmorgen iets niet begrepen onder de les.'
Met dichtgeknepen ogen keek Selhorst hem_aan, alle sarcastische rim-
pels in aantocht, het hoge voorhoofd wetend, begrijpend, voorwendsels
doorziend, maar hij zei niets. Hij dronk zijn koffie op, en zoog zijn snor
uit door hem met de handpalm tegen zijn lippen te drukken. Toen vroeg
hij Philip om Nel te roepen.
Nauwelijks was hij alleen, ofhij viel op de rozijnencake aan. Hij haalde
zijn zakdoek uit zijn zak en bekeek hem van alle kanten. Hij peuterde
even aan de zakdoek, sloeg hem toen uit. De puntig toelopende vorm van
het overgebleven stuk cake leende zich slecht voor dit soort confiscatie;
maar hij wist er raad op door de punt tot een deegbal samen te knijpen
en zo te laten verdwijnen in de zakdoek, en de zakdoek in zijn zak.
Toen Philip binnenkwam, was hij bezig zijn hand aan zijn servet af te
vegen.
Het was nu even over zessen, en bijna een uur lang verkeerde Selhorst'
in een toestand van onaangename opwinding. Hoezeer hij ook zijn best
deed om op de kanapé een uiltje te knappen, het lukte hem niet. Hij ver-
vloekte zijn hardhorendheid, al was die niet van ernstige aard: het gerin-
kel van h~t vaatwerk in de keuken drong duidelijk genoeg tot hem door.
Het kon hem niet schelen, dat Philip uitging, al wist hij voor de gek
gehouden te worden; hij vond het niet erg te worden alleengelaten, al
leed hij onder zijn eenzaamheid. Maar hij had de buitendeur willen
horen, en hij wist, dat hij hem niet horen zou, om zeven uur, of even
ervoor of erna. Dat was het ergste: die buitendeur. En hij kon de jongen
moeilijk gelasten met de deuren te gaan smijten; dat was vrijwel het
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enige dat hij hem niet gelasten kon ... Als een dief sloop de jongen het
huis uit, als een dief sloop hij weer binnen. Misschien als ik hem de sleutel
weer afneem, dacht hij, en zijn ogen zwierven door het vertrek, tot waar
het portret van het jongetje in Tiroler costuum met blinkende reflecties
het witte lamplicht opving. Pijnlijk vertrok hij zijn gezicht, en lag weer
te luisteren, naar onhoorbare voetstappen, naar een onhoorbare deur.
Hij dacht erover een tweede gebod te overtreden en een pijp op te steken,
maar vergat het weer.
Enige tijd later was hij donkerrood in zijn gezicht geworden. Zijn mond
hing open en hij haalde moeiiijk adem. Het hulpeloze in zijn trekken
werd tot een verbijstering. Maar het was niet de congestie, waarvoor hij
zich in acht moest nemen. Het was alleen maar, dat hij zich niet meer
herinnerde wat hij Philip onder het eten beloofd had. Hij had hem iets
willen beloven, iets waarmee de jongen blij had moeten zijn; maar de
jongen was nergens blij over geweest, en nu wist hij het niet meer. Hij
voelde zich duizelig worden. In zijn hoofd heerste een vaag pandemonium
van de meest uiteenlopende gedachten en voorstellingen, tot uit zijn
prille jeugd toe; hij zag zichzelf op school, getrouwd, kinderloos, aan het
werk, aanwijzingen gevend bij grote branden, weduwnaar, opvoeder
van Philip, voogd van Philip; hij zag in grote letters de naam voor zich
van het krachtvoedsel Tekal, waarvoor zijn vrouw jaren te voren een
redeloze voorliefde had ontwikkeld en dat hij vaak voor haar bij de dro-
gist had gekocht, en ook het gezicht van de drogist zag hij voor zich. Hij
herinnerde zich geldelijke transacties, rekeningen, borgstelling, hypotheek,
bescheiden van kantongerecht en rechtbank en notaris, - maar die ene
gedachte, waar hij naar zocht, was er niet bij, en van tijd tot tijd vergat
hij zelfs, dát hij iets zocht, of wat het was waarnaar hij zocht ... Toen,
plotseling, hoorde hij vrij luid de buitendeur. Nel kon het niet zijn, die
was nog in de keuken bezig. Met een zucht van verlichting strekte hij
zich uit, en viel bijna onmiddellijk in slaap.

Vertaling van de latijnse citaten.
Durus est hic sermo - Deze woorden zijn hard.
Fieri potest, ut recte quis sentiat, ad id quod sentit, polite eJoqui non possit - Het kan
gebeuren, dat iemand goed denkt, maar wat hij denkt niet beschaafd kan uitdrukken.
Illico - snel.
Ave Caesar, morituri salutari - Verhaspeling van Ave Caesar! Morituri te salutant!
- Gegroet, Caesar! Zij die gaan sterven groeten u!
Esse oportet ut vivas, non vivere, ut edas - Men moet eten om te leven, niet leven om te
eten.
Tantum cibi et potionis adhibendum est, ut reficiantur vires, non opprimantur - Zoveel
spijs en drank moet men gebruiken, dat de krachten hersteld, niet gedrukt worden.
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Wat wij nog niet wisten

Of wist U het wel 'dat het rooms-katholicisme als levensbeschouwing
sterk de nadruk legt op de innerlijke redelijkheid der dingen' en dat het
bovendien verdraagzaam is en wel 'verdraagzaam per se' en alleen
'onverdraagzaam per accidens'. Dit lijkt ons per se een ketterij, maar dit
behoeft de heer van der Goes van Naters, die in 'Vrij Nederland' van
19 Nov. zijn licht laat schijnen over de vraag van de samenwerking tussen
K.V.P. en P.V.D.A. nog niet te weten, al is hij enige tijd geleden bij de
Paus op bezoek geweest. .
Ketterij of niet, de leider van de 2de Kamer-fractie der P.V.D.A. is
van mening dat hij van zelf bij de rooms-katholieken terecht komt, 'als
wij als democratische socialisten zoeken naar een groep, waarbij wij een
beroep kunnen doen op dat gevoel voor verdraagzaamheid, innerlijke
redelijkheid en menselijke gerechtigheid'.
Wij meenden dat de twee grootste politieke partijen elkaar hadden ge-
vonden op nuchtere overwegingen en dat de P.V.D. A. in vertrouwen op
de progressieve elementen in de K.V.P. in de regering was getreden. Nu
ligt blijkbaar de aantrekkelijkheid van dit politieke huwelijk in een zekere
zielsverwantschap, in zoiets als een stoelen op dezelfde wortel van levens-
opvatting. Dit is natuurlijk veel dieper en schoner. Alleen zouden wij nu
nog zo graag iets meer willen weten van die verdraagzaamheid, die,
naar wij meenden, de R.K. kerk principieel niet kent; en ook wat die
innerlijke redelijkheid nu inhoudt. Wat de menselijke gerèchtigheid be-
treft, zijn wij daar niet allemaal voor?
Wij hebben ons wel eens zorgen gemaakt over de geestelijke vrijheid voor
het geval, dat de rooms-katholieke verdraagzaamheid en innerlijke
redelijkheid de boventoon zouden voeren. Maar deze bezorgdheid is dus
kennelijk lichtelijk psychotisch. .

Kerk en staat in Afrika

Enkele weken geleden is in Antwerpen de zoon van een stamhoofd uit
Urundi aangekomen om als eerste niet-blanke uit het onder Belgisch be-
stuur staande deel van Afrika de colleges te volgen aan de Koloniale
Hogeschool. Dit feit is voor een van de Antwerpse bladen aanleiding ge-
weest om drie dagen lang enkele kolommen te wijden aan een beschou-
wing over 'L'admission des Noirs dans nos Universités'. .
Allereerst onthult het blad, dat deze Congo lees zijn vergunning om in
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België te studeren niet alleen te danken heeft aan het verzoek van zijn
vader. De Belgische regering zou n.l. critiek in de Raad voor Trustbeheer
van de U.N.O. op haar Afrikaans beleid verwachten, en zou nu met deze
toelating een spectaculair gebaar willen maken, getuigend van vérziend
beleid en grote liberaliteit.
De betreffende jongeman krijgt te horen, dat zijn kennis van de humanio -
ra eigenlijk nog niet voldoende is om hem in staat te stellen universitair e
studies te volgen. Als hij niet slaagt, krijgt hij psychische moeilijkheden,
weet het blad heel diepzinnig te vertellen. Maar als hij wel slaagt, is het
ook niet goed: dan wordt hij als enig afgestudeerde het voorwerp van
heldenverering van zijn landgenoten. De enige oplossing lijkt ons dus, dat
hij eeuwig student blijft.
Aan dit speciale geval worden leerzame algemene beschouwingen vast-
geknoopt. In 1953 zullen de eerste Congolese gymnasiasten hun eind-
examen doen. Het blad vindt het maar het beste, dat ze niet naar België
komen: ze zouden maar uitgelachen worden en aan het communisme ten
prooi vallen. Bovendien krijgen ze tengevolge van het klimaat t.b.c. Ze
moeten dus in Afrika blijven. De Leuvense Universiteit zal dan in Congo
een soort filiaal voor hen stichten, want - het spreekt vanzelf - alleen R.K.
hoger onderwijs kan hen voorbereiden voor hun taak. Anders zouden de
Belgen zich immers wel kunnen klaarmaken hun duurgekochte [I] posi-
ties in Afrika te verlaten. Er is nog een andere reden: R. K. hoger onder-
wijs zal zo goed aansluiten bij het M.O., dat nu mét het L.O. grotendeels
aan R.K. missie en Protestantse zending wordt overgelaten. Hierdoor
bespaart de Belgische staat jaarlijks de anders nauwelijks op te brengen
som van ruim 30 millioen gulden, berekent het Antwerpse blad. Boven-
dien krijgt hij onderdanen, die door de kerk doordrenkt zijn met de plicht
tot onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de gestelde machten.
Een Belgisch missionaris heeft onlangs een boekje opengedaan, hoe de
kerk aan haar schaapjes komt: 'De protestanten zitten ons overal tussen
de benen. Het kwam er dus op aan zo rap mogelijk de dorpen te bezetten'.
Ja, ook de Protestanten zijn een gevaar voor orde en rust, want ze pren-
ten de jeugd geen liefde en gehechtheid voor België in, wat een psycho-
logisch klimaat schept, dat onverschillig, ja soms ongunstig tegenover
België stemt.
We kunnen niet nalaten te signaleren, hoe in dit uranium-land van R.K.
zijde godsdienst-politiek bedreven wordt ten behoeve van de koloniseren-
de mogendheid. Zou de geschiedenis van de laatste halve eeuw nog geen
voldoende waarschuwing vormen voor hen, die zich met een koloniaal
systeem identificeren? Indonesiërs, die per gratie als proefkonijntjes mid-
delbaar, en later hoger onderwijs 'mochten genieten', zullen nog meema-
ken, dat hun volk baas in eigen huis wordt. Wellicht zal de pas in Ant-
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werpen aangekomen student nog de souvereiniteits-overdracht aan z&,n
land beleven. Of denkt men soms, dat het van geen betekenis is, dat
Pandit Nehroe in Amerika verklaard heeft: 'Vele landen van Azië zijn in
de familie der volken opgenomen; anderen zullen naar wij hopen weldra
hun plaats innemen in die kring. Hetzelfde hopen wij voor de volken van
Afrika. Dit proces moet snel'verlopen, en Amerika en Europa zouden er
goed aan doen, hun grote invloed en macht te gebruiken om het te
bevorderen' .



BONAE LTITTERAE
1. DEuTscHER, Stalin, a political biography.
Geoffrey Cumberlege, Oxford University
Press, London, New Vork, Toronto, 1949,
600 blz.
De nieuwste biographie van Stalin en -
voorzover wij daarover kunnen oordelen -
tevens de beste. De beste ook, omdat de
schr. niet getracht heeft eenpersoonliik leven
te schilderen, waarvoor vooralsnog de
bronnen ontbreken, maar hij een politieke
biografie gegeven heeft, d.w.z. een boek dat
door de persoon van Stalin tegelijk tot een
geschiedenis van de Russisehe Revolutie
in de ruimste zin geworden is. 'Dit leven
van Stal in', aldus de omslag, 'berust op
meer dan twintig jaar onbevooroordeeld
grondig onderzoek van al het beschikbare
documentatie-materiaal uit Russische en
andere bronnen' - een mededeling, die men
dit keer gerust geloven kan, want men be-
hoeft er niet lang in gelezen te hebben om
te ervaren dat de schr. lang niet de eerste
de beste is, noch om te beseffen, dat men
hier met een levenswerk te doen heeft.
Bij een boek als dit interesseert de toekom-
stige lezer begrijpelijkerwijze het meest de
houding van de auteur tegenover zijn on-
derwerp. Wij zouden zeggen: hij is even
ver gebleven van de opvatting van Souva-
rine of Trotskij, die tenslotte smaadschrif-
ten schreven [hoe knap als zodanig dan
misschien ook], als van de officiële Stalin-
legende, die een feilbaar mens tot een vlek-
keloze godheid opvijzelt - en de man daar-
mee ongewild al evenzeer onrecht doet.
Deutscher daarentegen is pro, noch con-
tra, met dien verstande dan, dat bij alle
duidelijk streven naar onbevangenheid de
schaal iets meer overhelt naar het contra.
De man Stalin is hem blijkbaar niet sym-
pathiek, in tegenstelling tot zowel Lenin
als Trotskij van wie men de indruk krijgt,
dat hij beide bewondert. Van een schrij-
ver is dat overigens zo verwonderlijk niet.
De beide laatsten kan hij als vakgenoten
zien, bij Stalin gaat dat bezwaarlijk. Toch
sla ik persoonlijk diens stijl niet zo laag aan
als Deutseher geneigd schijnt te doen, en

het lijkt mij evenmin juist Stalin intelleetu-
eel tot een zo bescheiden formaat terug te
brengen als de sehr. doet. Dit hangt"onge-
twijfeld samen met zijn grondconeeptiè
van de behandelde figuur: hij ziet Stalin
als de man van de 'rank-and-file', eerlijk
bewonderaar van zijn grotere voorganger,
maar desondanks niet zonder enig ressen-
timent tegen 'de intellectuelen' in het al-
gemeen; als de 'homo novus' die dank zij
zijn verbazingwekkende organisatorische
kwaliteiten, zijn onbuigbare wil en zijn
fenomenaal doortastings- en uithoudings-
vermogen, is opgeklommen tot één der
drie mensen, die in de tweede wereldoorlog
het lot der mensheid in handen hadden, en
die bovendien van die beide anderen de
éne reeds fyziek, de andere politiek over-,
leefd heeft.
Maar als eenmaal dit voorbehoud van een
o.i. enigszins te lage algemene waardering
gemaakt is, blijft er aan het boek dan ook
niets over, dat men niet zou kunnen, ja
moeten bewonderen: voortreffelijke dis-
positie allereerst van een stof, zó omvang-
rijk en ingewikkeld als alleen zij kunnen
vermoeden, die nog iets van de Russische
geschiedenis in onze eeuw afweten - hoe-
veel zijn dat er nog in ons land, dat in zulk
soort kennis hollend achteruit gaat? -
meesterlijke evenwichtigheid van oordeel
voorts en, lest best, een gans ongemeen ver-
mogen tot kritische waardering van zijn
talloze bronnen, in deze uiterst controver-
siale materie moeilijker dan in welke an-
dere ook.
Ik zal mij intussen onthouden van het noe-
men van voorbeelden ter nadere adstruc-
tie van een dezer drie kwaliteiten, ieder op
zichzelf al zeldzaam, maar in combinatie
al zéér ongewoon. En dat niet, omdat het
mij moeilijk zou vallen, ze te geven, doch
alleen uit vrees met het éne voorbeeld, het
andere, dat ik net zo goed had kunnen kie-
zen, te kort te doen. Mijn waardering, ja
mijn bewondering voor dit boek kan ik,
meen ik, niet beter uitdrukken, dan door
aan het eind van deze bespreking twee
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wensen te uiten: Ie. dat alle aankomende
historici dit boek zouden lezen en herlezen
als een model van onbevangen geschied-
vorming en -schrijving en: 2e. dat het zo
gauw, maar ook zo goed mogelijk in het
Nederlands mag worden vertaald; zowel
om de weinige vrienden van Stalin hier
enige werkelijke kennis van hun held bij
te brengen, als ook om zijn talrijke vijan-
den van een bekrompen vooroordeel te

B. H. VAN 'T HOOFT, Honderdjaar Gelderse
geschiedenis in historieliederen, 1948, S. Gouda
Quint en D. Brouwer en Zn, Arnhem, 274
blz.
De vereniging 'Gelre' 'tot beoefening van
gelderse geschiedenis, oudheidkunde en
recht', is, gelijk bekend, een van de ijverig-
ste organisaties voor gewestelijke historie.
Ook met het 23ste deel van haar 'Werken',
dat wij hierbij aankondigen, heeft zij weer
vele beoefenaren en liefhebbers der ge-
schiedenis ten zeerste aan zich verplicht.
Het is een grondig doorwerkt, op bizonder
goed papier gedrukt en voortreffelijk geïl-
lustreerd deel geworden, ter ere van haar
soste verjaardag - de vereniging is in 1897

genezen. j.R.

opgericht. Een indringende inleiding van
slechts 33 blz., maar die ver boven het
locale belang dezer liederen uitgaat, om-
dat zij het historie-lied als genre, zijn dich-
ters en zijn betekenis behandelt, gaat aan
het geheel vooraf. Maar niet alleen dat, elk
van de 22 opgenomen liederen is op zijn
beurt van een inleiding voorzien, die op
heldere wijze sfeer en situatie schetst waar-
uit het is ontstaan. Daarop volgt nog de
'zangwijze' van een aantal liederen, voor
zover bekend, zodat wie lust heeft, ze zelf
kan zingen. Een register naar de begin-
regels en een verantwoording van de 26
welgekozen illustraties sluit deze uitne-
mend geslaagde bundel af.
Zo trekt in dit boek heel een brok gevari-
eerde geschiedenis van het midden der
Ise tot dat der 16e eeuw aan ons voorbij:
de jaren waarin Gelre vergeefs voor zijn
onafhankelijkheid streed. Wij weten nu
althans enigermate hoe het volk zelf op de
gebeurtenissen heeft gereageerd. Want te-
recht zegt de schrijver, dat dit het voor-
naamste belang van deze geschiede bron is.
De sociale historicus kan aan deze bron in
het algemeen en kan aan dit boek in het
bizonder, niet voorbijgaan. R.
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HENRIETTE ROLAND HOLST, Het vuur brand-
de voort, 1949, Van Ditmar, Amsterdam-
Antwerpen, 250 blz.
DR J. L. SNETHLAGE, Herinneringen en per-
spectieven, 1949, Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 226 blz.
Zolang onze vooraanstaande landgenoten
nog zo zelden de lust vinden tot het op-
schrijven en de moed tot het publiceren
hunner herinneringen, is elke bijdrage op
dit gebied welkom, al was het slechts voor
het nageslacht. Men krijgt trouwens de
indruk, dat er de laatste tijd een keer ten
goede is gekomen. Hoe het met de auto-
biografie ten onzent gesteld is, zullen we
intussen pas weten, wanneer het boek van
dr Kalf!' daarover verschenen zal zijn. Be-
palen wij ons hier tot de beide bovenge-
noemde zelfportretten.

Wie de memoires van de gewezen predikant
Snethlage toevallig kort voor het onlangs
van de pers gekomen levensverhaal van
H. Roland Holst las, kan wel niet anders
dan tot nadenken stemmende vergelijkin-
gen komen en opnieuw verbaasd staan over
de velerlei mogelijke menselijke reacties
en derzelver ingewikkeldheid op ee.n in
hoofdzaak eendere situatie.
Zo persoonlijk, zo concreet, als de herin-
neringen van onze dichteres zijn, persoon-
lijk tot op het naïve af, zo onpersoonlijk en
abstract - ook op het naïve af-zijn die van
onze filosoof. Beider reactie op het com-
munisme is positief geweest, maar de par-
tij heeft geen van beiden, zomin als zoveel
anderen, blijvend kunnen binden. On-
trouw kan men niettemin geen van beiden
verwijten. Mevrouw Holst bleef trouw aan
zichzelf, Snethlage aan de zaak zoals hij
haar zag. Maar wie wil zeggen: dat de
laatste daarmee zichzelf en de eerste daar-
mee haar zaak trouw bleef, heeft ook ge-
lijk. Doch hoe radicaal verschillend zijn
niettemin de lessen door beiden uit hun
teleurstelling getrokken. Hoe radicaal an-
ders ook reageerde beider religieuze natuur
op de godsdienstige situatie. Terwijl Sneth-

lage, als 'normaal' gelovige begonnen, het
seculariseringsproces ten einde toe door-
liep, begon Henriëtte Holst als 'ongelovige'
om te eindigen in een vaag modernisme,
dat nauwelijks nog aanhangers telt.
En hoe oppervlakkig blijkt bij dieper be-
grip de tegenstelling, die men geneigd zou
zijn op het eerste gezicht te maken: bij de
dichteres puur gevoel en bij de filosoof
puur verstand. Want ik zou menig geleer-
de het intellect van de eerste toewensen en
menig dichter het gevoel van de tweede.
Mevrouw Holst heeft in andere werken van
haar intellectuele gaven meer dan vol-
doende getuigenis afgelegd; en Snethlage
moge zijn 'bekering' tot het communisme
dan al voorstellen - en het ongetwijfeld
zelf ook zien als een 'logische deductie', de
lezer kan toch niet nalaten hierin slechts de
ra tionalisering te zien van een gevoels-
proces: de innerlijk vereenzaamde mens op
zoek naar een verbondenheid met de ver-
beelde massa.
'Twee worstelaars met de engel' heeft Hui-
zinga indertijd zijn stuk over Spengler en
Wells genoemd. Men zou het ook van de
beide hier besproken figuren kunnen zeg-
gen. Maar anders dan in het Bijbels ver-
haal, waar die ti tel op zinspeelt, heeft die
strijd niet tot een overwinning geleid. Ge-
wonnen hebben zij geen van beiden, als
men onder overwinning in zulk een strijd
het vinden van de inwendige vrede wil
verstaan. Het boek van mevrouw Holst
eindigt met de dissonant van het bombar-
dement van Rotterdam, terwijl Snethlage
op een van zijn laatste bladzijden berus-
tend schrijft, dat hij 'de vrijwillige aan-
vaarding van hetgeen moet gesc-hieden,
thans als het laatste en hoogste beschouwt,
waartoe de mens kan komen.' Een tragisch
optimisme noemt hij het zelf. Hier vloeien
alle geconstateerde verschillen weer tot een
eenheid samen, want 'tragisch optimis-
tisch' zou ook de slechtste karakteristiek
niet zijn voor de levenshouding van de
dichteres. R.
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ERICHKUTTNER, Het Hongerjaar /566. Met
een inleiding van Prof. dr J. Romein.
N.V. Amst. Boek- en Cour. Mij, 1949.
"Der Jude Kuttner wurde am 10.4.1942
festgenommen und nach Verhangung eines
Schutzhaftbefehls in das KL. Mauthausen
eingewiesen. Dort ist er am 6.10.1942 auf
der Flucht erschossen worden."
Men wil, ondanks alles, blijven hopen op
een "feest der gedachtenis",- waarop een-
maal Duitsers zich met smart en schaamte
rekenschap zullen geven van wat deze kor-
te grafrede on th uIt. Zij zullen dan grij pen
naar dit boek, dat in de taal ener balling-
schap heeft moeten verschijnen en inzien
wat hier is verspild en verspeeld. Het ligt
thans voor ons, ingeleid door Romein, die
de schrijver schildert als een erflater, nu
_van de \Vesteuropese beschaving. Wat
Kuttner zeker geweest is, maar dan toch
in de zin, waarin Marx, Freud, Zweig,
Heine het geweest zijn, geassimileerde Jo-
den als hij, beladen met zijn probleem last,
die hij in haar diepere wortels misschien
minder duidelijk heeft onderkend dan zij,
maar waar hij, mogelijk ook weer daar-
door, des te zwaarder onder heeft geleden.
Ik heb, laat mij zeggen: voor de aardig-
heid, nog eens Conscience's "In't \Vonder-
jaar 1566" [[837] ingekeken, dat argeloze
geval, waarin met een taal stikvol gallicis-
men wordt uitgevaren tegen allerlei "zui-
derburen"; ik heb, nu niet voor de aardig-
heid, Van Roosbroeck's "Het Wonder-
jaar te Antwerpen 1566-1567" [1930]
herlezen. Wonderjaar-Hongerjaar, dat is
méér dan een assonantie; dat zijn twee
werelden. Over Conscience zal ik natuur-
lijk verder het zwijgen er toe doen. Maar bij
de vergelijking tussen de beide andere wer-
ken wordt men zich weer, voor de zoveel-
ste maal, bewust van de hoogst ingewik-
kelde, maar toch onmiskenbare samen-
hang tussen de antwoorden, die "de" ge-
schiedenis geeft en de vragen, die haar
worden gesteld. Zo vindt Van Roosbroeck
het 'overbodig' te vragen naar de factoren,
die de opkomst der reformatorische ge-
dachte in Antwerpen hebben bewerkt en
komt zo gemakkelijk tot de enormiteit, dat
de R.K. en de Lutherse kooplieden zich

lieten leiden door godsdienstige overwe-
gingen bij hun handelingen. Bij dit laatste
heeft in het exemplaar van de Amster-
damse U .B. een ongeduldige hand geschre-
ven: 'Nein, Bor und Hoofd[t] sagen ganz
deutlich, dass es ihnen nicht urn Religion,
sondern urn ihren Besitz ging!'. Ik ver-
denk wijlen Kuttner van deze overtreding
onzer bibliotheekvoorschriften en ben hem
er dankbaar voor, want korter dan in deze
uitroep kon de betekenis van zijn eigen
werk niet worden aangegeven: wat Bor en
Hooft al hadden gezegd, wat in talloze
gepubliceerde documenten stond, was niet
gebruikt, verwaarloosd, vergeten, totdat
deze buitenlander het te voorschijn haalde
om te dienen als grondslag voor zijn harts-
tochtelijk betoog. Hartstochtelijk, herhaal
ik en ben geneigd, te erkennen: eenzijdig,
gewaagd, ja, hier en daar topzwaar. Alsof
het conventionele beeld dat niet is! En
maar al te vaak in veel ergere mate!
Een 'ontbronzing'? Een 'vergruizing'?
Een herstel, deskundig en eerlijk. Ik be-
groet dit posthuum verschenen werk met
eerbied en dankbaarheid. Romein \'oor
zijn inleiding, Johan WinkIer voor de ver-
zorging van de Nederlandse tekst, zij heb-
ben de dank van de Nederlandse weten-
schap verdiend. En niet het minst de uit-
gev~r, die ons een mooi boek heeft ge-
schonken en het risico op zich heeft geno-
men dat altoos ligt in de publicatie van een
werk van deze soort en gehalte. J. Presser

Soviet Studies. Vol. I, No. I, Juni 19+9, No.
2, October 1949, 188 blz.
Sinds de verschijning van dit tijdschrift
- een driemaandelijkse periodiek uitge-
geven door het 'department for the study
on the social and economie institutions
of the U.S.S.R.' door J. Miller en R.A.J.
Schlesinger van de Universiteit van Glas-
gow - is de klacht, dat men in het '\Vesten'
niets objectiefs over de Sowjetunie. aan de
weet kan komen, weliswaar niet verstomd,
maar toch gedempt.
De twee eerste nummers, die wij hier daar-
om met voldoening aankondigen, bevat-
ten, behalve een redactionele uiteenzet-
ting omtrent het doel, een belangwekken-
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EX LIBRIS.

de beschouwing van de bekende politico-
loog E. H. Carr 'From Munich to Mos-
cow' en een commentaar van Maurice
Dobb over economische statistieken uit
Rusland.
Niet minder belangrijk is de rubriek 'Re-
ports and commentaries': een analyse van
de discussies naar aanleiding van Varga's
'Changes in the economy of capitalism',
een interpretatie van Zjdanow's rede tot
de filosofen, een nauwkeurig verslag over
de zo befaamde biologische discussie, even-
eens over recente ontwikkelingen in het
economisch denken in de Sowjetunie, en
een beredeneerd overzicht over de jaren
'43-'49 van het maandelijks periodiek van
het Moskouse patriarchaat.

In de rubriek 'Reviews' volgt nog een aan-
tal boekbesprekingen over zo belangrijke
publicaties als Dobb's 'Soviet economie
development since 1917' Woznesensky's
'Oorlogseconomie van de Sowjetunie', Be-
loff's 'Foreign policy of Soviet Russia',
Wysjinskij's 'Theorie van het wettelijk be-
wijs' en Rothstein's 'Man and Plan in So-
viet Economy'. Een laatste rubriek bevat
uittreksels uit Sowjet-tijdschriften.
Wij stellen ons voor, uit volgende nummers
meer bizonderheden mee te delen. Voor dit
keer moge deze inhoudsopgave volstaan
om de lezer eens voor altijd van het emi-
nente belang van dit nieuwe tijdschrift te
doordringen.

R.

AAN DIT NUMMER WERKTEN O.A. MEE:

J. F. H. A. DE LACOURT,geb. 1893. Ex-directeur kweekscholen Indonesië. Schreef over
onderwijspolitieke vraagstukken o.a. in 'Kritiek en Opbouw'. Voornaamste publicaties:
'Het vraagstuk Indonesië'; 'Paedagogische richtlijnen voor Indonesië'; 'Een staat in
Wording' [met Cas Oorthuys].
TIL BRUGMAN,geb. 1888. Publiceerde in het buitenland essays, grotesken en gedichten.
In 1946 verscheen haar roman 'Bodem', eerste van een cyclus.
J. C. M. KRUISINGA, geb. 1895. Notaris. Publiceerde onder ps. C. Terpstra vier bundels
gedichten. Medewerker aan het 'Tijdschrift voor Parapsychologie" en [onder pseudo-
nym] aan 'De Vrije Katheder'.
IR DR J. M. J. Kooy, geb. 1902. Lector aan de Koninklijke Militaire Academie, Breda.
Schreef 'Optische activiteit' [diss.] ; 'Ballistics of the Future' [met prof. dl' ir J. W. H.
Uytenbogaart). Medewerker aan het 'Tijdschrift voor Parapsychologie'.
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