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Het boek van Simone de Beauvoir is een echt
vrouwenboek. Niets bewijst beter, hoe ge-
handicapt de vrouw nog altijd in onze cultuur-
wereld staat dan de noodzaak hier aan toe
te voegen, dat het daarmee niet tot twee-
derangs werk gestempeld is. Deze wereld
immers, die van de vrouw steeds weer ver-
langt, dat zij zo 'vrouwelijk' mogelijk is, legt
haar in wetenschappelijk en artistiek werk
nog altijd manlijke normen als onfeilbaar op.
Naar het mij voorkomt vaak tot schade van
haar oorspronkelijkheid en vormgeving.
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Henriette Mooy

EEN ZOMERAVOND

De stad heeft uitgewoed
a~n hitte en geluid -

de slenterende lucht
gaat over 't water trippen
en tipt de blaadjes om
en aait de takken op
en drukt ze nukkig neer
en neemt in woelen toe
opwerv'lend langs den grond
terwijl 't bleek daglicht deinst
en 't Donker op komt zetten
en al wat ademt zwijgt

en aan de moede kim
steigert een bliksem op
geluidloos, wild en schichtig.



Marten Brouwer
DE ANDERE SCHAKER 1

'De tactiek van het Kremlin' - ziedaar de gigantische komkommer waar
heel de Westerse journalistiek nu al sinds jaren aan knaagt. Het gebeurt
niet steeds met evenveel appetijt, en de bijkomstige ingrediënten zijn ook
niet altijd dezelfde, maar voor de rest is deze komkommer een alom popu-
laire vrucht met slechts één einde, te weten het begin. Ook het publiek
eet van harte een hapje mee - en wie zal zeggen of deze massa-psychose
meer een gevolg is van de voorlichting dan wel de voorlichting meer een
gevolg van de massa-psychose? Blijft in ieder geval het feit, dat na iedere
stap van Moskou een koortsachtig zoeken begint naar de geheimzinnige
bedoelingen die daar ongetwijfeld achter schuilen. En als de Amerikanen
dan ontdekt hebben, wat die bedoelingen wel zijn, dan beantwoorden
zij die met een tegenstap. De Amerikanen zijn namelijk bij uitstek het
volk dat alleen maar tegenstappen doet, geen stappen. Het lijkt een cir-
cus, waarin Unde Sam figureert al:, de dompteur van de Russische beer,
terwijl wij toeschouwers in gespannen aandacht afwachten wat nu wel de
volgende bewegingen van het ondier zullen zijn, om dan met een zucht
van verlichting een daverend applaus aan te heffen wanneer de temmer
door middel van knallende zweepslagen aankondigt, dat hij weer een van
de onbehouwen uitvallen heeft gepareerd.
Ook ten aanzien van Korea wordt dit recept toegepast. De Noord-Korea-
nen hebben op bevel van het Polit-Bureau een aanval ingezet op de
Zuidelijken, en Amerika heeft prompt het antwoord gegeven in de vorm
van militaire hulpverlening. Desondanks wonnen de Noordelijken onaf-
gebroken terrein, zodat de U.S.A. zich genoodzaakt hebben gezien tien-
tallen milliarden uitte trekken voor meer bewapeni ng. De Veiligheids-
raad heeft de Amerikaanse actie gesanctionneerd, of nee, daar zegge men
prompt over heen dat Amerika niets anders doet dan de resolutie van de
Raad opvolgen - immers de gebeurtenissen gaan zo snel dat deze om-
kering in volgorde er weinig toe doet, en het klinkt zo veel beter. Ook vele
andere UNO-leden reiken een helpend vingertje, of vermenigvuldigen in
ieder geval even de cijfers van hun defensie-begroting, en verlengen de
dienstplicht. Er wordt zelfs hier en daar vrij openlijk gesproken over een
terugkeer tot de oorlogseconomie - staan wij immers niet voor een wereld-
crisis, en moeten niet alle weldenkenden geld, goederen en leven veil heb-
ben voor de wereldvrede van hun nabestaanden?
De enige vraag die nog niet opgelost is blijft natuurlijk weer die aan-
gaande 'de tactiek van het Kremlin'. Alle bladen, de Groene niet uitge-
1 De Redactie, van mening dat dit artikel een vrij speculatief karakter heeft, brengt
het nochtans graag onder de aandacht van de lezers.
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zonderd, publiceren artikelen waarin ernstige mannen zich afvragen wat
voor spel die Russen wel spelen. De lezer moet wel het gevoel krijgen dat
daar op het Kremlin een geducht schaker bezig is, langzaamaan een
hechte aanvalsstelling op te bouwen door nu hier dan daar een pion of
een stuk te verschuiven. Daarbij is het verre van gemakkelijk, de speel-
wijze van de meester volledig te doorgronden. De duizenden commen-
tatoren uit het Westen verschillen hieromtrent nog wel eens van mening.
Intussen zijn er enkelingen die verkondigen dat de wereldgeschiedenis in
feite geen schaakspel is, gezien het feit dat er niet met ivoren pionnen ge-
speeld wordt maar met mensen van vlees en bloed. Mensen die zelf ook
nog iets in te brengen hebben in hun lot en wederwaardigheden.
Ook in Azië,jajuist in Azië wordt niet slechts geschoven maar vindt men
ook zelfstandige tendenties. Nederland heeft het aan den lijve onder-
vonden, maar ook Pandit Nehru, Mao Tze-Dung en de Koreanen be-
wijzen zulks. Of dacht U heus dat het fanatisme van de Noordelijken en
de guerilla-activiteit achter de Amerikaanse frontlijn alleen maar ge-
volgen waren van de Kremlinbevelen ?
En toch heeft de analogie van de schaakpartij waarde. Al ware het alleen
maar omdat vrijwel alle deskundigen, die zo goed weten, hoe er achter
dat mysterieuze rode masker wordt gewikt en gewogen, schijnen te ver-
geten dat aan een partijtje schaak doorgaans twee spelers deelnemen.
Goed, iedereen is overtuigd dat er een tegenstelling Rusland-Amerika
bestaat, een tegenstelling die natuurlijk samenvalt met het zwart-wit
schema. Maar toch veronderstelt men tegelijkertijd heel doodleuk dat de
witspeler enkel en alleen maar zit af te wachten wat de zwartspeler
eigenlijk in zijn schild voert. Het is weinig vleiend voor de capaciteiten
van wit. En dan te bedenken dat bij schaken wit altijd begint. ..
Intussen zou het dus niet oninteressant zijn om onze aandacht eens op
deze andere schaker te richten. Heeft hij werkelijk in het Koreaanse
conflict alleen maar de rol gespeeld van de onverwacht overvallene, die
eerst op toeren moet komen voor er voldoende weerstand geboden kan
worden aan de brute aggressoren? Of is de terugtocht van de 'legers der
Verenigde Na~ies' meer zo iets als een offermanoeuvre in een listig ge-
sponnen valstriksituatie ?
Op het eerste gezicht is men geneigd om inderdaad te concluderen dat
men op het Witte Huis volkomen verrast. was. Weliswaar kwam het
antwoord van Truman, dat de aanvallers een ferm halt toeriep, ver-
bluffend snel, maar in de strijd zelf is het dan toch maar even verbluffend
slecht gegaan. Geen wonder dat het Congres haastiglijk milliard na
milliard voteerde voor de edele doeleinden 'bestrijding van het commu-
.nisme' , 'hulp aan achterlijke gebieden' en 'handhaving van de wereld-
vrede'. Geen wonder dat de Veiligheidsraad zich practisch solidair ver-
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klaarde met Amerika's militaire steun aan de Zuid-Koreaanse Republiek.
Geen wonder dat talloze andere landen drastische maatregelen aan-
kondigden met betrekking tot de uitbreiding van het militaire apparaat.
Is het echter toch niet een wat wonderlijke zaak, dat er dergelijke in-
grijpende maatregelen worden getroffen voor de bestrijding van enkele
millioenen Noord-Koreanen die een leger van niet meer dan een paar
honderdduizend man op de been kunnen brengen op zijn hoogst? Met
de meest perfecte bewapening en onder de gunstigste omstandigheden
zou een dergelijk volk het toch nauwelijks tegen de U.S.A. kunnen op-
nemen, laat staan van tegen alle landen die zich momenteel beijVèren om
de vrede te redden door soldaten naar Korea te sturen. Welisvvaar zijn
daar de grote militaire tegenslagen van de eerste weken, maar dat is im-
mers alleen maar gekomen door de overrompeling, op Zondagmorgen
nog wel? [Iedereen schijnt te denken dat een Zondagmorgen in Azië
net zo iets is als een Zondagmorgen in Hyde Park of in de Koepelkerk.)
Maar, kan men tegenwerpen, het gaat hier niet om Noord-Korea, maar
om het communistische gevaar in zijn geheel, en daartegen zijn al die
milliarden nauwelijks voldoende. Nu kan men inderdaad betwijfelen of
er zo vreselijk veel terrein op het communisme wordt gewonnen door de
belastingen te verhogen, maar goed, het zou dan dus uiteindelijk gaan
om de militaire sterkte van de anti-communisten in een volgende wereld-
oorlog. Daar zou men dan aan toe moeten voegen, teneinde een logisch
sluitend betoog te krijgen, dat men tot nu toe nog niet zo scherp de
noodzaak daarvan had ingezien, maar dat de brutale overval op Zuid-
Korea een teken aan de wand is geweest voor de 'vrije volkeren'. }'fet
andere woorden: de schaker op het Kremlin heeft zich vergist in de uit-
werking van zijn aanval en vindt nu een zich in toenemende mate ge-
vechtsklaar makende tegenstander tegenover zich.
Men hoeft dit laatste - dat Moskou zich misrekend zou hebben in de
reactie van het Westen - nog niet te betwisten om toch te twijfelen aan
de onvoorzienheid van deze ommekeer. In de eerste plaats was de
situatie op Korea al lang critiek. Grensincidenten en guerilla-gevechten
waren er aan de orde van de dag. Het zou een onderschatting van de
competentie der Amerikaanse leiders zijn om te veronderstellen, dat zij
de mogelijkheid van een gewapend conflict niet voorzien hadden. Ook
zijn zij niet van gisteren op vandaag zo heftig anti-communistisch ge-
worden - wat dat betreft hoeft niemand zich iets wijs te laten maken.
Weliswaar zijn de openlijke voorstanders van een warme oorlog tegen
Rusland slechts weinigen, maar allen voelen zich toch al sinds lang min
of meer kruisvaarders.
En dan treft het feit, dat de huidige ontwikkeling zo gunstig is voor de
anti-communisten, althans op politiek gebied, wel bijzonder. Want nie-
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mand kan ontkennen dat de enorme toename van de uitgaven voor
militaire doeleinden, die dag in dag uit in de Westerse wereld geconsta-
teerd kan worden sinds het conflict op Korea begon, precies dat is wat
de anti-communistische leiders al sinds lang nastreven. Het Congres
heeft een jaar geleden nog de voorgestelde hulp aan Korea drastisch
besnoeid - nu worden er onnoemlijk veel grotere bedragen toegekend
zonder de minste weerstand. Er heeft inderdaad een ommekeer plaats
gevonden - echter niet bij de politieke leiders doch bij de publieke
opinie. Wat een maand geleden door het merendeel der volkeren be-
schouwd zou zijn als geldsmijterij, wordt nu in een soort massa-psychose
zonder meer geaccepteerd. Het gaat immers zo slecht op Korea?
Inderdaad, het gaat slecht op Korea - en de vruchten daarvan plukken
de politici en generaals die de milliarden nu maar voor het oprapen
hebben. Washington kan zich slechts verheugen dat het zo slecht gaat.
Maar als Washington zich daarover slechts kan verheugen - is het Kore-
aanse conflict dan wel een vrucht die zo maar in Unde Sam's schoot valt?
Zijn de nederlagen die de Amerikanen lijden - de nederlagen die zorgen
voor de dollars van de belastingbetaler _. dan wel zo echt? Is de hele
Koreaanse strijd dan wel zo'n typisch geval van communistische agressie?
Er is nog iets dat tegen dit alles pleit. Dat is het feit, dat de Russen zo
plotseling weer in de Veiligheidsraad zijn teruggekeerd. Allerwegen heeft
men di t begroet als een teken dat het Kremlin toegaf deze zet verloren te
hebben. Maar men kan het ook anders uitleggen. Daartoe hoeft men
slechts te luisteren naar de door dezelfde stemmen geuite vrees, dat het
Russische veto voortaan acties als die op Korea zou voorkomen, althans
voorkomen dat ze worden uitgevoerd in naam van de Verenigde Naties.
Die vrees wijst op een ander aspect van deze kwestie.
De Verenigde Staten hebben namelijk niet alleen maar bereikt dat de
publieke opinie, in verontwaardiging over de aggressie, de opvoering van
de militaire uitgaven niet langer tegenhield, zowel in de States zelf als
daarna ook in de andere landen van het Atlantisch Pact. Ze hebben óók
bereikt dat de organisatie der Verenigde Volkeren een uitgesproken anti-
communistisch karakter ging dragen. Ofliever: ze hadden bereikt. Want
de terugkeer van Malik heeft verhinderd dat dit proces volledig zijn beslag
kon vinden, en daarmee wellicht een van de belangrijkste voordelen van
de oorlog op Korea voor de U.S.A. teniet gedaan.
Het is de vraag of daarmee niet de hele balans van het Koreaanse conflict
weer in het voordeel van Rusland is gekomen. Weliswaar blijft er het feit
van de versnelde bewapening der Atlantische landen, mogelijk gemaakt
door de ommekeer in de publieke opinie. Maar in Azië zelf liggen de
zaken anders. De uitwerking van de gebeurtenissen op Korea is daar
zeker niet onverdeeld gunstig voor Amerika. In de eerste plaats moet men
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de invloed niet onderschatten van het feit, dat ondanks alles de U.S.A.
meer de positie van indringers innemen dan de Russen, die volstaan heb-
ben met instructeurs en materiaal. In de tweede plaats is de verbetering
van de levensstandaard der bevolkingsmassa's een heel wat zwaarder
wegend argument dan de morele overweging, wie er nu eigenlijk begon-
nen is met vechten. En in de derde plaats zijn de Noord-Koreaanse
successen geen geringe aansporing voor die volkeren, die nog onder
Westerse heerschappij staan, zoals Indo-China en Malakka bijvoorbeeld.
In dit verband zou men ook nog kunnen noemen het afschrikwekkende
effect van de Amerikaanse bombardementen op de Koreaanse burger-
bevolking. Het Handelsblad publiceerde daaromtrent een tekenende be-
schouwing uit Shanghai. Dat de Russen dit evenzeer beseffen, kan blijken
uit het feit dat het grootste tekort van de Noord-Koreanen op materiaal-
gebied dat aan vliegtuigen is. Het zou ongetwijfeld zeer wel uitvoerbaar
geweest zijn om met een behoorlijke luchtmacht de Amerikaanse vliegers
te weerstaan, misschien zelfs daarmee de oorlog nu reeds gewonnen te
hebben. Maar blijkbaar taxeert Moskou de invloed van de Amerikaanse
luchtaanvallen op de Aziatische meningen hoger dan de militaire voor-
delen van een overwinning. Misschien zelfs zou Moskou een snelle Noor-
delijke zege nauwelijks op prijs stellen, gezien de Westelijke reacties.
Het lijkt dus al met al waarschijnlijk, dat de politieke gevolgen van de
Koreaanse strijd niet recht evenredig zijn met de militaire successen der
beide partijen. Of dit evenwel ook in de toekomst het geval zal zijn is
weer een andere vraag. Hoe lang de Amerikanen nog nederlagen blijven
lijden hangt niet alleen af van de wederzijdse militaire capaciteiten maar
meer nog van het tijdstip waarop het Witte Huis de behaalde politieke
winst voldoende acht, misschien zelfs mede met het oog op de komende
verkiezingen. Waarschijnlijk zal er uit deze offersituatie nu al wel genoeg
gehaald zijn zodat een militaire ommekeer aanstaande is. Misschien
echter zal het te laat zijn om dat nog op Korea in practijk te brengen.
Maar dan zijn Formosa, Indo-China en Malakka er nog. Voorlopig nog
speelruim te genoeg ....
Of met al deze bespiegelingen dan gezegd wil zijn dat de Verenigde
Staten de oorlog op Korea veroorzaakt hebben en thans bewust bezig
zijn te verliezen? Niet geheel en al. Alleen kan niet ontkend worden, dat
een beschouwing ook van de doeleinden der Amerikáánse politieke ma-
noeuvres een helderder en waarachtiger beeld geeft van de actuele
situatie dan een eenzijdige speculatie op de tactische zetten van 1tfoskou.
Aan een schaakpartij nemen twee .spelers deel. Wie zich met een van
beide vereenzelvigt ziet slechts naar de stukken van de tegenpartij. Maar
voor een objectieve beoordeling is een dergelijk gezichtspunt funest. De
andere schaker speelt ook mee! Amsterdam, Augustus 1950
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REGEN
Aldoor de regen op verlaten pleinen.
Een hond loopt over 't eigen spiegelbeeld,
Een fietser heeft zijn laatste kans verspeeld
Om heelhuids in een zijstraat te verdwijnen.

De zon is niet in staat het uur te wijzen,
Belach'lijk zijn tramhalt' en automaat,
Want niemand loopt in deze bui op straat,
Nu alles uitzichtloos ligt te vergrijzen.

Aldoor regen op d'uitgestorven stad
En over 't asfalt danst op lichte tenen
Tergend en lang, als kleine kiezelstenen
Aldoor regen, die uit elkander spat.



Johan Fabricius

DE GROTE BEPROEVING

Zelfs de kleine karbouwenherders in ons dorp wisten het: indien Kiahi
Wongso's beweegredenen niet zuiver waren geweest, zou Allah hem nooit
de kracht hebben geschonken op de Grote Berg veertig dagen en nachten
te vasten en levend onder de mensen terug te keren. Wàt hem echter
bewogen had om daarboven in nevelen en koude de Tapa' te volbrengen,
daarover liepen de meningen wel eens uiteen. 's Avonds na het bad in de
rivier, wanneer cl: vrouwen waren heengegaan om de rijst te koken en wij
mannen nog wat zaten na te praten, werd er onder de ouderen vaak over
geredetwist. De algemene lezing was dat Wongso slechts boete had willen
doen voor onze ganse, destijds zwaar bezochte, streek, maar enkelen
zochten er meer een persoonlijk motief achter en zeiden dat hij zijn ziel
van een zware schuld had willen reinigen. Waarop anderen hen dadelijk
tartten, die schuld te noemen. Daar was natuurlijk het vreselijk drama
met zijn zoon - maar behoefde hij zich daarover venv;jten te maken? Hij
had gehandeld zoals men van hem mocht verwachten: als een rechtvaar-
dig en duldzaam vader, als een man die zich bewust is van zijn plicht
tegenover de gemeenschap.
Mijn thans gestorven moeder, Satidjah; heeft mij het verhaal vaak op
haar wijze verteld. Zij had Wongso nog gekend lang voor hij eerbiedig
met 'Kiahi 'en 'Kiahi Tapa' werd aangesproken. Een beter mens was zij
nooit tegengekomen, zei ze. Nimmer kwam men bij hem vergeefs om hulp
of goede raad. In elk opzicht kon men zich aan hem spiegelen. Hij ging
zijn dorpsgenoten voor in de vervulling der dagelijkse plichten. Als eerste
beploegde hij in het nieuwe seizoen zijn sawah, daardoor ook aan ande-
ren de moed gevend om het zware werk weer te ondernemen. Hij was een
der weinigen die 's avonds, na een ganse dag zwoegen op het veld, nog
getrouw zijn gebeden verrichtte. Ja, meer dan dat - in de dagen waarop
er voor de landman minder te doen viel, oefende hij zich bij een hadji in
de nabije désa in het lezen van de Koran, en men zei dat hij alle versregelen
en spreuken uit het leerboek 'Kitab Moendiat' uit het hoofd kende.
[Maar mijn moeder was bereid toe te geven dat de mensen in zulk opzicht
licht tot overdrijving neigden.]
Juist Wongso verging het.echter zoals zoveel vrome en rechtschapen man-
nen: Allah's Hand trof hem zwaar. Na een slepende ziekte stierf zijn
vrouw, Maryam, en hij bleef-een reeds veertigjarige - alleen achter met
zijn nog jeugdig zoontje, dat hij nu maar verder moest zien groot te
brengen. Zijn buurvrouw, 'mbok Sarinah, hielp hem daarbij wel enigszins,
1 Ascese, boetedoening
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maar zij had toch al een groot gezin, en hij wilde haar niet nog méér werk
bezorgen. In hoofdzaak verzorgde hij het kind zelf; hij schonk het de
liefde van een vader èn van een moeder.
Soero heette het ventje.
Altijd zag men hen samen - zelden liet de vader zijn jongen uit het oog.
Hij nam hem mee naar de sawah en de tegalan1 om hem te tonen hoe een
goed landman zijn veld bewerkt en schoonhoudt; hij wees hem de eerste
kenmerken van ziekte in het gewas en hoe men de uitbreiding ervan het
beste kon voorkomen. Hij onderrichtte hem in de geheimen der natuur
zoals deze zich aan hemzelf hadden geopenbaard, en wist het vaak zo
voor te stellen alsof iets ook voor hèm nog nieuw was, zodat zij In elkaars
verrassing konden delen. Met een twijgje tekende hij de sterrenbeelden
voor Soero uit, er bij vermeldend hoe die hem konden helpen in het duis-
ter zijn weg te vinden; op dezelfde wijze leerde hij hem de eerste en een-
voudige Arabische schrifttekenen, opdat zijn zoon ook eenmaal de Korar.
zou kunnen lezen.
De mensen moesten er soms om glimlachen wanneer zij de reeds grijzende
man en de zes- of zevenjarige jongen naast elkaar van het veld zagen
thuiskomen, beiden met nadenkelijk gebogen hoofd, in ernstig gesprek
verwikkeld als waren zij van dezelfde leeftijd. Waarover mochten die
twee het wel hebben?
Zij kookten samen hun potje, en bij de nadering van het Poeasa-feest, aan
het einde van de vastenmaand, ging Wongso met Soero aan zijn hand
naar de pasar in de grote désa Djatilenggèr, om ervoor te zorgen dat zij in
het nieuwe jaar allebei goed voor den dag kwamen. De paar keren dat
Soero ziek was, zat de vader nachten lang wakend bij de balé-balé2 van
zijn woelend kind; hemzelf stond eveneens het koortszweet op de slapen.
En toen zijn jongen opgroeide tot een volwassene, groeide ook \tVongso's
hoop: uit hem te hebben gemaakt een man die zonder iemand tot last te
worden zijn weg door het leven zou vinden.
Maar het leek wel ofSoero, nu hij zijn jongelingsjaren had bereikt, opeens
werd afgeschrikt door de grote ernst die zijn vader aan het leven hechtte.
Voor het eerst zocht hij speelgenoten, als wilde hij zijn kindertijd nog
rekken of iets verlorens inhalen. Na het avondbad bleef hij bij de rivier
achter om te gekscheren met jongens van zijn leeftijd en even dwaas te
zijn als zij. Hij verzon uitvluchten om samen met hen naar een selamatan3
in een der naburige désa's te kunnen gaan en bleef dan soms ook de
volgende dag nog weg terwijl de sawah en de ploeg wachtten. Als onweer-
staanbaar gelokt door de blijde klanken van een verre gamelan, liep

lonbevloeid veld
2 rustbank uit bamboe
3 feestmaal
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hij eenvoudig van het werk weg of vergat wanneer het zijn beurt was om
nachtwake bij hetdoorwilde varkens bedreigde djagoeng1 veld te houden.
Hij is nu in de jaren dat men niet te streng met hem moet zijn, dacht
Wongso, de vader. Het zal voorbijgaan, met Allah's hulp. Laat ik mij
houden alsof ik het nauwelijks merk. Laat ik niet zo dom zijn mij van
hem te vervreemden door hem te veel verwijten te doen.
Anderen vonden echter dat hij in zijn vaderlijke toegevendheid te ver
ging, en indien zij Wongso niet hadden gekend en gerespecteerd als een
zoveel wijzer man dan zijzelven, zouden zij hem hebben geraden zijn
jongen toch niet al te zeer de vrije teugel te laten. Onder elkaar spraken
zij er vaak over, en sommigen konden het niet laten Soero een half plagen-
de, half ernstige waarschuwing toe te roepen wanneer ze hem weer in zijn
beste kleren naar de uitgang van het dorp zagen gaan. Maar hij beant-
woordde die goedbedoelde wenken slechts met een kwinkslag en een
lach - de innemende jongenslach waarmee hij ieder ontwapende. En zo
achterhaalde hem in zijn zorgeloosheid het noodlot. Nog geheel oner-
varen als hij was, en vol jeugdige drift, viel hij in de strikken van een
ronggèng, een publiek danseresje, dat hij bij de viering van het Maalfeest
op de suikeronderneming Pondok Gedéh ontmoette.
Met haar stijlvol beschilderd gezichtje en haar sierlijke bewegingen, met
haar koolzwart omrande, als juwelen glinsterende ogen en het hoog-
hartige glimlachje om de soms even geopende mond, scheen zij Soero de
mooiste en begeerlijkste aller vrouwen.
Overal vervolgde hem sedertdien de lokking van die ogen, van die mond.
In de nacht lag hij met ingehouden adem te staren naar het betoverend
beeld dat hem van haar was bijgebleven. Hij verbeeldde zich dat zij wel-
willend op hem neerkeek, maar tegelijk ietwat verbaasd en met lichte spot,
alsof zij wilde zeggen: 'Wie ben jij dan? En wat wil je van mij ?'
Hij trachtte zich de klank van haar stem voor te stellen, die liefelijk moest
zijn als haar ganse wezen. Ook haar naam zou hij willen weten - hij had
haar niet durven aanspreken en er naar vragen. Toen hij het na de dans
moest aanzien hoe anderen zich om haar verdrongen, was hij gevlucht.
Hij wist het wel: een ronggèng behoort aan ieder die voor haar liefde wil
betalen, en aanvankelijk had hij daarom getracht zijn gevaarlijke neiging
van zich af te schudden, als een gril van het ogenblik. Het was hem niet
gelukt. Vergeefs had hij op de ganse, lange thuisweg hardop tegen zich-
zelf gepraat.
Hier moest het om een uitzondering op de regel gaan. Hij kon niet ge-
loven dat dit nog héél jonge meisje, met haar zuivere trekken, haar trots
opgeheven hoofd, haar nobele dansbewegingen, oneerbaar zou zijn. En
indien zij haar eer had moeten offeren, dan toch stellig tegen haar wil,
.1 maïs
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slachtoffer misschien van geldzuchtige ouders die haar tot dit verwerpe-
lijk beroep gedwongen hadden. Hij vond duizend verontschuldigingen
voor haar. Hij zou haar helpen de schande van haar tegenwoordig leven
van zich af te werpen. Hij moest en zou haar terugzien. Een volgend maal
zou hij niet weer vluchten, maar al zijn moed verzamelen en op haar toe-
gaan in de hoop dat Allah zijn tong niet zou verlammen maar hem de
woorden zou laten uitspreken die hem op het hart brandden.
Hoe zou Soero, bij deze vreselijke rusteloosheid die hem dag en nacht
vervulde, nog kunnen werken? De eerste de beste voorbijganger had hij
willen vragen: 'Heb je haar gezien?' zonder het zelfs nodig te achten
erbij te zeggen van wie hij sprak. 'Zeg dan, vreemdeling, heb je haar ge-
zien? Weet je soms waar zij na het Maalfeest naar toe is gegaan?'
Wie kan nu echter zeggen waar een ronggèng heengaat als het na het feest
stil is geworden en de muzikanten hun instrumenten opbergen? Zeker is
slechts, dat zij weer zal verschijnen waar een selamatan wordt gevierd en
waar de gamelan speelt.
Natuurlijk, in de tussentijd moet een ronggèng ook ergens blijven, gelijk
elk sterfelijk wezen. Maar, hoe vreemd het mag schijnen, het lijkt wel of
zij tijdelijk in het niets verdwijnt. Zoals men overdag nimmer een vuur-
vliegje zal aantreffen - zodra echter de duisternis valt, kan men er op
rekenen dat het weer ergens in de tuin z'n lichtje ontsteekt. Waar heeft
het zich zolang verscholen gehouden?
Niemand kon Soero vertellen waar zijn ronggèng naar toe was gegaan.
En dit onwerkelijke dat om haar wezen hing droeg er toe bij dat hij op
het laatst van haar begon te dromen als van een hemelse nimf, die slechts
één enkele keer op aarde was neergedaald om voor hem, Soero, te dansen.
Hieruit ziet men hoe een jeugdig, verliefd gemoed zich naar willekeur
zijn eigen voorstellingen vormt. Uit Soero's oren week nimmer de liefe-
lijke klank van een door niemand anders gehoorde gamelan; hij bewoog
er zich op voort als hij 's ochtends naar de sawah ging en 's avonds huis-
waarts keerde, met starende blik en gesloten voor alles wat men tegen
hem zei. De wind in de bomen, de tussen de rotsstenen voorbijsnellende
rivier zongen voor hem, met vele stemmen. En als hij 's nachts stil op zijn
balé-balé lag, juichten de tonen soms luid en geheimzinnig op; dan ver-
beeldde hij zich dat ZIJ, in een heerlijk licht gehuld en een zoete geur van
melati bloemen om zich heen verspreidend, door het luchtruim op hem
toeschreed : stijlvol dansend met soepel golvende armen en bevallig wen-
telende handen, de kuis aaneengesloten knieën strak omspannen door de
glanzende sarong. In zijn slaap strekte hij de armen verlangend naar haar
uit; zijn lippen prevelden de namen die hij haar in gedachten reeds
gegeven had ...
Wongso, niets vermoedend van wat er was gebeurd, zag slechts dat de
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onrust van zijn jongen niet afnam maar nog gedurig groeide. Van het
werk kwam op die manier ook weinig terecht, en hij vroeg zich af, of het
ogenblik nu toch niet was aangebroken om handelend in te grijpen. Hij
geloofde Soero voldoende te kennen om te weten dat deze niet werkelijk
lui of plichtvergeten van aard was - maar misschien zou het goed voor
hem zijn indien hij een vrouw nam. Het huwelijk zou hem rust en ernst
schenken, zo was het. Wongso moest eerst wel even aan de vreemde ge-
dachte wennen dat er een derde in hun leven zou komen en daar nog wel
een zo grote plaats innemen. Maar kan men dan tegen de natuur strijden?
Hij wilde verstandig zijn. Gelukkig behoefde hij niet ver te zoeken om
voor zijn zoon een goede vrouw te vinden. In ditzelfde dorp kende hij een
rechtschapen, arbeidzaam en lang niet onaantrekkelijk meisje, dat zijn
jongen [Wongso was niet blind] reeds sedert lange tijd een warm hart
toedroeg en hem spoedig weer in het goede spoor zou helpen.
Op een avond, toen hij samen met Soero van het veld terugkeerde, sprak
hij er over. Maar hij ontstelde van het heftige verweer waarop hij onmid-
dellijk stuitte. Soero weigerde botweg, en toen hij hem tot inzicht trachtte
te brengen door te goeder trouw de bizondere hoedanigheden van het
meisje voor hem op te somm~n, liet de jongen zich tot drift verleiden; in
onbeheerste woorden zei hij dat hij niet om haar gaf en nooit of nimmer
iets om haar geven zou, en dat hij niet voor zijn daden instond indien zijn
vader zou trachten met geweld zijn zin door te drijven.
Hij sprak daarmee een onredelijke veronderstelling uit. Zo dom was
Wongso niet: zijn zoon tot een huwelijk te willen dwingen dat deze zelf
niet wenste. Daarvoor was hij het meisje ook te zeer genegen - het oudste
dochtertje van zijn buurvrouw Sarinah. Nu de kans om haar tot schoon-
dochter te krijgen zo gering scheen, besefte Wongso pas hoezeer hij zich
reeds met de gedachte vertrouwd had gemaakt, de kleine om zich heen te
zien. Maryam heette zij, zoals zijn gestorven vrouw, en het was niet
slechts deze overeenkomst in naam die een geruststelling voor hem had
ingehouden'. Van klein afhad hij haar zien opgroeien en tot een zorgend
moedertje voor haar jongere zusjes en broertjes worden - zij zou stellig
een goede vrouw voor Soero zijn geweest en nimmer als een vreemde
tussen hen in hebben gestaan.
Het was nu echter wel duidelijk dat de jongen een andere in het hoofd
had. Wie mocht dat wel zijn? In welke désa kon hij haar hebben ont-
moet? De onzekerheid was folterend, maar Wongso's trots verwierp
dadelijk als onwaardig de gedachte, de gangen van zijn zoon in stilte na te
gaan. Hij wilde geduldig zijn en wachten tot Soero hem uit zichzelf in
vertrouwen zou nemen - gelukkig behoefde hij er niet aan te twijfelen dat
dit ogenblik uiteindelijk zou aanbreken. Of wie weet, de jongen zou met
Allah's hulp de onbekende misschien weer vergeten, die hem nu zo'van
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streek bracht, en vanzelf tot het juiste inzicht komen. 'Waarom ver weg
zoeken wat men nabij heeft,' zou hij hem willen toefiuisteren. 'Koper
blinkt uit de verte als goud .. .' Maar hij zweeg en trachtte zijn onrustig
vaderhart tot bedaren te brengen. Hij bad, dat Allah zijn zoon toch het
zuivere inzicht mocht schenken. Zuchtend moest hij vaststellen dat zijn
gebeden vooralsnog niet in vervulling gingen.
Een ànder gebed - dat van Soero - werd verhoord. Hij vond zijn droom-
beeld in de werkelijkheid terug.

Zij herkende ook hem. Reeds bij het Maalfeest op de onderneming Pon-
dok Gedéh was hij haar opgevallen, zoals hij daar tussen de omstanders
naar haar had staan kijken: met open mond en brandende ogen, blijk-
baar geheel bedwelmd door haar verschijning. Zij had hem toen even een
glimlach gegund en een nauw merkbare blik van onder haar wimpers,
zedig geloken zoals de etiquette van de dans het voorschrijft. Later zou ze
hem wel bij zich zien verschijnen, dacht ze - maar dat was niet gebeurd.
Hij moest achteraf bang voor haar zijn geworden en het veiliger hebben
geacht de vlucht te nemen ... Vergeefs had zij nog naar hem rondge-
keken.
Daar was hij dan echter weer. Zij moest er onwillekeurig om lachen,
maar tegelijkertijd werd zij zich van een vluchtige ontroering bewust die
dit weerzien in haar wekte. Zij had geleerd de mannen te verachten ter-
wijl zij uit de begeerten huns bloeds klinkende munt voor zichzelve sloeg.
Maar Soera's blik, de uitdrukking op zijn nog zo argeloos en jeugdig ge-
laat troffen haar op vreemde wijze, wekten gevoelens in haar die - als
zij ze al ooit had gekend - moesten zijn ingesluimerd sedert zij lang ge-
leden, 0 ja, hoe lang geleden scheen het reeds, haar désa had verlaten om
het beraep van straatdanseresje op te nemen.
Was hij nog zo onschuldig, haar schuld niet te kennen? Zag hij onder het
misleidend masker van schmink niet haar vermoeidheid en ontgoocheling?
Terwille van hem danste zij vanavond met al de kunst waarover zij be-
schikte. Zedig danste zij steeds, om de graveren onder haar publiek wat
in toom te houden. Maar niet altijd viel elk der figuren en bewegingen
haar zo licht als deze keer, terwijl zij, zelf geheel gevangen in het rhythme
van de zoetjes galmende en tokkelende gamelan, op nauw aaneengesloten
voeten langs de om haar heen gehurkte feestvierders schuifelde, die in
zwijgende waardering naar haar opkeken.
Nu waagde haar jongste bewonderaar het dan toch, na de dans op haar
toe te komen. Maar van bevangenheid kon hij er nauwelijks iets uitbren-
gen. Zij wist zich van enkele drieste hofrnakers te bevrijden door zich
koel van hen af te wenden en geen aandacht aan hun dubbelzinnige
praatjes te schenken; op het laatst begrepen zij - met veel moeite - dat zij
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deze onhandige knaap boven hen begunstigde. Eenmaal alléén met hem
buiten het gewoel, vroeg zij hem wie hij was en waar hij thuis behoorde,
en om hem ietwat op zijn gemak te stellen keek ze hem daarbij vriendelijk
belangstellend en zelfs enigszins moederlijk aan. De uitwerking was ver-
bijsterend.
In één adem vertelde hij haar nu alles over zichzelf, over zijn dorp, zijn
thuis, de sawah die hij met zijn vader bewerkte, en vooral hoe hij maar
steeds aan haar had moeten denken sedert hij haar die ene avond had zien
dansen, op de onderneming Pondok Gedéh. Hij wilde nu ook dadelijk
alles van hààr weten: haar afkomst, haar naam en waar zij thuis was;
niets mocht ze voor hem verzwijgen. Hij zei dit bijna zo alsof hij er recht
op had volledig te worden ingelicht. En met een gehoorzaamheid die zij
zelf niet goed kon verklaren voldeed zij aan zijn wens, of zijn bevel, of
wat het mocht zijn. 0, niet dat zij hem de waarheid vertelde! Die lag, na
al de leugens waarachter zij althans iets van zichzelf had getracht te
redden, zo diep in haar begraven dat zij eerst lang zou moeten nadenken
voor zij ze zich weer goed herinnerde. Maar zij vertelde hem wat hij,
naar zij dacht, het liefst zou willen horen: dat zij een wees was en door
wrede pleegouders reeds als kind verkocht aan een troep dansers, die haar
ook weer hadden uitgebuit, tot zij er eindelijk in was geslaagd te vluch-
ten ... Dit scheen zowat overeen te komen met wat hij zelf al had gedacht,
en zonder enige overgang kwam hij met een voorstel aan, zo dwaas, dat
zij niet wist of zij wel goed hoorde.
Haar lach bedwingend, trachtte zij hem aan het verstand te brengen dat
hij elke zin voor de werkelijkheid moest hebben verloren om haar te vra-
gon zijn vrouw te worden. Maar nu toonde hij zijn boerse koppigheid:
hij wilde niet luisteren, wat ze ook zei: haar grapjes ketsten af op zijn
vertwijfelde ernst. Ze bereikte er alleen maar mee dat hij nog hartstoch-
telijker aandrong. Het deed er niet toe wie of wat zij geweest was, zei
hij, mits zij nog vandaag haar beroep opgaf en met hem meekwam.
Sprakeloos van verwondering staarde zij hem aan. Nimmer had een man
zoiets zots tegen haar gezegd. Nimmer ook had zij op een gelaat een zo
wanhopige vastbeslotenheid gezien.
Wat moest zij met hem beginnen? Hem glimlachend meetronen en hem
vannacht in haar armen de zonde leren kennen, hem zodoende maar
meteen alles schenkend wat zij hem te schenken had? Of zou ze hem nu
toch de waarheid over zichzelf zeggen? Hem bekennen - ineens wist zij
het weer - hoe het haar reeds als kind onweerstaanbaar had gelokt een
danseres te zijn ... hoe haar gedachten van niets anders waren vervuld
geweest dan van de glorie: de danskroon te mogen dragen, tot in verre
désa's te worden uitgenodigd en door mannen en jongens te worden be-
wonderd, begeerd ... ? Als zij hem vertelde wat er was gevolgd sedert zij
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haar ouders de schande had bezorgd van huis weg te lopen ... Zou dat
hem zijn verstand teruggeven? En wilde zij dat dan? Neen, zij wilde het
niet. Zij wilde zijn droom niet verstoren, noch door hem de waarheid te
verraden, noch door op zijn onzinnig voorstel in te gaan.
Zij slikte iets weg, een groot en redeloos verdriet dat haar plotseling naar
de keel steeg. 'Neen, beste jongen, met je méékomen kan ik niet. Maar
alsje wilt, zal ikje altijd zeggen waar ik de volgende keer weer dans. Als
ik het zelf weet, tenminste ... Op Senèn Wagé van dezemaand1 iserweer
een selamatan in de désa Soekowono'.

Enige tijd later bezorgde Soera het ganse dorp een schok door eerst, ge-
heel onaangekondigd, een paar dagen en nachten uit te blijven en daarna
met een vreemdelinge terug te keren die - hij deed geen moeite het te
verbergen - zijn geliefde was. Hij hoopte, zei hij tot zijn vader, dat zij
als een dochter des huizes zou mogen inwonen. [Hij voegde er niet het
dreigement aan toe dat hij anders weer met haar zou omkeren, maar het
lag onuitgesproken in z'n stem en ogen uitgedrukt.]
Wongso had in de laatste dagen te veel angst om zijn jongen uitgestaan
dan dat hij het gevaar wilde lopen hem nu dadelijk weer door een on-
doordacht woord op de vlucht te drijven. Uiterlijk beheerst, zei hij dus tot
Soera dat hij niet wist waaraan hij zulk een behandeling had verdiend,
maar dat hij, zelfs onder deze ongewone omstandigheden, bereid was de
mogelijkheid van een huwelijk te overwegen, mits hij eerst de geruststel-
ling kreeg dat het meisje, in afwachting van zulk een huwelijk, morgen
naar haar ouders zou terugkeren en deze nacht onder het dak van een
buurvrouw zou doorbrengen, om in het dorp niet onnodig opspraak te
wekken. Natuurlijk zou hij ook moeten weten wie haar ouders waren en
in welke désa zij woonden, opdat hij met hen in overleg zou kunnen
treden.
Deze schikking geleek méér dan redelijk, maar Wongso werd slecht be-
loond voor zijn lankmoedigheid. Bij zijn laatste woorden had hij zich
vragend tot de vreemdelinge omgewend, die het nodig achtte een koele
en tartende houding tegenover hem aan te nemen, bijna alsof zij zich
vrolijk maakte over een oud man die zich met zaken bemoeide welke hem
niet aangingen. Zonder zelfsmoeite te doen om haar leugens aannemelijk
te laten klinken, antwoordde zij dat zij geen thuis had en de naam van de
désa had vergeten waarin zij ter wereld was gekomen; ook gaf zij voor,
niet te weten wie haar ouders waren en of zij nog leefden. Het deed er
alles weinig toe, zei ze glimlachend, want ze zou zijn zoon toch niet

1 Naast de zeven weekdagen kent de Javaan nog de vijf marktdagen. Senèn Wagé is
een Maandag die samenvalt met de markdag Wagé en zieh daardoor onderscheidt van
de andere Maandagen in die maand.
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trouwen. Ze had Soero slechts gevolgd omdat hij het haar had gevraagd,
en zij zou slechts zo lang blijven als hij het wenste.
Daarmee prikkelde ze de jongen natuurlijk, zoals stellig haar bedoeling
was geweest. Met een van drift doorslaande stem - zij moest hem geheel
dol hebben gemaakt - zei Soera nu dadelijk dat zij haar ganse leven bij
hem zou blijven en zijn vrouw zou worden; nimmer zou hij haar laten
gaan, nimmer. En evenmin wilde hij toestaan dat zij vannacht ergens
anders zou slapen dan waar zij thuis behoorde. De mensen moesten daar
maar alvast aan wennen, en wat zij kletsten kon hem niet schelen ...
De désa vernam niet het fijne van dit onderhoud waarvan de oude
Kabib, zogenaamd toevallig langs de pagger1 strompelend, slechts enkele
hoogtepunten had opgevangen. Maar het feit alleen dat Soero, zonder
zijn vader hierin zelfs te kennen, een vreemdelinge mee naar huis had
gebracht met wie hij leefde; was waarlijk aanstootgevend genoeg! En de
dorpelingen zouden het ook stellig niet lang hebben geduld, indien zij
niet zoveel genegenheid en eerbied voor Wongso' voelden en niet van
mening waren dat zij het 't beste aan hèm konden overlaten de jongen
weer bij zijn verstand te brengen.
Dit bleek echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met Soera viel een-
vouclig niet te praten. Hij hield vol, niet anders te hebben kunnen hande-
len dan hij had gedaan. W'at de mensen er over te zeggen hadden deerde
hem niet; het speet hem slechts zijn vader verdriet te hebben veroorzaakt;
er was geen kwade opzet van zijn kant geweest. Meer wilde hij niet
zeggen, en hij bleef koppig weigeren de toch zo gerechtvaardigde vraag
van Wongso te beantwoorden: hoe en waar hij het meisje had ontmoet.
Soero's lomp en onzinnig gedrag kon misschien door één omstandigheid
worden verontschuldigd. De vreemdelinge was opvallend knap van uiter-
lijk; enkele mannen aarzelden niet haar, tot ergernis van hun vrouwen,
een schoonheid te noemen. Zeker was, dat in elk harer bewegingen een
natuurlijke gratie lag uitgedrukt die, ongewoon voor een meisje van lage
komaf, voor niemand verborgen kon blijven. Wie en wat mocht zij toch
wel zijn? Terwijl de andere meisjes van het dorp haar onder elkaar bespot-
ten door haar gang en houding belachelijk overdreven na te bootsen,
wisten zij in hun hart toch dat zij zelf maar boers lomp afstaken tegen
deze aanstelster, zoals zij haar noemden.
Een die het van zichzelf heel goed wist, was Maryam, het vijftienjarig
dochtertje van Wongso's buurvrouw Sari nah. Zij trachtte zich soms te
troosten door met haar vriendinnetjes mee te gieren van de pret wanneer
Niti rdie deed het't beste] verwaand het hoofd in het rond draaide en met
wiegelende pasjes heen en weer liep. Maar opeens kon het Maryam te veel
worden, en zij ontvluchtte deze luidruchtigheid waarin zij haar eigen
1 omheining uit bamboe
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spijt hoorde doortrillen. Zelf in het halfdonker staande, tuurde zij naar
het verlichte keukentje waar Soegiëm - zo heette haar rivale - het eten
voor Soero bereidde, die zometeen met zijn vader van het veld zou
thuiskomen. Vreemde gedachten konden haar dan door het hoofd gaan;
zij schrok er soms zelf van en ging maar gauw voort met haar werk -
gelukkig was er steeds zoveel voor haar te doen dat zij 's avonds uitgeput
op haar balé-balé neerzonk en, na nog even geluidloos te hebben geschreid,
in slaap viel.
Wongso zou haar leed misschien wel hebben opgemerkt als hij niet zo
door eigen zorgen in beslag was genomen. Uit gekrenktheid had hij
zich in een zijvertrekje van het huis teruggetrokken, hoewel Soero er op
had aangedrongen dat hij de voorkamer voor zich zou behouden, die
immers altijd de zijne was geweest. Neen, neen, Wongso wilde het zo
en niet anders. - Hij behoefde er niet bij te zeggen dat het er hem om
begonnen was de vreemdelinge zo min mogelijk te zien. Bij de maaltijden
weigerde hij mee aan te zitten. Al erg genoeg dat hij het door haar be-
reide eten moest nuttigen. Soero bracht het hem ...
Als Wongso eerlijk was, zou hij moeten toegeven dat zij het altijd smake-
lijk klaar maakte. En dat zij haar huiswerk naar behoren deed - hij zag
dat zeer goed, ook al wilde hij het niet zien. Maar hij zweeg, vechtend
met zijn gevoelens van onbehagen.
Sedert zij hem eenmaal voor het hoofd had gestoten, kon hij trouwens
moeilijk weer als eerste het woord tot haar richten. En zij sprak uit zich-
zelf nooit tegen hem; elke ontmoeting tussen hen was van een bijna on-
dragelijke pijnlijkheid, althans voor Wongso. Zij scheen er koeler onder
te blijven dan hij, ja, soms kwam het hem zelfs zo voor alsof zijn ernst en
zijn gekwetst zwijgen haar heimelijk amuseerden; zij kon half verwon-
derd, half plagend naar hem kijken; het werd hem dan vreemd te moede.
Wat hem misschien nog het meest verwarde, was, dat hij in haar onuit-
gesproken vrolijkheid eerder iets milds dan boosaardigs voelde. Hij kon,
tegen wil en dank, bewogen worden wanneer hij zag hoe moedig zij de
wantrouwende en afkeurende blikken trotseerde die haar van de kant
van het dorp ten deel vielen. Niet uit angst voor de critiek harer dorpsge-
noten, maar waarschijnlijk slechts om ongestoord te zijn, nam zij haar
bad een eindje verder stroomopwaarts. Soero volgde haar daar, zo be-
toverd door haar wezen, dat hij de lach niet scheen op te merken waar-
mee zijn makkers van gisteren hem nakeken.
Wongso hoorde die lach wel en kon er zich op zulke ogenblikken op be-
trappen dat hij aan de zijde van zijn jongen wilde gaan staan en zelfs
partij nemen voor de vrouw die hem zo diep vernederde na h~m het
liefste dat hij bezat te hebben afgenomen. In zijn hart wist hij nu dat zij
Soero oprecht lief had. Maar als dat zo was, om welke onnaspeurlijke
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redenen had zij dan verklaard hem nimmer te zullen trouwen? Wat voor
duister geheim mocht daar achter schuilen? Wie was zij dan toch; waar
kwam zij vandaan; waarom verzweeg zij haar ouders?

In den beginne trachtte Soeroaltham in één opzicht zijn goede wil tegen-
over zijn vader te tonen: hij werkte weer. Meer dan dat, hij pakte aan met
een bezeten ijver waarin iets benauwends lag. Zoals te voorzien was ge-
weest, kwam aan die ijver weer een even spoedig eind: midden op een dag
legde hij ineens de pa1joP neer en liep, een onverstaanbare uitleg mom-
pelend, naar het dorp terug; hij deed nauwelijks moeite zijn haast te
verbergen. Terwijl Wongso hem nakeek, wist hij: niet het werk was de
jongen te machtig geworden, maar de gedachte aan haar, hij vond ver
van huis geen rust meer.
Verlangde zijn bloed zo sterk dat hij het niet meester bleef? Of kwam zijn
onrust uit iets heel ànders voort - verbeeldde hij zich misschien dat zij
zijn bescherming nodig had?
Het dorp was geduldig geweest, maar toen gaandeweg bleek dat Wongso
nietdemacht had zijn zoon tot rede te brengen, waren er die openlijk een
vijandige houding begonnen aan te nemen; men bepaalde zich niet
langer tot een stilzwijgend afkeuren. Vooral de jongere getrouwde vrou-
wen voelden behoefte om hun hart te luchten; in de dagelijkse gesprek-
ken over de bamboe-paggers, die hun erven scheidden, belasterden ze
Soegiëm zo luid en ongegeneerd dat deze wel doof had moeten zijn om
het niet te horen. Het ergerde hen nu eenmaal onuitsprekelijk, te moeten
aanzien hoe hun mannen het niet konden laten vriendelijk tegen die meid
zonder eer of schaamte te blijven en haar ook nog goeden dag te wensen
wanneer zij, steeds met dat tartende hoerenlachje om de lippen, koket
wiegelend langs hen heen liep, zodat de ogen hun bijna uit het hoofd
vielen. Alleen om zich op dat spektakel te vergasten, had zij zojuist ver-
moedelijk opeens weer bedacht dat zij nog naar de rivier moest om water
voor de keuken te halen!
Op een keer had de Loerah2, misschien wel uit nieuwsgierigheid zijn huis
uitgedreven, dat hij anders vanwege zijn zwaarlijvigheid zelden of nooit
verliet, haar zo zien voorbijgaan, de volle kruik losjes op haar heup ge-
steund. Hij had haar aangesproken en haar naar haar naam gevraagd,
ook waar zij vandaan kwam en waar zij thans woonde. Dat laatste wist
hij natuurlijk heel goed; hij hield zich maar van den domme; het was er
hem slechts om begonnen geweest haar eens van nabij te bekijken en een
praatje te maken. Uit welgemanierdheid bleef ieder ander op een afstand
staan, en zo hoorde men dus niet haar gefluisterde antwoorden op de
1 Javaanse houweelvormige spade
2 dorpsburgemeester
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vragen van de Loerah. Maar zoals vanzelf sprak, durfde ze tegenover
hem niet te liegen of iets te verzwijgen, gelijk zij dat blijkbaar tegenover
Wongso had gedaan, die niet zei te weten uit welke désa zij afkomstig was.
Nu de Loerah het echter eenmaal wist, kwam 'mbok Loerah1 het vanzelf
ook te horen, en die vertelde het dezelfde dag nog weer aan haar lijfmeid
Sripah, wier zuster met Kabibs derde zoon, Rebo, getrouwd was. En zo
ervoer dan toch het ganse dorp nog vóór de avond de waarheid: zij komt
uit de désa Siboro; haar ouders leven nog, en Kario is de naam van haar
vader. Nu wilde het toeval dat de vrouw van Kabib, 'mbok Natih, nog
een tante in de désa Siboro had wonen; jaren lang had ze het mens niet
meer opgezocht, zodat alleen de welvoegelijkheid al gebood dat ze einde-
lijk weer eens naar haar gezondheid ging informeren. De volgende mor-
gen toog ze dus dadelijk op pad; ze vertrok vroeg, want het was een hele
wandeling. Doodmoe keerde ze de volgende avond terug, maar haar
tocht was niet vergeefs geweest: zij bracht het opwindende nieuws mee
dat Soero met een uit het ouderlijk huis weggelopen ronggèng leefde.
De vrouwen in het dorp triumfeerden, al was hun voldoening misschien
niet zonder een bittere bijsmaak. Een ronggéng! Een dans-hoer! Zoiets
hadden zij altijd al gedacht, maar nu was het dan zeker. Wat voor mooie
verhaaltjes omtrent zichzelf zou ze die sukkel van een Soera wel op de
mouw hebben gespeld? Misschien wel dat zij een prinses-van-den-bloede
was - zo behandelde hij haar tenminste! Zij wisten nu echter waar zij met
haar aan toe waren. Van nu aan wendden zij zich met weerzin af wan-
neer Soegiëm zich buitenshuis vertoonde, en zij verboden hun mannen
haar nog langer te groeten.
Een ronggéng immers heeft geen recht op een groet. Ongezien en naam-
loos, leeft zij in de schaduw, zolang tot de gamelan weer speelt en zij haar
danskroon draagt.
In de ogen der mannen kreeg Soegiëm nu echter een nieuwe glorie, het
lokkend aureool van de zonde. Opgeschoten jongens zwierven langs haar
huis in de hoop een glimlach van haar te krijgen; de brutaalsten zochten
toenadering tot haar terwijl Soera op het land werkte. Zij zweeg daarover
tegen hem; zij kon deze halfwassen jongens wel alléén baas en weerde
hen af met haar ontnuchterende, vrolijke spot; als er een wat al te lastig
werd, vertelde zij hem de waarheid op een wijze die hem tegenover zijn
makkers beschaamd deed staan. Toch werd Soero onrustig door al deze
belangstelling voor haar, die hem niet ontging. En de vrouwen zagen
slechts dat hun oudere bengels midden overdag om het erf der schande
zwierven, en zij besloten naar de Loerah te gaan en zich te beklagen.
Dàt konden zij niet langer dulden: dat een ronggèng hun opgroeiende
zoons verdierf!
1 de vrouw van de Loerah
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Tot hun mateloze ergernis nam de Loerah de zaak nogal kalmpjes op;
met een glimlach om zijn mond, behagelijk zijn duimen draaiend, hoorde
hij hun klachten aan. En toen zij waren uitgepraat, schaamde hij zich
niet haar partij te nemen; men kon duidelijk zien dat hij ook al door haar
was ingepalmd! Hij vroeg naar bewijzen ervoor dat zij zich werkelijk
ernstig misdroeg; zolang dat niet het geval was, zei hij, zag hij geen aan-
leiding om haar het verblijf in het dorp te ontzeggen. Hij voelde er niet
voor, zich met Soera's privé-aangelegenheden te bemoeien. \Vat zich
daar binnenshuis afspeelde, ging verder alleen Wongso aan - en die had
zich blijkbaar bij de zaak neergelegd.
Ja, maar Wongso wist immers nog niet het ergste, zeiden de vrouwen.
De Loerah haalde de schouders op.
Onverrichterzake, vol opstandigheid, keerden de vrouwen terug. Zij
gaven het zo nog maar niet op. Wongso moest op de hoogte worden ge-
bracht, beslisten zij; de waarheid mocht niet langer voor hem verborgen
blijven. En zij wisten ook reeds wie de aangewezen man was om hem in
te lichten - de oude Kabib. Die liet zich wel voor zoiets gebruiken. Hij
keek eerst nog wat bedenkelijk, maar dat deed hij alleen maar om zich
gewichtig te maken en nog wat méér bewondering te oogsten als hij de
taak tenslotte dan toch op zich nam.
Ter sterking, en om zijn gedachten te scherpen, stak hij die middag een
verse sirih-pruiml achter de kiezen en strompelde naar de sawah waar
Wongso weer eens alléén aan het werk was. Kabib deed alsof hij zo maar
eens uit belangstelling kwam kijken, en begon ermee over het weer en het
gewas te spreken, over de slechtgehumeurdheid van zijn vrouw, 'mbok
Natih, en over zijn verschillende kwalen, waarvan de jicht wel de hinder-
lijkste was. Toen zweeg hij enige tijd, spuwde peinzend wat rood betel-
sap uit en zuchtte: 'Ja, en daar ikje nu toch net zie, Wongso... ik verbaas
me de laatste tijd werkelijk over je. Ik kenje als een redelijk en duldzaam
man, en dat je van je zoon veel verdraagt, begrijp ik. Maar ik had toch
nooit van je gedacht dat je, alleen maar om de jongen zijn zin te geven,
met een ronggèng onder één dak zou willen wonen .. .'
Wongso staarde hem een ogenblik aan; daarna verzamelde hij zijn ge-
reedschap en ging zonder een woord heen, zelfs niet meer omkijkend toen
Kabib, opeens wat bevreesd wordend voor wat hij had gedaan, hem
nariep: 'Zeg, Wangsa, luister nog eens naar me .. .'
Het vreselijke woord schroeide in \Vongso na; het dreef hem voort als
met een zweep, zodat hij zelfs een keer struikelde; hij zag en hoorde
niets, alleen dat ene woord, dat elke betere gedachte, die zich over Soegiëm
in hem had gevormd, uitwiste. Misschien zou hij verstandiger hebben ge-
daan even te wachten alvorens hij zijn zoon ter verantwoording riep.
1 betel pruim
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Maar het noodlot wilde dat hij hem reeds bij de ingang van het dorp
tegenkwam en dus geen tijd meer had, wat tot bezinning te komen.
'Soero, is het waar wat de mensen zeggen? Heb jij een ronggèng in ons
huis gebracht?'
De jongen werd bleek en wist niets te antwoorden. Dit zwijgen was echter
welsprekend genoeg. Wongso moest er even de ogen bij sluiten; hij trilde
van schaamte en drift.
'Zo, dus dat heb jij gedaan,' zei Wongso. 'Je hebt het nodig gevonden om
mij en jezelf tot spot van de hele désa te maken. Een danseres van de
straat was in jouw ogen beter dan een eerbaar meisje dat ik met zorg
voor je had uitgezocht. Onze eer en onze goede naam betekenden niets
voor jou.'
Soero beet zich op de lippen. 'Haar vroegere leven is voorbij en vergeten
- dat hebben zij en ik afgesproken.'
'Voorbij en vergeten! 0, zij zal niets liever willen dan dat het vergeten is,
dàt wil ik wel geloven. Maar jij ... kun jij het dan vergeten?!'
Wongso zag dat hij een gevoelige plek had aangeroerd, en gedurende een
ogenblik leefde de hoop in hem op, dat hij zijn jongen nog tot inzicht zou
kunnen brengen. Met de hartstocht van een liefhebbend en bezorgd
vader drong hij aan: 'Zie je dan zelf niet in, dat zij je alleen maar onder:-
gang kan brengen? Zij is er de oorzaak van dat je bijna in open vijand-
schap leeft met de mensen hier, in het dorp waar je geboren en opge-
groeid bent. En niet alleen dat je links noch rechts meer durft te kijken
- zij geeft je geen rust, ook in ander opzicht niet. Als je een paar uur op
het land gewerkt hebt, moet je alweer naar huis terug.'
Hij stoorde zich niet aan Soera's zwakke tegenwerping dat hij zich juist
weer op weg naar de sawah had bevonden, en ging voort: 'Vanmorgen,
nog vóór de middag, benje alweer vanje werk weggelopen. Waarom doe
je zoiets? Is het soms omdat je je niet zeker van haar voelt?'
'Zij houdt van mij, zoals ik van haar - zij zal mij nooit bedriegen,' zei
Soero, zenuwachtig. '11aar zij is mooi ... dat zult u toch niet ontkennen,
vader, dat zij mooi is... In elk geval, ik weet dat de mannen naar haar
kijken en het haar lastig maken als ik niet thuis ben .. .' Zonder het
misschien zelf te beseffen was hij met Wongso mee opgelopen, het dorp
in, en nu zij het huis naderden, keek hij alweer hongerig naar zijn geliefde
uit. Een bijna ziekelijke jaloezie trilde door zijn stem terwijl hij zich liet
ontvallen: 'De Loerah heeft haar ook reeds aangesproken ... '
'En hoe zou jij andere mannen dan kunnen beletten, haar aan te spreken
en om haar heen te zwerven? Wat is zij dan?! Hoe zouje van de trouw
van een ronggèng verzekerd kunnen zijn, ook al lag je hier dag en nacht
op wacht?'
Soero hield stil en keek zijn vader aan; ze stonden juist bij de ingang
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van het erf. 'Vader, wat u daar zei is een belediging. Dat moogt u niet
doen: haar en mij beledigen. Dat duld ik van niemand, ook niet van u.'
Wongso voelde zelf wel dat hij zich in zijn drift en wanhoop verder had
laten drijven dan verstandig was. Maar natuurlijk kon hij dat niet toe-
geven, en met wrange scherpte antwoordde hij: 'Beledigen! Hoe kan ik
jou beledigen met wat ik over een ronggèng zeg?!'
Zijn onbeheerste toorn werkte alleen maar uit, dat Soero verdrietig zei:
'Nu kunt u niet langer bij ons blijven, vader.'
Had hij goed gehoord? Bij 'ons' blijven? Het schemerde rood voor
Wongso's ogen. 'Denk je dan dat ik dat nog wil?' beet hij terug. 'Dacht je
werkelijk dat ik met een publieke dansmeid onder één dak wil leven?'
Langs zijn zoon heen, die als een wachter bij de ingang van het erf stond,
liep hij naar het zijvertrekje en raapte met trillende handen enkele zijner
weinige bezittingen bijeen. Soero keek er bleek bij toe.
'Wat gaat je vader doen?' vroeg Soegiëm rustig uit de kleine voorgalerij
van het huis. Maar Soero hoorde haar niet; althans hij bleef het antwoord
schuldig.
'Waar wilt u naar toe, Vader?' vroeg hij, nu met een eerste onzekerheid
in zijn stem, die aan de vader niet ontging. 'U hebt mij verkeerd begre-
pen ... ik bedoelde niet dat u hier moest weggaan. Wij zullen gaan. Dit
is uw huis.'
'Ik schenk het je hierbij. Je zou het anders toch gauw genoeg hebben
geërfd, want lang zal ik dit niet overleven. Dan zal niets je geluk meer in
de weg staan. Wees gegroet.' En hij ging reeds, Soero terzijde duwend
toen deze nog een halfhartige poging ondernam, de uitgang te versperren.
'Maar waar wilt u dan heen?! Vader! U kunt toch niet buiten slapen ?'
Angst en leed trilden door Soero's stem.
Maar Wongso had zijn antwoord gereed. 'Ik slaap liever zonder een dak
boven mijn hoofd dan dat ik de schande van mijn zoon moet delen.'
Dit waren Wongso's laatste woorden.

Slot volgt.
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LYTTON STRACHEY'S PORTRETKUNST

EEN HISTORIOGRAFISCH PROBLEEM

In de twee volgende citaten is een belangrijk probleem van de geschied-
wetenschap kort en bondig geformuleerd.
,Aristoteles [hat] schon gesagt:
KiX~ cp~ÀocrocpW1'é:pov XiX~ ()f)OUOiXW't"E:POV 1tÖ~''lcr~c:; (cr't"ÓP~iXC:;E:cr't"~V;
die Dichtung ist etwas Philosophischeres und Tieferes als die Geschichte,
und zwar ist dies deshalb wahr, weil das Vermögen, welches der Poesie
zugrunde liegt, an sich ein viel höheres als das des grössten Historiker
und auch die Wirkung, wozu sie bestimrnt ist, eine viel höhere als die der
Geschichte ist?

'Mij dunkt, het is genoeg gebleken, dat tussen de constituerende elemen-
ten van onze historische kennis niet altijd een logische aaneenschakeling
is waar te nemen. Die kennis ontstaat immers nooit door verstandelijk
aan elkaar geregen zorgvuldig geabstraheerde begrippen, maar altijd
door min of meer willekeurige associatie van denkbeelden.'

In het eerste citaat, ontleend aan Burckhardts Weltgeschichtliche Betrach-
tungen \ wordt de poëzie, product van individuele scheppingskracht en
verbeelding en uitkomst van een strijd waarin de taal het enige materiële
obstakel vormt, als symbool van leven en streven om haar directheid en
volledigheid gesteld boven het werk van de geschiedschrijver. De histori-
cus, zo wil Burckhardt ons te verstaan geven, zal in het gunstigste geval
in zijn fragmentarische voorstellingen van mens en wereld de grote een-
heid, die zij vormen, doen vermoeden; de dichter biedt ons een afgerond
schoon beeld van die eenheid, dat ons, al is het maar een ogenblik lang,
de illusie schenkt, dat makrokosmos en rnikrokosmos ons in hun wezen
zijn geopenbaard.
De tweede aanhaling is een passage uit Huizinga's in 1905 te Groningen
gehouden inaugurele rede Het aesthetisch bestanddeel van geschiedkundige voor-
stellingen. Zijn woorden nemen de teleurstelling weg, die Burckhardts op-
vatting bij de historicus zou kunnen teweegbrengen. Wie zich met de be-
oefening van de geschiedenis bezig houdt, gaat volgens Huizinga toch
voor een belangrijk deel niet anders dan de dichter te werk. Geschied-
schrijving is ook verbeelding. Waarschijnlijk heeft Huizinga in deze rede
zelfs voor het eerst in Nederland de woorden 'beeld' en 'verbeelding' met
betrekking tot de historische wetenschap gebruikt 2.

1 geschr. 1868, gepubl. 1905
2 Romein, In opdracht van de Tijd, 1906 blz. 100
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Burckhardt en Huizinga waren zeer grote geschiedschrijvers. Des te merk-
waardiger is het daarom echter, dat de Zwitser bekent, dat de geschiedenis
hem niet het hoogste is, en dat de Hollander het eigen, autonome karak-
ter van de historiografie in twijfel blijkt te trekken. En toch heeft de een
Die Kultur der Renaissance in Italien en de ander Herfsttij der Middeleeuwen
geschreven. En toch hebben beiden geschiedschrijver en geen dichter
willen zijn. Dit 'en toch' heeft op zichzelf een geschiedenis.
Zoals het effect van een gedachte uitblijft, wanneer zij niet met behulp
van de taal wordt overgedragen, zo heeft het historisch onderzoek alleen
dan zin, wanneer de resultaten ervan in enige blijvende vorm worden
vastgelegd. Die vorm zal in het algemeen beschrijvend zijn. De afstand,
die tussen de beschrijving en het beschreven object blijft bestaan, heeft
sinds het ogenblik, dat men zich van zijn aanwezigheid bewust is gewor-
den, het aanzijn aan een geheel nieuwe historische problematiek gegeven.
In het middelpunt ervan staat het streven naar reïntegratie van het his-
torisch beeld. Aan het eind van de Ige en het begin van de 20ste eeuw
zijn pogingen aangewend om langs metafysische weg tot een nieuwe ze-
kerheid te komen. Ik noem slechts de naam van Rickert. Daartegenover
staat het streven der historische relativisten, die in dat herstel van de oor-
spronkelijke onschuld niet gelovend, door middel van een subtiel gefor-
muleerd subjectivisme de kans op misleiding van zichzelf en hun lezers
althans tot een minimum hebben trachten te reduceren. Ik wil de verdien-
sten van deze verschillende filosofischeoplossingen van het bestaande pro-
bleem thans in het midden laten en slechts nagaan welke invloed zij op
de verhouding tussen aesthetische normen en geschiedschrijving hebben
gehad. De vorm van historiografie, waarbij het accent op de aesthetische
kwaliteiten ligt, is n.l. oorspronkelijk niet zelve één van die oplossingen.
Noch Burckhardt, noch Rickert, noch Croce hebben in hun theorieën een
aesthetische geschiedschrijving als een remedie tegen de crisis der histo-
rische wetenschap gepropageerd, doch wel is door de geschriften der rela-
tivisten [een verzamelnaam overigens, waarmee vogels van diverse pluim-
age worden aangeduid] de vraag naar het goed recht van dit genre, dat
reeds door Hooft, Voltaire, Gibbon en Herder werd beoefend, naar voren
gekomen. De crisis der historische wetenschap heeft hen, die deze meng-
vorm van twee methoden gebruiken, gedwongen zich rekenschap te geven
van de vraag of hij geoorloofd is. Die vraag is bijna' steeds bevestigend
beantwoord, doch van lieverlede ging men zelfs verder. Niet alleen ge-
oorloofd, doch zelfswenselijk, zeiden vele beoefenaars van de aesthetische
geschiedschrijving. Een van de begaafdsten onder hen, Lytton Strachey,
durfde tenslotte tot het uiterste te gaan. Niet alleen wenselijk, doch de
enig mogelijke oplossing van de problemen, waarvoor de historiografie
zich ziet gesteld. Al achtte hij het dichterschap filosofischer en dieper,toch
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hield Burckhardt de geschiedschrijving niet voor een verwerpelijke bezig-
heid. Huizinga liet niet af van de geschiedschrijving, omdat hij in de
werkwijze van de historicus litteraire elementen bespeurde. Hun beider
'en toch' in het aangezicht van het primaat der litteratuur werd bij Lyt-
ton Strachey echter positief 'juist omdat'. 'That the question has ever
been not only asked but seriously debated whether History was an art, is
certain lyone ofthe curiosities ofhuman ineptitude. What else can it pos-
sibly be? I t isobvious that History is not a science: it is obvious that His-
tory is not the accumulation of facts, but the relation of them. Only the
pedantry of incomplete academie persons could have given birth to such a.
monstrous supposition. Facts relating to the past, when they are collected
without art, are compilations; and compilations, no doubt, may be use-
ful; but they are no more History than butter, eggs, salt and herbs are an
omelette. That Gibbon was a great artist, therefore, is implied in the state-
ment that he was a great historian.'
Op deze apodictische uitspraken is, met uitzondering van de opmer-
king over de 'pedantry of imcomplete academie persons', wel het een en
ander af te dingen. Niettemin geeft het feit, dat voor Lytton Strachey,
toch waarlijk geen onbelangrijk historicus, in 193I de verhouding tussen
litteratuur [want deze vorm van' Art' heeft hij speciaal op het oog] en.
geschiedenis geen probleem meer was, wel te denken. De aesthetische
geschiedschrijving is zijn volle rechten komen opeisen .
. Wij zullen er goed aan doen haar geloofsbrieven ernstig te bestuderen,
d.w.z. haar mede tot object te maken van de studie, die wij theoretische
geschiedenis noemen.
Burckhardt meende, dat de specifieke begaafdheid van de dichter van een
veel hoger orde is dan die van de grootste historicus. Strachey maakt de
benadering van deze moeilijke kwestie aanzienlijk gemakkelijker door
vast te stellen, dat de grootste historici die zoveel belangrijker dichterlijke
begaafdheid nooit hebben gemist. Zou dit laatste waar zijn dan hebben
wij enkele tamelijk eenvoudige criteria in de hand om vast te stellen aan
welke historische werken wij het grootste vertrouwen mogen schenken.
Wij weten, dat de historicus subjectief is in de keuze en de behandeling
van zijn stof, dat die subjectiviteit zowel bepaald als versterkt wordt door
tal van sociale en individuele omstandigheden. Bovendien maken de ei-
sen, die de vorm naarmate het schrijven van een historisch werk vordert
steeds dringender aan de inhoud gaat stellen, de vervaardiging van een
fotografisch beeld van het verleden nog onmogelijker dan het al scheen
toen de auteur de pen nog niet eens op papier had gezet. Welnu, aange-
nomen dat deze hinderpalen voor alle historici dezelfde zijn, zou dan niet
die historische voorstelling de voorkeur verdienen, die door haar litteraire
kwaliteiten de meest gave indruk maakt m.a.w. de aesthetisch het meest
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overtuigt? Niemand zou na de lectuur van Gibbons Decline and faU of
ihe Roman Empire ooit meer iets over de geschiedenis van het laat-Romein-
se rijk hebben willen lezen, als dit waar was. Voorlopig kan men hoogstens
zeggen, dat het aesthetisch bevredigend geschiedbeeld boven het in dit
opzicht minder geslaagde of zelfs gebrekkige geschiedbeeld de voorkeur
verdient, wanneer de kennis der bronnen en de beheersing van de tech-
niek van het vak dezelfde zijn geweest. En daarmee keren de problemen,
die Strachey meende te hebben uitgebannen, in hun volle omvang terug.
Zelf erkende hij reeds, dat compilaties van feiten nuttig kunnen zijn. On-
ontbeerlijk zouden wij willen zeggen. Want al zijn boter, eieren, zout en
kruiden geen omelette, een omelette is behalve het kunstwerk van de kok
toch wel boter, eieren, zout en kruiden. En Strachey zelf zou niet zulk een
grote aanspraak op onze bewondering kunnen maken, als hij niet zo goed
had geweten waar Ranke de mosterd haalde.
Aesthetische geschiedschrijving is niet meer wat het in de tijd van Vol taire
was. Het is een bewuste orientatie van de dichterlijke intuïtie op histo-
risch materiaal, dat echter daarbij zijn eigen eisen, in de eerste plaats vak-
.kundige bewerking, blijft stellen. Zo begrepen is het aesthetisch verant-
woorde, afgeronde beeld het enige, dat, om Schulte Nordholts fraaie for-
mulering te gebruiken, de mensen 'zinvol van hun verleden naar hun toe-
komst voert' 1, omdat het meer is dan louter een tijdopname, omdat het
bovendien geladen is met die bizondere geïnteresseerdheid van de dichter
bij de lotgevallen van mens en mensen. De dichter in de aesthetische ge-
schiedschrijver gedoogt niet, dat die lotgevallen chronologisch uniek blijven
en daarom heft hij ze op in de tijdeloze zingeving, waaraan de historicus
in hem zich niet gewaagd heeft. Als oplossing van de problemen der
historische wetenschap in de 20ste eeuw blijft de aesthetische geschied-
.schrijving echter zelf problematisch. Wij hebben haar bestaansrecht nu
erkend. Zij blijkt het materiaal zinvoller te kunnen verwerken dan de
filologische historiografie. Wijst zij echter een uitweg uit de moeilijkheden
van het subjectivisme, dat nujuist met de filosofische interpretatie van de
aard van dat materiaal niet goed raad weet? De aesthetische geschied-
schrijving voegt zich bij de andere vormen van subjectivistische historio-
grafie. Daardoor leggen haar beoefenaars zich de taak op mede te werken
aan de oplossing van de filosofische en methodologische vraagstukken,
waarvoor hun geestverwanten zich geplaatst zien. Het gaat niet aan zich
van deze zaken afte maken met de bohème nonchalance, die Strachey in
zijn zojuist aangehaalde woorden legde.
Welnu, het moet gezegd worden, dat de richting, die ons thans bezig
houdt weinig of niets heeft bijgedragen tot opheldering van de vraag wat
de aard is van het historisch materiaal, dat wij nu maar ruwweg de feiten
.1 H. Sclmlte Nordholt: Het beeld der Renaissance, pag. 118
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zullen noemen. Een tweede kwestie is of de geschiedschrijving in engere
zin nu zoveel schade van die blijvende onzekerheid heeft ondervonden.
De antwoorden, die de relativisten op het probleem van de feiten hebben
gegeven, hebben misschien elk van hen persoonlijk doch nooit de ruime
kring van beoefenaars der historische wetenschap in zijn geheel afdoende
bevrediging verschaft. Zelfs de ogenschijnlijk meest sluitende theorie in
dit opzicht, die van Croce, is in 1938 door Mandelbaum in zijn studie The
problem of historical knowledge op overtuigende wijze weerlegd. En toch doet
het feit zich voor, dat alle historici, de relativisten incluis, steeds weer de
moed vinden geschiedenis te schrijven, en dat hun geschriften, ondanks de
innerlijke onzekerheid van de auteurs, op de lezers telkens opnieuw een
overtuigende indruk blijven maken. Deze vitaliteit van het scheppend
vermogen, die de filosofische twijfel t.a.v. het materiaal van de historie
zelfs niet vermag te breken, is een verschijnsel, dat de zeer bizondere aan-
dacht verdient van ieder, die zich met theoretische geschiedenis bezig
houdt, doch waarover ik hier niet wil uitweiden. Ik wil hier volstaan met
het als een realiteit te aanvaarden, ten aanzien waarvan ook de aesthe-
tische geschiedschrijving geen definitief inzicht heeft gegeven, noch direct
door haar bestaan, noch indirect door de filosofie,waarop zij zich baseert.
Alles wat men ervan kan zeggen is, dat zij, al heeft zij dan niet gebaat,
ook niet geschaad heeft.
Zeer veel heeft zij echter bijgedragen tot de discussie over een niet minder
belangrijke theoretische kwestie: de keuze uit het materiaal en de synthe-
se van het materiaal, en dat weer meer door de practijk van de geschied-
schrijving dan door de bespiegelingen erover.
Hoe kon het ook anders bij een richting die meer dan welke andere erop
uit is een beeld te scheppen. Door hun artistieke aanleg hebben de histo-
rici, die wij nu op het oog hebben, en onwillekeurig denkt men daarbij
steeds aan het meest extreme geval, Lytton Strachey, in navolging van de
dichter steeds gezocht naar die feiten, die voor het psychologisch inzicht
en de innerlijke logica van het betoog het meest relevant zijn, en die al-
weer door diezelfde artistieke aanleg bijna altijd gevonden. Over de
werkwijze, die daarbij werd en wordt gevolgd, vindt men, zoals gc;:zegd,
weinig theoretische uiteenzettingen. Huizinga, die in zijn reeds genoemde
inaugurele rede gepoogd heeft deze methode wel theoretisch te benaderen,
komt tot een conclusie, waarbij ik mij gaarne aansluit. 'Het zijn volstrekt
imponderabele grootheden, waar wij over spreken. Juist wanneer men
tracht dit menselijk vermogen andere mensen uit hun handelingen te
begrijpen, in de grond te kennen, wordt men zich bewust hoe onverklaar-
baar en raadselachtig het is. Maar als men dan weer ziet, hoe eenvoudig
en spontaan in de praktijk die functie plaats grijpt, en hoe dat psycholo-
gisch doorzicht juist de grootste kracht is geweest van alle waarlijk weten-
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schappelijke geschiedvorsers, dan wijkt [de] twijfel.' En dit besefleidt dan
tot het inzicht, dat het in zekere zin ook weer nutteloos is de aesthetische
geschiedschrijving als hoogste vorm van visionaire historiografie tot on-
derwerp van theoretische bespiegelingen te maken. Men kan haar n.l.
wel analyseren, maar niet als methode voorschrijven. In laatste instantie
is voor haar geslaagde beoefening het dichterschap toch beslissender dan
de historische aanleg, en die eerstgenoemde kwaliteit kan men nu een-
maal nog minder dan die tweede door eigen inspanning verwerven. De
praktijk moet achteraf uitwijzen wie de lieveling der Muzen is geweest.
Het lijdt geen twijfel, dat Giles Lytton Strachey wel degelijk de gunst de-
zer godinnen heeft genoten.
Deze spruit uit een geslacht van Engelse koloniale ambtenaren slaagde
reeds in zijn eerste publicatie Landmarks in French litterature [I gI2] op zeer
gelukkige wijze erin de aristocratische gezindheid, de oorspronkelijkheid
en het kosmopolitisme, die hij van huis had meegekregen, op eigen wijze
te verwerken en van de sfeer van het maatschappelijk gedrag in die van
een moderne geesteshouding over te brengen.
Het verzet tegen de moraal en de geestelijke idealen van de Ige eeuw, dat
zich gedurende het fin de siècle baan brak, nam in Engeland heftiger vor-
men aan naarmate de Victorian Age valser en ,onwaarachtiger was ge-
weest dan de soortgelijke perioden van burgerlijke beschaving op het
vasteland. Men denke aan de eccentriciteit van een Wilde en een Shaw.
Door die heftigheid en door de kracht van het traditionalisme, dat zich
langer staande wist te houden dan aan onze kant van het Kanaal, kregen
de positieve aspecten van het modernisme pas later dan op het continent
de gelegenheid naar voren te komen. De eerste wereldoorlog maakte pas
een eind aan de Victorian Age. Zeker, ook op het continent betekent hij
een breuk met het verleden, doch reeds voor I9I4 vindt men daar tal van
modernistische verschijnselen, die in Engeland voor dat jaar niet aanwijs-
baar zijn. Ik noem enkele namen, die toch niet anders dan associaties met
het begrip 20ste eeuw zullen oproepen: Vincent van Gogh, Freud, Mah-
Ier, Lenin, Einstein. Welnu, Strachey komt de eer toe op het gebied van
de geschiedschrijving tot de pioniers van de 20ste eeuw te worden gere-
kend, al verscheen zijn eerste bijdrage tot een vernieuwing in die sector,
zijn Eminent Victorians, pas in IgI8. Men kan gerust aannemen, dat zijn
moderne denkbeelden niet van recenter datum zijn dan die van andere
revolutionaire Europese denkers, geleerden en kunstenaars. Hij was ech-
ter gedwongen in zijn salons in Bloomsbury af te wachten tot Engeland
hem de kans gaf ze naar voren te brengen. Uit het feit, dat hij reeds op
jeugdige leeftijd intieme vriendschap sloot met Keynes en Virginia Woolf
mag men afleiden, dat hij al voor 1914 aan onze zijde van de scheidslijn
tussen Ige en 20ste eeuw stond.
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Tot heden is de meeste aandacht gevallen op Strachey's Eminent Victorians
[19 I8] en Queen Victoria [192 I], mijlpalen in de geschiedenis van het
biografische genre. In het licht van het voorafgaande blijkt Portraits in
miniature een aantal korte historische portretten uit verschillende jaren,
die in 193I werden gebundeld en als boek uitgegeven, echter van niet
minder betekenis voor de geschiedenis van de geschiedschrijving te zijn.
Strachey, zo blij'kt uit dit werk, behoort tot het soort historici, dat zich al
schrijvend in theoreticis rekenschap van zijn taak en bedrijf geeft. Hij
onderscheidt zich echter van de theoretici in engere zin doordat zijn groot-
ste liefde toch naar het schrijven, het stileren mogen wij in dit geval zelfs
wel zeggen, uitging. Als iets ons ervan kan overtuigen, dat Strachey een
groot schrijver was, dan is het wel het feit, dat in Portraits in miniature zijn
theoretische opmerkingen steeds organisch in zijn geschiedverhaal zijn
verweven en ondanks hun speculatief karakter in hun lichtheid en gratie
in de toon blijven, die zijn bladzijden in het algemeen kenmerkt. Zijn
ernstigste bezwaar tegen de filologisch-historische school was, dat zij te
zwaarwichtig deed. In de theorie en de praktijk van de geschiedschrijving

- beide stelde hij daartegenover zijn eigen common sense. Op het vasteland
heeft men ontevredenheid met verouderde filosofische stelsels en opvat-
tingen altijd traehten te overwinnen door in de bestaande theorieën meer
nuances te brengen en nog ingewikkelder theorieën ervoor in de plaats te
stellen. Deze tendens heeft de filosofen van het continent maar al te dik-
wijls aan de rand van het verbalisme en zelfs wel daaroverheen gevoerd.
Zo heeft b.v. Mandelbaum op intelligente wijze aangetoond, dat de anti-
relativisten, vooral de Duitse, met hun ingewikkelde redeneringen, het
relativisme niet hebben weerlegd, doch zowel in de metafysica als in de
kennistheorie alleen maar begripsverwarring hebben gesticht. In Engeland
heeft men dergelijke moeilijkheden daarentegen meestentijds opgelost
door tot de common sense terug te keren. Filosofisch mag daartegen het
een en ander in te brengen zijn [Nietzsche wilde de bijdrage van Enge-
land tot het filosofischdenken zelfs in haar geheel als waardeloos terzijde
leggen], het kan niet worden ontkend, dat figuren als Bacon en Locke met
hun simplisme van het gezond verstand reinigend hebben gewerkt. Zo
ook Lytton Strachey op het gebied van de geschiedschrijving. De een-
voudige waarheden, die de meeste moderne historici tot grondslag van
hun arbeid hebben gemaakt, nam hij eenvoudig als axioma aan op grond
van het feit, dat zij voor het gezond verstand indiscutabel leken. Om de
metafysische achtergronden wenste hij zich niet te bekommeren. André
Maurois' heeft ons over Strachey's theoretische opvattingen het een en
ander medegedeeld in een studie, aan deze historicus gewijd 1. In een op-

1 In: Alagiciens et logiciens, Parijs 1935
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stel over Macaulay 1 schreefStrachey: 'What are the qualities that make a
historian? Obviously these three - a capacity for absorbing facts, a capa-
city for stating them, and a point ofview.' Eenvoudiger enjuister kan het
niet worden gezegd. Maurois vertelt echter, dat hij, die Strachey's op-
vattingen kende, deze eens de volgende passage van Fustel de Coulanges
voorlegde met de vraag of hij zijn inzichten ook tegenover de diepzinnige
bezwaren van de Franse historicus staande meende te kunnen houden.
Fustel de Coulanges had geschreven: 'Plusieurs pensent qu'il est utile et
bon pour l'écrivain d'avoir des préférences, des idées maîtresses, des con-
ceptions supérieures. Cela, dit-on, donne à son ceuvre plus de vie et plus
de charme, c'est Ie sel qui corrige l'insipidité des faits. Penser ainsi, c'est
se tromper beaucoup sur la nature de l'histoire. Elle n'est pas un art. Elle
est une science pure.'
Maurois vat het antwoord, dat Strachey op deze uitdaging gaf, in drie
punten samen:
a. Al heeft men talloze documenten geraadpleegd, men heeft ze niet alle
geraadpleegd, en zelfs al was dat wel het geval, dan heeft men nooit de
zekerheid, dat het wezenlijk belangrijke omtrent de behandelde persoon
of periode in de documenten is vervat.
b. De documenten spreken elkaar zo zeer tegen, dat de historicus gedwon-
gen is een keus te doen. Die keus is zijn eigen daad en kan nooit gedeter-
mineerd zijn door de documenten zelf, aangezien de criteria t.a.v. de
betrouwbaarheid en de aannemelijkheid van hun inhoud bij hun bewer-
ker en niet bij henzelf liggen.
c. geschiedenis is geen wetenschap, aangezien proefnemingen en herha-
ling van een keer waargenomen processen uitgesloten zijn. 'Un historienz'
zo geeft Maurois Strachey's woorden weer, 'peut être conscientieus, hon-
nête; il ne peut pas être un savant au sens propre du mot.'
M.a.w. Strachey bleef bij zijn eenvoudige methodologische inzichten, die
zowel de toets van de praktijk der geschiedschrijving als die van de com-
mon sense hadden doorstaan en liet zich door Fustel niet tot metafysische
en kentheoretische speculaties verleiden. Daarmee was voor hem, wat
betreft 'the capacity for absorbing facts', de kous af.
Het derde punt, 'the point of view', biedt, in tegenstelling tot het eerste,
niet alleen hem, maar ook ons geen moeite. Het is voor de buitenstaander
zonder moeite te vatten. De waarden, die Strachey verdedigt zijn rede-
lijkheid, verdraagzaamheid, intellectuele bescheidenheid en eerbied voor
de geestelijke prestatie beiden, persoonlijkheid en schoonheid. Doctrina-
risme, partij-geest, pedanterie, middelmatigheid en ongevoeligheid voor
aesthetische normen zijn hem dienovereenkomstig een gruwel. De 18e
eeuw stemt hem 'himmelhoch jauchzend', de Ige 'zum Tode betrübt'.
1 In: Portrails in miniature.
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Strachey was een van die intellectuelen, die aan het eind van de Ige en
het begin van de 20ste eemv de gevaren van de verburgerlijking der
Europese beschaving inzagen en de gevaren van een proletarisering ervan
voorzagen, en zich daarom in exclusivisme, en aestheticisme terugtrok-
ken, niet om zich buiten het gewoel te stellen, doch omdat die houding
strategisch volgens hen de beste kansen bood om te redden wat er volgens
hen nog gered moest worden.
Strachey is wat geestelijke en maatschappelijke structuur betreft te ver-
gelijken met Burckhardt en Nietzsche. Men kan die mentaliteit afkeuren
of waarderen, haar om haar tekortkomingen afwijzen of ondanks haar
tekortkomingen op prijs stellen, zeker is, dat zij kenmerkend is voor een
bepaald type van de moderne intellectueel, dat in ieder geval als histo-
risch verschijnsel niet onbelangrijk is.
Ik haast mij thans tot Strachey's tweede punt te komen ,dat ons weer in
de sfeer van ons onderwerp, de technische voorwaarden voor aesthetische
geschiedschrijving, terugvoert, 'the capacity for stating facts'. Ik heb het
voor het laatst bewaard omdat het in de praktijk van Strachey's geschied-
schrijving verreweg het belangrijkst is. Laat ik in de eerste plaats vaststel-
len, dat zijn bekwaamheid in het brengen van de feiten weergaloos is. Het
is voor ons echter voornamelijk van belang na te gaan welke verhouding
er tussen Strachey's taalbeheersing en zijn historisch beeld bestaat. Kern
van Strachey's historie-beeld zijn het relevante feit en de relevante situa-
tie, als zodanig herkend na studie van het voorhanden materiaal, zoals de
dichter uit zijn ervaring die elementen als bouwstofvoor zijn gedicht kiest,
die tot de meest adaequate uitdrukking van die ervaring beloven te zul-
len bijdragen. Die keus is van wetenschappelijk-historisch standpunt
natuurlijk volkomen willekeurig, en het reeds eerder geuite bezwaar, dat
zulk een methode nooit voor te schrijven is, dringt zich weer op. Neemt
men echter eenmaal aan, dat feiten en situatie op zichzelf historisch juist
zijn, en in dit opzicht betrapt men Strachey niet licht op een fout, dan
kan men niets anders dan bewondering voor de uitwerking hebben. Het
individuele psychologische beeld en het beeld van de historische samen-
hang blijven tot het eind van de schets toe gebonden door een innerlijke
logica en een strengheid van vorm, die alle twijfel aan de historische juist-
heid wegnemen. Als het uitgangspunt juist is, zo redeneert men al lezend,
dan moet die persoon ook verder geweest zijn zoals Strachey hem schetst,
dan moct het historisch proces ook verlopen zijn op de wijze, waarop hij
het voorstelt. D~eindruk wordt nog versterkt doordat de schrijver midden
in zijn relaas bij tijd en wijle als in een refrein op zijn uitgangsthema terug-
komt met een enkel woord of een kort citaat van de eigen tekst, waardoor
de eenheid van het beeld, die door het verloop van het historisch exposé
misschien even verbroken mocht schijnen, weer wordt hersteld. Wanneer
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geschiedschrijving zingeving van het verleden moet zijn, hoe kan men dan
anders historie schrijven dan Strachey het doet, vraagt men zich zelfs af.
Tegenover zoveel overtuigingskracht dreigt de kritische zin te bezwijken.
Wel heeft men Strachey verweten eenzijdig in de keus van zijn materiaal
te zijn geweest en zijn aandacht hoofdzakelijk op het anecdotische te heb-
ben gericht. Wij zagen echter, dat Strachey voor dit argument niet ge-
voelig was. Bovendien is het in zekere zin inderdaad onrechtvaardig. In
technische zin moge zijn werkwijze misschien wat eenzijdig zijn, van
psychologisch standpunt is zijn beeld zo fijn genuanceerd als men het in
onze tijd maar mag verwachten. Een van de beste opstellen in Portraits in
miniature is dat over Madame de Lieven, door de schrijver ten tonele ge-
voerd als een typische vertegel1\~oordigster van de vroeg- Ige eeuwse salon-
aristocratie. In plaats van een simpel zwart-wit-schema op te stellen,
waarin de laatste resten van aristocratie en het opkomen van wat in die
studie een middle-class behaviour wordt genoemd tegenover elkaar ko-
men te staan, laat Strachey ons zien hoe in de persoon van 11ad. de Lieven
zelf die eerste mentaliteit al door de tweede wordt aangetast. Een enkele
anecdote belicht het probleem tot in zijn verste uithoeken. Mad. de Lieven
was de maîtresse van Guizot. Op een vraag van een vriendin, ofhet waar
was, dat zij hem officieel zou huwen, antwoordde zij: 'Oh! ma chère, me
voyez-vous annoncée Madame Guizot'. Zeer scherp geobserveerd van
Lytton Strachey, dat deze hooghartigheid, die aano 1730 de natuurlijke
reactie zou zijn geweest van iemand van aristocratische geboorte in een
situatie als de zo juist geschetste, in 1830 een pijnlijk bewijs van verlies
aan grandeur betekende.
Een historicus, die in zijn psychologische beschouwingswijze zo diep boort
kan men moeilijk van eenzijdigheid, of, wat op hetzelfde neerkomt, on-
volledigheid in het weergeven van de feiten beschuldigen, ook al ver-
waarloost hij tal van gegevens van de politieke en sociale geschiedenis.
Het isMaurois, die onsde richting wijst, waarin wijLytton Strachey's essen-
tiële tekortkomingen moeten zoeken. Bij Strachey, zo zegt hij in het reeds
genoemde opstel over deze historicus, 'l'histoire devient poème symbolist~.
Il se peutque cette caricaturesuggère la vérité, et même soit plus vraie que
celle-ci, mais elle n'est pas la vérité'. Wanneer ik het woord caricatuur defi-
nieer als een tekening, waarin op de meest karakteristieke trekken van
het voorgestelde object ook de zwaarste nadruk valt, wil ik dat woord wel
aanvaarden. In dat geval is Maurois' uitspraak zelfs van grote betekenis.
Inderdaad, het beeld van de aesthetsche geschiedschrijver iswaarachtiger
dan het genetisch beeld, en juist daarom in wetenschappelijk opzicht op
een bepaalde manier onzuiverder. Een parafrasering van Maurois' woor-
den zal duidelijk maken, wat ik bedoel. Het beeld van Lytton Strachey is
misschien meer waar, maar het geeft daardoor een inzicht in de waarheid,
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en niet in de werkelijkheid. En die werkelijkheid van een verleden tijd is
en blijft het onderwerp van de studie der geschiedenis, al is de poëzie dan
ook honderdmaal filosofischer en dieper. De kritiek moet dan ook niet
uitgaan van de overweging, dat historici van het type Strachey te weinig
geven, doch dat zij te veel geven. De charme van de historische wetenschap
zal de rechtgeaarde historicus dikwijls nu juist vinden in het feit, dat zij
minder filosofisch en diep is dan de poëzie, dat het aardse van de alle-
daagse werkelijkheid haar aanhangt.
De historicus heeft daardoor n.l. enige hinderpalen meer te overwinnen
dan de dichter om tot de schone vorm te geraken. Zou het werk van zijn
handen daardoor misschien niet in laatste instantie een nog schoner over-
winning van de geest betekenen? Zouden misschien Burckhardt en Hui-
zinga daarom toch geschiedschrijvers zijn geworden, zou Lytton Strachey
met zijn duidelijke litteraire aanleg misschien daarom toch steeds histo-
rische stof als materiaal voor zijn verbeeldingen hebben gekozen? Is dat
waar, dan is de geschiedschrijving wel dubbel en dwars voor het tribunaal
van de aesthetica verantwoord. Zij heeft zich dan als alle waarlijk klas-
sieke kunst vrijwillig een maximum aan dwang opgelegd, om haar slagen
des te schoner te doen uitkomen. Het minder volledige, want fragmen-
tarische beeld, van de historicus is dan misschien nog wel zinrijker dan
het volledige, want kosmische beeld, van de dichter. Een Griekse dichter
noemde reeds hen dwazen, die niet weten hoeveel de helft meer is dan het
geheel.
Van dit standpunt gezien ligt de zwakheid van Lytton Strachey in zijn
gebrek aan bereidheid de dwang, waaraan de historicus onderworpen is,
altijd blijmoedig te aanvaarden; ten detrimente van het aesthetische en
het historisch-wetenschappelijk ideaal beide.
Trevor-Roper, die zich in een onlangs verschenen artikel over Strachey
zeer kritisch tegenover diens werk stelt \ komt evenals 1vlaurois tot de
conclusie, dat de Engelse historicus eerder heeft gefaald, doordat hij te
veel dan doordat hij te weinig heeft gegeven. Maurois' kritiek, waarbij ik
mij aansluit, gaat er van uit, dat Strachey uit welbehagen aan de schone
en ook buiten historische samenhang zinrijke vorm bij tijd en wijle dreigt
te vergeten, dat voor de historicus de aesthetische kwaliteiten altijd een
functie moeten blijven en nooit een doel in zichzelfmogen worden. Trevor-
Roper ziet Strachey's teveel in oorsprong kwantitatief, n.l. als een teveel
aan psychologie. Dit kwantitatief teveel slaat volgens hem dan wel eens
om in een kwalitatief tekort. 'He could not resist the temptation to make
them [i.c. de 'Victorians'], by judicious interpretation ofmotives and skil-
ful manipulation of doubt, just a little stranger, just a little more com-
1 The New Statesman and Nation, 12 Febr. 1949, in de rubriek Books in general. N.a.v.
de verschijning van Lytton Straehey's volledige werken.
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plex [than they really wereJ.' Het wil mij echter voorkomen, dat Mau-
rois' opmerkingen toch meer het wezen van de zaak treffen. Strachey zou
zich niet hebben laten verleiden als psycholoog somtijds over de schreef te
gaan, wanneer de aestheet in hem niet zo sterk zou zijn geboeid door het
ideaal van de puntige en gave vorm. Zijn plaats in de rij der historici kan
men hem echter desondanks niet betwisten. Ook Trevor-Roper moet er-
kennen, dat hij de werkelijkheid toch nooit zo zeer ten gunste van de waar-
heid uit het oog heeft verloren, dat hij geen aanspraak meer zou kunnen
maken op het predicaat 'historicus'.
Portraits in miniature valt in twee delen uiteen, waarvan het laatste het
belangrijkst is. Onder de titel: Six English Historians zijn daar de portret-
ten bijeengebracht van Hume, Gibbon, Macaulay, Carlyle, Froude en
Creighton. In dat gedeelte vindt men de meeste van Strachey's principiële
en theoretische uitspraken over de wetenschap, volgens hem de kunst der
geschiedenis, die tesamen zijn geloofsbelijdenis als historicus uitmaken
en waarvan ik er reeds enige aanhaalde.
Beschouwt men ze als een geheel dan vormen zij echter tevens een plaats
in de 18e eeuw ten detrimente van de 1ge. De vermenging van liberale
denkbeelden en aristocratische gezindheid bij Hume, de verbinding van
diezelfde denkbeelden met klassieke schoonheid bij Gibbon contrasteren
met Macaulay's goedkoop liberalisme en zijn holle rhetoriek, met Car-
lyle's morele onzuiverheid, met Froude's emotionele natuur en Creigh-
tons droogheid en zelfgenoegzaamheid. Strachey is er echter de man niet
naar om de zwakke kanten van zijn helden en de goede van de hem on-
sympathieke figuren niet eveneens in het volle licht te plaatsen. Zijn' point
of view' kan en wil hij echter nu eenmaal niet verhelen. De kwaliteit van
geest en hart wegen voor hem zwaarder dan historische kennis. In een
passage als de volgende verdwijnt de historicus geheel en al achter de hu-
manist. Carlyle kende, wetenschappelijk gezien, zijn onderwerpen slecht.
Doch niet daarom zijn zijn werken Strachey onverdragelijk. 'One remem-
bers Gibbon, cleaving his way, with such a magisterial gaiety, through
the Dècline and Fall of the Roman Empire. He, too, no doubt, under-
stood very little of his subject; but all was wel! with him and with his
work. Why was it? The answer seerns to be - he understood something
that, for his purposes, was more important even than the Roman Em-
pire - himself. He knew his own nature, his powers, his limitations, his
desires; he was master of an inward harmony. From Carlyle such know-
ledge was hidden.' Deze behandeling van de stof getuigt van het supe-
rieure psychologische inzicht, dat Strachey ook leidde als hij zich met
feitelijkheden bezig hield. Bovendien hebben wij, in deze passage een
clement, dat bij geen enkele historicus mag ontbreken, in 'reincultuur'
voor ons: de geïnteresseerdheid bij de menselijke waardigheid, zonder
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welke de reconstructie van het verleden zinloos is. Die menselijke waar-
digheid vond Strachey in haar zuiverste vorm terug in de lBe eeuw, die
hij zonder hulp van enige wetenschappelijk-historische kategorie, doch
voor deze speciale gelegenheid nu eens in een zuiver dichterlijk beeld
karakteriseerde als 'that most balmy time - the rich fruit ripening slowly
on the sun-warmed wall, and corning inevitably to its delicious perfec-
tion' . Zulk een gebruik van de taal in een historisch portret brengt ons
gevaarlijk dicht bij de methode van de 'Einfühlung'. Strachey's afkeer
van mooipraterij behoedt hem echter steeds erv~or in die richting uit te
glijden. De portretten in Portraits in miniature blijven steeds én poëzie én
geschiedschrijving in de zin van Dichtung und Wahrheit. Wanneer hier de
nadruk misschien wat zwaar op het aesthetische is gevallen, dan alleen
om aan te tonen van welke betekenis het voor de totstandkoming van een
bevredigend historisch beeld is.
Een recente uitspraak van Shaw luidt: 'Who can, does; who cannot,
teaches'. Moge ik met deze woorden de lezer, die in aesthetische ge-
schiedschrijving belang mocht stellen, tot slot verwijzen naar~Lytton,.
Strachey's historisch oeuvre.
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DE VROUW VOOR DE SPIEGEL •

Bij 'de man voor de spiegel' denken we niet aan een heer, die zijn das
strikt, maar aan een mens, die zich speurend over het eigen wezen heen
buigt, een zelfportretterende Rembrandt of Van Gogh. Maar 'de vrouw
voor de spiegel' wordt verondersteld te speuren niet naar dat wezen zelf,
maar naar de indruk, die het, al of niet bijgewerkt, naar buiten maakt.
Simone de Beauvoir breekt radicaal met deze grove, maar niettemin
duizendjarige klassificafie. Bij het pakhuis vol boeken en pamfletten over
'goede en quade wiven', over de - bij de Polynesiërs, de - in de beeldende
kunst, het sexuele leven van de -, etc., bij de stapels tactische en bittere
strijdbrochures van de feministen voegt zij haar allround studie - in twee
kloeke delen - over de vrouw: Le Deuxième Sexe. Een vrouw, die zich naar
de spiegel buigt, niet om zich met de ogen van de man te bezien, maar
om de vraag te beantwoorden: Ben ik dat? Wie en wat ben ik?
Men kan dit boek karakteriseren naar zijn doordachte bouw: deel I, Les
Faits et les Mythes, onderverdeeld in een hoofdstuk Destin, waarin de
levensvoorwaarden van de vrouw naar biologisch, marxistisch en freu-
diaans inzicht worden geschetst en gecritiseerd, een historisch hoofdstuk
en een hoofdstuk, waarin een aantal gangbare 'mythen' over de vrouw
aan literaire voorbeelden worden gedemonstreerd. Deel II: L'Expérienee
vécue volgt, in twee hoofdstukken: Formation en Situation, de ontwikkeling
van het vrouwenleven en besluit met een hoofdstuk: Justifieations en
Vers la Libération.
Men kan het ook bezien als een breedvoerige - en hier en daar wat al te
breedvoerige - uitwerking van de beide stellingen, waar het boek op be-
rust, de ene geformuleerd in de aanhef van het tweede deel: 'On ne nait
pas femme, on. Ie devient' en de tweede, in tal van uitspraken geformu-
leerd en in tal van situaties toegepast, die op scherpzinnige wijze de in
wezen eeuwen lang ongewijzigde man-vrouw-verhouding weergeeft, de
gedachte in Adam's rib gesymboliseerd: 'Il est Ie Sujet, il est I'Absolu,
elle est I'Autre.'
Zowel deze fundamentele gedachten als de vorm, die zij voor haar betoog
koos, houden beloften in, die Simone de Beauvair tot op belangrijke hoogte
vervuld heeft. Zij schrijft in een vrouwelijk-reële en overtuigende, soms
wel eens wat te nadrukkelijke spreektoon, zij redeneert intelligent, zij
toont in haar indeling al begrip voor de vele aspecten van haar onderwerp
en ze weet de agressie - niet altijd het zelfbeklag - te beheersen, die zo
gemakkelijk uitschiet, waar een van de 'anderen', joden, negers, prole-
tariërs, vrouwen, enz. zich keert tegen een discriminatie, die de tergende
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schijn vertoont van 'gewoon' en 'natuurlijk' te zijn. Ze vermijdt die agres-
sie, zowel uit die vrouwelijke tact, die zij zelf zou weigeren 'aangeboren'
te noemen, als uit het redelijk inzicht, dat agressie zo licht belachelijk
wordt tussen twee wezens, die uiteindelijk zo op elkanders genegenheid
zijn aangewezen als man en vrouw.
Ik ken geen ander boek, dat op grond van een zo breed materiaal zo
scherp en klaar de problemen stelt, waarvoor de hedendaagse vrouw komt
te staan, die zich bezint op haar 'situatie' en op de historische oorspron-
gen daarvan en dat bovendien een zo plezierig gemis aan zeker soort
'idealisme' vertoont, dat idealisme dat een wissel trekt op de - door en
door mannelijke - voorstelling van de lieve, zachtaardige, moederlijke
vrouw, die na haar erkenning als volwaardig staatsburgeres de wereld
zoveel beter zal maken.
\'\Tanneer ik in het volgende een aantal punten zal opsommen, waarbij
Simone de Beauvair m.i. onder haar doel bleef of dat doel voorbijschoot,
dan zou ik die critiek in mijn waardering opgenomen willen zien. Die te-
korten immers hangen bijna altijd rechtstreeks samen met het tempera-
ment, dat dit boek zo leesbaar maakt dan wel met haar brede en veel-
zijdige opzet, die óf een met dat temperament botsend jarenlang geduld-
van-voorbereiding vergt óf tot al te vluchtig en generaliserend werken
verleidt.
Die verleiding is te groter, omdat Simone de Beauvoir française is, d.w.z.
de wereld of althans West-Europa beziet van uit de overtuiging, dat
Frankrijk daar het culturele middelpunt van is. Nadat ze in haar histo-
risch gedeelte heeft vastgesteld, dat de geschiedenis van het vrouwenlot
in het Oosten eigenlijk geen geschiedenis is, maar een lange en onveran-
derlijke slavernij, besluit ze haar terrein van onderzoek tot het Westen te
beperken en vervolgt dan: Du moyen age à nos jours nous centrerons
cette étude SUl' la France dont Ie cas est typique. [noot op blz. 133van dl.
I]. Wel is waar wordt deze noot geflankeerd door een andere op blz. 38
van dl . II: Il est hors de doute que les femmes sont infiniment plus passi-
ves, données à l'homme, serviles et humiliées dans les pays catholiques:
Italie, Espagne, France, que chez les protestants: pays scandinaves et
anglo-saxons. Maar deze opmerking blijft in de lucht zweven. Een dieper
gaande karakteristiek van de verhouding in de Latijnse landen, waar de
vrouw allereerst sexe-wezen is, en de niet-Latijnse ontbreekt. Zowel in de
historische als in de beschouwelijke hoofdstukken wordt in het algemeen
aangenomen, dat de situatie in andere landen gelijk aan ofwel achter bij
die in Frankrijk was en is en waar exacte gegevens over die landen worden
geboden, zijn ze de schrijfster kennelijk min of meer toevallig in handen
gekomen. Nederland, waar blijkens tal van getuigenissen van buiten-
landse bezoekers de positie van de vrouw sinds de middeleeuwen relatief
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grote plaats krijgt als de speculatieve onfrisheid van dat hele kleine he-
mannetje De Montherlant. Alleen tegenover deze ephemere figuur breekt
er iets van een persoonlijk rancuneuse toon door. Maar daarom te meer
had zij liever dit al te gemakkelijk slachtoffer moeten laten lopen. Hoe-
veel waardevoller had een dergelijke analyse van b.v. Tolstoij kunnen zijn!
Laatste beperking, die ik wil noemen: Simone de Beauvoir toont zich in
haar werk een overtuigd aanhangster van het existentialisme. Ook wie dat
standpunt niet ten volle deelt, kan de helderheid van inzicht waarderen,
die in het algemeen een doordachte theorie aan een betoog verleent.
Maar die waardering zal ons niet beletten het hoofd te schudden, waar de
schrijfster - om eens een wonderlijk beeld te gebruiken - aan de hand
van die theorie op hol slaat. En veel anders kan men het toch niet noe-
men, wanneer zij zonder enig redelijk bewijs overigens, betoogt, dat het
ook een 'keuze' is, die de hetero-sexuele of homo-sexuele gesteldheid van
de mens en als ik hèt goed begrepen heb, speciaal van de vrouw bepaalt.
Het boek van Simone de Beauvoir is een echt vrouwenboek. Niets bewijst
beter, hoe gehandicapt de vrouw nog altijd in onze cultuurwereld staat
dan de noodzaak hier aan toe te voegen, dat het daarmee niet tot tweede-
rangs werk gestempeld is. Deze wereld immers, die van de vrouw steeds
weer verlangt, dat zij zo 'vrouwelijk' mogelijk is, legt haar in wetenschap-
pelijk en artistiek werk nog altijd manlijke normen als onfeilbaar op.
Naar het mij voorkomt vaak tot schade van haar oorspronkelijkheid en
vormgeving. Er zijn in dit boek elementen, die er op wijzen, dat zij tot die
nog niet zo talrijke vrouwen kan gaan behoren - ik denk aan Emily
Dickinson en Virginia Woolf, aan Emily Brontë en Henriëtte Holst,
aan Carry van Bruggen, misschien mag men er ook Vasalis bij gaan
rekenen - tot die weinige vrouwen, die die minst opvallende en meest
dwingende ban hebben weten te doorbreken. Daarmee is haar werk
geen feilloos meesterwerk geworden, maar wel een waarmee men al
lezende meeleeft, meedenkt, meevoelt en twist op zijn tijd en waarvan
men het verschijnen hartelijk toejuicht.
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XXIV

Schotel de Bie kwam tegen half negen op school. Het half uur in de leraars-
kamer had hij zich niet willen laten ontgaan; of eigenlijk: had hij zich-
zelf met een zekere gestrengheid opgelegd, als een plichtmatige uitdaging
aan het adres van de anderen. Daar hij met alle leraren had kennisge-
maakt, de vorige dag, stonden hem geen verrassingen meer te wachten;
maar hij wilde eens zien in hoeverre men zijn rust eerbiedigen kon, zonder
flauwe grappen of luidruchtige gesprekken. De leestafel, zo had hij zich
voorgenomen, zou hij onmiddellijk met zijn schriften bezaaien, en hij zou
gewoon gaan corrigeren. Behalve een bruskeren van leraarsgewoonten
was dit ook een noodzakelijkheid voor hem: hij wilde zo spoedig mogelijk
vaststellen of men inderdaad werken kon in de leraarskamer, want in-
dien hij ernst maakte met zijn voornemen om 's avonds niets aan de school
te doen, maar alleen te lezen, piano te spelen, en zich een enkele maal aan
zijn proefschrift te wijden, was hij op deze kamer aangewezen, omdat er
geen bibliotheek of leeszaal was die hij tussen de schooluren zonder al te
veel tijdverlies bereiken kon. Het zou hem zeker een uur per dag schelen.
En dit uur gunde hij niemand, geen Fernaud, geen komisch duo Lenstra-
Van Leeuwen. Voor dat uur zou hij vechten, - zo nodig onaangenaam
zijn. Vooral de nog niet bijgelegde twist met Lida maakte hem onver-
biddelijk op dit punt. De leraarskamer mocht dan voor iedereen zijn,
wilde iemand er werken, dan was hij in hoofdzaak voor degene die wer-
ken wilde. De gedachte in een leeg lokaal te moeten corrigeren stond
hem buitengewoon tegen. Hij was geen kwajongen, - dát vooral niet.
Toen zijn lange, gebogen gestalte het vele glas van de ingang achter zich
had gelaten, schoot in de duistere hal de concierge op hem af, beleefd
grijnzend. Schotel de Bie begroette hem met spottend opgetrokken
wenkbrauwen.
'Meneer, ofu dadelijk bij de rector wil komen!'
'Zo, stond je op me te wachten?' vroeg hij op neerbuigende toon, zijn
tas met trage bewegingen van de ene arm onder de ander brengend, on-
willekeurig, alsof hij verwachtte, dat de concierge de tas van hem over-
nemen zou.
'Ja, meneer. Of u dadelijk komen wil, de rector is nogal opgewonden.'
'De rector opgewonden?' dacht hij bij zichzelf, toen hij het lichte gange-
tje insloeg, 'heeft z'n derde vrouw 'm betrapt met een van de leden van 't
strijkkwartet?' Toen hij de voetstappen van de concierge in de hal
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hoorde, kwam het in hem op terug te gaan en betere inlichtingen te vra-
gen. Een lichte beklemdheid maakte zich van hem meester: wat was er
gebeurd? Iets met Lida, - Lida was het enige waarover hij zich zou kun-
nen opwinden, als hij niet verstandiger was. Onverhoeds verzeilde zijn
geest in een leegte, in een van die geenszins onaangename, maar voor
denkarbeid min of meer ongeschikt makende ochtendleegten, waarbij
men neuriën moest en de mond open laten hangen en god's water over
god's akker laten lopen. Even voor hij aanklopte wist hij niets anders
meer te bedenken dan dat de rector Lida verleid had en nu door ge-
wetenswroeging werd gekweld. De absurde veronderstelling amuseerde
hem dermate, dat hij met een lachend gezicht de rectorskamer binnen-
gmg.
De rector stond voor het raam, de handen in de zakken. Met een diepe
zucht draaide hij zich om, en daar hij er vermoeid uitzag, wat veronge-
lijkt, wat smartelijk berustend, en Schotel de Bie's hand langer vasthield
dan met de tussen hen heersende graad van hartelijkheid overeenkwam,
had men aan een condoleantiebezoek kunnen denken.
'Ik heb u even hier laten komen, meneer Schotel, om u op de hoogte te
brengen, voor de andere leraren ervan horen. Vanmorgen is Philip Cor-
vage, uit zes A, u weet wel, niet op school verschenen. Dit is wel eens
meer voorgekomen. Maar 'n kwartier geleden werd 'k door de politie
opgebeld, die om inlichtingen vroeg. Hij blijkt zich verdronken te heb-
ben. 't Is verschrikkelijk. Onze beste leerling, al was hij in zekere zin te-
vens de slechtste. 't Is niet te geloven.'
'Dat is zeker niet te geloven,' zei Schotel de Bie met een beteuterd ge-
'zicht, zeer pijnlijk getroffen door deze verstoring van zijn ochtendrust,
'maar hoe .. .'
'Ik werd opgebeld voor de identificatie. Nu, die was makkelijk genoeg te
geven: blond haar, lang, en dan 't slechte gebit, grote god, dat slechte ge-
bit, zo is er maar éen ... Uit enkele papieren, die hij bij zich had, kladjes
en zo, maakte men op, dat hij nog op school ging. Hij is 't natuurlijk. In
't Kanaal, bij de Gedempte SingeL .. '
'Kan 't geen ongeluk geweest zijn?'
'Niet erg waarschijnlijk, vindt u wel, op die plek, om twaalf uur 's n~chts.
De inspecteur zal me opbellen, als ze bij 'm thuis geweest zijn. Neen, 't is
zeker suicide. Een chauffeur, die daar langs kwam in z'n auto, zag iemand
in 't water springen, en heeft om hulp geroepen; maar toen was 't al te
laat; vanmorgen om zes uur pas is z'n lijk opgehaald. 't Is onbegrijpelijk,
dat die jongen dat gedaan heeft, volkomen onbegrijpelijk. Maar juist
daarom heb 'k u gevraagd hier te komen; u had gisteren iets met 'm ge-
had, en al kunnen we dit als motief...'
'Pardon,' zei Schotel de Bie haastig, 'ik moet er nog iets bij vertellen.
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Gisteravond tussen zeven en acht is hij bij me geweest om over die kwestie
te spreken. Ik wou hem niet te woord staan, omdat hij van mij eiste, dat
'k voor 't front van de klas m'n excuses aanbood. Ik meende daarmee in
uw geest te handelen.'
'Was hij opgewonden?'
'Dat weet'k niet, 't verzoek wGrdme door'n tussenpersoon overgebracht.
Wanneer u me niet gezegd had, dat we de zaak beter blauw blauw kon-
den laten .. .'
De rector kuchte geërgerd. - 'Ja, hoor's even, nu moet u de verantwoor-
delijkheid niet op mij afschuiven! Ik heb niets van dien aard gezegd: ik
heb gezegd, dat u er beter aan deed geen slapende honden wakker te
maken; ik heb niet gezegd, dat u, als die jongen er zelf over begon, doen
moest alsof't u niet aanging. Neem me niet kwalijk als ik 't wat scherp
zeg, ik ben uit m'n gewone doen, maar dit moeten we toch even tot
klaarheid brengen. U had die jongen 'n onaangenaamheid gezegd over
z'n gebit. De jongen is gevoelig, dichterlijk, hypersensitief, voelt zich ver-
nederd in de ogen van z'n kameraden, en komt u vragen uw excuses aan
te bieden. Dat had u zonder meer kunnen doen, komt mij voor; u had
kunnen beginnen 'm onder vier ogen uw excuses aan te bieden ... Ja,
excuseer me even.'
Zo prompt greep hij de telefoon, dat het signaal nog nasnorde. - 'Hallo ...
J a, bent u de inspecteur? ..O .. .juist ... Ja, natuurlijk, geen ogenblik aan
getwijfeld .. .ja, 't is verschrikkelijk ... Ook dat nog!. .. Ja, dank u ... Goeie-
morgen .. .' - De oom schijnt 'n beroerte van schrik gekregen te hebben;
dat was te verwachten. Ook dood. 't Was de inspecteur niet, maar 'n
agent, die er zelf niet bij geweest is, maar 't gehoord heeft. .. '
'Dus hij is 't?' vroeg Schotel de Bie met trillende lippen.
'Ja. U moet me nu alleen laten, ik heb nog meer te doen; u kunt de an-
dere heren wel op de hoogte brengen, als u ze ziet; ik bedoel, daar is geen
bezwaar tegen.' - Toen hij merkte hoe ellendig Schotel de Bie eruit zag,
liet hij zijn koele toon varen: 'U moet 't zich nu ook weer niet te veel aan-
trekken, meneer Schotel. 't Is helemaal nietzeker,datdejongendáarom
zelfmoord heeft gepleegd; ik had er alleen maar met u over willen spre-
ken, omdat 't 't enige motief is waarover we momenteel beschikken. Van
iedere andere jongen zou 'n dergelijke aanleiding me uitermate onwaar-
schijnlijk geleken hebben, maar Corvage was nu eenmaal onberekenbaar,
overgevoelig ... hij had 'n moeilijk leven ... Maar trek't u niet te veel aan.'
'Ik vindt 't allerberoerdst,' stamelde Schotel de Bie, de ogen strak op de
grond gericht, gebogen als een oude man, 'als 'k dat geweten had ... U
moet weten, dat 'k .. .'
'Quid multa?' zei de rector vluchtig, en gaf hem een slap handje, 'als 'k
nog wat hoor, laat 'k 't u weten. Adieu.'
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Toen hij in het gangetje stond, beefde hij alsof hij zware koorts had.
Het liefst was hij zo de school uitgelopen, om nooit meer terug te komen.
Weg zijn onberispelijk leraarschap. Het was het einde van alles... De
hal was leeg, geen concierge om hem te irriteren met een nieuws-
gierige blik; maar wanneer hij nu naar de leraarskamer ging, stelde hij
zich aan nog veel erger dingen bloot. Hij besluit naar de tuin te gaan, en
dan om negen uur ongezien naar het lokaal te sluipen waar hij lesgeven
moest. In de pauze zou de rector de anderen wel op de hoogte hebben ge-
bracht; dan hoefde hij tenminste niets meer uit te leggen. Met een mis-
prijzend oog keek hij naar het balspel op het sportterrein: kleine meisjes
al weer, onder aanvoering van juffrouw van Leeuwen, die als een lenige
vogelverschrikker, de geelgrijze haarpieken wippend en springend, mee-
holde.
Het lesuur, dat volgde, was éen kwelling voor hem. Het was een der lagere
klassen, en de te behandelen stof voegde meer een onderwijzer dan een
doctorandus in de letteren; maar de leegheid in zijn hoofd was zo be-
angstigend, dat hij flater op flater sloeg, verkeerde antwoorden goedkeur-
de, antwoorden niet verstond of verkeerd verstond, en tenslotte zijn toe- .
vlucht nam tot een vrij dwaze speech over zinsontleding, die zijn ver-
stand volkomen buiten hem om produceerde en waarvan hijzelf niet méer
begreep dan de hem verbaasd aanstarende kinderen. Toen er achter in
het lokaal eindelijk op een gezonde wijze gereageerd werd, namelijk met
onderdrukt gegrinnik, verviel hij tot zulk een krankzinnige woede, dat
niemand zich meer durfde verroeren. Hij was werkelijk imposant; hij
leek zelfs gevaarlijk; zijn kop had de antieke qualiteiten van een ten dode
gewijd gladiator, prachtig van lijnen, prachtig van niets ontziende roe-
keloosheid; en op de benepen gezichten van deze veertienjarigen was
haast evenveel bewondering als angst te lezen. Zelf merkte hij dit maar
al te goed. Hij beëindigde het lesuur in een zachte, hoffelijk duldende
stemming, gekruid door een stille ironie, die in zijn mondhoeken trilde.
Door ditzelfde spel in twee of drie achtereenvolgende lesuren te herhalen,
meende hij, zou hij er wel weer helemaal van bovenop komen, van deze
inzinking. Het scheen de enige repliek op de vernederende behandeling
van de kant van de rector die hem ten dienste stond.
In de pauze vervluchtigde deze zekerheid weer. Hij vermeed het gezel-
schap van Karsten, liep eerst mee met een groep van drie, toen alleen. De
naam van Philip Corvage was geen ogenblik van de lucht; de hele school
wist het, ook de leerlingen. Uitvoerige commentaren werden geleverd,
zinloos van voorbarigheid. Had hij beter toegeluisterd, het zou hem duide-
lijk geworden zijn, dat de rector zijn vermoedelijk aandeel aan de historie
verzwegen had; maar de .bevreemde blikken die hij ontmoette, het be-
leefde zwijgen wanneer leraren hem passeerden, spraken naar hij meende
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tussen Van Schevichaven en de jongen met het vogelgezicht, en een ge-
fluisterd onderonsje tussen het meisje met de brutale kijkers, die hem de
vorige dag gevraagd had of hij na een jaar al weer weggging, en het
meisje met de rode wangen en de puntkin, die er volkomen onbewogen
bij zat en alleen maar de schouders ophaalde, was er niets van opschud-
ding te bespeuren. Met een 'dan zal ik 't hier maar bij laten' daalde hij
het podium af, ietwat teleurgesteld. Een lichte deining, die van Van
Schevichaven scheen uit te gaan, begeleidde hem tot aan de deur, zonder
dat hij het merkte; hij zag niet hoe Van Schevichaven halfuit zijn bank
oprees, alsof hij wat zeggen wilde, of hem achternalopen, en zich toen
met een wrang ongelovig lachje, herhaaldelijk neen schuddend, tot de
anderen wendde. Op de gang bedankte hij juffrouw Lenstra nog eens,
en drukte haar zelfs de hand, alsof hij zo pas voor een examen was ge-
slaagd.
Nauwelijks was de bel van twintig over twaalf gegaan, ofhij spoedde zich
naar de telefoon, in het kamertje van de concierge vlak bij de ingang, en
belde de bibliotheek op waar Lida Feltkamp werkte. Lang te wachten
had hij niet. Zijn opgetogenheid bedwingend, vertelde hij zo bondig
mogelijk wat er gebeurd was: de zelfmoord van Corvage, het gesprek met
de rector, de bedekte beschuldiging, die hij als gegrond had moeten er-
kennen. Na haar eerste schrik hadden haar korte antwoorden niets op-
vallends voor hem. Totdat hij zich herinnerde, dat hun ruzie eigenlijk
nog niet bijgelegd was.
'Dat van gisteravond zullen. we maar vergeten, hè?' zei hij met geaffec-
teerd strelend stemgeluid, 'dat is nu wel min of meer door de gebeurte-
nissen achterhaald, vind je ook niet? 't Is 'n allemachtig tragische histo-
rie; wie had ook kunnen denken, dat die jongen dat zo hoog zou opvat-
ten. Was hij opgewonden gisteravond?'
'Neen,' kwam haar stem.
'Nou ja ... Zeg, Li, dan is er nog iets anders wat 'k je vertellen moet. Je
begrijpt wel, dat 'k die halve beschuldiging van Hovenius verduveld on-
aangenaam vond, al had hij dan ook in de grond van de zaak gelijk, of
juist daarom. 't Was m'n eer te na. Weetje wat 'k toen gedaan heb?'
'Neen,' kwam haar stem van ver.
'Ik heb tóch nog m'n excuses gemaakt! Voor de hele klas! Ik heb juffrouw
Lenstra vijf minuten van d'r lesuur gevraagd, en heb 'n kleine toespraak
voor ze gehouden: de gang naar Canossa! Nu ja, dat is wel 's goed; je
moet je fouten kunnen erkennen, vind je ook niet?'
'Ja, dat vind ik ook,' zei zij.
'Ja dat is zowat alles. Zeg, je hebt toch niets? Je bent zo kort.'
'Nee Ik moet dadelijk weg, 't is nogal druk juist...'
'Goed. Nu, dan eh ... Dan kom 'k je na vieren halen. In orde ?'
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Haar antwoord was niet meer te verstaan: het was alsof zij door onzicht-
bare machten van de telefoon gerukt werd, weerstrevend misschien, aan
een arm getrokken zelfs wel: uit haar gemompel was van alles op te ma-
ken; maar in elk geval kwam zij niet meer terug, ondanks zijn herhaald
'hallo'. Tenslotte hing hij de telefoon aan de haak, ontevreden, maar des
te verlangender haar na vieren nog eens alles uit te leggen. Dat zij door de
telefoon niet van meer medeleven met zijn overwinning blijk had kunnen
geven, was begrijpelijk; en toen hij er wat beter over nadacht, kwam het
hem ook niet onwaarschijnlijk voor, dat zij door de dood van de jongen
enigszins geschokt was; ze had hem tenslotte gezien, de vorige avond, en
met hem gesproken. Nu, geschokt was hij ook, en niet gering.
Fluitend verliet hij de school. Het fluiten ging over in neuriën, een min
ofmeer elegisch neuriën. Zijn overmoedige stemming maakte plaats voor
een wijsgerige berusting, waarin hij alle dingen op hun plaats en in het
juiste verband zag en zijn fout woog met een barmhartige gestrengheid,
zonder zelfkwelling, maar ook zonder iets te vergoelijken. Het was een
middelmatig grote fout, stelde hij al neuriënd vast; een fout, waarvan de
ernstige gevolgen door een soort resonnantie, of geluidsversterking, waren
tot stand gekomen, geheel buiten hem om, gewoon door een ongelukkige
samenloop van omstandigheden; in schoolcijfertaal uitgedrukt: een fout
voor een zes, aangenomen dat men de zwaarst denkbare fout met het cijfer
tien zou weergeven. En daarvan kwam dan nog minstens de helft voor
rekening van Lida, die door haar onbesuisdheid, haar belachelijk aan-
dringen, hem ertoe gebracht had de dichterlijke jongeling niet te willen
ontvangen; zo nodig zou hij haar dit zeker onder de neus wrijven! Maar
de wijze waarop hij de fout had goedgemaakt, die ongehoorde zelfover-
winning, die plotselinge doorbraak naar een hoog menselijk niveau van
openhartigheid en zelfverloochening, verdiende zonder enige twijfel met
een tien te worden gehonoreerd. Dat deed niemand anders hem na, dacht
hij, met een stil ontzag voor zichzelf, - voor zichzelf zoals hij geweest was
toen hij het besluit genomen had, en even later, toen hij het ten uitvoer
had gebracht. En daarom school er in dit ontzag ook een portie beschei-
denheid, want hij kon zich al niet meer voorstellen waar hij de moed
vandaan had gehaald.
Die middag vermeed hij zijn collega's, en de rector zag hij niet meer. Om
half vijf was hij bij de bloemenwinkel. Toen hij de gang op wilde lopen,
versperde de hospita hem de weg met een brief in de hand, vroeg hem op
zoetsappige toon naar Lida's kamer te gaan, en maakte dat zij wegkwam.
Dit leek veel op het ten uitvoer brengen van instructies, - hij verwonder-
de zich. De kamer leek opmerkelijk kaal, al waren er enkele boeken
achtergebleven. Hij kon niet anders denken dan dat er wat met haar
moeder was gebeurd: een hartverlamming ... Maar schreef men daar vier

528



IVOREN WACHTERS

zijdjes over? Toen hij de eerste woorden gelezen had, in de fauteuil bij de
schrijftafel, waarop de witte anjers, die hij voor haar gekocht had, hun
flauwe kruidige geur nog verspreidden, onderging zijn gezicht een vrese-
lijke verandering.

Beste Frits.

Het spijt me je niet te kunnen ontvangen. Ik heb ziekteverlof aange-
vraagd en ga naar huis, voor een paar dagen. Mijn bedoeling is mijn ont-
slag te nemen aan de bibliotheek en voor het staatsexamen te gaan werken.
Dit zijn de feiten, ofliever voornemens, die ikje makkelijk schrijven kan.
De rest is moeilijker. Denk niet, dat ik minder van je houd dan gisteren,
- gisteren tot zeven uur, om nauwkeurig te zijn, - maar ik vraag mij af,
of ik ooit wel op de goede manier van je heb gehouden. Een netelige
vraag; och, je begrijpt het antwoord wel. Het gaat werkelijk niet, Frits.
Dat we niet voor elkaar bestemd zijn, moet ik allang gevoeld hebben;
maar ik ben een trouw huisdier van nature; ik houd er ook niet van om
de mensen verdriet te doen; vandaar dat er enkele ingrijpende dingen
hebben moeten gebeuren om dit vage gevoel in zekerheid om te zetten.
Alle bijzonderheden kan ik je niet vertellen; maar het komt hierop neer,
dat er tussen die jongen Corvage en mij een zekere toenadering is ont-
staan [nadat ik vanje vandaanging gisteravond], die niets met verliefd-
heid te maken heeft, - voorzover men zoiets met zekerheid zeggen kan, -
maar die voor jou en mij dezelfde gevolgen heeft als wanneer het wèl
verliefdheid was geweest. Of misschien wás het ook verliefdheid, maar
dan geen verliefdheid op die jongen, wiens voornaam ik niet eens weet, -
maar verliefdheid op de school waarop hij ging, op mijn eigen school van
vroeger, op mijnjeugdherinneringen. Was mijn moeder niet zo egoïstisch
geweest om mij, juist in de gelukkigste periode van mijn leven, van de
H.B.S. te halen, dan had zich dit zwakke punt misschien nooit bij mij
ontwikkeld; en was jij wat mededeelzamer geweest, wat opener, wat

jeugdiger over je school, dan had zich die zwakheid wellicht nooit geuit
op deze wijze, in de vorm van dit, voor oris beiden zo ingrijpend besluit.
Noem het een schoo1complex. Och, ik weet er ook niets van, ik voel het
alleen maar zo. Gisterochtend verduisterde jij voor mij de school tot een
oudemannenhuis; gisteravond was er iemand anders om die indruk uit te
wissen en de school tot iets lichts te maken, iets stralends. Wat al 'pro-
blemen', hè? Jij, die zo graag problemen oplost, - je hebt dit ene mis-
schien ook allang door. En nu die jongen dood is, wordt alles nog maar
ernstiger voor me en onherstelbaarder. [Geloof overigens niet, dat hij
zelfmoord heeft gepleegd omdat hij jouw 'belediging' niet verwerken kon;
hier is geen sprake van, ik weet dit zeker.] Wanneer ik zo egocentrisch zou
zijn om te menen, dat de voorzienigheid zich aan mij iets gelegen laat
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liggen, zou ik kunnen zeggen, dat zijn dood 'nodig' is geweest om mij de
ogen te openen. Kon ik dit tragisch einde ongedaan maken door met jou
te trouwen, ik zou hét zonder aarzelen doen. Maar het heeft geen zin het
te doen om andere redenen, na dit alles. Want de schim van die jongen
zou altijd tussen ons in staan; hij zou jou tot iets maken watje in wezen
misschien niet eens bent; maar ik zouje zo zien, onherroepelijk; ik zouje
zien als minder dan hij, en véel minder. Belachelijk, hè? Denk vooral
niet, dat ik je verwijten zit te maken. Wij passen niet bij elkaar, en dat
heeft nu toevallig deze vorm aangenomen: een situatie, waarin ik mij, al
verzet ik mij daartegen, boven jou verheven voel: een gevoel alsofjij tekort
geschoten bent, en niet ik. Maar in werkelijkheid is daar geen sprake van,
en in een iets andere situatie had jij je met evenveel recht boven mij
kunnen verheffen [en ik kan alleen maar hopen, datje dit tóch nog doen
zult). Je hebt het alleen maar slecht getroffen, Frits. Je had met iedere
andere leerling van je in botsing kunnen komen, je had ieder ander gebit
een afgebrand kerkhof kunnen noemen, je had iedere andere zelfmoord
met een schitterende speech voor de klas kunnen herdenken, je had met
succes, ook in mijn ogen, amende honorable kunnen maken voor iedere
andere fout, - er zou niets in onze verhouding veranderd zijn. Maar met
deze ging dat nu juist niet. Dat is niet jouw schuld, - ik zeg het je alleen
opdat je weet waarom ik zo onverwachts tot dit besluit gekomen ben.
Ofniet geheel onverwachts? Ik kan mij niet onttrekken aan de gedachte,
dat ik, zelfs nu nog, meer van jou houd dan jij ooit van mij hebt gehou-
den. Ik geloof niet, dat je zo héel veel om mij gaf. Dit is maar een in-
druk, - ik wil niet zo kleinzielig zijn mij te beroepen op 'bewijzen' in de
trant van die dissertatiegeschiedenis, waarbij je met je moeder alle moge-
lijke consideratie gebruikte, tot de comedie van een tijdelijk leraarschap
toe, terwijl je met mijn wensen geen ogenblik rekening hield; dit zou
weer op verwijten neerkomen, en dat is onzinnig. Maar is die indrukjuist,
leg je dan in godsnaam bij deze afloop neer, en blijfniet kankeren uit een
soort eergevoel. Ik kenje zo'n beetje. Vergeet me, en vergeet deze episode
uitje leven. Wanneer ik later, wie weet, lerares geworden zal zijn, kunnen
we er beiden misschien met een glimlach op terugzien. Ik hoop, dat het je
goed gaat. Lida.

xxv

Schotel de Bie legde zich bij geen enkele afloop neer, en na de eerste
vlaag van wanhoop verviel hij tot een koortsachtige werkzaamheid.
Toen zijn brieven, die tenslotte tot halve brochures uitgroeiden, onbe-
antwoord bleven, spande hij zijn moeder ervoor, waarbij hij de fout
beging het aandeel van Philip Córvage aan het ontstaan van de breuk
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in het geding te brengen. Dit werd onfeilbaar misverstaan; de oude
mevrouw Schotel de Bie, wier omslachtige lievigheid Lida toch al op
de zenuwen placht te werken, zocht haar op, en sprak haar een half
uur lang op innemende wijze toe, waarbij de jonge, al te jonge medemin-
naar, die om harentwil zelfmoord had gepleegd, niet vergeten werd; en
het einde was, dat Lida haar vroegere verloofde zulk een boosaardige
brief stuurde, dat hij voor de tweede maal ineenzakte, en nu naar het
scheen voorgoed. Al eerder trouwens was hij door buien van de diepste
neerslachtigheid geteisterd; en daar hij, zolang de onderhandelingen
duurden, zijn verlovingsring niet afdeed, werden deze buien op school
verkeerd uitgelegd, althans door de leerlingen. Op een ochtend werd hij
door een deputatie uit Zes A opgewacht, bestaande uit Van Schevic-
haven, Wim Perelaar en een meisje, - Elly Temminek, die de aange-
wezen persoon was geweest, had er niets mee te maken willen hebben; dat
gezanik over Philip verveelde haar allang, zei zij. Omdat hij er zo slecht
uitzag, had men medelijden met hem gekregen; men herinnerde zich zijn
toespraak; men pleegde overleg met de rector; en dus kwamen zij hem
met hun drieën verzekeren, dat Philip Corvage zich niet beledigd had
gevoeld, en dat alles een grap was geweest, tot het avondbezoek om ge-
noegdoening toe. Dit bracht een bevestiging van wat Lida hem al ge-
schreven had; ten overvloede was sinds enige tijd bekend, dat Selhorst's
beroerte aan de zelfmoord vooraf was gegaan, zodat het motief wel vast-
stond. De belediging had intussen een bijmotief kunnen zijn: in kleine
klassebijeenkomsten was dit vraagstuk van alle kanten bekeken, en men
had geen moeite gespaard zich in Schotel de Bie's gedachtengang en ge-
moedstoestand in te leven. Hij dankte hen, een beetje ontroerd, een beetje
afwezig; en toen hij kort daarop zonder ring op school verscheen, begreep
men wel, dat het toch geen wroeging was geweest die hem gekweld had.
In de daarop volgende maanden verouderde hij zo onrustbarend, dat de
rector hem ziekteverlof aanbood en erop aandrong, dat hij een medicus
ging raadplegen. Verstrooidheid en afleidbaarheid bemoeilijkten zijn op-
treden als docent; en alleen door woedeuitbarstingen wist hij zich nog een
enkele keer tot de vroegere glorie op te werken: dan straalde het vurige
idealisme nog uit zijn ogen, dan leek hij nog misleidend veel op de jonge-
man, die een model-leraar had willen zijn, en die over het èerste strootje
gestruikeld was, dat men op zijn weg had geschoven. Niet dat er wanorde
was tijdens zijn onderwijs. Men was over het geheel beleefd en vriendelijk
tegen hem, de leerlingen zowel als de leraren; en de lagere klassen werden
ieder jaar door de ouderen ingelicht: men mocht Schotel de Bieniet plagen.
Men begreep niet, dat men hem door rumoer, brutaliteit, zelfs georgani-
seerd verzet, een betere dienst had bewezen dan door deze lauwe ingeno-
menheid met een leraar, die alleen in het begin nog wel eens de dweep-
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zucht van sommige lelijkemeisjes placht gaande te maken, aangelokt door
het zo opvallend slecht gedragen verlies van een verlovingsring. Zijn zelf-
vernedering, de dag na de dood van Philip Corvage, had overigens velen
geïmponeerd, en men bleef hem een goed leraar vinden, met hart voor
zijn werk. Maar voor idealisering, in welke richting dan ook, heroïsch of
anderszins, waren de uiterlijke kentekenen van zijn verval al te zichtbaar
geworden; zulk een gebogen rug en landerig hangende schouders kon
men niet eren, een mond tot zulk een apathische muil vervormd was
slechts met theoretische achting verenigbaar; en zonder gewetensbezwaar
bleef men hem onder elkaar met de bijnaam bedenken, die op een of
andere wijze zo karakteristiek voor hem scheen: Schotel met Schol. Al de
jaren, dat hij nog op die school vertoefde, was hij Schotel met Schol, al
had hijzelf daar geen hinder van. Het was het ondichterlijke legaat van
de dichter Philip Corvage, dat hij onwetend te dragen had.
Zo ontwikkelde hij zich gaandeweg tot de fijne, slanke bultenaar die altijd
al in hem verscholen was geweest: zonder levensvreugde, ironisch, eru-
diet, en jankend als hij geen gelijk kreeg. De dissertatie over Van Maerlant
en Van Boendale werd nog voltooid, maar leek in niets op het brilliante
werkstuk, dat het had moeten worden; het was een dode en dorre com-
pilatie, waar bovendien onjuistheden in schenen te staan, ongetwijfeld
het gevolg van die onweerstaanbare muzikale leegten, waarin zijn geest
meer en meer troost en vergetelheid zocht. Eén maal op deze school ver-
loofde hij zich nog, met een pas aangekomen lerares in de geschiedenis,
die in de leraarskamer door hem veroverd werd, toen hij, tijdens een al-
gemeen debat, iets van zijn vroegere vorm terugvond. Daar de andere
leraressen medelijden met hem hadden, werd zij niet ingelicht; de ver-
loving teerde een halfjaar op medelijden van haar kant; toen solliciteer-
de zij naar een andere school en nam de vlucht voor zijn onuitstaanbare
pedanterie. Een tijdlang werd hij - eveneens uit medelijden - door de
rector op kamermuziekavondjes uitgenodigd, waar hij cr zich aller-
eerst van kon overtuigen, dat de vriendinnen van de rector even oud
en lelijk waren als afkerig van erotische toenadering zelfs van de kant
van de rector zelf. Maar ook hier kwam het tot een beschaafd bek-
vechten, over het uittellen van maten of over de verhouding in klank-
sterkte, - hij begeleidde zoals hij gewoon was te spelen: te hard, - en
hoewel men geen betere pianist kon krijgen, gaf men de voorkeur aan
een, die een minder erge keel opzette, wanneer hij op de vingers werd
getikt.
Vrienden maakte hij zich niet; Karsten, die te veel van hem wist, hield
hij op een afstand. Met enig recht vermoedde hij, dat de Franse leraar het
niet onder stoelen of banken stak, dat hij de breuk met Lida had zien aan-
komen. Enkele ruzies over futiliteiten volgden; en toen vervreemdde hij
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nog het gehele corps van zich door juffrouw van Leeuwen, de gymnastiek-
lerares, die niet gestudeerd had en geen intellectuele was, maar wier ver-
stand volgens Fernaud het zijne met het tienvoudige overtrof, tijdens een
leraarsvergadering, onder het debat over een meisje, de mond te willen
snoeren. Fernaud, de enige die hem toch al met openlijke minachting
behandelde, nam het voor haar op, en was er dagen lang niet over uit-
gepraat. Zelf begon hij ook aardig af te takelen; maar hij liep tegen de
zestig, en had een nierlijden; en bij al zijn andere grieven nam hij het
Schotel de Bie kwalijk, dat die het deed op zijn 26-e jaar en met een ge-
zond lichaam. Dat gaf geen pas; en ronduit sprak hij van aanstellerij, op
een ochtend tijdens de pauze, toen het regenachtige weer hem en Karsten
naar de kamer van de rector had gedreven, die van de concierge soms
goede koffie loskreeg om deze tijd. De buste van Cato, met wel zeven
verticale rimpels in het voorhoofd, staarde snauwerig neer op de oneer-
biedige Fernaud, die dit borstbeeld 'Cató' placht te noemen, en die onder
het uitbraken van zijn invectieven een sigaret rookte, waarvan de rector
de rookslierten mild van zich afwuifde. Hij zat met éen been over de leu-
ning van zijn stoel, boosaardig, onweerlegbaar, gewild vulgair, de wel-
gemanierdheid van de rector en de meisjesachtige preutsheid van Kar-
sten gelijkelijk uitdagend.
'Hij heeft veel meegemaakt,' vergoelijkte de rector, zijn kop koffie voor-
zichtig naar de mond brengend, 'eerst die nare geschiedenis met Corvage
en vlak daaroverheen die verbroken verloving. Hij kán onaangenaam
zijn, dat weet 'k best ... '
Fernaud snoof, waarbij zijn wipneus, zich rimpelend, twee enorme, be-
haarde gaten vertoonde. - 'We zullen 'm Multatuli noemen: ik-heb-veel-
geleden. Ik vind 't 'n pleevent. Ik heb nooit 'n vent gezien, die zo van 't
hondje gebeten was als hij. Ik zag't dadelijk aan 'm, de eerste ochtend al,
toen hij me vergastte op 'n klein requisitoirtje over Van Veldeke, of
Ve1zeke. Opschepper. . .'
'Hoe was hij eigenlijk als student?' vroeg de rector aan Karsten. Fernaud
bleefnagromme1en; hij begreep, dat de rector weer niet tegen het woord
'pleevent' kon.
'Net als de eerste dag hier,' zei Karsten, na even te hebben nagedacht,
"t was geen intieme vriend van me; hij had weinigvriendenn. 'n Opschep-
per zou ik 'm niet noemenn, zozeer. Wel erg met zichzelf ingenomenn,
maar of hij dat nóg is... Eigenwijs en altijd aan 't woord: Shawwerd hij
genoemd. Hij heeft nog groen gelopenn, bij 't corps, maar hij vertikte 't
om zich kaal te latenscherenn, hij dacht, dat ze voor hem'n uitzondering
zoudenn makenn, - 'n hevige scène, hij sloeg met armenn en benenn, en
toen heeft hij voor 't lidmaatschap bedankt. Later is hij daar weer op
teruggekomenn, maar toen hebbenn ze 'm gedwongenn 'n grote pruik op
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te zettenn, 'n week lang op de kroeg. Dat was allemaal niets voor Schotel.
Hij leefde helemaal op z'n moeder .. .'
"n Moeders kindje,' riep Fernaud er tussendoor, 'en die snor heeft hij
zeker óok bij die gelegenheid .. .'
,Als student schreef hij haar lange brieven, haast om de andere dag, met
alles erin, alles wat hij beleefde .. .'
Fernaud foeterde vol afschuw.
'Juist,' zei de rector glimlachend, 'maar als de figuur zo was, dan mogen
we daaruit concluderen, dat mevrouw Schotel de Bie óf door de wol ge-
verfd was, óf'n bijzonder ingetogen jongmens tot zoon had .. .'
'Ja, 't laatste,' knikte Karsten, wiens blikken tussen de beide anderen
heen en weer zwierven om de mate te bepalen waarin hij zijn waardering
voor Fernaud's grapjes en zijn begrip voor het gemis aan waardering bij
de rector het best verdelen kon.
'Altijd maagd gebleven, mevrouw,' piepte Fernaud, terwijl hij Cato een
grote rookwolk toeblies, 'van de beste getuigen voorzien; aan mijn lijf
geen polonaise ... '
'Nu,' zei de rector tongklakkend, 'aan dat beeld van de virgo intacta zal
toch wel 't een en ander ontbreken, dunkt mij. Hij is tenslotte 'n paar jaar
verloofd geweest voor hij hier kwam.'
'Wat zegt dát nou?' zei Fernaud op meewarige toon.
'0, daar weet 'k niets van af... Ik weet alleen, dat z'n verloofde 'n bijzon-
der aardige vrouw was, ik heb ze éen keer'samenn meegemaakt. 't Leek
me geen band voor de eeuwigheid geschapenn: ze verweet'm bijvoorbeeld,
waar ik bij was, dat hij geen gevoel voor humor had .. .'
'Geen gevoel voor humor, precies!' riep Fernaud triomfantelijk, 'dat had
dat meisje niet beter kunnen zeggeri. Doodgewone flapdroL.' - Hij
wachtte even, en bestudeerde grinnikend de rector, die de lippen had
gespitst en met veel aandacht voor zijn wippende schoenpunt de dras-
tische taal zat te verwerken. Toen nam"hij een slok van zijn koffie, op-
zettelijk slurpend. - 'Hè, doet me goed. 'n Zalfie voor je buik, koffie met
room. Weetje wat me van die kerel bijzonder heeft tegengestaan: dat hij
de dag na de dood van Corvage daar in Zes A de boeteling isgaan uithan-
gen met 'n smoelwerk alsof hij de wereld verlossen kwam. Reuze bak!
Gonda heeft 't me zelf verteld: hij schoot op haar af alsof hij zo juist 't
perpetuum mobile had uitgevonden. Ze dacht waarachtig, dat hij 'n
erfenis gekregen had.'
'En dan zo onnodig,' zei Karsten, 'net of dat er iets mee te makenn had.
'n Beetje theatraal; dat heb 'k ook gevondenn, toen.'
'Aanstelleritis,' zei Fernaud.
'Inderdaad onnodig,' zei de rector, 'achteraf gezien. Overigens mag ik in
deze kwestie ook wel enige schuld bekennen: hij kwam net van mij van-
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daan, en ik dacht werkelijk, dat Corvage zelfmoord kon hebben gepleegd
om dat conflict met hem ... '
'Daar was 't helemaal de jongen niet naar, Frans,' zei Fernaud ernstig.
'Dat ben 'k tot zekere hoogte met je eens, nu achteraf. Maar op zo'n mo-
ment redeneer je niet zo. Vergeet ook niet, dat we nog niets positiefsover
z'n oom wisten: de agent had me door dë telefoon verkeerd ingelicht, of
ik had 'm verkeerd begrepen, hoe gaat dat, hè? Nu achteraf is 't heel
plausibel, dat die jongen zelfmoord heeft gepleegd, omdat z'n oom 'n
beroerte had gekregen, met wat daar dan nog aan voorafgegaan schijnt
te zijn .. .'
'Je bedoelt dat verhaal van die meid, dat hij Selhorst te lijf was gegaan en
'm met 'n stok op z'n hoofd had geslagen? Daar leek 't me óok de jongen
niet voor.'
'Bevestigd door. de dokter.'
'Was die erbij? Alleen 'n buil, bewijst geen bliksem. Ik zal jullie 's wat
vertellen: ik geloof van die hele geschiedenis niks.'
'Maar per slot van rekening heeft hij toch zelfmoord ... .'
'Nee,' dat bedoel 'k juist, Frans: ik geloof niet, dat hij zelfmoord heeft
gepleegd.'
'Da's 'n nieuw gezichtspunt,' zei de rector met de hand aan de kin,
'waarom niet?'
'Dat zei 'k al: de persoonlijke indruk. Ik vond 't 'n verrekt lastige, maar
ook 'n verrekt aardige jongen; geen jongen om zich van kant te maken,
alleen omdat hij z'n oom 'n oplawaai had verkocht. Wèl 'n jongen om te
verzuipen voordat hij water had gezien, - wat dan ook letterlijk gebeurd is.
Maar bovendien is er aan 't hele verhaal 'n luchtje. Die chauffeur, die'm
in 't water heeft zien springen, is de man van die gedienstige, die beweert,
dat hij z'n oom half dood heeft geslagen,wat ze geloofd hebben, omdat dat
stel altijd al ruzie had; en dan waren er nog brieven, die op tafel lagen, en
zo meer; enfin, dat weten jullie allemaal. Toevallig, wat, dat juist die
chauffeur daar voorbijkomt, op dat moment. Hij laat z'n lamp schijnen,
en kijk, daar springt die jongen in 't water, vlak bij 'n grote verkeers-
weg, terwijl hij even goed 'n paar honderd meter verder 't Kanaal op had
kunnen gaan, als hij zich t6ch had willen verzuipen. Da's punt twee. Nou
punt drie: die chauffeur was te vroeg. Hij maakte alarm, met z'n claxon,
om tien over twaalf. Laten we zeggen, dat z'n auto er al 'n paar minuten
stond, - en vlak bij 't water, da's ook al zo gek, - dan was hij minstens'n
kwartier te vroeg, want hij moest in Continental zijn, dat is in 'n zijstraat
van de Gedempte Singel. Half éen moest hij er zijn. De meeste chauffeurs
zijn niet eens vijf minuten te vroeg, als ze iemand afhalen. Verder had
Corvage 'n kneuzing aan z'n slaap, of bij z'n oor, alsof hij 'n flinke op-
donder gekregen had .. .'
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'Volgens de dokter kwam dat, omdat hij met z'n hoofd op'n steen terecht
was gekomen, in 't Kanaal,' zei de rector.
'De dokter!' - Fernaud legde in dit woord alle minachting van de man die
de ongeneeslijke kwaal kent waaraan hij sterven zal. - 'Laat die eerst
maar 's 'n tijdje m'n lessen in de hydrostatica volgen, dan zal hij wel
anders piepen! Grote nonsens .. Dit heeft me trouwens ook 't eerst op 't
idee gebracht. Enfin, dat zijn de feiten die me verdacht voorkomen.
Wat er precies gebeurd is weet 'k óok niet, maar 't zou me niks verwon-
deren, als Corvage in die auto gezeten had.'
'Hoe kwam hij daar dan in? Ik geloof, dat je Conan Doyle concurrentie
zit aan te doen, beste kerel...'
Fernaud haalde de schouders op. - 'Ik beweer alleen, dat er voldoende
aanwijzingen waren om die chauffeur en z'n vrouw wat beter aan de tand
te voelen dan ze hebben gedaan. Corvage is nog bij z'n tante geweest; die
vond 'm vrij kalm, en toen is hij verdwenen, tot twaalf uur. In die tijd
moet er wat gebeurd zijn. Hij heeft al die tijd wanhopig rondgelopen,
zeiden ze, - maar hij kan even goed allerlei mensen hebben ontmoet, die
nu hun redenen hebben om over die ontmoeting te zwijgen. Neem aan,
dat niet hij, maar die meid de oude Selhorst te lijfwas gegaan. Ze heeft 'm
'n tik op z'n kop gegeven met die stok, eventueel om die jongen te ver-
dedigen, of omdat die vent onaangenaam tegen háar was. Die jongen
heeft 't gezien; die meid praat er met die chauffeur over, en die chauf-
feur vindt er iets voor te zeggen om 'm uit de weg te ruimen. Op een of
andere manier wordt hij meegelokt; hij zit in die auto; de chauffeur slaat
'm bewusteloos, smijt 'm in 't kanaal, en maakt meteen alarm, om de ver-
denking van zich af te schuiven, of omdat hij in de verte mensen heeft
zien aankomen, die iets gezien kunnen hebben, - minstens dat hij zo dichl
bij 't water stond, - of om welke reden dan ook. Of meteen niet: hij zal zo
lang gewacht hebben tot hij zekerheid had, dat de jongen niet meer
bovenkwam; als ze 'm op 't nippertje nog gered hadden, was 't natuur-
lijk uit geweest met de pret. Maar 't kan ook heel anders in z'n werk
zijn gegaan.'
'Wat ik alleen niet begrijp,' zei de rector, 'is waarom je dat niet allemaal
aan de politie hebt verteld. De inspecteur is nog hier geweest, met z'n
verslag, 'n week na Corvage's dood ... '
'Zeg, laten ze dat zelfuitknobelen! Ik heb geen zin om me op m'n ouwe
dag belachelijk te maken. En zouden we daarmee Corvage terug hebben?
Al had je tien chauffeurs achter de tralies gestopt, die jongen bleef dood.'
'Da's waar,' glimlachte de rector, 'maar dat is wel erg eenzijdig gerede-
neerd. Je mag de res publica niet uit 't oog verliezen.'
Terwijl Fernaud met een gebaar te kennen gaf, dat hij de res publica aan
zijn laars lapte, richtte Karsten zich in zijn stoel op, éen vinger omhoog,
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als om het woord te vragen. Zijn star, lief lachje verscheen, zijn ogen
glansden.
'Misschien mag ik nog iets zeggenn, als 't niet te onbescheidenn is, - ik
bedoel onbescheidenn in zover ik me vóor vandaàg nog niet in deze zaak
verdiept heb. Maar ik moet Fernaud gelijk gevenn: ik geloof óok niet, dat
hij zelfmoord heeft gepleegd. Corvage was 'n dichter, en naar mijn me-
ning 'nbegaafd dichter. Hij was 'n overgevoelige jongenn; hij kan na
tuurlijk uit z'n evenwicht zijn geraakt; ik weet niet wat er gebeurd is,
net zo min als Fernaud, al geloof 'k niet erg in die bloeddorstige chauf-
feur, - maar zelfmoord, neenn, zelfs niet in 'n opwelling. Dat doet 'n
dichter niet.'
'Ennius sanctus appellat poëtas!' declameerde jolig de rector, de maatval
met rhythmisch wiegende handbewegingen aangevend, "t is 'n beetje
paradoxaal wat je daar zegt, Karsten, en 'k geloof, dat er genoeg dichters
in de geschiedenis zijn geweest, die je stelling logenstraffen, maar de
gedachtengang is me sympathiek. Ik ben in elk geval m'n beste leerling
Latijn kwijtgeraakt.'
,Als Corvage 'n opwelling had gehad, onverschillig op welk moment en
onder welke omstandighedenn, had hij er 'n gedicht van gemaakt.'
'Of'n redevoering afgestoken', zei de rector, 'ja, misschien hebje gelijk,.
Karsten.'

Doorn, Mei-Juni 1944,
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Iets over rekenkunde ...

De Amsterdamse wethouder van onderwijs, Mr De Roos, heeft gerea-
geerd 1 op ons Kort Bestek 'Studentikoze Rekenkunde'. Hierin spoorden
wij de onderwijs-autoriteiten aan om terug te keren tot de goed-Holland-
se rekenkunst van Bartjes. Deze wijst uit, dat de Gemeentelijke Universi-
teit van Amsterdam, in tegenstelling tot mededelingen ook van officiële
zijde, verhoudingsgewijs meer studenten telt met vaders uit de hogere be-
roepsgroepen [54.3 %], en minder met vaders uit de lagere groepen
[5.2 %], dan de andere universiteiten en hogescholen in Nederland bij-
eengenomen [resp. 45.2 % en 7.0 %]. Wij maakten deze berekening op
grond van de cijfers van de officiële statistiek van het hoger onderwijs.
Mis, zegt Mr De Roos. Volgens Bartjes zijn de verhoudingen in Amster-
dam uit democratisch oogpunt bezien wél gunstiger dan elders. Hij
baseert zich daarbij op de 'Statistiek van de sociale omstandigheden der
studenten. Studiejaar 19471'48'. Weet hij dan niet, dat de cijfers van
deze statistiek berusten op de resultaten van een enquête? Niet alle stu-
. denten vulden de vragenlijst in. In het bijzonder die met vaders uit
hogere beroepsgroepen waren in verhouding het minst meewerkend, in
Amsterdam nog minder dan elders. Zij zijn dus 'underrespresented' in
de enquête-resultaten, en die met vaders uit lagere beroepsgroepen
'overrepresented'. Zo meent Mr De Roos de schone schijn van de gunsti-
ge positie van Amsterdam te kunnen handhaven. Schijn, want de door
ons vermelde cijfers hebben betrekking op alle studenten, en geven dus
geen vertekend beeld.
In hetzelfde Kort Bestek hadden wij gesteld, dat de uitlating van Mr De
Roos over studerende kinderen van Amsterdamse arbeiders: 'Het staat
vast, dat het percentage hier eerder bij de 20, dan bij de IQ ligt', onjuist
was. Hier retireert de wethouder: nu blijkt zijn uitlating niet alleen op
arbeiderskinderen te slaan, maar op kinderen uit 'lagere milieux' in het
algemeen [deze categorie omvat behalve de arbeidersklasse ook de lagere
nieuwe middenstand). Ten aanzien van het percentage handhaaft Mr De
Roos zijn woorden evenmin: dit wordt op 14.8 gesteld. Toch houden wij
vol, dat ook dit percentage ver van juist is. Van de studenten is minstens
1/3 deel Amsterdammer. 14.8 % van de studenten uit Amsterdam af-
komstig betekent dus minstens 4.9 % van alle Amsterdamse studenten.
Voor de niet-Amsterdammers met vaders uit de lagere beroepsgroepen

1 In een naschrift bij zijn artikel 'De recrutering van het intellect' in het Juni-nummer
van Socialisme en Democratie, het maandblad van de Partij van de Arbeid.
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blijft dan over 5.2 % - 4.9 % = 0.3 %. Mr De Roos wil ons toch niet
doen geloven, dat op zijn best 17 [d.i. 0.3 % van een totaal van ::J:: 5500]
niet-Amsterdammers uit deze milieux de gemeentelijke universiteit be-
zoeken? Alleen onder de eerstejaars van 1948/'49 waren er volgens het
Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam al 44! Over het jaar
1947I'48 hebben wij geen cijfers ter beschikking over de sociale herkomst
der studenten gesplitst naar woonplaats. Maar dat in 1948/'49 onder 570
eerstejaars van buiten Amsterdam twee-en-een-halfmaal zoveel kinderen
uit gezinnen van de lagere beroepsgroepen voorkwamen als in het vooraf-
gaand academisch jaar onder alle studenten van buiten Amsterdam
[ongeveer 3700], kan Mr De Roos zich door geen statisticus hebben laten
voorrekenen. Wij herinneren hem aan zijn eigen woorden in de Amster-
damse gemeenteraad: ' ... in werkelijkheid bleken er van buiten Amster-
dam niet alleen beter gesitueerden te komen.'
Neen; wij kunnen met een gerust geweten onze uitspraak handhaven,
dat wanneer men enkel let op de uit Amsterdam afkomstige studenten,
het verschil ten ongunste van Amsterdam bij vergelijking met het lands-
gemiddelde van de universiteiten en hogescholen wegvalt, 'maar ook niet
veel meer dan dat'.
Niemand, die Nederland anno 1950 kent, zal het de Amsterdamse wet-
houder van onderwijs verwijten, dat socialisme en democratie, wat be-
treft de toelating tot het hoger onderwijs in zijn stad, nog verre van ver-
zekerd zijn. Niemand zal ook ontkennen, dat het percentage der studen-
ten uit de 'lagere milieux', ondanks alle tegenwerkende maatschappelijke
krachten, geleidelijk stijgt - de statistiek over de eerste-jaars studenten in
1948/49 vormt hiervan een duidelijk getuigenis, ook al halen de in dat
jaar ingeschreven kinderen van Amsterdammers uit de lagere beroeps-
groepen nog steeds niet 14.8 % van het totaal van alle jongens en meisjes.
Wel vragen wij Mr De Roos, de gebreken van de huidige toestand, in
naam van socialisme en democratie, volmondig te erkennen en daarmee
een bijdrage te leveren voor het baanbreken van het besef: 'Au grands
maux les grands remèdes.'
Opdat niet het nageslacht hem, en ons allen, wèl iets te verwijten zal
hebben .

. .. en iets over taalkunde
Gedurende langer dan een máand heeft de 'Prawda' vele bladzijden ge-
wijd aan een discussie over de grondslagen der taalwetenschap - een dis-

, cussie, die gemengde indrukken achterlaat.
Aan de creditzijde staat de zeer royale plaatsruimte, die in het dagblad
steeds weer wordt verleend aan wetenschappelijke onderwerpen - een
ruimte die in onze pers moet worden verspild aan waardeloze advertenties.
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Aan de debetkant kan men daartegenover boeken het weinig bevredi-
gende peil der wetenschappelijke discussie, die de indruk wekt dat er
op dit taalkundig terrein in de Sovjet-Unie een aanzienlijke achter-
stand bezig is te ontstaan.
Als aangename ervaring ondergaat men dan de wijze, waarop niemand
minder dan Stalin zich plotseling in de discussie mengt met een uiteen-
zetting, die getuigt van gezond verstand en een scherp onderscheidings-
vermogen. Op pakkende wijze toont hij de dwaasheid aan van de heer-
sende, als 'marxistisch' geldende taaltheorie van Marr en zijn volgelingen.
Tevens echter ervaart men uit het betoog van Stalin met beklemming,
hoe erg het wel met deze tak van wetenschap gesteld was, dat er zo iets
kon ontstaan als 'een gesloten kaste van onfeilbare leiders die, na zichzelf
voor alle mogelijke critiek gevrijwaard te hebben, op dictatoriale en wille-
keurige wijze te werk ging'.
Met grote voldoening leestmen dan ook de woorden van Stalin, 'dat het al-
gemeen erkend is, dat geen enkele wetenschap zich kan ontwikkelen noch
kan gedijen zonder strijd van meningen en zonder vrijheid van critiek'.
Met ongerustheid neemt men daarna echter kennis van de wijze, waarop
allen, voorstanders en tegenstanders van wijlen Marr, plotseling al hun
theorieën overboord gooien en één zijn in hun aanvaarding van Stalin's
standpunt. Immers, ook in Stalin's betoog, hoe knap dit ook was, kwa-
men uiteraard betwistbare passages voor, met name over de verhouding
tussen 'nationale taal' en 'dialect'. Stalin begint trouwens met zelf te er-
kennen, dat hij uiteraard niet spreekt als taalkundige, maar als marxist.
Moet deze reactie van de geleerden op de rede van Stalin niet de vrees
wekken, dat er wederom een groep van onfeilbare leiders zou kunnen
ontstaan, die met een officieel beroep op hem, maar tegen de geest van
zijn betoog, de vrije critiek op de dàn weer officiële taalwetenschap zal
trachten te smoren? Hoe zou men, wanneer men de betrekkelijkheid van
het recht op vrije critiek zelfs in ons land, met zijn traditie van het vrije
denken, heeft onderkend, er gerust op kunnen zijn dat dit ideaal in het
Russische klimaat, waar een zodanige traditie vanouds ontbreekt, in
één slag zijn levensvatbaarheid zal bewijzen?
Geruststellend is in ieder geval, voor ons ongeruste wezentjes, dat zolang
de Prawda zoveel ruimte beschikbaar kan stellen voor theoretische on-
derwerpen - op de taaldiscussie is intussen een nog veel uitvoeriger dis-
cussiegevolgd over de physiologie van Pawlow - en zolang ook Stalin zich
met deze onderwerpen kan bezighouden, de oorlogsdreiging wel niet zo
acuut zal zijn als velen hier vrezen.
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Veiligheid en Verarming
Eén ding hebben de Verenigde Staten, heeft de meerderheid der Ver-
enigde Naties, dank zij de oorlog in Korea, althans bereikt en dat niet
ondanks het feit, dat het hun daar niet voor de wind ging, maar juist
daardóór.
Zonder hiermede te willen suggeren dat men in Washington door het
passeren van de 38ste breedtegraad door de Noord-Koreanen minder
verrast is geweest dan het de schijn ervan had en helemaal zonder te
suggereren dat de geïncasseerde nederlagen hun uit dien hoofde welkom
geweest zijn, is het toch een feit, dat Amerika nu, eindelijk zeggen ze
daar, en dank zij Korea, zeggen wij, èn zichzelf èn Europa de weg ener
ongehoorde bewapening heeft opgedrongen.
In Italië is dit jaar voor defensie 600 millioen dollar uitgetrokken. In de
andere landen zijn de uitgaven navenant. Maar we kiezen juist het ver-
armde Italië als voorbeeld, omdat het hier meer nog dan elders zo dui-
delijk is, dat met deze zelfde som of zelfs maar een gedeelte ervan, het
nijpende sociale vraagstuk van de landloze boeren een heel eind in de
richting ener oplossing gestuurd zou kunnen zijn.
Men leest vaak dat het de taktiek der communisten zou zijn overal sociale
onrust te kweken om de volken voor hun bedoelingen rijp te maken.
Daargelaten dat er in elk geval zaad moet zijn om iets te kweken, vragen
wij ons af of de bewapenaars nu niet, zij het dan met omgekeerde intentie,
bezig zijn diezelfde politiek op veel efficienter manier te voeren?
Immers, hoe zouden, om bij ons voorbeeld te blijven, de arme boeren en
landarbeiders van Italië niet wild worden, wanneer zij zien dat de sommen
waarvoor zij werktuigen, zaaigoed en voorschotten zouden kunnen krij-
gen, verdaan worden aan kanonnen, vliegtuigen en tanks?
Het moge er zo uitzien alsof de nu gevolgde politiek der absolute be-
wapening voor de Verenigde Staten en Europa een verhoogde veiligheid
tegen het communisme betekent, in werkelijkheid kan deze politiek voor
Europa althans op de duur niet anders dan de absolute verarming be-
tekenen; anders gezegd het oproepen van het gevaar dat men denkt er
door te bezweren.
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Het besef, dat tal van gebieden van weten-
schap ver zijn uitgedijd buiten de om-
vang, die nog door één enkeling kan wor-
den beheerst, leidt steeds meer tot het type
'verzamelwerk', waarin een aantal ge-
leerden één of meer bijdragen leveren. Dat
een zodanig verzamelwerk een geheel
wordt komt zelden voor. Gewoonlijk blijft
het een staalkaart van theorieën en me-
ningen zonder innerlijke samenhang.
De methode van samenwerking, die de
schrijvers van '~fens en Gemeenschap'
hebben gevolgd, was waarborg voor een
veel grotere eenheid. Alle beschouwingen
zijn vrucht van een gezamenlijke discussie.
Bovendien worden zij gedragen door een
gemeenschappelijke levensbeschouwing,
door een gemeenschappelijke aanpak van
de behandelde problemen - een aanpak,
die wortelt zowel in de diepte-psychologie
als in het dialectisch materialisme.
Het werk moet vooral worden gezien als
een poging van de schrijvers om zich
rekenschap te geven van de mate waarin
de baanbrekende psychologische beschou-
wingen van Freud en zijn school houdbaar
zijn in het licht van de huidige sociolo-
gische opvattingen.
Hoewel bij Freud de betekenis van sociale
groepen - met name van het gezin - voor
de vorming van de persoonlijkheid reeds
een zekere mate van erkenning vond, was
de psychologie van zijn school naar de
mening der schrijvers nog veel te weinig
een sociale psychologie. Hun critiek op de
oudere psychologie richt zich vooral tegen
het feit, dat deze meent iets over de mens

te kutmen zeggen - terwijl naar moderne
inzichten de mens nooit los kan worden
gezien van zijn sociaal milieu. Veel meer
dan voor Freud is de hedendaagse West-
Europese mens met zijn angsten, zijn
schuldgevoelens, zijn remmingen, zijn
agressieve neigingen voor de schrijvers een
product van een bepaald maatschappelijk
systeem. Niet alleen 'de mens', zoals Freud
die op grond van zijn psychiatrische prac-
tijk schetst, is in het oog van de schrijvers
een product van een burgerlijke cultuur
in neergang; ook Freud's eigen pessimis-
tische wereldbeschouwing is een vrucht
van deze zelfde sociale krachten. De au-
teurs wijzen elke speculatie over hoe de
mens 'van nature' is, af. Een 'doods drift',
die inhaerent zou zijn aan de menselijke
natuur, ontkennen zij; 'agressiviteit' is voor
hen geen onontkoombaar noodlot, maar
op zijn hoogst een resultaat van een be-
paalde maatschappelijke structuur - dat
mét deze maatschappelijke structuur aan
verandering onderhevig is.
Door de menselijke eigenschappen te rela-
tiveren en op het sociaal milieu te be-
trekken, weten zij de diepte-psychologie
ui t zijn noodlotssfeer te heffen en te smeden
tot een wapen voor hen die de maat-
schappij willen hervormen; tot een wapen,
dat, zo wil het mij voorkomen, ook na de
ineenstorting van de burgerlijke samen-
leving onmisbaar zal blijken op straffe van
een terugval tot allerlei de vooruitgang
remmende taboe's, die in wezen nog ont-
leend zijn aan de burgerlijke traditie, en
- erger nog- tot een irrationeel autoriteits-
geloof.
De 'sociaal-analytische werkgroep' - zoals
de schrijvers zich noemen - heeft de socia-
listisch-humanistische gedachte met deze
reeks studies een belangrijke dienst be-
wezen. W. F. rvo
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DR A. c. J. DE VRANKRIJKER, Het wervende
woord. Amsterdam 1950. N.V. De Arbei-
derspers, 383 blz.
'Geschiedenis der socialistische week- en
dagbladpers in Nederland' luidt de onder-
titel. De auteur, een 'doorbraak-katho-
liek', heeft zich met ijver en goede wil van
zijn taak gekweten. Maar ijver en goede
wil zijn, hoc onmisbaar ook voor de histo-
ricus, op zichzelf nog geen waarborg voor
goede geschiedschrijving. Om die te leve-
ren is onafhankelijkheid van oordeel niet
minder belangrijk. En daaraan ontbreekt
het de auteur te veel, wil ons toeschijnen.
Het boek is geschreven in opdraeht van de
Arbeiderspers. Wij willen geen ogenblik
twijfelen aan 's schrijvers verzekering aan
het slot van zijn 'Aan de lezer' gedaan [8],
dat zonder opdrach t de tekst er precies
eender zou hebben uitgezien. Maar wij
vragen ons wel af of dit ook het geval zou
zijn geweest, indien de schrijver niet sinds
1945, maar, zeg, sinds 1905 deel van de be-
weging had uitgemaakt, ofwel, indien hij
zich zozeer in de stof had verdiept, dat
het was alsof hij haar al diejaren had mee-
gemaakt.
Wij hebben niet het gevoel dat hij dat in
voldoende mate gedaan heeft. Wij be-
horen, om één voorbeeld te noemen, niet
tot de bewonderaars van de oude S.D.A.P.
:tv1aar wij menen niettemin dat men de
partij [en daarmee de historie] ernstig on-
reeht doet, wanneer men sehijnt te menen,
dat de P.v.d.A. er de normale voortzetting
van is. Dat scheelt nog stukken. En toch
wekt, ik neem aan onbedoeld, de auteur
deze voorstelling, alsof het de normaalste
zaak van de wereld was, dat het hele socia-
lisme inmiddels door het anti-communis-
me is opgeslokt. Ziet men afvan dit tekort
aan echt en breed historisch perspectief,
dan blijft een boek dat door zijn grote hoe-
veelheid naarstig geregistreerde feiten de
toekomstige historicus nuttige handreiking
verrichten kan.

J. R.

PROF. DR P. J. BOUMAN, Samenleving in
puin. Sociologische waarnemingen in West-
Duitsland, Uitg. H. J. Paris, Amsterdam,
1949.
.De schrijver heeft getracht, zijn indrukken
naar aanleiding van een verblijf van enige
maanden in West-Duitsland, in een be-
knopt werkje samen te vatten. Aan de ge-
weldige betekenis van de sociale ontwik-
kelingen in West-Duitsland zal niemand
mogen voorbijgaan. Het wordt met de
dag duidelijker, dat in West-Duitsland
over het lot van Europa, en misschien van
de gehele wereld wordt beslist.
Wat Bouman schrijft over de massale
ellende en armoede in naoorlogs West-
Duitsland is schrijnend en beklemmend.
Bij deze ontreddering vallen alle gedach-
ten, in hoeverre dit Duitse volk zelf schuld
draagt aan deze ellende, weg. Wij hebben
trouwens in de laatste tijd zelf een en ander
ervaren, waardoor wij kunnen aanvoelen
welke proporties de meegaandheid van
cen geheel volk met een noodlottige poli-
tiek van zijn eigen regering kan aannemen.
Bouman's boekje schetst een nuttig en
helder beeld van een aantal der grote
sociale problemen, die men in \Vest-
Duitsland kan aantreffen. Dat het beeld
nog vrij vluchtig blijft - schrijver zal zelf
de eerste zijn om dit te erkennen en het
geredelijk toe te sehrijven aan de korte
periode van zijn verblijf aldaar (eigenlijk
is het meer een reisverslag dan resultaat
van een sociografisch onderzoek) en aan
de moeilijkheid om in de sociologie exacte
onderzoekmethoden toe te passen en zijn
bevindingen in exacte vorm weer te geven.
'Vaar de schrijver, aan het slot, enkele
wegen poogt aan te geven om uit de chaos
te komen, en daartoe middelen aangeeft
als steun en aanmoediging te verlenen aan
'mannen van goeden wille', de vorming van
nieuwe culturele elitegroepen, steun aan
christelijk sociaal werk, versterking van
het sociaal verantwoordelijkheidsgevoel in
universitair milieu, instelling van facul-
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teiten voor sociale wetenschappen enz.
krijgt de lezer toch wel de indruk van iets
te weinig besef bij de schrijver van de be-
tekenis van het spreekwoord: 'Aux grands
maux les grands remèdes'. De heldere en
knappe analyse van de huidige toestanden,
die de sehrijver tevoren gaf, deed conclusies
van andere orde verwachten. W. F. TV.

DR E. REBLING, Den Lustelyeken Mey, Mu-
ziek en Maatschappij in de Zeventiende
Eeuw in Nederland. Wereldbibliotheek,
Amsterdam en Antwerpen, '950.
Dit boek is in zijn voortreffelijke en zijn
zwakke eigensehappen een typisch product
van deze tijd en werpt een duidelijk en
helder lieht op bepaalde facetten van het
hedendaagse wetenschappelijke denken.
De auteur besehikt over een zeer ruime,
bijna encyclopaedisehe kennis, niet alleen
in alles wat met muziek samenhangt, maar
ook op vele andere gebieden. Hij heeft
ijver noch moeite gespaard om een ontzag-
lijke hoeveelheid materiaal bijeen te garen
en ons een omvattend en scherp geprofi-
leerd beeld van de beoefening der muziek
in Nederland tijdens de zeventiende eeuw
te schetsen. Er blijkt uit zijn studie, dat
de muziek een veel ruimere plaats in het
dagelijks leven van alle lagen der maat-
schappij innam dan men tot nu toe ge-
neigd was te veronderstellen. Rebling gaat
de ontwikkeling van alle vormen der mu-
ziek, kerkelijke en wereldlijke, instrumen-
tale en vocale, nauwkeurig na en staaft
zijn betoog met talrijke muziekvoorbeel-
den, die voor de op muziekgebied ont-
wikkelde lezer zeer instructief zijn.
Wetenschap echter is niet in de eerste
plaats het verzamelen van feiten; reeds bij
de rangschikking der gegevens begint de
andere, de verreweg belangrijkste taak van
alle wetenschap: de interpretatie van het
met noeste vlijt en ijver bijeengebrachte
materiaal. En tegen de door Rebling toe-
gepaste interpretatie hebben wij ernstige
bezwaren. Hij is een overtuigd aanhanger
van het historisch materialisme, hij gelooft
in de suprematie der economische toe-

standen en in de milieu theorie met de-
zelfde hartstochtelijke kracht, waarmee de
Mohammedaan ieder woord van de Koran
als openbaring in zich opneemt. Deze
zienswijze is weliswaar niet bepaald on-
juist, er bestaat ongetwijfeld een samen-
hang tussen economische situatie en cul-
turele prestatie, omdat het leven tenslotte
een eenheid, een totaliteit is, maar het
beeld van alle geestelijke en artistieke
gebeurtenissen wordt, door de bril van het
historisch materialisme gezien, eenzijdig
en scheef. Deze theorie legt de nadruk
juist op die factoren, die voor het ontstaan
van kunstwerken of philosophische stelsels
het minst belangrijk zijn. Het gevolg van
deze door Rebling toegepaste methode is,
dat wij eerst op een heel hoofdstuk van
dertig pagina's over de economische ont-
wikkeling vanaf de twaalfde tot de zes-
tiende eeuw worden onthaald in een boek,
dat in 't geheel nog geen '70 bladzijden
tekst heeft. Deze instelling leid t tot f01'-
muleringen als die op pag. ,8, waarin
Rembrandt als het hoogtepunt van het
toenemend rationalisme (!) wordt ge-
qualificeerd. Er zouden nog meer derge-
lijke voorbeelden van een eenzijdige en al
te nauwe interpretatie kunnen worden
opgesomd, b.V. de zeer gebrekkige ver-
klaring voor het feit, dat Sweelinck niet
uit Noord-Nederland is geëmigreerd,
maar gebrek aan plaatsruimte legt ons
beperkingen op. Waar het om gaat is dit:
wij mogen het leven niet in het keurslijf
van een abstracte theorie persen. Deze
neiging heeft Europa reeds ontzaglijke
schade berokkend, en het lijkt ons een ge-
biedende eis des tijds om ruimer, onbe-
vangener en eerbiediger tegenover het
leven te staan en het niet langer door nog
zo vernuftige en goed sluitende theore-
tische stelsels te verkrachten. \Vie echter
alleen over het muziekleven in Nederland
ingelicht wil worden, zonder zich aan
Rebling's theoretische interpretatie te sto-
ren, zal in dit op zichzelf uitstekend ge-
schreven boek alles van zijn gading
vinden.

L.
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