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K. Jonckheere

TROOSTELIJK BESTEK

Mijn eigen schip en toch de hondenwacht,
terwijl wie meevaart in de arme hutten
te slapen ligt of zich het hoofd mag stutten
en naast zijn lamp op lief en brieven lacht.

Ik ril en staar gespannen door de nacht,
bevreesd bij de kompasdoos in te dutten
en vind alleen om mij voor droom te schutten
het zwaar besef der te vervoeren vracht.

Zie ik een licht dat onze koers doorsnijdt,
maar ver vooruit zodat het ons niet hindert
en evenmin zijn stage vaart vermindert,

dan weet ik mij één ogenblik bevrijd:
hoe eenzaam ook de geest op late waak,
elke andre schijn wordt een vertrouwde baak.



J. Ismael

INDRUKKEN VAN EEN REIS NAAR SURINAME

Zoals voor een ieder die jaren lang uit een koloniale samenleving weg is
geweest en hoge ideeën heeft over raciale gelijkheid en sociale recht-
vaardigheid, de ontdekking dat ergens op de wereld het kolonialisme nog
leeft een ontgoocheling moet zijn, zo verging het ons toen wij een half
jaar geleden onze reis naar Suriname ondernamen. De ranke boot van de
KNSM die ons over de oceaan bracht was bijvoorbeeld zo'n samenleving,
zij het in het klein. De scheepvaartmaatschappij heeft zich althans op dat
standpunt gesteld. Dit werd het best gedemonstreerd door de wijze waar-
op men de passagiers over de verschillende tafels in de eetsalon verdeelde.
Men volgde daarbij een bepaald systeem, waarbij het ras als eerste en de
maatschappelijke positie van de passagier als tweede criterium werden
genomen. Zo werden de Engelsen van de Nederlands sprekende passagiers
afgescheiden gehouden. 'Het is om de Engelsen ten gerieve te zijn,' werd
ons verteld, 'want de maatschappij is op deze route voor een groot deel
aangewezen op het vervoer van Engelsen die van en naar de koloniën
reizen.' Onder de Nederlands sprekenden' werd dan weer geselecteerd.
De gekleurden bij de gekleurden in de eerste plaats, zonder onderscheid
naar afkomst of maatschappelijke positie. Van het blanke deel werden de
hoger geklasseerden bijeen gebracht, terwijl de rest hetzij aparte tafels
kreeg hetzij bij de kleurlingen werd gevoegd, al naar het in de praktijk
uitkwam. Onder de gegeven omstandigheden kon het ons nauwelijks
verwonderen, dat een lid van de bemanning aan een jong Hollands
bruidje de vraag kon stellen hoe het er in 's hemels naam toe kwam om
met een kleurling te trouwen. Deze situatie deed ons beseffen dat we op
weg waren naar een koloniale samenleving hetgeen voor ons, die het
leven onder de koloniale verhoudingen reeds ontgroeid zijn, een grote
mate van her-aanpassing betekende.
Er waren desondanks toch andere, aangename en voor de socioloog be-
langwekkende indrukken bij deze aanraking met de voor ons geheel
vreemde West-Indische maatschappijen. Het begon toen het schip zijn
anker op de rede van Bridgetown, de hoofdstad van de Britse kolonie
Barbados, liet vallen. Stevig gebouwde en donker gekleurde arbeiders
kwamen aan boord of bleven in hun grote prauwen langszij het schip
om goederen uit te laden. W"ijkeken over de railing van de boot omlaag
en konden een gevoel van ergernis maar nauwlijks onderdrukken bij de
gedachte, dat door het wel wat te trage tempo waarin de mannen hun
werk deden de boot wel eens grotere vertraging zou kunnen hebben dan
ze al had, terwijl we alle reden hadden om de reis zo spoedig mogelijk te
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J.ISMAEL

beëindigen. Maar tegelijk realiseerden wij ons hoe volkomen wij eigenlijk
al ingesteld zijn op het tempo in het Westen, dat we bijna vergaten dat
we ons in een kolonie bevonden met al haar karakteristieke uitingen. Zo
geheel vertrouwd zijn wij al met de moderne begrippen van efficiency, dat
wc ons konden verbazen over de manier van werken van deze tropen-
bewoners, die er immers eigen opvattingen over arbeid en tijd op na
houden. Wie het schouwspel, waarbij zwarte arbeiders op de kade van
Georgetown, de hoofdstad van de Britse kolonie Demerara, op hun
uiterste gemak, zonder een zweem van haast, primitieve kruiwagens
voortduwden, in dit licht vermocht te bezien, zou hierin niets vreemds
ontwaren en slechts tot de conclusie kunnen komen, dat de mentaliteit
van de mens nauw verband houdt zowel met de physische als met de
culturele omgeving waarin hij is opgegroeid. Opmerkelijk was in George-
town het feit, dat de chauffeur, de havenarbeider, de wachter in de
botanische tuin en iedereen Engels sprak, terwijl we ook op de markt
overal met het Engels terecht konden. In Trinidad en bij Bridgetown
merkten we het zelfde op.
De prachtige aanblik van het hoog uit zee oprijzende Trinidad, met zijn
schilderachtige, tegen de helling gebouwde en half achter het groen ver-
scholen bungalows, was voor ons als een oase in de woestijn, nu we na
18 dagen eindelijk aan land konden gaan. In Port of Spain, de hoofdstad
van het eiland, kregen we onze eerste echte kennismaking met een West-
Indische samenleving met haar scherp van elkaar gescheiden bevolkings-
groepen, welke zo kenmerkend zijn voor alle maatschappijen in dit ge-
bied. Hier troffen we al aan, wat we later in Suriname een half jaar lang
dagelijks om ons heen zouden zien. Daar was bijv. het aan vrijpostigheid
grenzende optreden van de West-Indische negers, dat ons als vreemdeling
vreemd aandeed en ons, die bij onze toch al bedachtzame aard boven-
dien nog verwend waren met hoffelijkheid en vriendelijkheid in West-
Europa, bijna beduusd deed staan. Verder was er de opvallend grote rol
die de Brits-Indiërs in het economische leven van deze gebieden spelen.
Kasteelachtige woningen en grote handelshuizen zijn het trotse eigendom
van deze voormalige contract-arbeiders. Als gevolg hiervan is er een
sterke gebondenheid aan het land ontstaan, welke een Brits-Indische
chauffeur in Port of Spain, wie we vroegen of hij wel eens het verlangen
voelde opkomen om naar India te gaan, kon doen antwoorden: 'Ochja,
ik zou wel een kijkje willen nemen in het land waar mijn grootouders.
hebben gewoond, maar dit land is mijn tehuis en ik heb er geen behoefte
aan om hier vandaan te gaan.' Dit antwoord is karakteristiek voor de
positie van deze immigranten in dit gehele gebied. De Brits-Indiërs in
Demerara noemen zich 'British subjects', zoals hun rasgenoten in
Suriname zich Surinamers noemen. Het opmerkelijke bij deze Demerara-
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Indiërs is nog, dat ze al zo ver van hun oude culturele tradities vervreemd
zijn, dat velen niet eens meer hun eigen taal kunnen spreken maar zich
uitsluitend van het Engels bedienen. Vergelijken we hiermee de situatie
in Suriname, waar hun rasgenoten zich wel juridisch en politiek aan het
land gebonden voelen, maar overigens cultureel nog zo nauw met het
oude India verbonden zijn, dan' zijn wij geneigd tot de conclusie dat de
assimilatie- of onderwijspolitiek der Britten drastischer en dus vrucht-
dragender is geweest dan die der Nederlanders hier en elders. In Suri-
name konden we op de markt alleen met Neger-Engels ofjavaans terecht
en een Indonesische chauffeur die Nederlands spreekt zal wel tot de
zeldzaamheden behoren. Met al onze in de voorgaande plaatsen opge-
dane ervaringen betreffende het optreden van de West-Indische negers
konden we het al te amicale en bijna agressieve 'Waar is je bagage?',
waarmee havenarbeiders in Paramaribo ons begroetten, desondanks
moeilijk verwerken. Het bleek slechts een voorproefje te zijn van de
manier waarop een Creool de Indonesiër pleegt te behandelen.
Na hetgeen we sinds Trinidad hebben gezien, vormde de aanblik van
Suriname een anti-climax. Toen we later in Frans-Guyana de zeer ver-
waarloosde straten en gebouwen van St Laurent zagen, werden we in
onze indruk versterkt dat de situatie van het Westen naar het Oosten
gaandeweg minder wordt. In Trinidad is de situatie beter dan in
Demerara, waar het óp haar beurt weer gunstiger is dan in Suriname,
waarbij Cayenne ongunstig afsteekt. Aan Paramaribo was dat van de
boot af niet zo direct te zien, want de stad heeft een van haar beste ge-
deelten naar het water toe gekeerd. De Waterkant, met het Gouverneurs-
paleis en de Departementsgebouwen op de achtergrond, met de handels-
huizen, de kantoren der bauxiet- en transport-ondernemingen, het
politie-bureau, biedt de nieuwkomer iets aardigs. Maar verder naar
binnen doorstaat het land een vergelijking met Demerara en Trinidad
beslist niet. Nog in een ander opzicht vormt Suriname een anti-climax
en wel uit het oogpunt van de posistie van de Hindostanen in dit gebied.
De Brits-Indiërs in Trinidad overtreffen in welgesteldheid die van Deme-
rara en Suriname, en van deze beide groepen zijn de Hindostanen in
Brits-Guyana hun rasgenoten in Suriname voor.
Er zijn mensen die zich om de toekomst van Sminame bezorgd maken.
Naar onze mening is de economische ontwikkeling van het land afhan-
kelijk van drie factoren: arbeidskracht, kapitaal en afzetmarkt.
De totale bevolking van Suriname bedraagt momenteel naar schatting
220000 zielen. Op een oppervlak van 142 882 km2 betekent dit dus een
densiteit van I,S 1 per km2• Nemen we in aanmerking dat de economische
betekenis van de Bosnegers en Indianen, tezamen meer dan 25000 zielen,
voor Suriname vrijwel nihil is, zodat deze groepen in officiële calculaties
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vaak weggelaten worden, dan geeft dit getal nog een geflatteerd beeld
van de werkelijkheid. Plaatsen we hiernaast de situatie op Java, dat op
een bijna even groot oppervlak een zielental van ruim 50 millioen her-
bergt, dan springt het tekort aan bevolking voor Suriname wel duidelijk
in het oog. Deze onderbevolking vormt een der grootste problemen waar-
voor de regering zich gesteld ziet. Men heeft zich nog geen duidelijk
beeld gevormd van de wijze waarop men dit bevolkingstekort wil trach-
ten te verhelpen. Zo blijkt er bij de regering tot voor kort nog geen
geneigdheid te bestaan om in te gaan op de plannen van de Freeland
League tot toelating van de 30 000 Joden, waarover reeds zoveel te doen
is geweest. Over de immigratie van Indo-Europeanen zijn de meningen
nog verdeeld, terwijl men zeer beslist gekant is tegen een hernieuwde
opening van de immigratie uit India. Nog het meest schijnt men gepor-
teerd voor de aanvoer van immigranten uit Indonesië, welke echter
evenmin vaste vormen heeft aangenomen. Of zulk een immigratie onder
de huidige omstandigheden in Indonesië zowel als in Suriname wel uit-
voerbaar zal zijn, menen we trouwens te moeten betwijfelen. Proeven
met arbeiders uit St Lucia en Barbados hebben tot dusverre niet tot de
beoogde resultaten geleid. Daar het mislukken van deze proeven werd
toegeschreven aan een onvoldoende voorbereiding, worden momenteel
nieuwe proeven met St Lucianen genomen ten behoeve van de plantage
Mariënburg,1 waarvoor het Welvaartsfonds de gelden verstrekt. Ofze nu,
zonder een voorafgaand sociologisch onderzoek in St Lucia, wel tot
resultaten zullen leiden, menen we, gezien de ervaringen in het verleden
en elders in dergelijke gevallen, sterk te moeten betwijfelen.
Alles bijeen is men in Suriname dus verre van een oplossing van dit
nijpende bevolkings- en arbeidersvraagstuk, al zal mechanisatie voor een
deel wel het euvel kunnen verhelpen. Maar een land zonder bevolking
zal nimmer welvarend kunnen zijn.
Dit bevolkingstekort zal zeker geen aantrekking uitoefenen op het

vreemde kapitaal, dat in de eerste plaats productief wil zijn. Wel is er de
laatste tijd enige toevloed van Nederlands kapitaal waar te nemen, en na
het échèc van het koloniale bewind in Indonesië is er meer te verwachten.
Zo hebben de gebroeders Freyburg in het district Saramacca grote ter-
reinen opengelegd voor de verbouw van export-gewassen, onder meer van
soja-bonen. In Boxel, in het district Suriname, hebben de gebroeders
Taalsma eveneens terreinen aangekocht voor dezelfde doeleinden. Ver-
der hebben oud-kolonialen uit de Oost in de stad enige industrie-
projecten voor de bevrediging van sociale behoeften in Suriname. Enige
plantages hebben hun werk hervat waarbij in sommige gevallen de teelt
van cacao de koffie-cultuur vervangt. In hoeverre deze activiteiten tot
succes zullen leiden, zal naar onze mening afhangen van de vraag in
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hoeverre aan de behoefte aan arbeidskracht zal kunnen worden voldaan.
De suikeronderneming Mariënburg bijvoorbeeld heeft nu door het grote
tekort aan arbeiders nog niet eens haar normale productie kunnen be-
reiken. Van belang is ook of men voor de producten een afzetmarkt zal
weten te vinden, zowel in als buiten het land. Dit zal des te gemakkelijker
gaan, wanneer men in staat zal zijn tot grotere productie te komen en tot
het afleveren van betere producten. Dit zal weer mogelijk zijn wanneer
de toevoer van kapitaal verwezenlijkt zal kunnen worden, waardoor ook
verbetering van de productie-techniek kan worden aangevat. Maar
kapitaal verlangt arbeidskracht en zo zal dus eerst het bevolkingsvraag-
stuk moeten worden opgelost. Niet alleen als arbeiders-reservoir, maar
eveneens als afnemer zal een grotere bevolking een stimulans kunnen zijn
voor grotere productie en verbeterde productie-techniek.
De sociaal-economische basis van het land is de landbouw, grote zowel
als kleine. Het plantage-wezen heeft in de crisis-jaren gevoelige slagen te
incasseren gehad en alleen aan het feit, dat de kleine landbouw door zijn
grotere risico-verdeling en daardoor ook grotere elasticiteit het even-
wicht heeft kunnen bewaren, is het te danken dat een catastrophale in-
zinking van de Surinaamse economie is voorkomen. Dat men, met deze
ervaring in het verleden, niet meer zorg aan de kleine landbouw heeft
gewijd dan voorheen, is dan ook op zijn minst verwonderlijk. De percelen
in de districten vertonen bij de geringste regen een trieste aanblik. Als
gevolg van het gebrek aan waterlozing staan grote stukken grond onder
water, dat zelfs tot in de huizen der bewoners dringt. En een huis met
alleen de 'grond als vloer is dan zeker geen gemak. Een Hindostaans
Statenlid heeft in zijn maidenspeech hiervan gewag gemaakt, toen hij
het land een groot hart noemde waarvan de slagaders gebrekkig functio-
neren. Hij doelde hierbij op het grote belang dat men aan de stad hecht
en waaraan men dan ook vrijwel alle zorg wijdt, ten nadele van de
districten als de slagaders.
Een lid van de Commissie uit de Staten die een inspectie-bezoek bracht
aan een district, merkte bij de aanblik van die ondergelopen percelen op:
'Nog vijf jaar dezelfde verwaarlozing en heel Suriname is voor goed
verloren.'
Het agrarische karakter van het land blijkt wel duidelijk uit de uitvoer-
producten. Hieronder komen voor rijst, verse groenten, diverse soorten
vruchten, suiker, koffie, aardnoten, peulvruchten etc., naast balata, hout,
goud en bauxiet. Bekijken we de invoer, dan komt daar alleen een kleine
hoeveelheid peulvruchten voor als landbouwproduct. De belangrijkste
landbouwgewassen voor de export zijn rijst en de citrussoorten, die in
1949 een uitvoerwaarde van respectievelijk Sf. 3229029 en Sf I 165324
vertegenwoordigen. Verder vormt hout met een uitvoerwaarde van
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Sf 2401 126 in hetzelfde jaar eveneens een belangrijk deel van het
nationale inkomen. Maar verreweg het grootste aandeel wordt geleverd
door de export van bauxiet, welke in 1949 een waarde beliep van
Sf. 25 346 319, hetgeen op een totale uitvoerwaarde van ruim 34 millioen
gulden dus bijna 75 % betekende. De economie van het land staat ofvalt
dus met de behoefte aan bauxiet van Amerika. Zoals voor elk ander land
een monocultuur grote economische kwetsbaarheid betekent, zo maakt
het steunen op het ene product bauxiet voor zijn nationaal inkomen
Suriname wel uiterst kwetsbaar, vooral wanneer bij een invoer van ruim
37 millioen gulden in 1949 de handelsbalans passief was, zoals trouwens
in elk voorgaand jaar. De regering zal meer aandacht aan de landbouw
moeten wijden, want of de vraag naar bauxiet op hetzelfde peil zal blij-
ven of zelfs zal toenemen, hangt van allerlei onberekenbare factoren af.

De Surinaamse samenleving bezit die veelheid van bevolkingsgroepen,
welke zo kenmerkend is voor alle West-Indische maatschappijen. Naast
de andere bevolkingselementen die we reeds op de tevoren genoemde
plaatsen hebben aangetroffen, komt in Suriname nog een ander element
voor, namelijk het Indonesische, waardoor ze meer nog dan andere
maatschappijen een segmentarisch karakter heeft. Er bevinden zich in
Suriname 81 000 Creolen, 65500 Hindostanen, 38500 Indonesiërs,
6 500 Chinezen, 2 500 Europeanen, 22 000 Bosnegers en 3 500 Indianen.
De Bosnegers en Indianen vormen voor de samenleving in het geheel
geen factor. Economische betekenis hebben Bosnegers alleen voor zover
ze zich bij de houtwinning, onder meer in het bosgebied boven Moengo
ten behoeve van de firma Bruynzeel, verdienstelijk maken. Verder heeft
de Surinaamse Bauxiet Mij enige tientallen voor bewakingswerkzaam-
heden in dienst.
De Europeanen, meest Nederlanders, vormen een groep apart in de
Surinaamse samenleving. Wel komen individuele contacten voor, maar
als groep houden ze zich afzijdig van de andere groepen. De meesten
bekleden in het particuliere bedrijfsleven leidende functies, zoals bij de
beide bauxiet-ondernemingen, bij het plantage-wezen en in de groot-
handel. Ook in het ambtelijke leven nemen ze vooraanstaande plaatsen
in. Zo is de rechtelijke macht voor een groot deel uit Nederlanders samen-
gesteld, zijn de Departementsdirecteuren vrijwel allen Nederlanders,
terwijl op één na alle Districts-commissarissen uit Nederland afkomstig
zijn. Verder zijn er de Nederlandse boeren en de hoge functionarissen bij
de militaire macht.
De Chinezen vormen in het sociale leven een vrij onopvallende groep.
Hoewel ze na een jarenlang verblijf in het land welgesteld zijn geworden,
blijven ze desondanks toch merendeels Chinees. De gemeenschappelijke
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oriëntatie ~p China, vrijwel alleen op de Kuo Min Tang, doet een sterke
innerlijke gebondenheid ontstaan welke in vele gevallen in onderlinge
hulp tot uiting komt. De Chinezen bezitten hun eigen sport- en gezellig-
heidsverenigingen en hun eigen clubgebouwen. De meesten hebben in de
detailhandel een goed bestaan verworven. Hun winkels zijn in de verste
uithoeken van het bewoonde deel van Suriname te vinden. In de stad
staan op verschillende punten Chinese restaurants. De Chinezen spreken
vrijwel geen Nederlands. Door deze afzijdigheid veroorzaakt de groep
geen sociale spanning zoals die bijvoorbeeld bestaat tussen de Hindo-
stanen en de Indonesiërs of tussen de Hindostanen en de Creolen. Er is
echter ook nog een groep jongere ontwikkelde en geheel versurinaamste
Chinezen, die zich soms nog wel Oosterling noemt maar overigens zich
politiek en cultureel geheel met Suriname verbonden voelt. Onder hen
zijn vele doktoren en ambtenaren, terwijl enkelen zich ook met de groot-
handel bezig houden.
De belangrijkste bevolkingselementen zijn wel de Creoolse, de Hindo-
staanse en de Indonesische, die het gehele sociale en politieke leven van
Suriname beheersen. Hoewel er tussen deze groepen onderling meer
contact bestaat dan bijv. tussen de Europeanen en de rest van de be-
volking, is er tussen deze drie groepen toch nog een scherpe scheiding,
welke zich langs raciale en culturele lijnen beweegt. De Creoolse groep
voelt zich het meest verbonden met de Europese en als gevolg van haar
voorsprong op de andere groepen in ontwikkeling en materieel bezit
acht ze zich superieur ten opzichte van de andere twee bevolkingsgroepen.
Deze economische en intellectuele voorsprong stelt de Creolen in staat
een leidende rol in het politieke en ambtelijke leven te spelen, te meer
daar ze tevens een numerieke meerderheid vormen. Dit vindt uitdrukking
in het grote aantal Creolen dat hoge posities bekleedt en in de getallen-
verhouding in de Volksvertegenwoordiging. Hierin immers worden 13
van de 2 I zetels bezet door Creoolse afgevaardigden. Men zal zich te-
recht afVragen hoe deze verdeling bij een stelsel van Algemeen Kiesrecht
voor volwassen mannen en vrouwen mogelijk is, terwijl de numerieke
verhouding tussen de 3 groepen een ander beeld van de getallenver-
houdingen in de Staten doet verwachten. Deze situatie is dan ook alleen
mogelijk door het in Suriname vigerende personenstelsel. Toen het
Nederlandse Parlement het Algemeen Kiesrecht aan Suriname opdrong,
had het aan de regering van dat land overgelaten hoe ze dit beginsel ten
uitvoer zou willen brengen. Men koos het personenstelsel, en voor de uit-
voering verdeelde men het land in verschillende kieskringen, die elk een
bepaald aantal zetels toegewezen kregen. Zo kreeg de kieskring Parama-
ribo, waarvan de bevolking voor 80 % uit Creolen bestaat, 10 zetels toe-
gewezen. Hiermee hebben de Creolen als gevolg van hun grotere econo-
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mische macht en hun numerieke meerderheid, een belangrijke stap gezet
op de weg naar een Creoolse dominatie. Daar ze in de overige kies-
kringen nog een winst van 3 zetels hebben geboekt, is de Creoolse meer-
derheid in de Volksvertegenwoordiging dus volledig. De partij die door
deze 13 afgevaardigden werd vertegenwoordigd, is de NPS, een der beide
politieke partijen die hoofdzakelijk uit Creolen zijn samengesteld. Als
gevolg van een geruchtmakend conflict tussen enige Statenleden en de
regering, waardoor 8 Statenleden uit de NPS zijn getreden, is de NPS-
meerderheid nu verdwenen. Maar daarmee is de Creoolse meerderheid
nog niet gebroken. Wel is een andere machtsverhouding als gevolg van
deze gebeurtenissen te verwachten, waarop we nu niet zullen ingaan.
De Hindostaanse groep, politiek georganiseerd in de Verenigde Hindo-
staanse Partij, waarin Moslims en Hindus bijeen zijn gebracht, bezet in
de Staten 6 plaatsen. Bij een stelsel van evenredige vertegenwoordiging,
dat wij onder de huidige omstandigheden voor Suriname het meest
wenselijk achten, zou ze stellig meer afgevaardigden hebben. Deze immi-
granten, die van 1873 tot IgI6alscontract-arbeidersuit)ndiazijnaange-
voerd, hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een belangrijk
element in de Surinaamse samenleving. Door hun zuinige levenswijze en
grote productiviteit vindt er voortdurend bezitsoverdracht plaats van
de andere groepen naar deze groep. Hierdoor hebben de Hindostanen
een grote mate van welstand weten te bereiken welke nog toeneemt. In
dit opzicht vertonen ze dus dezelfde tendenzen als hun rasgenoten in de
Britse koloniën. Ook hier zijn grote handelshuizen en kolossale gebouwen
het eigendom van deze ex-contractanten. Door hun vermogen en hun
intellectuele ontwikkeling hebben velen tot de hoogste maatschappelijke
klasse weten door te dringen. Velen hebben zich als advocaat gevestigd,
anderen hebben als dokter een goede praktijk. Verder treft men onder
deze groep groot- en kleinhandelaars, vooral in textielgoederen. Maar de
meesten zijn kleine landbouwers, waarvan velen zoals in Nickerie, het
tot een middenbedrijf hebben weten te brengen. De Hindostanen hebben
als al hun rasgenoten in dit West-Indische gebied een gevoel van nauwe
gebondenheid aan het land ontwikkeld. Maar hoewel ze zich politiek en
economisch geheel met Suriname verbonden voelen, leven ze cultureel
toch nog in het oude India. Voor hen is Suriname 'een land van melk en
honing', dat ze boven elk ander land prefereren. 'We voelen ons Surina-
mers,' zei een jong onderwijzer, 'maar we denken er niet aan om onze
oude gebruiken te verwerpen.' Dat ook in ander opzicht een gebonden-
heid met India bestaat, blijkt wel hieruit dat de Hindostaanse kolonie,
Moslim zowel als Hindu, de uitroeping van de Indiase Republiek mee-
vierde. Verder zou men Nehru bij een eventueel bezoek zeker met de
Indiase vlag van het vliegveld halen.
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De Hindostanen vertonen een progressieve groei. Men heeft berekend dat
op basis van de bevolkingstoename tussen 1938 en 1942de Hindostaanse
groep na 3 I jaar zal zijn verdubbeld, terwijl de verdubbeling bij de
Creolen eerst na 67 jaar zal plaats vinden. En om déze snelle bevolkings-
vermeerdering én om hun groeiende economische macht vormen de Hin-
dostanen een ernstige bedreiging voor de Creoolse bevolking. We zouden
de positie van de Creolen kunnen vergelijken met die der Indo-Europeanen
in Indonesië, terwijl die der Hindostanen de positie van de intellectuele
Indonesiërs in de vooroorlogse tijd in Indonesië zeer nabij komt. Zoals de
Indonesiërs voor de Indo-Europeanen een structurele bedreiging vorm-
den, zo vormen de Hindostaanse een ernstige bedreiging voor de Cre-
oolse groep. Om deze reden is er een grote spanning tussen de beide
bevolkingsgroepen. De Creolen hebben van de Hindostaan het stereo-
type beeld van een gierig wezen, dat niet in de samenleving thuis hoort.
Een Creoolse taxi-houder zei van plan te zijn meer wagens in het bedrijf
in te schakelen 'om de Hindostaan dood te kunnen drukken'. Dergelijke
opmerkingen, die vaak te horen zijn, wijzen wel op een zekere sociale
spanning tussen de beide groepen.
In deze strijd om de macht in Suriname hebben de beide groepen ge-
poogd om de minst sterke groep onder de drie grote bevolkingsgroepen,
de Indonesiërs, aan hun respectievelijke zijde te krijgen. Zo heeft de
Creoolse NPS bij de verkiezingen op sommige plaatsen de candidatuur
van leden uit de Indonesische partij PBIS gesteund, en koestert 'De
Surinamer', een blad dat vaak als spreektrompet van de Rooms-Katho-
liek georiënteerde Progressieve Surinaamse Volkspartij wordt aangeduid,
duidelijke sympathieën voor de Indonesiche partij KTPI. De Hindosta-
nen hebben van hun kant eveneens pogingen in die richting ondernomen.
Zo heeft men bij de oprichting van de Moslim-Partij Suriname ook Indo-
siërs in het bestuur opgenomen. Deze zijn echter uit de vereniging ge-
treden, toen hun bleek dat ze alleen werden gebruikt om persoonlijke
doeleinden van sommige Hindostanen te verwezenlijken. Het bestaan
van de Hindostaans-javaanse Partij kort voor de verkiezingen duidt
eveneens op een poging tot aantrekken van Indonesiërs in de rijen der
Hindostanen. De Verenigde Hindostaanse Partij beloofde een Hindo-
staan, die invloed heeft op Indonesiërs, een Statenzetel indien deze be-
reid zou zijn de KTPI in de VHP te trekken. De Hindostanen meenden
dat ze, door te wijzen op hun gemeenschappelijke Aziatische afkomst of
godsdienst, gemakkelijk de Indonesiërs aan hun zijde zouden kunnen
krijgen, hetgeen echter anders uitgekomen is.
De Indonesiërs hebben zich in tegenstelling tot de Hindostanen niet
kunnen verheffen boven het economische en sociale peil van 60 jaar
geleden, toen ze voor het eerst als contract-arbeiders in Suriname werden
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aangevoerd. Door deze economisch en sociaal achterlijke positie hebben
de Indonesiërs geen gebondenheid aan het land kunnen ontwikkelen,
waardoor het gemak waarmee ze voortdurend van woonplaats ver-
wisselen wel voor een groot deel kan worden verklaard. Een ander uit-
vloeisel van het gemis van die territoriale gebondenheid van de Indo-
nesiër is het grote verlangen naar het land van herkomst. De meeste
Indonesiërs zijn landbouwers, die in vergelijking met de tani's op Java
zeker welgesteld kunnen worden genoemd. Zo vallen ze op door hun
welverzorgde kleding, door de grote zorg voor hun voeding. De Indo-
nesiër gebruikt gemiddeld bijna 750 gram rijst per dag. In elk huis is
vrijwel steeds een naaimachine te vinden, terwijl een Indonesiër zonder
een mooie fiets tot de zeldzaamheden behoort. Desondanks is hun econo-
mische positie in het kader van de algemene situatie in Suriname toc~
ongunstig te noemen. Mooie huizen als bij de Hindostanen heeft men bij
de Indonesiërs niet. Advocaten en doktoren treft men niet aan onder hen.
De hoogste ambtelijke functie die door een Indonesiër wordt bekleed is
die van districts-klerk 2e klasse. Voorts is er één bevoegd onderwijzer bij
de Hernhutters in dienst. Wel is er na de tweede wereldoorlog een zekere
mate van economische opkomst te merken. De Amerikanen betaalden in
de jaren na 1940 per dag aan de arbeiders 3 gulden, waarbij de 60 cts die
de plantages plachten te geven wel ongunstig afstaken. Verder waren de
prijzen der landbouwgewassen sterk gestegen, zodat voor de Indonesische
landbouwers een goede tijd was aangebroken. Geen wonder dat ze er geen
bezwaar tegen zouden hebben indien er weer oorlog zou komen. Velen
verlieten de kleine landbouw om in de handel hun geluk te beproeven.
Sommigen hebben het hierin tot een mate van welstand gebracht, waar-
door een hogere waardering voor de Indonesiër is ontstaan. Er zijn al
duidelijke tekenen van een sociale differentiatie bij deze overigens nog
homogene groep, welke belangrijke sociale verschuivingen zou kunnen
opleveren.
Er zijn bepaalde factoren welke de Indonesiër zich van de andere groe-
pen afzijdig doen houden, waardoor pogingen om hem voor zieh te
winnen tot dusverre zijn mislukt. In de eerste plaats is daar de nauwe
gebondenheid aan Indonesië, zowel in politiek als in cultureel en zelfs in
economisch opzicht. De gebeurtenissen in Indonesië gedurende de laatste
10 jaren hebben niet nagelaten indruk op de Indonesiërs te maken. Het
besef dat ze deel zijn van een groot volk doet bij hen een nieuw gevoel
van eigenwaarde ontstaan, waardoor ze Suriname als een noodzakelijk
kwaad zien. Verder is er de houding van de overige bevolking. Voor
het overgrote deel van de Creoolse groep is de Indonesiër in de eerste
plaats een lid van een sociaal achterlijke groep. De benaming 'lau-lau
Japanesi' [gekke Javaan] en een denigrerende opmerking als 'joe saka
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Christiaan Terpstra

SINT JANSKRUID

[Platanthera solstitialis]

Als ik de platanthera nu zou plukken,
dan zou de herfst nog deze nacht beginnen,
de hop nog hoger om de stammen klimmen,
de storm nog eerder aan de takken rukken.

Maar zou die bloem hier kunnen blijven staan,
dan zou ik als een vlinder moeten leven
en steeds in cirkels om haar moeten zweven,
tot wij terloops en in één bui vergaan.

Ik kan niet anders dan die bloesem plukken
- al zou ook 't najaar deze nacht beginnen
met lijsterbes en harde groene bramen.

De kortste nacht brengt niets voor lang te zamen;
er is geen oponthoud meer te verzinnen ...
vóór mijn besluit ligt reeds de droom aan stukken.

PARNASSlA PALUSTRIS

Dit is de plek - verkoold en platgetreden.
Hier in het stof werd al wat bloeit verraden,
en al wat leeft geplakt aan spinnedraden.
Dit is de herfst. Tot hier heeft zij gestreden,

de lente, die ik bij haar naam mocht noemen
tot ons de laatste gele wielewaal
beslopen heeft, en in zijn codetaal
gefloten tussen de eerste zonnebloemen.

Een oude veenbrand smeult nog in de heide;
de zonnedauw bebloedt de kale plekken
waar tussen vuur en web de vlinders stoeien.
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Zijn wij verraden, of alleen gescheiden?
Ik weet het niet. Zolang de tijd zal strekken
zullen in 't najaar anemone:J. bloeien.

Parnassia palustris is een van de vele vreemde wilde onkarakteristieke
bloemen die wij dienen te leren kennen. De: grote Thijsse noemde haar
'net een anemoon, maar wat stijver'. Ik ZDU zeggen: 'maar heel wat
overtuigender'. Eigenaardig dat het Thijsse niet is opgevallen - of dat hij
het althans nergens heeft neergeschreven - dat de parnassia, die bos-
anemoon van het najaar, alle allures heeft van een zeer jeugdig, rank en
blank bloempje van de prille lente: het is een echte bloem voor de April-
maand; niettemin barsten haar eerste knoppen pas tegen September, wit
met groen dooraderd.
De laatste twintig jaar vond ik ze geregeld in drassige heiden met een
droge bovenkorst, op de kale plekken hevig geblakerd en gebarsten door
de zomerzon,èn soms ook weer zwart en glimmend hier en daar de vol-
gende morgen door het modderslib van de Twentse onweers-plasregens.
Aan de Duitse grens in Overijssel woedt ondergronds de veenbrand vaak
de hele zomer. Dan zijn de lage berken zwartgeblakerd, en brengen ze
het niet verder dan tot struikjes, die ieder voorjaar weer opnieuw uit hun
wortels onder de droge korst opschieten. Desondanks vind ik elkjaar einde
Augustus op de meest haveloze plekken die voorjaarsbloemen van de
herfst, in de ondergroei tussen spinnewebben, vliegenvangende plantjes
en zwartverkoolde gagel en kruipwilg. Men denkt dan heus wel eens dat
de lente het toch wel verbazend lang heeft volgehouden, en het dus mis-
schien nog wel langer zal volhouden.
De opmerking 'Ik weet het niet' in de voorlaatste regel betekent niets
anders, en zeker niets meer dan de gewone concessie van de dichter aan
de lezer - dezelfde concessie die ook de schrijvers van speurdersverhalen
aan hun lezers moeten doen: ze suggereren hen dat zij, schrijvers, het zelf
niet weten - laat de lezer het maar opknappen ... Intussen weet Agatha
Christie drommels goed wie haar ABC-Murders gepleegd heeft, en weet
een dichter nóg beter - men zou haast zeggen maar al te zeker dat de
lente overwint. Het zijn immers allemáál maar eigen verzinsels? Conan
Doyle bedacht chantage, Edgar Poe levende lijken, angst en ineen-
tuimelende kastelen, Hans Andersen prinsessen, wij veramerikaniseerde
Nederlanders het gruwelijk automatisme der ongeremde [en vaak nog op
haar kop gezette] sexualiteit - waarom dan niet eens voor éénmaal een
optimistisch gedicht verzonnen?
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VERZEN

HARLINGEN

In 't laatste valse zonlicht schijnen
de meisjes langs de straat godinnen
uit een bijeengespoeld verleden.

Hier worden stegen tot ravijnen,
betonnen dijken verre kimmen
rondom deze verschoven stede,

waar ze forel voor sprot verkopen,
waar tussen kaai en urinoir
nog torens staan op het trottoir,
en elfen over 't asfalt lopen;

waar vroeg de schepen binnenstomen
en laat de kroegen openstaan.
Ik ben hier nergens ver vandaan,
al ben ik ook zo ver gekomen.

De kleine stad is vroeg verlaten;
glad ligt de gracht, en giftig groen
- één elf danst nog in 't stadsplantsoen
haar bruidsvlucht uit de arme straten.

De schippers bomen af en aan;
de sluis omklemt hun schemeruur
- het licht van 't modemagazijn
komt daar precies gespiegeld staan
als ik er van de brug naar tuur;
straks zal het weer verrimpeld zijn.

[Uit 'Elfstedentocht']

Men zal zeggen dat dit vers niet 'loopt'. Deze opmerking bevat dan
tevens de verklaring van het gedicht. Harlingen is stijlloos, irreëel zelfs.
Ik heb wel eens gemeend dat het alleen in mijn verbeelding bestond,
maar men vindt zowel Harlingen-Stad als Harlingen-Haven in de gids
der Nederlandse Spoorwegen. Als een stadje een zieltje heeft, zal van
Harlingen de diagnose schizophrenie gesteld moeten worden.
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WORKUM

Ik kan het niet aan iedereen vertellen
- maar hier in Workum zou ik 't durven wagen
om haar, wanneer ik haar nu zag, te vragen
mij door de vege stad te vergezellen.

Ik zou haar wijzen op de oude toren
- of zou zij méér nog van obsessie weten?
Als zij van Workum is, is zij bezeten
als ik van deze ban, en zal ik horen

van hoge transen zonder spits of vaan,
van tomeloze drift, en van 't verval
der steden waar wij samen konden rusten.

Als ik haar vond, zou ik niet verder gaan.
Maar weer sloopt zij de poort, vertrapt de wal,
en jaagt mij immer voort langs deze kusten.

[Uit' Elfstedentocht']

Wie door Workum komt, zal onmiddellijk zeggen: 'Zie, deze stad is ge-
obsedeerd door haar kolos van een kerktoren.' Als men dit denkbeeld
nader uitwerkt, ontkomt men niet aan de - overigens vrij zeker geheel
onjuiste - gedachte, dat ook de inwoners gebukt moeten gaan onder
complexen van kolossale onvoltooidheid en onvoldaanheid, en een willige
prooi zijn van allerhande remmingen: beheerst worden door de dwang
van steeds te moeten aanvangen, maar nooit te kunnen afmaken - in
extreme gevallen zelfs de dwang om het halfvoltooide moedwillig of uit
wanhoop te moeten vernielen.
Het is niet ongewoon [en ik geloof dat er meestal wel een verklaring voor
te vinden zal zijn] om bepaalde landschappen te associëren, te vereen-
zelvigen zelfs, met half menselijke, half mythische figuren. Dichters zijn
wel het minst vrij van een dergelijke dwangvoorstelling, en het gelukt
maar weinigen van hen om tot een juist begrip van deze creaturen van
eigen schepping te geraken. Leiden zij de dichter op zijn levensweg? Of
misleiden zij hem veeleer? Eerst later zal hij misschien het antwoord
weten.
De vrouwenfiguur in vorenstaand gedicht - al noemt men haar Frisia, zij
blijft desondanks een fantasme - is voor mij een van die levende symbolen,
van wie niets anders vaststaat dan haar dubbelzinnigheid. Merkwaardig,
hoe vaak men 'geïnspireerd' wordt door iets waarvan men de juiste zin
niet kan vatten.
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ELFDE STEDE

Uit wind en wolken rijst een scheve toren,
die boven 't grijs, verregend silhouet
der daken dagelijks wordt neergezet:
de hoge schoorsteen van een boot - Stavoren.

Een heel hoog schip aan een kaal eindstation
- al ver te zien, want alle einders reiken
zelfs in de regen wijd op deze dijken.
ZÓmeert een veerboot langs de Acheron,

en fluit er om een trein, gestaag op stoom.
't Perron stroomt haastig leeg; een reis vangt aan.
Straks zinkt de kust voor goed met al haar klippen.

Zelfs 't kortste afscheid hoort nog tot de droom,
maar de eerste morgen zal met droge lippen
naast 't natte kussen bij de stoomfluit staan.

[Uit' Elfstedentocht']

Ook de toelichting van het vorenstaande is weer erg eenvoudig. Ieder ge-
dicht [de verdiensten ervan buiten beschouwing gelaten] is een montage,
een integratie waartoe voornamelijk korte en om onverklaarbare re-
denen krampachtig nawerkende indrukken bijdragen. Zeer recente in-
drukken zijn meestal de onmiddellijke aanleiding tot het gedicht, maar
bij het schrijven dringen zich dan ook die van jaren geleden in groten
getale op. Zonder coördinatie van dergelijke attentiekrampen kan m.i.
geen gedicht ontstaan.
Wie Staveren uit het oosten nadert, ziet ineens ergens tussen de ver-
waaide elzen op de wegberm, ver over de weilanden, een hoge scheve
schoorsteen en een ranke mast, die het gehele vlakke silhouet van de
westelijke horizon beheersen. Van een stad Staveren is dan nog niets te
bespeuren. Voor een Fries, die Friesland misschien voor goed moet
verlaten, lijkt mij de eerste aanblik van deze veerboot, waarvan de
schoorsteen nog hoog uitsteekt boven de stationskap, niet vrij van be-
klemming - ik heb mij dit althans verbeeld. Te gemakkelijker daar
Friezen allerminst nuchter of stug, maar integendeel uiterst emotioneel
zijn [zoals ook wel uit hun vlag blijkt).
Daar de htge kliffen inderdaad al heel vlug na de afvaart wegzinken, en
men zich kan voorstellen dat de Fries in questie mèt zijn land aan het
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basalthoofd ook zijn Friezin voor goed achterlaat, is het begrijpelijk dat
een dag later zijn ontwaken niet zo prettig zal wezen.
Ieder weet dat de herinnering aan geluiden lang en soms zeer hinderlijk
blijft hangen. Inderdaad fluit die veerboot. Twee keer drijft een witte
stoompluim af; soms is de boot bij de tweede keer al een meter van de
steiger.
Als Amsterdam vastberaden, heldhaftig en barmhartig mag heten, zou
ik Staveren - de elfde stede - berustend, ijzig sentimenteel en bezield met
een waar besef van het onafwendbare willen noemen. Het is nu noch ooit
een verblijfplaats, geen plaats van oponthoud zelfs; hoogstens later een
herinnering aan een krampachtig geobserveerd en onhervÎndbaàr 'might
have been' - een ervaring die men misschien slechts even bij het verlaten
van een Friese haven kan hebben doorleefd.

GIETHOORN

Bezoekt Giethoorn, Overijssels sprookjesland!
Teas and luncheons served. Gerookte paling.

''\Tie zich nog kwelt met vagevuurgedachten
mag zó dichtbij de eeuwigheid niet missen:
hiernamaals staan slechts uitgebloeide lissen
- geen smekelingen - in de stille grachten.

Wie daar wéér sterven wil, mag wéér verzuipen
en ethisch onder holle bomen spoken,
in een wit hemd deviezenpaling roken
- hij zal vergeefs het paradijs besluipen.

Er is geen onrust tussen dood en leven;
het loof houdt Styx en groene grens omsloten
met al wat was en wat wij nóg verwachten ...

Voer ik hier eeuwig, of met jou maar even?
Hoe lang zijn wij al stille bondgenoten
op dood en leven in de krocht dier grachten?

[Uit' Elfstedentocht']

Ik vond dit gedichtje zó duidelijk, dat ik het bij dé inzending slechts van
een uiterst kort commentaar had voorzien. 'Tegen de post mortem -
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ethica, en vóór de eeuwige rust' was daarvan de quintessens. De redactie
wilde echter het naadje van de kous weten: 'Een betere toelichting, óf.. .'
Welnu: wie Giethoorn goed gezien heeft, en dus heeft opgemerkt dat het
een natuurgetrouwe maquette is van het hiernamaals, een zuiver"afge-
werkt schaalmodel van de Tartaros der oude Grieken, gelooft niet langer
aan bestraffing van zonden en beloning van goede werken. Want onge-
twijfeld is het hiernamaals - ik mag dit in de Nieuwe Stem toch wel
zeggen? - minstens even rustig als het aardse model.
Onaangenaam doet het echter aan, dat men deze koele wateren exploi-
teert ter wille van het vreemdelingenverkeer, dat men er gerookte
paling verkoopt - zo vèrs uit de Styx - en dat men de natuurlijke door-
kijkjes een 'sprookjesachtig' aanzien tracht te geven door alle holle bo~
men te laten staan. Aldus begint het meer en meer te lijken op een van die
onrustige gravures waarmee Doré de Bijbel en Lafontaine heeft versierd.
De mensen die zich daarmee bezig houden - de mensen die blijkbaar de
eeuwige rust niet willen aanvaarden - die moeten er dan maar uit, zegt
het tweede couplet; die moeten dan maar een tweede, concurrerende
onderwereld opzetten, waar nog wat leven heerst in de brouwerij van
goed en kwaad. Een Butlinkamp, of een vagevuur wat mij betreft.
Men moet het jij enjou van de laatste regels niet al te letterlijk opvatten,
maar misschien kan men zich voorstellen dat ik Giethoorn heb bezocht
in gezelschap van een dier vrouwenfiguren zonder wier aanwezigheid
geen mannelijk gedicht tot stand komt. Dat de dichter in mij dan in haar
het leven ziet, en in zichzelf - nu ja, de tegenpool daarvan ... is toch niet
onbegrijpelijk? In normale omstandigheden zou hij waarschijnlijk een
discussie over het nut van het leven en de waarde van de Eros hebben
ontwikkeld, want hij gelooft in Schopenhauers denkbeelden. Maar in
deze rustige, al enigszins onaardse omgeving brengt hij het niet verder
dan de hem plotseling invallende woorden 'stille bondgenoten op dood
en leven' - het ook voor de lezer bedoelde sedativum dat hem door de
Giethoornse sfeer werd ingegeven, en waarmee het gedicht [zonder
conclusie] eindigt.
De vrouwenfiguur was in dit geval de naaste verwante van een ver-
dronken Britse vlieger, die daar in de buurt naar zijn graf kwam kijken.
In de Giethoornse 'punter' heeft zij geen woord gezegd, en men kan mij
niet van het denkbeeld afbrengen, dat zij iets van het gedicht zou be-
grijpen wanneer de taalquestie geen beletsel opleverde.
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Men zou geneigd zijn te veronderstellen dat de dans, in tegenstelling met
het merendeel der andere kunsten, die een moeizaam en kwijnend bestaan
leiden, heden ten dage een periode van bloei beleeft. Dansuitvoeringen
mogen zich over 't algemeen in een levendige belangstelling verheugen, er
heerst alom een grote bedrijvigheid, de literatuur over dans heeft zich in
de laatste tijd op onrustbarende wijze uitgebreid en dreigt ook hier de
natuurlijke spontaneïteit onder een berg van meer of minder vernuftige
theorieën te verstikken. Het belangrijkste is echter, dat de verhou-
ding tussen het overgeleverde repertoire en de nieuwe productiviteit in de
danskunst nog gezond is, d.w.z. de nieuw geschapen werken vormen een
groter bestanddeel van het programma, dat de grote dansgroepen ver-
tonen dan de 'klassiek' geworden balletten.
De oorzaken van deze bloei zijn gemakkelijk te vinden: de hedendaagse
mens is in hoge mate visueel ingesteld. Dat hoeft ons niet te verwonderen,
want de moderne mens, een merkwaardig mengsel van intellectualiteit en
kinderachtigheid, geeft de voorkeur aan een denkwijze, die associatief is
en derhalve minder hoge eisen stelt. Het bewijs voor deze bewering leve-
ren de opkomst van de film en het nog steeds groeiende aantal plaatwer-
ken, waarmee de boekenmarkt wordt overstroomd; het feit, dat bijna ieder
boek en iedere courant de illustratie als onmisbaar beschouwt - en zelfsde
uitwassen van dit 'verschijnsel, de 'beeldroman', of het om een detective-
verhaal of om de ;tvonturen van Tom Poes gaat, blijven nog kenmerkend
voor de uitgesproken visuele instelling van onze tijd. Met het signaleren
van dit symptoom is tevens, zoals gezegd, vastgesteld, dat de intellectuele
eisen, die de moderne mens aan een kunstwerk of aan zijn dagelijkse
lectuur stelt, in dezelfde mate omlaag zijn gegaan als zijn behoefte aan
zuiver visuele indrukken is gestegen. En daarvan profiteert een kunst, die
in zeer hoge mate op het visuele steunt. Er is nog een andere gewichtige
factor: een ballet 'HamIet' b.v. vergt van de toeschouwer een belangrijk
mindere geestelijke inspanning dan Shakespeare's toneelstuk; het neemt
bovendien veel minder tijd in beslag en komt derhalve ook in dit opzicht
aan de verlangens van onze spoedig vermoeide tijdgenoten tegemoet. De
onrust en overgrote beweeglijkheid van het hedendaagse mensdom maken
het publiek voor een kunstwerk, dat door zijn korte tijdsduur, zijn onop-
houdelijk wisselende beweging, door zijn sterk rhythmisch leven uit-
blinkt, veel gereder ontvankelijk dan voor artistieke scheppingen, die
voor hun volledig begrip tijd, geduld en een hoge mate van geestelijke in-
spanning vergen. De grotere rol, die het menselijk lichaam in de moderne
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levensopvaatingen speelt, heeft eveneens er toe bijgedragen, de belang-
stelling voor een bij uitstek op de mogelijkheden van het menselijk lichaam
steunende kunst te verhogen.
De opmerkzame toeschouwer, die de symptomen van radeloosheid, ver-
warring en onzekerheid, die het hedendaagse leven in al zijn aspecten
vertoont, met stijgende beklemming en ongerustheid gadeslaat, zal zich
desondanks aanvankelijk oprecht over deze grote activiteit op het gebied
van de dans verheugen. De vernieuwing, die ten slotte het geheel van ons
bestaan zal moeten omvatten, kan overal beginnen; ieder startpunt is
goed, als het aan de voorwaarden voldoet, die voor waarachtige en gron-
dige ommekeer en bezinning onmisbaar zijn.
Maar helaas! - indien de opmerkzame toeschouwer de toestanden in de
wereld van de dans aan een nauwkeurig en onbevooroordeeld onderzoek
onderwerpt, zal hij eerlijkheidshalve aan het slot van zijn proefnemingen
tot de ontdekking komen, dat deze bloei - althans op dit ogenblik - niet
zo gezond en rijk aan nieuwe ~lementen is als hij in het begin van zijn
onderzoek had gehoopt. Er heerst, om slechts één voorbeeld te noemen,
ook in de danskunst dit gevaarlijke en bedenkelijke naast-elkaar van
verschillende stijlen van zeer uiteenlopend karakter, dat door onnozele of
het onwetende publiek opzettelijk misleidende lieden als een verrijking
van het moderne leven wordt geprezen, als een belangrijke aanwinst,
waarop wij trots mogen zijn. In waarheid betekent dit naast-elkaar, dat
onze schouwburgen, onze concertzalen, onze musea beheerst, slechts
wanorde, chaos, en de afwezigheid van een hecht geestelijk en psychisch
fundament. Wij kunnen zo gemakkelijk iedere kost verteren, omdat onze
maag afgestompt is: dat de moderne mens zich in zijn aesthetische aan-
doeningen en oordelen - om van andere levensgebieden helemaal te zwij-
gen - nergens en nooit ondubbelzinnig vast kan leggen, dat hij de ver-
maarde 'brede kijk' boven een vastomlijnd gezichtspunt verkiest, is niet
zijn rijkdom noch zijn kracht, maar zijn zwakte. Hij beweert weliswaar,
dat hij zich niet wil vastleggen, omdat hij niets meer vreest dan bekrom-
penheid, maar in feite schuilt in deze bewering slechts onmacht, en van
bekrompenheid is de tijdgenoot zelfs met de grootste toegeeflijkheid geens-
zins vrij te pleiten. Hij vergist zich ook op dit punt: om ver en scherp te
kijken, moet men vaste grond onder de voeten, moet men een duidelijk
omlijnd 'standpunt' hebben. Iemand, die met een zuiver klassieke ballet-
uitvoering kan dwepen, en de volgende dag in verrukking voor het beeld-
houwwerk van Zadkine kan staan, is óf oppervlakkig óf oneerlijk.
Inzoverre als de verschillende dans-stijlen, die heden in zwang zijn, el-
kaar bevechten en in botsing met elkaar raken, zou men dit naast-elkaar,
dat in dergelijke gevallen in een tegen-elkaar verandert, nog tot de posi-
tieve verschijnselen kunnen rekenen: uit deze botsing zou met enig geluk
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op de duur het nieuwe, voor de toekomst werkelijk vruchtbare kunnen
ontstaan. Doch de stijl-ehaos is niet het enige bedenkelijke symptoom, dat
aan de gezonde bloei der danskunst doet twijfelen: nog karakteristieker,
in nog hogere mate de tekortkomingen, het gebrek aan begrip en werke-
lijk meesterschap blootleggend is de verwarring, die heerst ten opzichte
van het verband tussen dans en muziek - helaas bij alle partijen, bij
uitvoerders zowel als bij toeschouwers. Mogelijk, ja waarschijnlijk zal
deze bewering met veel verontwaardiging van de hand worden gewezen;
het is een van ouds beproefde tactiek om pijnlijke en compromitterende
inzichten door een luidruchtig protest te weerleggen, een tactiek, die
dikwijls met succes wordt bekroond, vooral wanneer in het koor der
protesterende menigte de stemmen van enkele 'autoriteiten' duidelijk
herkenbaar zijn. Vermoedelijk zal ook dit betoog slechts enkelen tot
nadenken aansporen en weinig veranderen; maar het blijft toch nuttig
om zich van bepaalde toestanden van bedenkelijk karakter rekenschap
te geven: het zou de eerste stap in een richting kunnen zijn, die misschien
enige verbetering in de bestaande wanverhouding brengt.
Dans en muziek vormen sinds onheuglijke tijden een onafscheidelijk ge-
heel; het is een vrij vruchteloze poging om uit te willen zoeken, welke van
beide kunsten in haar meest eenvoudige gedaante in de ontwikkeling van
de mens de voorrang heeft gehad. De eerste mens, die een vreugdesprong
deed heeft waarschijnlijk tegelijk ook een juichkreet geslaakt: de mense-
lijke stem en het lichaamsgebaar hebben als uitdrukkingsmogclijkheid van
onze innerlijke aandoeningen vermoedelijk op hetzelfde ogenblik hun
intrede in de wereld van de mens gedaan. Alle religieus gebonden dansen
gebruikten de muziek in de een of andere vorm, en ook de gezelschaps-
dans, hetzij als volks- of als hofdans heeft het niet zonder de steun der
muziek kunnen stellen. Het doet er niet toe, of deze muzikale steun slechts
uit primitieve slaginstrumenten ofuit een uitgebreider aantal melodische
instrumenten bestond; dikwijls werd onder het dansen tegelijk ook gezon-
gen, al of niet met steun van begeleidende muziekinstrumenten. Over-
blijfselen van dit vroege stadium, waarin dans en muziek volkomen orga-
nisch met elkaar waren vergroeid, zijn heden ten dage niet alleen nog bij
primitieve volkeren te vinden. Overal waar de volksdans tot nieuw leven
wordt gebracht is ook deze oude toestand in de meeste gevallen in ere
hersteld. En waar ook thans nog af en toe nieuwe muziek, geheel uit de
geest van de naïeve volksdans geboren, wordt gecomponeerd, in Spanje,
in Italië, in Rusland, daar grijpen dans en muziek ook heden nog van-
zelfsprekend in elkaar.
Problematisch werd deze verhouding pas, nadat de dans zich, zoals alle
andere kunsten ook, op de duur zelfstandig ontwikkelde; met het ont-
staan van het ballet, van het gedanste drama rezen meteen nieuwe doel-



DE VERHOUDING VAN DANS EN MUZIEK

stellingen en tevens ook nieuwe problemen voor de samenwerking tussen
beide kunsten. Vooreerst bleven beiden ook in dit stadium nog onver-
brekelijk aan elkaar gebonden: de gedanste handeling werd op muziek
ten tonele gebracht. Er ontstond een kunstvorm, die enige verwantschap
met de opera, met het gezongen drama, vertoont. Ook in de opera werken
twee kunsten, dichtkunst en muziek, samen en ook op dit gebied ont-
stonden fundamentele problemen omtrent de verhouding tussen woord
en klank; ook hier was deze artistieke wisselwerking in de loop der tijden
aan vrij ingrijpende wijzigingen en schommelingen onderhevig; men
heeft voor hetzelfde probleem telkens nieuwe oplossingen gezocht.
Er is echter een zeer wezenlijk en beslissend verschil tussen opera en
ballet: overal, waar twee of meer kunsten samenwerken om een artistiek
geheel tot stand te brengen, moet de klemtoon ondubbelzinnig op één van
de artistieke factoren vallen, die te zamen het geheel vormen. Alle nieuwe-
re theorieën nopens het muziekdrama ten spijt, ligt de klemtoon bij de
opera ongetwijfeld op de muziek, in tegenstelling met het muzikale de-
c1amatorium, waar aan de muziek een veel bescheidener rol is toebedeeld.
'In de opera moet de poëzie de gehoorzame dochter der muziek zijn',
verklaarde Mozart terecht, en alle uiteenzettingen van \'\Tagner hebben
aan de juistheid van dit woord in de practijk - ook in Wagner's practijk-
geen afbreuk kunnen doen: het woord moet zich in de opera aan de be-
hoeften der muziek aanpassen. In het ballet echter is deze verhouding
radicaal omgekeerd: hier heeft de muziek een dienende functie, de klem-
toon ligt op straffe van mislukking bij het ballet op de dans: de eisen, de
mogelijkheden van de dans bepalen aard, omvang en karakter van de
muziek, die weliswaar meer dan een simpele steun kan zijn, maar toch
nooit de dominerende factor van het geheel mag worden.
Deze situatie schijnt op het eerste gezicht geen ernstige moeilijkheden te
veroorzaken, omdat dans en muziek van nature veel dichter bij elkaar
staan dan woord en muziek. Beiden hebben een gemeenschappelijk
element, het rhythme, dat in de poëzie eveneens niet geh:~el afwezig is,
maar toch van veel ondergeschikter belang blijft dan in de dans of in de
muziek. Maar juist deze overeenkomst heeft dikwijls het onderkennen
van de inhaerente problemen in hun volle omvang bemoeilijkt; juist
deze rhythmische verbondenheid van beide kunsten is in vele gevallen
één dèr bronnen van de vele misverstanden geweest, die op het gebied
van de verhouding tussen de taal van het gebaar en de taal der klanken
zijn gerezen. Want in de dans speelt het rhythme een nog veel grotere rol
dan in de muziek - en van dit beslissende verschil heeft men zich dikwijls
niet voldoende of in 't geheel geen rekenschap gegeven. Het is welhaast
onvermijdelijk, dat de danser muziek in eerste instantie als een rhythmisch
gebeuren ondergaat, dat zij bij hem onmiddellijk en dwangmatig be-
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wegingsvoorstellingen oproept, en dikwijls gelooft hij daarmede - sub-
jectief volkomen te goeder trouw - het wezenlijke van een compositie te
hebben begrepen. Als hij daarnaast nog vaag dat wat men de 'sfeer', de
'stemming' van het muziekstuk pleegt te noemen aanvoelt, meent hij, dat
hij verder met deze muziek naar eigen goedvinden kan omgaan.
De muziek heeft zich echter, als zelfstandige kunst, steeds meer in een
richting ontwikkeld, die haar van de dans moest verwijderen. De struc-
tuur van het muziek-kunstwerk en van het gedanste kunstwerk gingen op
de duur op de meest wezenlijke punten belangrijk minder overeenkomst
vertonen dan kort na het verbreken van de oorspronkelijke organische ver-
binding. In het begin dier ontwikkeling was de verhouding evenwel nog in
zeer geringe mate gecompliceerd. Ook de 'absolute' muziek, vooral de
suite, die wij bij Couperin en Rameau, bij Purcell, Händel en Bach vinden,
verloochende haar oorspronkelijke verbondenheid met de dans in het
geheel niet: de suite was een reeks van oude dansvormen, zoals b.v.
Bourrée, Allemande, Sarabande, de enkele delen hadden een geringe om-
vang en hun structuur was eenvoudig en overzichtelijk. De weg van de
muziek als zelfstandige kunst was evenwel een zich bevrijden van iedere
vastomlijnde v~orstelling; muziek nam steeds abstractere vormen aan, de
afmetingen der delen, waaruit tenslotte de grote klassieke vorm der
sonate of symphonie bestond, groeiden gestadig en de inhoud dezer grote
muziekwerken was aan geen concreet gebeuren meer gebonden: de mu-
ziek had haar volle onafhankelijkheid en zelfstandigheid gewonnen,
slechts het symphonische scherzo bleef een laatste zwakke weerspiegeling
van de vroegere verbondenheid. Deze ontwikkeling moest dus de muziek
van de dans verwijderen, die, voorgoed aan het menselijk lichaam gebon-
den, slechts in zeer beperkte mate tot abstractie in staat is.
Deze gang van zaken vormde echter tot ver in de Igde eeuw nog geen
ernstig probleem voor de goede verstandhouding tussen beide kunsten. De
dans waagde zich om in haar behoefte aan muziek te voorzien, nog niet
op het terrein van de zelfstandig geworden zusterkunst; men maakte uit-
sluitend gebruik van speciaal voor de dans geschreven muziek en daar-
door behield het aandeel der muziek zijn dienend karakter. Want de
werken, die voor dit doel werden gecomponeerd, waren eenvoudig van
aard en overzichtelijk van bouw, de componist was verstandig genoeg
om de balletmuziek niet met elementen te belasten, die de choreograaf
en danser voor onoplosbare problemen zouden hebben geplaatst. Wat
Gluck, Mozart ofBeethoven - om slechts bij de grote meesters te blijven-
op het terrein der balletmuziek schreven staat uit zuiver muzikaal oog-
punt bezien bij hun andere scheppingen verre ten achter. Juist deze wijze
beperking leverde een ideale dansmuziek op, want ook de inhoud van de
gedanste handeling was over 't algemeen betrekkelijk eenvoudig. Maar
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zelfs daar, waar een geniale choreograaf zoals Noverre in zijn 'DonJuan'-
ballet, waarvoor Gluck de muziek schreef of Viganó in zijn door Beet-
hoven gecomponeerd werk 'Die Geschäpfe des Prometheus' er naar streef-
den het terrein van het dansdrama te verruimen, volstonden zij met be-
trekkelijk eenvoudige muziek. En zowel de balletten, die tijdens de vorige
eeuw vooral in de Franse opera werden ingelast als de zelfstandige ballet-
ten behielden, zuiver muzikaal genomen, een betrekkelijk bescheiden
allure. De opera-balletmuziek van Auber, Gounod of Verdi, en de zelf-
standige balletten van Adam of Delibes stelden uit zuiver muzikaal
oogpunt bezien geen buitenissige eisen aan dansers, choreografen en toe-
schouwers. Zelfs de grotere muzikale dansscheppingen van Tschaikowsky
kunnen geen aanspraak op hoge absoluut-muzikale waarden doen gelden.
Men bleef er zich als componist steeds van bewust, dat de dans de domi-
nerende factor in een ballet behoort te zijn en de choreografen van hun
kant vergden van de muziek in haar diendende functie niet meer, dan zij
moet geven om het noodzakelijke artistieke evenwicht niet te verstoren.
Sporadisch echter poogde men reeds in de vorige eeuw om het gebied, dat
het dansdrama kan beheersen, naar alle kanten uit te breiden. Verdi's
balletmuziek in 'Aïda' betekent een dergelijke poging, maar vooral Wag-
ner, die in zoveel opzichten het stempel van zijn tiranniek genie op de
ontwikkeling der muziek heeft gedrukt, leverde met het bacchanaal uit
'Tannhäuser' het eerste voorbeeld van een dansmuziek, die zich aan de
tot nu toe wijselijk in acht genomen beperkingen niet langer wilde storen.
In Wagner's conceptie van het 'Gesamtkunstwerk' was ook voor de dans
een zeer belangrijke taak weggelegd. Het was niet Wagner's schuld, dat
hij met zijn bacchanaal-muziek de choreograaf van de Parijse Grand
Opéra in ernstige verlegenheid bracht en dat zijn visie slechts in zeer
beperkte mate toneel-werkelijkheid werd: de stap, die hij deed, was voor
het merendeel zijner tijdgenoten te groot.
Over 't algemeen heerste evenwel tot het einde der Igde eeuw nog een
gezonde, weinig problematische verhouding tussen beide kunsten. De
situatie werd echter met één slag en beslissend gewijzigd met de opkomst
van de Z.g. moderne dans. Wij hebben reeds in het begin dezer studie op
de oorzaken gewezen, die tot deze verhoogde belangstelling voor de dans
aanleiding hebben gegeven. De stagnatie op het gebied van het gesproken
en gezongen drama, die niet toevallig met de geweldige opkomst van de
balletkunst samenvalt, bleek een machtige stimulans voor de toneel-
dans : bij ontstentenis van toneel en opera sprong de dans ruiterlijk en
edelmoedig in de bres en nam voor een zeer belangrijk gedeelte de taak
van de beide andere toneelkunsten over. Een der eerste en meest verras-
sende gevolgen van deze kentering was een uiting van hoge zelfstandigheid
en onafhankelijkheid van de danskunst, die ook haar houding ten opzich-
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te van de muziek radicaal moest veranderen. De uit het oogpunt van zelf-
standigheid bezien jongste van alle kunsten proclameerde vastberaden
haar volledige vrijheid en onafhankelijkheid. Op zeer verschillende ma-
nieren kwam deze onafhankelijkheidsverklaring tot uitging: men gebruikte
het woord als steun voor de dans en ging gedichten in beweging omzet-
ten, men greep terug op het gebruik van primitieve volkeren en bediende
zich uitsluitend van slaginstrumenten; de meest in het oog lopende conse-
quentie van deze wil tot absolute zelfstandigheid was tenslotte de muziek-
loze dans, waarin de nieuw gewonnen vrijheid het duidelijkst en voor
iedereen begrijpelijk tot uitdrukking kwam. Deze radicale wijziging
vormde evenwel voor de verhouding tussen dans en muziek evenmin een
ernstig probleem: met de volkomen verwijdering van één der beide fac-
toren was dit vraagstuk weliswaar zeer eenzijdig, maar toch voor bepaal-
de gevallen doeltreffend opgelost. .
De problemen ontstonden pas daar, waar ook de nieuwe geheel zelfstan-
dig geworden dans aan de muziek gebonden bleef. De dans zonder enige
begeleiding bleek slechts in beperkte mate deugdelijk te zijn, en ook de
uitsluitend rhythmische steun van trommels, gongs en bekkens voldeed
niet overal. Danser en choreograaf zagen zich ook thans nog in verre\veg
de meeste gevallen op de hulp der muziek aangewezen. De gedanste han-
deling, èn als solo- èn als groepsdans achtte zich in dit jongste stadium
van haar ontwikkeling theoretisch in staat ieder onderwerp, vanaf de
oude mythologische en religieuze gegevens tot het moderne sociale ten-
densdrama toe, uit te beelden, alle beperkingen werden met geestdriftige
ijver opgeheven, naast toneel en opera kwam het ballet als volwaardige,
in elk opzicht gelijkgerechtigde toneelkunst te staan.
De inhoud van het dansdrama werd aldus de dominerende factor, die de
verhouding van alie andere elementen, in eerste instantie de samenwer-
king tussen dans en muziek bepaalde. In twee richtingen deed de gewij-
zigde houding van de dans ten opzichte van de muziek zich nadrukkelijk
gelden: er werden ten eerste veel hogere eisen aan de balletcomponisten
gesteld, zoals weldra uit de partituren van Strawinsky, Bartók, Debussy
e.a. bleek. Op dit gebied trad evenwel de problematische toestand ook
thans nog niet met volle scherpte op; het primaat van de dans bleef ook
onder deze omstandigheden voldoende gehandhaafd en het hing slechts
af van de aanleg van de componist voor balletmuziek en van de muzikali-
teit van de choreograaf, of het geheel tot een artistiek bevredigend
resultaat leidde.
De danskunst kon echter in haar ontzaglijk gestegen behoefte aan muziek
niet uitsluitend door speciaal geschreven composities voorzien. Met name
de solodans, die met de geboorte van de 'moderne' dans haar intrede in
de wereld der kunst hield, zag zich voor het allergrootste gedeelte op
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reeds bestaande werken aangewezen. En pas met deze stap werd het
probleem in zijn volle ernst en omvang duidelijk. Men ging vanaf dit
ogenblik overwegend muziek gebruiken, die een zelfstandige waarde en
betekenis had en die hoogst zelden of nooit om interpretatie door de dans
vroeg. Op zichzelf zou deze noodzaak geen bewaar hebben moeten op-
leveren, want ook de teksten van liedcomposities waren lang niet altijd
met het oog op latere verklanking gedicht. Maar spoedig bleek, dat de
structuur van een muziekstuk en van een dans te uiteenlopend van aard
waren om zich zonder meer tot een organisch geheel samen te laten voe-
gen. Daarbij kwam nog, dat de danser een bepaalde inhoud voor de
geest stond, die vrijwel nooit geheel overeenstemde met de inhoud van de
daarvoor gebruikte muziek; het bleef tegen wil en dank in de meeste ge-
vallen een ten-naaste-bij en het was onvermijdelijk, dat de muziek met
een zeer hoge mate van vrijheid werd behandeld, die in vele gevallen in
willekeur ontaardde. Herhalingen werden weggelaten, waar de compo-
nist ze had voorgeschreven of daar ingelast, waar de componist ze juist
niet wilde hebben, er werden de meest zonderlinge coupures aangebracht
of de muziek voor een enkele dans werd uit verschillende stukken - en dan
liefst nog in fragmentarische vorm - samengesteld. Het gevolg was o.m.,
dat de stijl-verwarring, die soms reeds de concertprogramm's tot een
moeilijk te verwerken quodlibet maakt, in nog veel hogere mate haar
stempel op het muzikale gedeelte van een solo-dansavond drukte. Want
bij concerten wordt er althans naar gestreefd, een zekere lijn in de op-
bouw van het programma te brengen, op een dansavond zijn echter uiter-
aard de wetten van de dans doorslaggevend, en zo kon men vroeger - en
kan het helaas nog - horen, hoe tijdens een uitvoering de meest hetero-
gene stijlen elkaar om de vier of vijf minuten opvolgen en bij die toe-
schouwer, die tevens niet geheel van muzikale smaak is ontbloot, een
soort van zeeziekte veroorzaken.
Niet beter werd de toestand, toen de choreografen der grote balletgroe-
pen er toe overgingen, omvangrijke muziekwerken in hun geheel voor
hun eigen scheppingen te gebruiken, en wel op een wijze, die de muziek
in haar oorspronkelijke gedaante onaangetast liet. Men gebruikte dus
thans niet langer bestaande composities, om aan een zelfstandig gevon-
den inhoud muzikaal relief te verlenen, men stelde zich veleer tot taak,
de muziek door de dans te interpreteren. Een concert van Bach, een sym-
phonie van Brahms, een sonate van Beethoven - er was in beginsel niets,
dat niet voor een choreografische interpretatie in aanmerking kwam. Dit
bleek weldra een zeer gevaarlijk procédé; uitzonderingen komen natuur-
lijk voor en kunnen soms tot een zeer gelukkig resultaat leiden. Dat heeft
Kurt Jooss met zijn 'Feest op het Kasteel' bewezen, waarvoor hij Beet-
hoven's vioolsonate op. 24 [de bekende 'Frühlingssonate'] in een arrange-
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ment voor twee vleugels gebruikte. Muzikale puriteinen zullen deze be-
werking van een vioolcompositie voor twee vleugels op zichzelf reeds als
verfoeilijk afkeuren, maar dit is een overdreven standpunt. Een zekere
mate van vrijheid ten opzichte van de muziek moet de dans worden toe-
gestaan: ook tegen de instrumentatie b.v. van Chopin's muziek voor
Fokine's 'Les Sylphides' is op zichzelf niets in te brengen. De choreograaf
moet evenveel speling hebben als de componist, wanneer hij gedichten
verklankt, en dikwijls gedichten, die nooit met de bedoeling geschreven
waren om te worden gecomponeerd.
Neen, het werkelijke probleem schuilt op een andere plaats: met de op-
zet, een omvangrijk muziekwerk, een symphonie b.v., in haar geheel te
interpreteren geeft de dans in theorie haar voorrang ten opzichte van de
muziek prijs, zij stelt zich wat haar bewuste houding betreft, door deze
opzet in dienst van de componist. In de practijk kan daarvan echter geen
sprake zijn; zomin als in het gezongen drama de muziek in dienst van het
tekstboek staat, al wordt dit door de componist met nog zoveel gloed van
overreding beweerd, evenmin kan de dans ten opzichte van de muziek
een ondergeschikte en dienende rol spelen. Want waardoor zou bij een
dergelijke houding de noodzaak ontstaan, een concert van Bach tevens
in een reeks van bewegingen om te zetten, een acoustisch gebeuren door
een optische toevoeging te verduidelijken? Een dergelijke onderneming
heeft slechts dan een reden van bestaan, wanneer het geheel, dat door de
toevoeging van een andere kunst wordt gewrocht, het vroegere kunst-
werk overtreft of op zijn minst gelijkwaardig aan het oorspronkelijke
artistieke product is.
Uiteraard wordt dit resultaat zelden of nooit bereikt; dit is niet enkel en
uitsluitend een kwestie van individuele begaafdheid: er zou zeer zeker
een choreograaf geboren kunnen worden, die qua talent niet de mindere
van Brahms of Tschaikowsky hoeft te zijn. Het gaat hier om een funda-
menteel vraagstuk, dat men niet met voldoende duidelijkheid onder het
oog heeft gezien.
De bouw van een werk der 'absolute', uit eigen beweging aan geen con-
crete inhoud gebonden muziek en de structuur van een ballet hebben in
hun wezen te weinig overeenkomst om zich voor een organische en
artistiek verantwoorde samenwerking te lenen. De dans moet, al preten-
deert zij bescheiden en dienend op te treden, de overheersende factor blij-
ven, maar ziet zich in de vervulling dier taak door de bedoelingen der
muziek ernstig belemmerd. Composities, die een illustrerend karakter.
hebben, die zelf van een literair programma, van een uiterlijke of inner-
lijke 'handeling' uitgaan, leveren voor de dans minder principiële moei-
lijkheden op; een symphonische Dichtung van Liszt of R. Strauss b.v.
zou zeker het muzikale fundament voor een balletcompositie kunnen
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vormen. Bij een schepping der 'absolute' muziek is daarentegen een in
diepere zin bevredigend resultaat vrijwel onmogelijk. Het is niet alleen
zuiver artistiek genomen verre van gemakkelijk, een chreoografie te
concipiëren, die als inval voor een concert van Bach of een symphonic
van Brahms niet onderdoet, maar het is bovendien zo goed als uitgesloten,
dat beide elementen - dans en muziek - in een dergelijk geval tot een
harmonisch geheel samengroeien. Muziek heeft tijd, soms veel tijd nodig
om zich in haar volle macht of bekoorlijkheid te kunnen ontplooien: de
bouw van een symphonisch hoofddeel : expositie, doorwerking, reprise,
coda, dat desnoods met een minimum aan thematisch materiaal kan vol-
staan, zoals Beethoven's reuvre bewijst, staat in lijnrechte tegenstelling
met het wezen van de dans, die op snelle veranderlijkheid, op een per-
manente wisseling van motieven blijft aangewezen. Met het principe der
herhaling vooral, dat voor de muzikale architectuur vrijwel onmisbaar is,
weet de danskunst niets te beginnen. De choreograaf, vooral wanneer hij
over een uitgebreid corps de ballet beschikt, kan met enige vindingrijk-
heid deze tegenstelling trachten te overbruggen, tot een werkelijk vol-
doening schenkende oplossing zal hij echter slechts bij uitzondering
geraken.
Goethe zegt terecht: ' ... und wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort ZUl'
rechten Zeit sich ein' - en zodoende heeft men dan ook de term 'abstracte'
dans uitgevonden, om dit zo juist geschetste procédé niet slechts met een
enkel woord aan te duiden, maar er tevens een programmatische betekenis
aan te geven. Niets isvoor de hedendaagse situatie kenschetsender dan deze
term; de vlucht voor de werkelijkheid, voor de natuurlijke vormen, die zich
in schilder- en beeldhouwkunst manifesteert en onze levens-onmacht op
meer dan bedenkelijke wijze onthult, openbaart zich thans ook in de dans-
kunst, zonder daar evenwel tot de uiterste consequenties te kunnen gaan,
omdat de dans tenslotte aan hetconcrete menselijk lichaam blijftgebonden.
Men bedoelt dan Çlokmet deze term in hoofdzaak, dat de dans hier als
'pure vorm' moet worden begrepen, als een lijnenspel, dat verder niets
'betekent', maar zijn doel en waarde in zichzelf heeft: 'klassieke' muziek
is immers eveneens 'pure vorm', aldus redeneert men, om dit procédé te
rechtvaardigen. Dit is echter een foutief standpunt; zelfs Bach's muziek
is geen 'pure vorm', maar heeft wel degelijk een 'inhoud' ; trouwens deze
aesthetische conceptie is geenszins zo nieuw als zij zich voordoet. Dit
aesthetische standpunt is wat de muziek betreft een uitvinding der vorige
eeuw, die op het gebied der aesthetica een respectabel zondenregister op
haar geweten heeft. De 'abstracte' dans is in laatste instantie ook slechts
een van de vele uitingen van innerlijke verlegenheid, die de hopeloze
situatie op het gebied der kunsten slechts voor de ogen van oppervlakkige
opmerkers kunnen verbergen; helaas zijn de oppervlakkigen heden verre
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in de meerderheid en zodoende kan deze camouflage-tactiek met groot
succes worden toegepast.
De onmogelijkheid, 'abstracte' muziek en 'abstracte' dans tot een artis-
tiek verantwoord geheel samen te voegen bleek - om slechts één voorbeeld
aan te halen - uit Frederick Ashton's interpretatie van César Franck's
'Variations symphoniques', die wereldvermaard isgeworden en als een der
meest geslaagde openbaringen van de 'abstracte' dans wordt beschouwd.
In werkelijkheid kan dit ballet, gezien onder het oogpunt van samen-
werking tussen klank en beweging moeilijk anders dan als een mislukking
worden gekenschetst. Er bestonden in dit geval voor de choreograaf twee
uit muzikaal oogpunt verantwoorde mogelijkheden: hij kon uitgaan van
de 'inhoud' van Franck's compositie, die van een zekere lyrisch-exta-
tische bewogenheid is vervuld, of hij kon zich stipt aan de bouw van het
werk, aan de variatie-vorm houden. De eerste weg was hier de meest
verkieslijke, omdat Franck's schepping haar innerlijke waarde niet zo-
zeer aan de zuiver structurele factoren als aan de expressiviteit der muziek
zelf ontleent; maar ook de tweede weg was, mits werkelijk consequent
doorgevoerd, desnoods begaanbaar. De Engelse choreograaf deed echter
het een noch het ander; hij trok een 'abstract' lijnenspel over en naast
Franck's muziek, dat op zichzelf genomen soms mooi en aesthetisch
was, maar te zamen met de muziek geen werkelijke eenheid wilde vor-
men. Er bleef het gehele stuk door tussen toneel en orkestbak een kloof
gapen, die storend was en aan de artistieke waarde van het geheel ernstig
afbreuk deed.
Deze mislukking is, zoals gezegd, geen gebrek aan individuele begaafd-
heid, het is de miskenning van de fundamentele problemen, die tot derge-
lijke onbevredigende, dans èn muziek in hun ontplooiing beknottende
resultaten leidt. Het kan te allen tijde gebeuren, dat een danser of choreo-
graaf door een muziekstuk wordt geïnspireerd; maar hoogst zelden, hoe
paradoxaal het ook klinkt, kan dezelfde muziek dan tevens voor de ver-
wezenlijking van zijn innerlijke visie worden gebruikt. Hij zou, om tot
een werkelijk bevredigend resultaat te komen, muziek moeten zoeken of
laten schrijven, die dezelfde sfeer, stemming en spanning heeft, maar in
haar bouw geheel aan de eisen van de dans is aangepast.
Maar hoe is het tenslotte te verklaren, dat dergelijke experimenten als
Ashton's interpretatie van César Franck's 'Variations symphoniques'
wereldvermaard hebben kunnen worden? Hoe hebben de vele hier be-
sproken misverstanden wortel kunnen schieten? Omdat men uiteindelijk
de dingen heden ten dage niet voldoende au sérieux neemt, omdat men
zich niet voldoende rekenschap geeft van de menselijke en aesthetische
factoren, die het karakter en de waarde van een kunstwerk bepalen.
Niemand - enkele uitzonderingen niet te na gesproken - niemand con-
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cipieert, begrijpt en ondergaat een dans-kunstwerk als het product van
dans èn muziek. De muzikale ontwikkeling van alle bij de dans geïnteres-
seerde partijen heeft met de ontzaglijke uitbreiding van het gebied, dat
de dans heden voor zich opeist, niet gelijke tred gehouden. Het is uiter-
aard moeilijk, zich een gefundeerd oordeel over de toestanden in het
buitenland te vormen, maar in Nederland is de situatie niet anders dan
deerniswekkend te noemen. De schuld daarvan ligt niet enkel en uit-
sluitend bij choreografen en dansers; deze zouden al lang hun fouten
moeten hebben herzien, indien de andere partij, te weten pers en publiek,
hun te verstaan had gegeven, dat zij van een artistiek zo weinig verant-
woorde houding niet gediend is. Het merendeel der toeschouwers, die
dansavonden bezoeken, verkeert muzikaal genomen in een toestand van
kinderlijke onschuld - en wat moet men er van zeggen, dat de dans-
critici hier te lande zich in talrijke gevallen muzikaal zelf niet voldoende
bevoegd achten om een oordeel uit te spreken? Hoc is het mogelijk, een
kunstwerk volledig te ondergaan en te appreciëren, wanneer men ten
opzichte van één der beide factoren, waaruit het bestaat, in dit geval ten
opzichte van de muziek, in een staat van uiterst gebrekkige kennis ver-
keert? Hoe durven choreografen en dansers met een kunst om te gaan, die
zij practisch uiterst zelden en dan nog in vrij beperkte mate ofin 't geheel
niet beheersen? Het is niet moeilijk, een wals van Delibes, een polka van
Johann Strauss of een humoreske van Dvorak te dansen; maar sinds de
dans hogere en veel verder reikende aspiraties heeft, rust op allen de
plicht, voor een behoorlijke muzikale ontwikkeling te zorgen. Een hoge
mate van aangeboren intuïtieve muzikaliteit, de samenwerking met
musici, die van hun kant enig begrip voor de dans hebben, mogen in
individuele gevallen tot een geslaagde en verantwoorde prestatie leiden
- maar op deze gunstige, geheel van het toeval afhankelijke uitzonderin-
gen kan de danskunst in haar geheel niet steunen. Er moet bij allen
- uitvoerenden en toeschouwers - veel gewijzigd worden, er moet nog
veel gebeuren om het moderne danskunstwerk tot het peil op te heffen,
waarop het reeds thans pretendeert te staan, zonder in feite daartoe
geheel gerechtigd te zijn. Dansers en choreografen, publiek en pers moe-
ten van het besef doordrongen zijn, dat een danskunstwerk uit twee artis-
tieke factoren: klank en gebaar bestaat, en dat hun verhouding pas dan
bevredigende resultaten kan opleveren, wanneer de danskunstenaar tot
op zekere hoogte tevens musicus is.
Slechts het probleem werd hier in zijn volle omvang en betekenis gefor-
muleerd. De omvang dezer studie zou belangrijk moeten worden over-
schreden, indien 'ook de middelen en wegen uitvoerig zouden worden
besproken, om tot een andere en meer vruchtbare instelling te geraken.
Het is voldoende om te verklaren, dat de middelen en wegen daarvoor te
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vinden zijn, indien allen de danskunst daadwerkelijk au sérieux nemen.
Een vastberaden poging om de bestaande wantoestanden te overwinnen
kan slechts iedereen, en in de eerste plaats de dans zelf ten goede komen.
Deze kunst, zo hebben wij in de aanhef betoogd, biedt op 't ogenblik nog
de meeste mogelijkheden voor een vruchtbare artistieke vernieuwing; dit
ogenblik mag niet gemist worden, want de geschiedenis leert ons, dat de
gunstige gelegenheid zelden of nooit terugkeert. De innerlijke, bewust vol-
trokken kentering mag niet al te lang op zich laten wachten; het zou anders
misschien plotseling te laat kunnen zijn en de dans zou tot haar grote
teleurstelling moeten ondervinden, dat zij opnieuw de assepoester onder
de toneelkunsten is geworden.



Gerrit Kouwenaar

TUSSEN DAKLOOK EN PARKGRAS

Il y a des mots qui font vivre...
ÉLUARD

Er is niets méér van de wereld over
dan de stad, het laatste begin,
waar het look als het allerhoogste
boven uWhoofd de daken beklimt -
leven tussen het zweet van uw huizen
en de damp der fabriekstrompet,
en daarboven zijn slechts de vogels
en de hemel van wat gij niet hebt.

Diep beneden uw karige ramen,
achter de adem der kamerplant,
groeien het gras en de bomen in parken
tussen het beursgebouwen de bank, -
en daar lopen de oude kinderen
naast de heren met actetas
en daaronder zijn slechts de wormen
en de sintels van wat gij bezat.

Dit is de wereld: rode fabrieken
en witte paleizen en uWgezicht,
uw twee handen en teleprinters
met uw geboorte- en doodsbericht.
Dit is alles, want niets bestaat buiten
deze stoomfluiten en dit steen,
deze heuvel van zenuwdraden
en de bloedstraten dwars er door heen.

Uit de orkesten in de plantsoenen
en avondbomen waaronder gij schuilt,
kruipt langs doortikte carbonpapieren
een zachte siddering onder uw huid.
En gij lacht op de neonklokken
en gij opent uw oren en mond
en gij zegt wat geen oor kan horen
en gij hoort wat uw stem verstomt.
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En het kruipt en het breekt door uw schedel,
neemt bezit van uw glazen hoofd,
drukt uw ogen als erkers naar buiten
tegen dit spel met de blokkendoos.
Tussen parkgras en daklook het duister
wordt een toeter waarop gij blaast
woorden bollend de bellende stilte
tot zij strak om de stad heen staat.

Er zijn woorden die laten leven
als de naam en de bast van het huis
voor wat achter zijn gladde façade
uit de ballon van de avond kruipt.
Als gij stad zegt dan noemt gij uzelve
en gij mompelt een buskruitvat
en de lont en de barricade
zijn het hart van uzelf en de stad.

Dit is de wereld, er is geen andere,
wat erbuiten ligt is te laat.
Op de mesthoop van prikklokdwazen
strooien woordwijzen letters zaad.
Uit de orkesten in de plantsoenen,
over het look dat uw daken beklimt,
door het gras en de bomen der parken
blaast de stad het laatste begin.
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HET HIERNAMAALS

Er stond een oude nerveuze dame naast hem met een mummelende
mond. Tegelijk met haar aanwezigheid was Nerval Camman zich de lan-
ge rij van wachtenden bewust waarin hij zich opeens bevond. Achter hem
klapten de mensen in snel tempo tevoorschijn, als dummies op een schiet-
terrein; voor hem verdween het kronkelende lint in een wand van witte
mist, wolkenbanken, die veclleken op het schouwspel uit een hooggeste-
gen vliegtuig, herkende hij. Deze gewaarwording trof hem als zeer bij-
zonder, het vreemde lag echter juist in het vertrouwde van de omgeving.
Hoewel hij zich zeer sterk bewust was, dat de overgang snel en onmiddel-
lijk had plaats gevonden, had hij toch een vollediger verandering ver-
wacht, en niet alleen van décor. 'Zijn we hier aan de andere kant van
het blauw?', vroeg de oude dame met beverige stem. Haar gebroken
duits klonk nog onverstaanbaarder door het klappertanden waaraan ze
leed - ze begreep dit waarschijnlijk zelf ook, want ze nam het kunstgebit
uit haar mond, zodat tenminste het naargeestige geklik verdween. 'Mis-
schien wel, ja', zei Nerval Camman zo geruststellend mogelijk. De vraag
kwam hem niet overdreven gek voor, hoewel hij zich de plotselinge aan-
vaardbaarheid van wat tot nog toe dwaasheid was geheten niet goed kon
verklaren. Een man in de rij achter hen, die de korte woordenwisseling
gehoord had, begon rochelend te grinniken. 'Je kunt het beter blauw-
blauw laten', mengde hij zich grof in het gesprek.met een onmiskenbaar
havenaccent. Hij spuwde tabak op de grond met een vies wansmakelijk
gezicht, nauwelijks zijn richting kiezend in de nauwe ruimte tussen de
mensen. Hij moest ook kort' voor zijn dood gedronken hebben, meende
Nerval Camman op te merken, misschien was hij als soldaat zojuist ge-
sneuveld. îvlaar de man droeg geen uniform, ook waren er geen sporen
van bloed of modder op zijn haveloze kleding zichtbaar, bovendien ver-
droeg de man deze schaamteloos onderzoekende blik niet, want hij wend-
de zich korzelig afnaaI' degenen achter hem. Nerval Camman wilde hem
vragen wat hij in zijn leven uitgevoerd had, maar een kleine chinese
vrouw stond plotseling tussen hen op. Zij had daar al die tijd onopge-
merkt op de grond gezeten, ze werd klaarblijkelijk het wachten moe en
gedreven door een eindelijk ontwaakte nieuwsgierigheid naar wat er om
haar heen gebeurde. De oude duitse dame - die ongetwijfeld van hoge
adel was, meende Nerval Camman - toonde zich hogelijk verbaasd, toen
deze tanige bijkans afgeleefde gedaante als uit de grond naast haar ver-
rees. Zij hield nog steeds het kunstgebit in haar hand, in de verwarring
van het ogenblik - men meende op een breukplaats te staan en ieder
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ogenblik weer terug te zullen zinken - wilde ze het als lorgnet gebruiken
om het vrouwtje nader te bezien, maar ze bemerkte haar vergissing en
borg het gebit met een gezicht vol walging in haar mond terug. Daarna
zocht ze zenuwachtig in haar tasje naar lorgnet of bril, die ze echter niet
kon vinden.
Een stuwing in de bnge rij deed hen een paar pas naar voren schuiven:
hoewel de queuevorming ordelijk en geduldig plaats vond, verwonderd
als ieder was bij de aanblik van zoveel voorgangers, viel toch niet te ver-
mijden, dat men bij elke opschuiving van buurman verwisselde. Sommige
waçhtenden stonden met verheerlijkte gezichten voor zich uit te staren,
slechts door de druk der anderen werden zij in eenparige beweging voort-
geschoven. Wie naast hen kwam meende dat zij in de verte iets ontwaar-
den, hij ging op zijn tenen staan om ook te zien, waardoor anderen verder
naar achteren aangemoedigd werden in hun onrust en over hoofd en
schouders van voorgangers naar het eindpunt van de rij begonnen te
zoeken. Als een stuiptrekking plantte zich deze golf van onrust door de
slang van mensen voort, dan deinde eensklaps de verwachting door de
gelederen als van schapen, ongeduldig wachtend om geschoren, van hun
benauwde last bevrijd te worden. Maar telkens was het loos alarm: door
de overmatige bewolking kon niemand ver genoeg zien, zelfs was het
achter Camman aangegroeide deel van de sliert mensen niet eens meer
volledig overzichtbaar en was dit staartstuk reeds een zelfstandig homo-
geen leven gaan leiden.
Er ontstond enige verwarring op één der ogenblikken dat de rij zich in
geledingen naar voren kronkelde, toen een keurig geklede heer van
middelbare leeftijd langs de voor-hem-gekomenen naar voren liep, sneller
dan de peristaltische beweging toeliet. Met een van angst vertrokken
gezicht zag hij de mensen aan, bevreesd wegens opdringerigheid te zul-
len worden uitgekreten, bevreesd voor misverstand voorgoed buiten de
rij gezet te zullen worden, bevreesd tenslotte ook voor deze angst, die hij
zichtbaar bij zijn leven nooit gekend had. Het was ook inderdaad be-
vreemdend, meende Nerval Camman, dat iemand zijn laatste ogenblik-
ken trachtte te verhaasten, misschien zocht hij echter naar familieleden of
wilde hij iets vragen zonder goed te durven. Reeds begon een schorre
stem achter in de rij 'maloe, maloe' te roepen, dreinend als een spreek-
koor namen anderen de kreet over, rauw en ongearticuleerd, het klonk
echter meer als wraak en ergernis dat iemand in een smoking durfde te
sterven dan als verongelijktheid over zijn eigendunkelijke voordringen.
Maar de onberispelijk geklede heer was helern:aal niet zelfverzekerd en
evenmin van plan om voor zijn beurt te gaan, hij stond telkens stil en
herhaalde op beleefde fluisterende toon zijn vraag; die echter niemand
verstond. Niemand in het gedeelte van de rij waar Nerval Camman
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stond was blijkbaar deze \velluidende zangerige taal machtig, niemand
ook deed een poging tot begrijpen. Met een wanhopige forcering van zijn
stembanden slaagde de heer er tenslotte in zijn woorden in gebroken
engels begrijpelijk te maken, hulpbehoevend keek hij naar de dichte
mensenmenigte als voelde hij zich reeds beschaamd door de onwillekeu-
rige gelijkenis met een venter die vergeefs zijn straatwaar poogt te slijten.
'Ofde toegang alleen voor leden was', begreep Nerval Camman na enig
nadenken uit de schrille klankencombinaties - het leek hem een zeer
moeilijke vraag, en bovendien vrij overbodig, omdat zij allen hier immers
voor de eerste maal stonden. Hij meende dat een lidmaatschap niet was
vereist, men moest alleen staan ingeschreven om geregistreerd te kunnen
worden, maar dit was zo vanzelfsprekend, dat het geen antwoord op de
vraag kon zijn. Hij zag om zich heen of iemand anders op de vraag ant-
woord zou geven, maar niemand schonk meer aandacht aan de heer die
beschroomd en zwijgend terzijde stond, met een angstig waakzaam oog
naar achter waar zijn plaats reeds door een ander ingenomen kon zijn.
Hij had de vraag trouwens ook niet tot iemand in het bijzonder gericht,
niet wetend wie in de rij zijn taal - een zuidamerikaans dialect, meende
Nerval Camman - zou kunnen verstaan, radeloos zocht hij boven de
hoofden naar een teken van begrip. 'Ik geloof niet dat u lid hoeft te zijn,
maar zeker weet ik het natuurlijk ook niet,' zei Nerval Camman tenslotte
zo luid mogelijk. Verheugd zag de heer op, zichtbaar opgelucht dat er
antwoord kwam uit de stomme rij, hij knikte bedachtzaam terwijl hij de
opgevangen woorden zorgvuldig op hun betekenis ontleedde. '1'11 try
then', besloot hij langzaam, zich losmakend van zijn plaats om terug te
gaan. Misschien kende hij weinig andere woorden in het engels, over-
dacht Nerval Camman, of wellicht had hij een volkomen andere voor-
stelling van de gang van zaken, want dit laatste antwoord leek hem zon-
der zin: er viel niets te proberen, er viel alleen maar te wachten, de kans
om terug te gaan bestond niet eens. .
Toen de zuidamerikaanse heer in smoking op zijn plaats was teruggge-
keerd, ontstond er deining in de rij. Een bewegelijke Fransman in uniform
hield hem op een afstand en zei dat hij zich niet van zijn plaats liet drin-
gen. Omstanàers mengden zich sussend in het geschil, het gaf Nerval
Camman een veilig gevoel vóór de twistenden te staan. 'Er is hier plaats
voor iedereen', zei een lange blonde man, waarop de Fransman verwij-
tend antwoordde dat hij hier ook niet voor zijn plezier gekomen was. pe
heer van zijn kant gafin enkele welluidende keelklanken zijn onverstaan-
bare mening te kennen, het twistgesprek ebde tenslotte langzaam weg in
wrokkend stilzwijgen zonder dat Nerval Camman onderscheiden kon of
de heer zijn oude plaats weer ingeU:omenhad. De rij bewoog zich inmid-
dels weer in korte krampachtige stuipen voorwaarts zonder dat men even-
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wel merkbaar vorderde, geruime tijd stond Nerval Camman uitsluitend
tussen vrouwen. De adellijke dame had zich tot een ziekelijk jong meisje
voor haar gewend, dat een kwijnend bleek gezicht had met een zonne-
bril. Ook de andere vrouwen spraken opgewonden met elkaar, hij had
geen lust zich in de gesprekken te mengen, die meest over onbeduidende
aangelegenheden handelden - niemand durfde blijkbaar duidelijk en
onomwonden over de reden van hun aanwezigheid hier te spreken. Moge-
lijk ook drong de werkelijke toestand tot de meesten nog niet helder door,
overwoog Nerval Camman, het was ook immers zo onverwacht en plot-
seling gebeurd voor velen, dat de overgang eerst na verloop van tijd
merkbaar zou worden. Niettemin viel er bij sommigen reeds duidelijke
onrust te bespeuren, het meest nog bij degenen die stil en afzijdig voor
zich uit stonden te turen, zonder geprevel van hun lippen overigens. Maar
deze zwijgende dromers waren niet velen in de eindeloze rij, in zijn na-
bijheid voerde het gedempte snelle spreken van de vrouwen de boven-
.toon, verheugd als zij een taalgenote hadden gevonden tegen wie zij hun
klachten over opschieten en aanbranden van eten konden luchten. En
ook daar waar in weemoedige bedenkingen en opbeurende woorden
troost gegeven werd, zoals de oude freule en het ziekelijke meisje wissel-
den, daalde het gesprek soms rakelings tot lege inhoudloze schoothond-
jespraat - de onvermijdelijke stilte tussen herkenning en bezinning, die de
gemoederen beklemmend dreigde uit te drogen, werd er alleen door uit-
gesteld. Trouwens, ook Nerval Camman verkeerde in het verlammende
gevoel dat hij een bijzonder slechte film bijwoonde, die veel te lang ge-
rekt werd, de hoop dat er nog iets bevrijdends, iets enerverends ging ge-
beuren, taande allengs in een bittere nasmaak in hem weg. \Vanneer men
hem op aarde had verteld, bedacht hij, dat zo het hiernamaals zou zijn,
dan zou hij tegen zijn gewoonte in zeer smadelijk gelachen hebben, dan
zou hij schamper hebben opgemerkt dat hij veel voor mogelijk hield, maar
niet een dergelijke banale parodie van een kinderachtig sprookje. Hoewel
hij zichzelf daarbij bekennen moest, dat hij nog niet juist kon oordelen;
het z ou immers voorbarig zijn om uit dit wachten op te maken dat er
nietsveranderde, hij kon immers nog niet langer dan enkele seconden ge-
storven zijn. Hij was alleen op reis, begreep hij, zoals men dat wel placht
te noemen, hij was alleen op weg naar de eerste registratie en daaruit kon
hij geen voorbarige conclusies trekken. Hij voelde aan de gebonden stu-
wing van de mensen om hem heen, dat deze rij ter enerzijde door een
koord of hek werd ingeperkt, waarbuiten zich de heer zoëven had bege-
ven, naar links vond deze doorgang, verder van hem af, in een hoge wand
van dichte mist een natuurlijke begrenzing; het was ook mogelijk dat
achter deze wolken nieuwe rijen stonden opgesteld, maar deze gissing
kon hij niet bevestigd vinden. Nieuwsgierig om het hek of touw te zien
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rekte hij zich uit en trachtte tussen pelsmutsen en zomerhoeden door de
afscheiding te ontdekken. Hij zag alleen een wijde vlakte, van hetzelfde
grijze mos als de bodem waar hij nu op stond. Dieren liepen daar even-
wijdig met hen op in lange kudden, hij zag de lange halzen van giraffen
en de gedrochtelijke houdingen van apen die als versteend de mensen
gadesloegen, maar veel wanordelijker en onderling bevreesder dan de
mensen schenen deze beesten. Nauwkeurig keek hij naar de bodem toen
de schuifelende voortgang hem het uitzicht op de vlakte weer ontnam, het
mos was lepelvormig rond en breed, van grijze glans als parelmoer, hij
meende dat het rendiermos was hoewel hij deze soort nog nooit gezien
had. De grond veerde zacht wanneer de voeten gelijktijdig zich bewogen,
in zijn gevoel was deze vloer meer dan een meter diep. Het kwam hem
niet waarschijnlijk voor, dat zij zich ergens boven de aarde in de lucht
bevonden, de ruimte gafhem een gesloten indruk hoewel dit ook gezichts-
bedrog kon zijn, veroorzaakt door de wolkenbanken. Hij betwijfelde zijn
vliegtuigindruk van zoëven, maar kon zich ook geen duidelijker denk-
beeld vormen van het landschap, dat het midden tussen toendra en berg-
hoogvlakte hield.
Een verward gegons van stemmen richtte aller aandacht plots naar voren.
Een lange forse neger kwam de rij langs, kondigde zijn komst reeds in de
verte aan door een woud van uitgestrekte handen die papieren grepen en
zich daarna introkken als klauwen. De neger deelde inderdaad formulie-
ren uit, ieder kreeg een vel van hem en daarbij grijnsde hij alsof hij eens-
klaps duizenden bekeerlingen kon maken. Gedurig schoof hij kauwgom
in zijn mond heen en weer, waarbij zijn gave witte tanden als koralen
blonken. Veel tijd tot kauwen had hij echter niet, want bijna ieder riep
hem vragen achterna, zodra hij verder ging; er ontstond zelfs een achter-
waartse persing in de rij alsof men in zijn voetspoor mee terug wilde
lopen. De neger beantwoordde het veelvuldige geschreeuw om inlich-
tingen steeds met eenzelfde stereotiepe zin, met dezelfde onbewogen grijns
waarmee hij ongetwijfeld als M.P.-er dronken soldaten een luchtig tikje
op hun hoofd gegeven had, met een gummi knuppel die hen levenloos
ineen deed zakken. 'Vul in geboortejaar volgens jaartelling van land waar
u geleefd hebt', herhaalde hij op koopmanstoon, zonder evenwel naar
stemverheffing te streven. Eerst wanneer sommigen, moedeloos of onge-
duldig, aan zijn mouw begonnen te trekken, hem hinderden bij de uit-
reiking, aandringend op een nadere omschrijving of een vertaling in hun
eigen taal, eerst wanneer men hem opzettelijk belemmerde, verbrak hij
de eentonigheid van zijn bezwerende gebruiksaanwijzing door met een
binnensmondse vloek te mompelen, dat hij het ook niet wist en dat hij
slechts toevallig voor dit hulpkarweitje uitgekozen was. Hij scheurde zich
dan van de 'uitgestrekte handen los achter het hek, niet begrijpend waarom
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ieder hem zo zenuwachtig aanklampte, maar een zijdelingse blik naar de
dierenwereld achter hem dreef hem al spoedig weer binnen handbereik
van de massa terug. Hij transpireerde, deelde onvermoeibaar formulieren
uit, die hij in zijn helm bewaarde, als reikte hij brood aan hongerige men-
sen, met minder overtuiging herhaalde hij dat ieder voorlopig in zijn eigen
jaartelling moest blijven rekenen. Toen Nerval Camman uit de helm ge-
spijzigd werd, zijn formulier uitgriste boven dringerige handen, klonk de
schelle stem van een Yank voor hem uit de menigte op. 'Het zal voor jou
nog wel even duren zo eer je in de hemel komt, son of... ', de laatste
woorden tot de neger gingen in zijn keel verloren, verstomden onder de
bestraffende blikken van de mensen er omheen. Allerwegen was open-
lijke misprijzing van deze onbeschaamdheid, door een schuw zwijgen
trachtte men de vermetelheid tot een vergissing te beperken. Ook de
Amerikaan schaamde zich over zijn onberaden uitval, besefte het onge-
paste van de belediging, die alleen uit ingekankerde gewoonte viel te ver-
klaren. De neger deed alsof hij niets gehoord had, het zweet biggelde over
zijn wangen, hij had zijn witte helm weer opgezet en de papieren onder
zijn arm genomen. Het was of hij programma's van de komende feeste-
lijkheden verkocht, maar niemand had meer oog voor het bizarre van de
situatie, allen weerden de confrontatie met de nieuwe omstandigheden
krampachtig van zich af, verhulden zich in een hardnekkig stilzwijgen,
zich verdiepend in de lezing van het ontvangen formulier.
Ook Nerval Camman begon aandachtig de lijst met vragen te bestuderen.
De bovenste gegevens, gesteld in vele talen, leverden hem geen moeilijk-
heden op, met een stompje potlood dat hij in zijn broekzak vond noteerde
hij voorlopig de juiste antwoorden. Datum en jaartal van geboorte en
overlijden, beroep[en] tijdens leven kon hij nog zonder moeite uit zijn
geheugen invullen, bezwaarlijker werd het echter al toen hij aan de twee-
de serie vragen toekwam, die op omstandigheden en oorzaak van het
overlijden betrekking hadden. Aan de achterzijde van het vel moesten de
namen van voor- en nabestaanden worden opgegeven: de eersten tot in
de derde generatie, de laatsten zonder onderscheid in chronologische
verwantschap. Deze vraag liet hij voorlopig open, omdat hij alleen zijn
vrouwen kinderen vermelden kon, hij wist ook trouwens niet of het de
bedoeling was dat men het formulier reeds nu, staande en telkens vooruit
schuifelend, diende in te vullen, maar ook de anderen bogen zich aan-
dachtig en prevelend met vele monden over hun papier, een enkele leende
zijn potlood terwijl hij nadacht. De derde reeks van vragen had betrek-
king op burgerlijke aangelegenheden, die hij zonder veel inspanning kon
beantwoorden, hoewel het geheel hier bijzonder onoverzichtelijk werd
door verwijzingen en asterisken in één-, twee- en drietallen. Het slot van
de opgave voerde zijn verwondering ten top, op deze beide laatste vragen
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'heeft betrokkene een gaaf of defectief karakter' en 'heeft betrokkene
overeenkomstig of in afwijking van dit karakter geleefd' moest hij het
antwoord schuldig blijven. De aandacht van de wachtenden was nu vol-
komen afgeleid, menigeen slaakte diepe zuchten van inspanning en ver-
bazing, ieder kreeg diepe rimpels in het voorhoofd van het nauwkeurig
nadenken over zoveel bijzonderheden. Ook Nerval Camman dacht lange
tijd na over zijn doodsoorzaak, hij herinnerde zich vaag dat het met een
mislukte operatie in verband stond, maar hij durfde dit niet zonder meer
als reden te vermelden. Hij kreeg een gevoel van teleurstelling, als voor
een mislukt proefwerk, toen hij zag dat er vele gapingen waren gebleven
op de stippellijnen van zijn vel, hij vroeg zich af hoe de analphabeten in
deze rij het moesten maken. Zijn oog viel op een voetnoot aan de onder-
zijde van de voorkant, tot zijn vreugde las hij daar dat alle vragen met
een *] gemerkt door de beambte konden worden ingevuld, met **] en
***] zelfsuitsluitend door beambten mochten worden ingevuld. Met deze
beperking rekening houdend herzag hij het resultaat, het bleek dat hij
het aantal vragen reeds voor de helft had ingevuld. Hij hielp een Bedouine
in een wijde slobberende burnous, maar de gebarentaal mislukte jam-
merlijk. De meer ontwikkelden die konden schrijven en één der aange-
geven talen machtig waren bleken zeer weinig geneigd om inmenging van
anderen te dulden - toen hij toevallig naar het formulier van de adellijke
duitse dame keek, hield zij verontwaardigd haar hand op het blad. Blijk-
baar heerste algemeen ontstemming over deze procedure, maar nie-
mand uitte openlijk een klacht, er was ook niemand die men aan kon
klagen, slechts werd de stilte van het wachten geladen met een weerspan-
nige wrok en onderlinge achterdocht, als was men bang elkander op een
gaaf karakter te betrappen. Opluchting kwam eerst na geruime tijd, toen
er een voorwaartse beweging in de queue ontstond, die langer dan de
gebruikelijke oprisping duurde: men schuifelde nu zonder onderbreking
voorwaarts, langzamer weliswaar, niet met haastig schokken, maar niet-
temin aanhoudend en geleidelijker. Waar het mensenlint zich naar de
witte nevelwanden afboog begon de eerste scheiding: een bruingebrande
joviale man zag daar de binnenkomenden scherp aan en duidde met een
enkel woord hun bestemming aan. Tot elke nieuwe groep van tien, die
tot hem toegelaten werd, zei hij, dat de registratie door de drukte zo
overbelast was, dat men tijdelijk deze voorlopige grove indeling moest
volgen, hij verzocht een ieder om zoveel mogelijk mee te werken en niet
door ongeduld of persoonlijke bezwaren hinderlijke belemmeringen te
scheppen. Hij kon een leraar of een rechter zijn, dacht Nerval Camman,
of misschien een hooggeplaatst ambtenaar, maar ook - en dat vooral
stelde ogenblikkelijk een ieder weer gerust - was deze man een mens:.uit
de vorsende blik waarmee hij iedereen doorboorde sprak hoogstens
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toegewijde mensenkennis, maar in geen geval iets bovenaards. Dit feit,
dat hij nog altijd één der hunnen was, evenals de neger, waarborgde een
soepele gang van zaken, hoogstens benijdden sommigen hem een uitge-
stelde sterfelijkheid. 'Voorbereid of onvoorbereid?' vroeg hij vri~ndelij~
tot slot aan ieder die hem moest passeren - waar het antwoord uitbleef
werd men met een zacht maar beslist gebaar terzijde door een doorgang
in de mist verwezen. Ook Nerval Camman begreep de bedoeling van
deze slotvraag niet terstond, maar hij bezat nog zoveel tegenwoordigheid
van geest dat hij prompt met een wedervraag beantwoordde 'waarop
voorbereid?'. Dit antwoord, tezamen met de indruk van het ingevulde
formulier, bleek voldoende voor een afzonderlijke indeling. 'Ingang drie',
knikte de man naar achter, 'nummer 19/'2/4'. Verwonderd liep Camman
verder, de adellijke dame, evenals de Yank, waren in de nevelgrot ver-
dwenen, die de weg der grote massa scheen. Hij vroeg zich af, waarom
hem deze onderscheiding te beurt viel, willekeur leek hem buitengesloten,
daarvo0I: was de toon te overtuigend. Hij keek naar de cijfers die met
rood potlood bovenaan het formulier gekrabbeld waren, zij gaven bij
elkaar geteld precies zijn leeftijd aan, maar hij bemerkte dat als verkla-
ring dan het jaartal 19'24 als zijn geboortejaar nog aannemelijker en een-
voudiger klonk. Het werd hem echter weldra duidelijk, waarop de eerste
onderscheiding berustte: de weinigen die voor hem liepen over het pad
lang de wolkenbank, zoekend naar de aangeduide poorten in de mist,
droegen bijna allen iets in de hand: deze een simpel pakje brood, gene
een zwartleren boekje, anderen een kruis, een sieraad of een wapen in
verguld metaal. Ongeacht hun rang of stand hadden zij allen zich voor-
bereid op de tocht aan gene zijde van het graf, ontdekte Nerval verdrietig
en allen zonder onderscheid, in geestelijk gewaad zowel als in natuur-
kledij, liepen de derde ingang aandachtloos voorbij. Bij deze poort, be-
stemd voor hem, weifelde hij. De man die hem beoordeeld en gewezen
had kon zich immers ook vergist hebben, hij had zelf gezegd dat er teveel
passanten waren en dat men een voorlopige indeling moest maken om
vertraging te voorkomen, ongetwijfeld konden door vermoeidheid slor-
digheden en vergissingen ontstaan bij deze grove scheiding en bovendien
was deze man één der hunnen en dus nog niet met foutloos inzicht be-
giftigd. Maar de overweging kwam te laat, besefte Nerval Camman, wan-
trouwig begaf hij zich op pad door de tunnel van poort drie. Ongehin-
derd zonder anderen te zien bereikte hij de eerste pleisterplaats.

De stad was eigenlijk geen stad, maar een wijk, een tuindorp, een uit-
groeisel van een verdwenen wereldstad. En deze stad was ook niet echt,
maar nagebootst, reeds bij zijn binnenkomst zag hij direct, dat de muren
van een so<?rtgecartonneerd papier waren, kunstig bijgeschilderd tot de
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illusie van baksteen was ontstaan. De weg erheen was smal geweest en had
hem langs een open sneeuwen vlakte in de wolkenvelden gevoerd, die op
een vliegveld leek. Maar dit kon ook gezichtsbedrog geweest zijn, be-
greep Nerval Camman, hoe zou een vliegtuig ooit kunnen landen tussen
zoveel laaghangende bewolking? Bovendien had hij bemerkt, dat zijn
gezichtsvermogen langzaam zwakker werd; als hij zijn blik op een ver
verwijderd voorwerp richtte, kostte het hem moeite dit onmiddellijk weer
los te laten en elders iets te onderscheiden, bovendien vloeiden kleuren en
omlijningen soms ineen tot een troebel trillend beeld. Niettemin lag de
stad heel duidelijk nu voor hem: de huizen ',varen van normale grootte,
de straten waren alleen iets nauwer dan hij zich herinnerde dat ze moes-
ten zijn, maar een autobus zou toch in elk geval nog door de hoofdstraten
kunnen rijden. Ondanks deze schijn van echtheid was er echter onweer-
sprekelijk de nevenindruk, dat deze stad slechts een tijdelijke functie had,
dat zij inderhaast uit noodgebouwen opgetrokken was: zij leek een gigan-
tisch reclame-object, daar voor één kermisavond neergezet door een even
machtige als grillige samenwerking van bouwers en architecten, bestemd
om na het baldadig feest te worden geslecht.
Hij probeerde het stadsbeeld te herkennen: er was iets in de vormgeving
der bouwsels, in het patroon der straten rond het centrum, dat hem on-
middellijk en onweerstaanbaar deed denken aan de stadswijk waar hij in
zijn jeugd gewoond had, zo sterk, dat hij naar vertrouwde hoekjes en
binnenplaatsen begon te zoeken met overleg. Maar op essentiële punten,
staande op een hoek waar hij het perspectief der rooilijnen herkende, was
er dan opeens ook weer verschil met vroeger, een hinderlijke afwijking die
de gelijkenis wreed verstoorde: het bordpapier maakte een belachelijke
indruk waar lichten brandden in de huizen, de bestrating leek op week
geworden asfalt, een deel der mensen liep volkomen naakt, de speelgoed-
mechaniekjes op het trottoir werden niet verkocht, maar de venters lieten
deze met een domme grijns alleen voor hun genoegen dansen. Deze
wijzigingen kwamen hem voorlopig onaanvaardbaar voor, hoewel hij
inzag dat van verandering ofvan verzet geen sprake zijn kon. De bomen
en de struiken stonden zonder groen voorzover hij hen herkende, maar
deze herfststemming werd aanmerkelijk getemperd door het donker groen
van tropische en subtropische flora, doorschoten op de pleinen met zwoele
bloemen in geschrokken kleuren, Japanse lelies, tijgerkelken, flamboyants
en vele andere waarvan hij nàam noch herkomst kende. De mensen, voor-
al de nog geklede, hadden grote haast, als moesten zij zich in een oogwenk
voorbereiden op een jarenlang verblijf. Toch was er niemand die hen aan-
wijzingen gaf, geen herkenbare drager van enig gezag, ieder werd klaar-
blijkelijk gedreven door een strakke levenloze ernst, een zakelijk plichts-
besef, dat hen ordelijk en zonder bijgedachten door elkaar deed gaan. Er



BERNARD VAN DELFSHAVEN

was trouwens geen verkeer, het stadsbeeld werd daardoor welhaast
middeleeuws ofkon aan oorlogstijd doen denken. Zelfs de kooplieden met
het speelgoed lieten hun mechaniekjes waardig en ernstig over het asfalt
huppelen, zonder zich om de voorbijgangers te bekommeren, als werden
zij per afgelegde kilometer uitbetaald.
Op een smal plein herkende Nerval Camman opeens het huis, waarin hij
in zijn schooltijd met zijn ouders had gewoond. Er huisden vreemde men-
sen in, zij zaten bij een rossig schemerlicht achter de ramen en keken in
de straat met lege blikken van verveling. Hij voelde zich ontzet, er werd
hem iets ontnomen zonder dat hij aan kon duiden wat, maar waarover
hij tot nog toe macht gehad had. Hij wilde naar de school toe lopen aan
de overkant om op het hekje rustig af te wachten tot men zijn goed recht
zou erkennen, tot men het huis voor hem ontruimen zou, maar de school
was er niet meer - tot zijn grenzenloze verbazing ontdekte hij een gewel-
dig warenhuis, waarvan de gevel loodrecht oprees, zo hoog, dat het dak
buiten zijn oogbereik viel. Verbaasd met weldra sterke nekkramp zag hij
op tegen het gebouw, de stijl was zeer modern, de verdiepingen waren
alle op de ware grootte, maar de bordpapieren buitenwand, het gedemp-
te bleke licht en het gegons der talloze bezoekers binnen vormde een
vreemd contrast met het eertijds sombere en stille schoolgebouw, als was
het overnacht in een monsterlijk groot poppenhuis herschapen. Het
was vreemd, vond hij, dat men blijkbaar moeite noch kosten had ge-
spaard om deze eendagse kermisstad zo amerikaans mogelijk op te zetten,
het leek hem een onnodige verkwisting van geld en energie en zeker in de
hemel had hij zich dit zakelijke nimmer kunnen voorstellen. Waarbij hij
overigens zich toe moest geven, dat hij nog niet in de hemel, maar in het
eerste doorgangskamp was aangekomen, misschien veranderde er later
veel ten goede.
Door een brede draaideur ging hij binnen. Een portier vroeg hem zijn
formulier, verwees hem na een vluchtige blik op het papier naar de
zevende verdieping. Een lift bracht hem in snelle vaart omhoog, niet
rechtstreeks maar spiraalgewijs. Door de matglazen wand kon hij zien,
dat er wel tien of twaalf liften als slingerplanten door elkaar bewogen,
allen om dezelfde as, maar in verschillende spiralen. Op de zevende
étage stapte hij uit, verwonderd als een koper die al zijn behoeften op
eenmaal kan bevredigen, maar niet meer weet wat hij het eerste nodig
heeft. In het midden van het warenhuis, achter een ronde balustrade van
crêmekleurig hout, gaapten de ronde openingen van de verdiepingen, als
had men met een appelboor het klokhuis uitgesneden. Daar ook steeg het
geroes van stemmen het luidruchtigst op, daar kon hij in een blinde diepte
staren tot aan de begane grond, daar schalden ook bij tussenpozen uit
luidsprekers korte aanwijzingen voor de bezoekers, maar muziek werd
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niet gegeven. Op goed geluk liep hij naar een verkoopster, die vlakbij
achter lange glazen stands vreemdsoortige voorwerpen sorteerde, meest
sieraden van zeer uiteenlopend karakter.
'Mijn naam is Nerval Camman,' zei hij zeer beleefd en stak zijn hand uit
naar het meisje. 'Strangli', antwoordde ze vriendelijk, 'waarmee kan ik u
van dienst zijn?' Hij toonde haar zijn formulier, ze overzag het vluchtig,
maar scheen er geen nadere aanwijzingen in te kunnen vinden. 'Dat zal
wel goed zijn', zei ze minzaam, 'ik heb er ook niet veel verstand van.'
Ze gaf hem het papier opgevouwen terug. 'U kunt hier al uw kostbaar-
heden afgeven,' vervolgde ze, 'dan loopt u verder deze verdieping maar
rond in de richting van de wijzers van de klok, dan vindt u het vanzelf en
dan komt u hier weer uit.' De bedoeling werd hem nu ook duidelijk, na-
dat hij de verdieping rondgezien had: de mensen die hij langs de toon-
banken zag lopen, gaven op elke plaats de daarvoor bestemde voorwer-
pen en kleding af, door de bonte verscheidenheid van hun bezittingen en
lijfdracht waren vele afdelingen en stands nodig. Het drong nu ook tot
hem door, dat de naakte mensen buiten reeds in dit gebouw geweest
waren, de anderen, gekleed nog zoals hij, hadden vermoedelijk nog an-
dere bezigheden te verrichten, van meer formele of administratieve aard.
'Is dit het laatste stadium?', vroeg hij aan het meisje, denkend opeens aan
een demobilisatiecentrum voor teruggekeerde militairen. Ook zij was
reeds geheel ongekleed, evenals de andere verkoopsters hier, ze droeg
alleen een zilveren horloge, een armband en een kralen halssnoer. Hij
stelde tevens vast, dat zij bij haar leven wel een zeer aantrekkelijke vrouw
geweest moest zijn, alleen haar gezicht was reeds opvallend bleek en in
haar hals vertoonden zich reeds grauwe rimpels als van gekreukeld per-
kament. Ze betrapte hem op zijn tersluikse blik, waarin herinnering be-
lustheid temperde tot weemoedige beschouwing. Niet zonder trots toch
glimlachte ze hem toe, zag daarna peinzend naar zichzelf als ontdekte ze
eerst nu, te laat, de schoonheid van haar eigen lichaam. 'Ja, we zijn nu
toch wel heus dood', zei ze droevig bij zichzelf, als zag ze op haar buik en
boezem reeds de tekenen van naderend bederf. Het antwoord prikkelde
hem tot verzet, hij stak zijn hand uit om haar arm te voelen, benieuwd
opeens of zij al koud zou zijn. Maar ze trok haar arm schielijk terug en zag
hem geschrokken aan. 'Niet doen,' zei ze zacht verwijtend, 'dat moet je
nu toch niet meer doen, dat kan toch niet. 'Ze vatte teder met haar hand
het glanzende' horloge vast". 'Vroeger, als de mannen mij aanraakten,
stond altijd mijn horloge stil... raak me nu niet aan, want mijn horloge is
het enige dat nog tikt.' Beschermend legde ze haar hand over het glas,
bracht het horloge naar haar oor en luisterde geduldig. Verheugd dat het
mechanisme nog geen dienst geweigerd had, lachte ze vergevingsgezirid
de bezoeker toe. 'Dat kun jij ook nog niet weten,' schudde ze haar blonde
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haar naar achter, 'ik ben al een paar seconden verder danjij. Het is alleen
zo maar een onschuldige hobby van me om te zien hoe lang dit horloge
mij zal overleven, ik denk niet dat iemand me dat later kwalijk zal nemen,
denk je wel?' 'Ik denk het ook niet,' trachtte hij haar twijfel weg te
nemen. 'Ik vind, dat jij een mooie naam hebt... Nerval Camman ... ik
geloofdat ik wel vanjou zou hebben kunnen houden,' peinsde ze verder,
zonder zweem van raffinement. De mijmering werd onderbroken door
nieuwe klanten, het meisje Strangli nam een zilveren broche aan van een
javaanse, cr kwamen opeens drie vier mensen tegelijk uit de lift. Een
negerin met ringen door haar neus en oren gaf enige strubbeling, zij
wilde deze sieraden wel afgeven, maar kon cr geen beweging in krijgen
zonder haar aangezicht afgrijselijk te schenden. Het meisje Strangli maak-
te haar duidelijk, dat ze bij de eindcontrole nadere inlichtingen kon krij-
gen, waarschijnlijk mocht zij deze ringen wel behouden.
Nerval Camman kon zijn blik niet van haar afhoude~, haar argeloze
woorden bleven in zijn gedachten haken en maakten hem onrustig. Het
verwonderde hem dat hij zich zo lichamelijk kon voelen, nog ongeruster
legde hij de hand op zijn hart, haar opmerking over het tikken bracht
hem plotseling op een vreemd vermoeden. Heel flauw bespeurde hij
inderdaad de klopping van zijn hart, het bleef niet stilstaan onder de
verbijstering van deze ontdekking, hij wist niet wat hij er van denken
moest. Weliswaar verklaarde dit levensteken onmiddellijk zijn schuchtere
poging om het meisje Strangli aan te willen raken, maar evenzeer drong
het verwarrend tot hem door, dat er iets niet klopte, dat er althans niets
behoorde te kloppen in hem, wilde hij zichzelf en zijn aanwezigheid hier
kunnen rechtvaardigen. Hij schaamde zich bijna, maar durfde de reden
van zijn plotselinge verlegenheid niet goed verzwijgen, ook was hij nog
niet geheel overtuigd, dat hij wel goed gevoeld had. Nadat de nieuwe
golf bezoekers afgehandeld was, kuchte hij achter zijn hand om de aan-
dacht van het meisje Strangli te trekken, zij was verbaasd dat hij nog
steeds terzijde van haar toonbank stond."'Voel eens,' zei hij met een on-
natuurlijk rode kleur, wijzend naar zijn hart. Aarzelend, niet wetend wat
ze hiervan denken moest, schoof ze haar hand onder zijn slipover, hij
hield de ogen neergeslagen naar een grote moedervlek juist tussen haar
borsten. 'Het klopt nog,' riep ze in verwarring uit, haar hand terugtrek-
kend alsof hij een besmettelijke ziekte meegedragen had tot hier. 'Wat
moet ik nu doen ?' stamelde hij, een hevige aandrang van tranen onder-
drukkend. Het meisje Strangli stond nu zichtbaar eveneens in verlegen-
heid, ze deed een weifelende poging om haar lichaam aan zijn blikken
te onttrekken, maar ze begreep dat zij in elk geval onaantastbaar was
geworden en dat gebrek aan schaamtegevoel hier ook gebrek aan schuld
betekende. 'Laat mij je formulier dan nog eens zien,' zei ze hulpvaardig,
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'ik kan me niet voorstellen, dat er een vergissing zou zijn gemaakt.' Hij
toonde nogmaals het papier, aandachtig spreidde zij het voor zich uit en
bestudeerde de gegevens. 'De datum van overlijden heb je zelf al inge-
vuld,' zei ze berispend, als had hij zich aan fra'ude bezondigd. 'Natuurlijk',
knikte hij, 'je loopt toch niet altijd met je hand op je hart, ik kon toch niet
weten dat ik nog niet overleden was.' Hij hoorde, dat hij luider sprak dan
gewoonlijk, het gaf hem een akelig gevoel, dat hij zichzelf stond vrij te
pleiten, omdat hij zich tot nog toe niet van schuld bewust geweest was.
'En waarom heb je de doodsoorzaak dan niet ingevuld?' vroeg ze zonder
opzien, met haar vinger de kolommen vragen afdalend. Hij gaf geen ant-
woord, knikte slechts ten teken dat hij het formulier ten tweedenmale
evenzo gebrekkig in zou vullen. Ongeduldig zag het meisje Strangli op,
vorsend naar een nadere verklaring, zij voelde zich nu reeds geheel ver-
bonden met de anderen, die hier te goeder trouw gekomen waren, zij
stond afwerend tegenover deze indringer en vervalser. 'Waarom heb je de
doodsoorzaak niet ingevuld?' herhaalde ze haar vraag. Hulpeloos zag hij
haar aan, hij kon zich niet herinneren, waarom hij dat vergeten had, toen
hij in de rij stond. 'Staat er geen asterisk bij?' boog hij zich voorover om
nauwkeuriger te zien wat cr gevraagd werd en wat hij verzuimd had op
te schrijven, bedenkend ook dat vragen met een ster door de beambten
mochten worden ingevuld. 'Nee, er staat geen ster bij, die vraag had je
zelf moeten beantwoorden,' zei ze streng, onwillekeurig verder van hem
afschuivend, 'je weet toch wel, hoe je hier gekomen bent?' Onthutst, ver-
legen als een schooljongen, zag hij haar aan, haar grote blauwe ogen kre-
gen nu een strakke glazen uitdrukking, waarin hij zijn verwarring sterk
weerspiegeld zag, waarin hij zichzelf bespeuren kon ais een miezerig klein
levend mannetje, dat een aanslag op de eerbaarheid en op het goed fat-
soen gepleegd had en nog net bijtijds gegrepen was. 'Ja, ik behoor te
weten, hoe ik hier gekomen ben,' stotterde hij, het redelijke van haar
vraag beseffend. Krampachtig zocht hij naar het juiste antwoord, er
moest een antwoord zijn op deze schoolse vraag, maar hoc hij zocht in
zijn geheugen, een afdoend antwoord viel er niet te vinden. Hij krabde
aan zijn slaap en staarde hulpeloos over haar heen naar het roomwit
plafond van de verdieping, waarin barsten en scheuren liepen als in por-
celein. 'Ik weet nog wel, dat ik geopereerd moest worden,' zei hij zuch-
tend, met moeite afdalend in vage herinnering,' en ikweet ook nog, dat er
niet veel kans op overleven was... ik vermoed dat ik op de operatietafel
overleden ben.' Zijn antwoord klonk niet bijster overtuigend, hij voelde
onder het spreken reeds dat hij had gefaald, dat hij in zijn taak tekort-
geschoten was, dat de juffrouw hem zijn proefwerk smalend terug zou
geven, hem de klas uit zou sturen met het vernederende adjectief van
oliedom. 'Hier,' zei het meisje Strangli met metalen stem, 'ga met je
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formulier maar eerst naar het inlichtingenkantoor. Je kunt hier nu niet
behandeld worden, dat zou maar pijnlijke gevolgen kunnen hebben. Ik
heb nog nooit zoiets meegemaakt.' Ze wendde zich bruusk van hem af,
geslagen en beledigd liep hij naar de lift.
Onder het afdalen trachtte hij zichzelf te rechtvaardigen, zich moed in te
spreken, het meisje Strangli wist er immers ook niets van. En dat ze zoiets
nog nooit eerder meegemaakt had, toornde het verweer tegen zijn veron-
gelijktheid in hem op, dat was al evenmin iets verwonderlijks, want zij
was hier ook pas voor de eerste keer, hij betreurde het bijna dat hij geen
vrouw was, dan zouer niets bijzonders zijn gebeurd, dan zou het niemand
opgevallen zijn, dat hij nog in leven was, dat hij een onbegrijpelijke uit-
zondering vormde in deze angstwekkende stad. Maar buiten overwon
hem weer het beangstigende gevoel betrapt te worden op een schande,
hij liep hier zichtbaar als een vreemde, niet in de letterlijke aardse zin,
maar als een zelfmoordenaar in vroeger tijd, die men een christelijke be-
grafenis weigerde. Hij spon zich in de angstwaan in, dat men hem uit-
gestoten had, de mensen, en vooral de naakten, bezagen hem met ach-
terdocht, alsof hij weldra als een wulps verscheurend roofdier op hen af
zou kunnen springen. Onwillekeurig sloot hij zich bij de geklede mannen
aan, dezen tenminste liepen grotendeels in grote haast heen en weer als
ijverige zakenlieden, zonder aandacht voor de vrouwen ofvoor de omge-
ving. Maar hij vermeed hen aan te spreken, hen te vragen tot wie hij zich
met zijn problemen kon wenden, vrezend dat zijnstemgeluid onmiddellijk
het vreselijk geheim, het leven in zijn inborst, zou verraden. Onder het
doelloos dwalen door de stad werd hij zich eveneens bewust, dat in zijn
oogopslag iets lag, dat anderen ontbrak, een peilend zoeken naar wat deze
doden misten, een begerig tasten naar geheimen van zijn medemensen,
een hunkerend verlangen om de kiemkracht van het leven op te sporen,
te vinden, bloot te woelen in deze marmeren gedaanten, die als halfgoden
door de straten schreden, die geen wilskracht en geen wellust meer schenen
te bezitten. Hij sloeg bevreesd de ogen neer, schuw zijn weg afzoekend
langs de grond, hij vermeed opzettelijk de woningen in te zien, waar man-
nen en vrouwen in voldongen rust bij schemerlampen wachtten, waar de
vrede achter papier-maché voorgoed scheen neergedaald. Als een ver-
doemde ging hij eenzaam rond, zich reeds verraden wetend door de blos
van levenslust op zijn wangen.

Eerst aan de rand van deze trucstad zag hij om zich heen, een grasveld
werd gescheiden door een singel van wat een spoorbaan leek, een zwarte
gruizen vlakte vol van sintels, met glimmend laaggespannen draden. Hij
meende deze singel, met de laatste huizenrij als een lange transparante
afscheiding achter zich, eerder gezien te hebben, het vaag besef kwam
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in hem op, dat aan het eind van deze singel het lunapark moest liggen,
waar hij als kind verwoed gespeeld had. Voorzichtig tastend met zijn
voeten naar mogelijke versperringen, die als boobytraps gespannen kon-
den zijn, waagde hij zich verder de duisternis in, de spoordijk op, die
wellicht een uitloper was van de rutschbaan, waar razend snelle scooting-
cars vol uitgelaten mensen aanstonds als vonken voorbij zouden vliegen.
Op de graswal keerde hij zich om en zag naar de avondlijke stad, een
rosse gloed van neonlichten hing als een verraderlijke vlek tegen de duis-
tere hemel, van ver drong het ruisende gegons van mensen tot hem door,
niet hinderlijk uitbundig, maar toch zo sterk, dat hij in zijn eindoordeel
bleef weifelen tussen kermisdorp en onaards verblijf van bleke slapers en
onmachtige dromers. De contouren waren van een echte stad, zoals hij in
zijn land gekend had, maar het onheilspellend voorgevoel beving hem,
door welke oorzaak bleef hem onbekend, dat deze avond nog dit stedelijk
conglomeraat zou worden opgeheven, uitgewist door een vaste aarzelloze
hand, die deze tijdelijke schepping als voltooid zou beschouwen en een
nieuw gedachtenspinsel wenste op te bouwen. Maar hij weet deze inval
aan het lijfelijke leven, dat hem nog steeds niet had verlaten, de verwarring
in zijn denken moest een oorzaak in hemzelf hebben, begreep hij, zolang
hij nog niet in staat was om deze stad te zien als doorgang naar het vol-
strekte hiernamaals, als het laatste troebel kroos naar helder en door-
zichtig water, waar hij als een plant zou wuiven op de bodem.
Huiverend wendde Nerval Camman zieh om en liep de sintelvlakte van
de spoorbaan over. Heel langzaam trok de zwarte nevel van de duisternis
zich voor zijn ogen op, ter rechterzijde schemerde een woud, een geweldig
oerwoud, als een massieve klomp lianen en boomstammen met ondoor-
dringbaar bladerdak. Schaduwen van dieren zag hij daar bewegen, slui-
pend sommige als levend laaggewas, strak en hoog opgericht andere als
verstarde monsters van voorhistorische omvang, ingeklemd en vergroeid
met de bomen, met ogen die venijnig lichtten, geelgroene spleten als af-
geschermde koplampen van de jungle, loerend als een buitenwacht. Het
dichte oerbos scheen reeds op de breukrand met het laagland duizend-
voudig sterk te leven, soms klonk een brul als hoorngeschal, waarop koren
apen dof krijsten als stotende machinegeweren. Vol ontzag zag Nerval
Camman naar links, een tweede stad onthulde zich daar in de schemer,
een gans andere stad van spitse kerktorens, minaretten, tempels en stom-
pe koepels van moskeëen, gesluierd in een wazig licht, dat van brandende
wierook slechts afkomstig. scheen. Huizen kon hij niet ontwaren, wel zag
hij op een plein een grote mensenschare op de knieën liggen, de handen
gestrekt voor het gebogen hoofd. Devoot in vroomheid lagen zij verzon-
ken, hun eentonig geneurie droeg ver in de nachtelijke stilte. Onmiddel-
lijk begreep Nerval Camman, dat dit de stad der voorbereiden was, hier
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waren zij verwezen, die hij bij zijn ingang verder had zien gaan, uit aller
heren landen. Toch benijdde hij hen niet, met een laatste blik trachtte hij
zich te overtuigen, dat de mensen in die stad geen bijzondere voorrechten
genoten, het kwam hem zelfs wel geriefelijker voor om in een huis te wo-
nen. Geruster ging hij terug, van plan een woning op te zoeken, waar hij
alleen en ongestoord op het einde zou kunnen wachten. In het verlengde
van de huizenrij langs de singel, waar hij meende dat de eigenlijke stad
zoals hij die in zijnjeugd gekend had moest beginnen, vond hij een alleen-
staande lege villa, met fundament en onderbouw van steen. Het landhuis
was zeer comfortabel ingericht, hij meende, dat het voor de aannemers
bestemd was, of voor zeer hooggeplaatste bezoekers van de stad.
In een rieten ligstoel bleef hij een tijdlang zwijgend voor zich uit staren,
weldadig zonk de lmve stilte van de avond over hem. Boven de bomen en
struiken van de tuin, verdwaalde schamele uitlopers van het woud, fon-
kelden sterren aan de hemel, zij schenen van hun plaats geschoven en op
een melkwitte band opnieuw in andere formatie vastgeprikt. Uit de
schemer van de tuin maakte zich na enkele ogenblikken een harige ge-
daante los. Verwonderd, maar niet beangst, zag hij het opgerichte dier
naderen, omzichtig spiedend naar gevaar. Het bleek een zwarte gibbon,
die zich ui t het veilig woud gewaagd had, gedreven door nieuwsgierigheid.
Onbewegelijk bleef Nerval Camman zitten, wanneer hij goed begreep,
behoorde het dier nu geen angst meer voor de mens te hebben. Maar de
aap had zich klaarblijkelijk nog niet met de veranderde omstandigheden
vertrouwd gemaakt, in waggelende lome gang, de lange armen afhan-
gend tot de grond, kwam hij naar de voorgalerij, waar langs de muur een
ijskast stond. Geen gevaar bespeurend in het donkere binnenhuis greep
het dier de nikkelen handle en wrikte de deur open. Langzaam, met kleine
oogjes om zich heen loerend, haalde hij een tros bananen uit de kast. Ver-
wonderd schoof Nerval Camman overeind uit zijn liggende houding, het
drong tot hem door, dat de aap honger had, hij knoopte er onmiddellijk
de conclusie aan vast, dat het dier dus ook nog levend was. Het verheugde
hem een lotgenoot te vinden. De gibbon zag onmiddellijk de mens, hij
plukte bliksemsnel één banaan afvan de tros en hing de overige vruchten
tergend langzaam, demonstratief, weer in de ijskast op hun plaats terug.
Met knipperende oogjes van steels genot verwijderde hij zich achterwaarts,
de afstand met de naderende mens zorgvuldig bewarend. De gestolen
banaan hield hij arglistig op zijn rug verborgen, eerst in het duister van
de achtertuin keerde hij zich lenig om en verdween met lange schomme-
lende sprongen tussen de heesters. .
Ontnuchterd ging Nerval Camman terug in het binnenhuis, hij vroeg
zich af of de macht der gewoonte dan wel de honger het dier tot deze
schalkse daad gedreven had, tenslotte moest hij om het kluchtig voorval
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lachen. Zelf voelde hij in het geheel geen honger, hij kon zich ook niet
goed voorstellen, dat de mensen hier in deze stad nog honger konden heb-
ben, waar zelfs de zinnelijke prikkels van het bloed alleen nog in de her-
innering schenen voort te leven. Hij dacht weer aan het meisje Strangli,
hij voelde een onbedwingbaar verlangen in zich opkomen om terug te
gaan naar het warenhuis en met haar te praten, maar hij begreep wel,
dat zijn drijfveer niet bijzonder nobel was hier. Afleiding zoekend boog
hij zich weer over het formulier, trachtte alle vragen na zorgvuldig gé-
heugen- en gewetensonderzoek te beantwoorden en de reeds gegeven
antwoorden nauwkeuriger te formuleren, maar het was of zijn herinne-
ringsvermogen met de minuut verzwakte en de gebeurtenissen naar het
verleden toe steeds meer verbleekten: hij kon zich nu niet eens meer voor
de geest roepen waar en wanneer hij was getrouwd, hoeveel kinderen hij
reeds had en of er reeds gestorven waren. En ook de oorzaak van zijn
dood bleef in het duister, er stond een hoge wand tussen zijn aardse leven
en het heden en als hij terugdacht was het of hij vroeger op die wal ge-
staan had, alles helder overzien had, terwijl hij nu niet meer in staat was
om over deze plotseling opgeworpen en snel groeiende barricade heen te
zien, gehinderd als hij bovendien nog werd door het vage vermoeden, dat
er achter deze muur inmiddels wel heel veel veranderd en vergroeid moest
zijn. Hij staakte zijn vergeefse pogingen en besloot de stad weer in te
gaan, het inlichtingenbureau op te sporen, waar men de vragen voor hem
in kon vullen. In zijn hart verwonderde hij zich, dat de administratie hier
niet grondig en degelijk en allesomvattend was, het gaf een vreemd gevoel
van ongerustheid, dat men zelf de nodige gegevens diende te verschaffen.
De wandeling door de nauwe straten beviel hem ditmaal beter dan de
eerste keer, de avondschemering verborg de rode huidskleur van zijn
wangen, zodat hij niet meer zo bevreesd was voor de argwanende blikken
der voorbijgangers. vVeliswaar bevonden zich nu nog slechts heel weinig
geklede mensen op straat, maar de duisternis, ternauwernood door schaar-
se straatverlichting opgewarmd, onttrok ook dit verschil goeddeels aan
het oog, evenals de felle naaktheid van de lichaamsvormen werd getem-
perd tot bleek albast. De angst beving hem hierdoor echter, dat hij te
laat zou komen, dat zijn geval niet meer op tijd zou kunnen worden af-
gehandeld, dat hij ook de volgende dag als een gebrandmerkte zou zijn
gedoemd hier rond te dwalen als toerist. Onwillekeurig versnelde hij zijn
schreden, een mongool in ruwe pels klampte hem aan, verheugd dat hij
een lotgenoot gevonden had die evenmin de juiste weg kon vinden. Hoe-
wel zij geen woord van elkaar begrepen, draafden zij eendrachtig door
de straten, zwetend onder hun benauwde kleding, die als een nutteloze
last zwaar op hen woog. Na een vergeefse speurtocht naar het inlichtin-
genkantoor, dat vermoedelijk al gesloten was, stonden zij tenslotte weer
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voor het warenhuis, waar op de meeste verdiepingen het licht reeds ge-
doofd was. Met omslachtige gebarentaal beduidde Nerval Camman zijn
metgezel om dan in godsnaam maar naar boven te gaan en het vereiste
ritueel desnoods zonder voorbereiding en zonder machtiging uit te voeren.
Op de vijfde verdieping liet de mongool hem in de steek, op de zevende
verdieping stapte Nerval Camman uit. Er heerste doodse stilte in de zaal,
alle bedienden waren reeds verdwenen, in ordelijke vakken lagen siera-
den, wapenen, kledingsstukken, handbagage en andere niet nader te
herkennen dingen als verloren voorwerpen op de nieuwe dag en nieuwe
eigenaar te wachten. Het deed hem even pijn, dat hij het meisje Strangli
niet meer zag, maar er was nu geen tijd voor overbodige bedenkingen.
Haastig ontdeed hij zich van zijn kleding, deponeerde vulpen, potlood en
horloge op haar toonbank en strompelde vervolgens in het halfduister
langs de afdelingen voor bovenkleding, hoofdbedekking, schoeisel en
onderkleding, zoveel mogelijk naar soortgelijke europese kledingstukken
zoekend om het personeel de volgende ochtend geen overbodige ver-
warring te berokkenen. Naakt en herboren keerde hij op het punt van
uitgang terug. Nog even stond hij in gedachten stil bij Strangli's toon-
bank, weemoedig zich herinnerend hoe zij hem daar te woord gestaan
had. Hij zag haar rijzige gestalte weer, haar fiere boezem en de zachte
welving van haar wiegelende heup, opeens werd het hem duidelijk, dat
haar gezicht de lokkende uitdagende trekken van zijn eerste liefde had
gehad, zij was het evenbeeld van zijn jeugdvriendin, dat hij eerst nu
herkende. De verrassende ontdekking deed geen pijn, er was alleen ver-
wondering, dat hij dit nu kon denken, er was alleen verwondering, dat
hij niet eerst aan zijn vrouw dacht, maar ook deze bedenking groeide niet
tot een verwijt en riep geen weerstand in hem wakker. Eerst in de lift
ontdekte hij, dat zijn hartklop was verstomd, met de hand op zijn borst
controleerde hij zich aandachtig en langdurig, tot er geen twijfel meer be-
stond. Deze waarneming stelde hem zeer gerust, zij was als de bevestiging
van wat hij had gehoopt, hij hield nu weer gelijke tred met de anderen en
misschien zou hij reeds morgenochtend weer in de gunst van het meisje
Strangli worden aangenomen. Vredig en voldaan gestemd begaf hij zich
naar buiten, zijn hand nog steeds op de plaats waar de bron van zijn ver-
warring had gelegen. Nu de veer eenmaal gesprongen was, zou er een
knappe horlogemaker aan te pas moeten komen, bedacht hij, om hem
weer te repareren, terug te werpen in de tijd, maar horlogemakers zou
men er in deze stad goddank wel niet op na houden.
Met een blij en gelukkig gevoel zag hij op naar het gerucht, dat in de
straten aanzwol: een lange stoet van mensen trok de stad uit in de rich-
ring waar hij het oerwoud had gezien. Allen waren schoon van leden, hun
voeten zweefden over het plaveisel en hun monden stonden open hoewel
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zij niet luidruchtig praatten. Hij liet de rij aan zich voorbijgaan, hij
merkte op, dat er geen invaliden waren, alleen de heel kleine kinderen
werden op de arm gedragen. Hij meende halverwege, temidden van een
groepje mensen die een stille zangwijs neurieden, het blonde haar van het
meisje Strangli te ontdekken, maar toen hij zich schoorvoetend bij dit
gedeelte van de optocht aangesloten had, liep hij naast een andere vrouw,
die in het noors of zweeds iets aan hem vroeg. Hij begreep haar woorden
niet direct, trachtte zijn teleurstelling zonder droefheid weg te werken,
eerst toen de lange blonde vrouw haar vraag voor de tweede maal her-
haalde, drong het tot hem door, dat zij naar zijn formulier vroeg. Inder-
daad droegen alle mensen in de rij hun formulier bij zich, sommigen
zwaaiden er mee als met bevrijdingsvlaggen, anderen werden zichtbaar
door het ritselend papier gehinderd omdat zij het nergens konden ber-
gen. 'Dan moetje naamloos sterven,' zei de vrouw vriendelijk, tot besluit
van haar gedachtegang, als was dit wel niet prettig, maar toch ook weer
niet zo'n hele erge straf. Hij knikte haar beamend toe en zei, dat hij zijn
formulier in zijn broekzak had laten zitten, het verzuim leek hem geen
onoverkomelijk bezwaar, nu hij toch werkelijk gestorven was.
Buiten de stad verspreidde de groep zich over de heuvels van moerassig
laagland, dat een inham in het oerbos vormde. Ieder zocht zich een zachte
plaats uit op de weke bodem, zij wier huid reeds zichtbaar door bederf
verwelkte gingen het eerst liggen, de anderen liepen nog een eindweegs
door tot ook hun krachten uitgeput raakten. Nerval Camman was de
laatste die nog overeind bleef, het verwonderde hem niet omdat hij eerst
zo kortgeleden was gestorven. Toen ook hij tenslotte tussen lage bruine
varens zich een rustplaats had gekozen, zag hij nog eenmaal om: hij kon
het ganse laagland overschouwen, hij stond er als een voortrekker op de
laatste heuvel, die zijn kudde eindelijk gelegerd had. De mensen hadden
zich als slangen die vervelden in hun ronde kuilen genesteld, zij lagen als
yerbleekte slagtanden van olifanten tussen de lage heuvels verspreid, in
het glooiiend laagland dat een golfterrein leek waar het spel was uitge-
speeld. Af en toe verhief zich één der schimmige gedaanten en kroop naar
een geriefelijker ligplaats toe, daar strekte hij of zij zich uit en begon eerst
vaag, dan duidelijker licht uit te stralen, een aarzelend diffuus fluores-
cerend licht. De bloedsomloop werd zichtbaar in rode kleuren, rood in
allerlei schakeringen, met geel er tussendoor van gal en wit van lymphe,
als veranderde hun vlees in glas, in buizen van dwaallampen met neon-
verlichting. Als wonderlijke vuurvliegen lagen zij daar neergestreken,
Nerval overzag het schouwspel met bewondering die tot verrukking steeg,
dit sterven kwam hem als een vuurwerk voor, een grootse slotapotheose
na de feestelijke doorgangsstad. Hij ging liggen en zag de weerglans van
het licht der ontbinding aan de hemel, zijn gedachten vloeiden langzaam
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uit hem weg. De lichamen der stervenden leken nu op glinsterende frames
van rijwielen, waarin het bloed voor de laatste maal opstandig wielde en
wentelde en circuleerde in krachtige stuwing en daarna neersloeg in een
doffe rust. Ook de dieren hadden zich een stervensplaats gezocht, vlak
bij zich zag hij nog een hert, dat hem met grote trillende neusvleugels aan-
staarde, doorgezakt op de ranke poten. Het dier scheen lichtelijk ver-
wonderd, dat hun laatste gebieden zo dicht aan elkander grensden, maar
het overwon zijn onrust. Nerval beantwoordde de vochtige blik uit de
glanzende ogen met een laatste krachtsinspanning, de aanblik van dit hert
was het laatste beeld dat uit hem zonk. Hij voelde dat hij zich niet langer
kon verweren tegen de dodelijke moeheid die door zijn leden trok, hoe
graag hij ook het allerlaatste einde mee had willen maken ... van degene,
die het slagveld in de dageraad zou overschouwen en de formulieren uit
de bleke vingerstengels zou verzamelen ... van de ochtend der onteigening.
Maar hij voelde zich onmachtig om zijn bloedsomloop nog langer te be-
stendigen, zijn bewustzijnsaamgebundeld te houden, hij sloot de ogen en
wist instinctief, dat ook zijn bloed nu ging stuwen en kolken door zijn
lichaam tot het neer zou slaan en stollen als vervlietend kwik. Heel even
was er nog de angst, dat men hem terug zou roepen uit zijn slaap,
wanneer men hem zonder formulier aan zou treffen, dan trokken zijn
gedachten zich volledig terug op hemzelf, voelde hij zijn lichaam als een
plant, rustig en ternauwernood bewogen door de koele nachtwind. De
sterrenhemel was gedaald tot in zijn ogen, het ruisen van het oerwoud
had zich in zijn uitborrelende bloed opgelost, hij dacht alleen maar aan
zichzelf, zijn denken verstarde tot een op zichzelf gericht zijn, waarin hij
vredig en volkomen ontspannen werd.

'Dat is nog net op het nippertje,' fluisterde de jongste chirurg door zijn
mondbeschermer, toen de hartslag na de operatie schokkend over het
dode punt heenkwam. Maar na de tweede bloedtransfusie, volkomen
onverwacht voor chirurgen en verpleegsters, overleed Nerval Camman.
'Er valt ook niets met zekerheid te voorspellen,' mompelde de oudste
chirurg hoofdschuddend in zichzelf, terwijl hij zijn handen ging wassen.
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In Memoriam Van der Leeuw

Van der Leeuw, ons volk te vroeg ontvallen, was een zo levend mens dat,
wat ons altijd reeds moeilijk valt, een medemens die diepen indruk op
ons heeft gemaakt, ons als niet meer levend voor te stellen, ten aanzien
van hem een onmogelijkheid lijkt. Maar niet over zijn beminnelijkheid,
zijn helderheid in woord en begrip, zijn menselijkheid en zijn bezieldheid
bedoelen wij hier te spreken, het zijn even zo vele verliezen die zijn
heengaan veroorzaakt. Ook kunnen wij hier niet uitweiden over den
geleerde, schrijver van zovele werken, den muzikalen maker van het boek
over Bach, den kunstzinnigen wijsgeer van \Vegen en Grenzen, den
vriend der liturgie van de geschiedenis van het Kerklied, den cultuur-
stimulator van de verhandeling over Nationale cultuurtaak, die in
scheppenden geest minister van Onderwijs, Kunsten en Vletenschappen
is geweest, helaas te korten tijd. Wij willen slechts een ogenblik getuigen
van de eenheid die dit alles tot een geheel bond, een visie die voortkwam
uit zijn geloof, die hem het begrip cultuur als een organisch gebonden,
bezield stijlgeheel deed zien. Zijn idee van cultuur was voor dezen tijd
een ideaal. Hij wist dat hij hiermede getuigde van wat hij in het cul-
turele leven van dezen tijd smartelijk miste en met geestdrift tegelijkertijd
zocht te bevorderen. Het stelde hem in staat tot een grote visie op dien
tijd, die ten onrechte soms een grote tijd wordt genoemd. Juist in het
besef van dat tekort aan grootheid bleef hij getuigen, was hij een roepen-
de - in een bijna woestijn - en vervulde hij hiermede een roeping. Als
Nederland een Nobelprijs in de geesteswetenschappen had moeten toe-
vallen, het zou dezen aan Van der Leeuw hebben verdiend.

Het karakter van onze tijd

1. In 'De Groene' van 4 November bespreekt Koolhaas de film' A walk
in the sun' die gemaakt is naar een novelle van Harry Brown: het vcrhaal
van ecn peloton, dat na in Italië geland te zijn, een op tien kilometer van
de kust gelegen boerderij moet bezetten.
Het is een oorlogsfilm die consekwenter dan enige andere alle militaire
dikdoenerij ter zijde laat en die, om met Koolhaas te spreken, geen an-
dere propaganda voert dan de mensen in de mensen de mens te laten zien.
Zelfs het einde versmaadt alle vertoon van soldateske bravour.
'Dat maakt deze film', aldus het slot der beschouwing, 'tot een grote
film, die zijn indrukwekkendheid geheel en al te danken heeft aan zijn
waarheid en zijn waardigheid.'
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Men kan de durf om in het tegenwoordig Amerika met iets zo 'defaitis-
tisch' op het doek te komen, niet hoog genoeg prijzen.'Men moet ook de
vrijheid loven dat in datzelfde Amerika dit in deze tijd nog mag.
Intussen: is er schrijnender tegenstelling denkbaar dan dat naast dit in-
zicht in de werkelijkheid van de oorlog, de oorlog in werkelijkheid nog
maar steeds voortgaat? Op tientallen oorden, nu in Korea, straks elders,
grijpen dagelijks nog episoden plaats, als de hier in beeld gebrachte. En
de vraag die men zich elke dag dringender stellen moet is deze: hoe is het
mogelijk dat, terwijl het ware begrip omtrent de zinloosheid van de
oorlog er in het klein al is, het in het groot blijkbaar niet vermag door te
dringen? .
Voor wie niet ziende blind is immers, is het dag-helder duidelijk, dat ook
het Koreaans avontuur'ondanks alle vrijheidsfraseologie ,een avontuur is
en niets meer, een avontuur, niet van de soldaten, maar van de belang-
hebbenden die hen sturen. Een avontuur waarvan behalve die soldaten
zelfde Koreanen het zinloos slachtoffer zijn, onverschillig ofhun moeder
hen in Noord- dan wel in Zuid-Korea baarde.

11. Elke karakteristiek van onze tijd schijnt de kern te missen wanneer
zij niet haar tegendeel in zich opneemt, en er zo een wordt die van een
spanning tussen tegenstrijdige begripsparen getuigt, groter en ondrage-
lijkeI' dan ooit tevoren. Men leeft onder de dreiging van een oorlog, die
men, verstrikt in een zelfgevlochten netwerk van oorzaken en gevolgen,
nabij helpt brengen, zonder hem te willen en zelfs, volgens geweten of
belang, te kunnen willen; en elke stap op deze weg naar de opperste
onredelijkheid heeft de schijn van een nuchtere redelijkheid, die het
zekere voor het onzekere neemt.
Nooit inderdaad waren geweten en belang zozeer in strijd met een einde,
waaraan men, als in het raderwerk van een onpersoonlijke macht ge-
grepen, zich willoos uitgeleverd voelt. Nooit ook was de bewustheid
groter, de kritiek onbevangener en veeleisender waarmee de mens zijn
maatschappij en zichzelf tegemoet trad, en toonde hij zich aan de ideo-
logieën, die vanouds de horigheid aan zijn lot veelkleurig drapeerden,
meer ontwassen. \Vat hierboven gezegd werd naar aanleiding van één
oorlogsfilm, men zou het aan zoveel voorbeelden kunnen illustreren. Wij
willen er nog één noemen: hoe de critische objectiviteit zo hoge eisen is
gaan stellen, dat midden in een oorlog waarin men, fysiek en psychisch,
op leven en dood was betrokken, plannen werden beraamd om al het
materiaal te verzamelen dat de toekomstige geschiedschrijver van deze
oorlog van dienst zou kunnen zijn, plannen die direct na de vrede op
grote schaal ten uitvoer zijn gebracht. Rijksinstituten voor Oorlogs-
documentatie, en de toenemende dreiging van een nieuwe wereldoorlog,
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zij kenmerken onze tijd niet slechts elk voor zich, maar vooral in hun
samengaan.
Intussen is het wachten op hen die woorden durven spreken van nuchtere
redelijkheid - niet in schijn maar in wezen - opdat de hoop warde verlost
die begraven ligt overal waar het karakter van onze tijd zich openbaart.

Ilse Koeh vrij ...

'Beulin' kent het Nederlands niet. Maar desondanks bestaan er wel
vrouwelijke beulen. Ilse Koch was er een, en een van de ergste. Zij werd
beschuldigd van 45 moorden en poging tot moord bij 135 andere; van de
huid van sommige harer slachtoffers liet zij lampekappen maken. Zij was
van wege al deze misdaden aan de algemene verachting prijsgegeven en
men kon indertijd zelfs besliste tegenstanders van de doodstraf spreken
die zich genoopt voelden, zo ooit, dan voor dit onmens een uitzondering
te maken. Ze is destijds niet ter dood gebracht. En dat niet alleen: maar
de 'omstandigheden' hebben gemaakt, dat de Amerikanen, die uitgetrok-
ken waren om het fascisme te vernietigen, dit fascistisch symbool verleden
jaar begenadigden. Nu staat zij weer terecht, ditmaal voor een Duits
gerecht en de uitslag is nog allerminst zeker. De gratie van haar bescher-
mers is een machtig wapen in haar bebloede handen ...

Hermans drie maanden.

En dan is er dat andere geval, waarvan men in één-en-dezelfde krant kon
lezen. Het geval van het communistische kamerlid Hermans, die een
deserteur, of iemand die zich daarvoor uitgaf, heeft helpen ontsnappen.
Verkeerd ongetwijfeld wat hij deed. Maar naar onze overtuiging deed hij
het hoogst waarschijnlijk allereerst bewogen door deernis met een mede-
mens in nood. Voor die veronderstelling pleit namelijk het gedrag van
deze man in Amersfoort, waar hij de mensen van zijn commando - hij
was voorman van de aardappelschillers - niet eens, maar voortdurend
verdedigd heeft tegen de razernij van Berg, de kampcommandant. Hulp
aan medemensen in nood, die hem te staan is gekomen op zijn indeling
eerst bij het straf- en toen bij het Joden-commando, het ergste dat er
was ...
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Dit derde deel van de Wetenschappelijk-
Wijsgerige Bibliotheek zou feitelijk een
zeer uitvoerige bespreking verdienen,want
dit boek is een evenement in de beoefe-
ning van de geschiedenis der wetenschap-
pen, niet alleen in ons land. Het behandelt
de mechanisering van het wereldbeeld en
wel de voorgeschiedenis van de opbloei
der natuurwetenschappen, zoals deze zich
sinds de zeventiende eeuw in \Vest-Eu-
ropa voltrok. Deze mechanisering wordt
geïllustreerd aan de groei en hergroepe-
ring van de beginselen van de bewegings-
leer of mechanica in engere zin, waarbij
echter noodzakelijk veel moet worden be-
trokken, dat tot deze groei heeft bijge-
dragen. Zo komen inzichten in astronomie,
structuur van de materie [dus chemische
en alchemistische inzichten], wiskunde,
natuurkunde en techniek hierbij voort-
durend ter sprake, zonder dat dit boek
pretendeert een algemene gesch iedenis
der wetenschappen van de Grieken tot
Newton te zijn.
Beginnende met de hoofdstromingen van
het Griekse wijsgerig denken over de na-
tuur, voert de schr~jver ons via het vak-
wetenschappelijk erfgoed naar de natuur-
wetenschappelijke opvattingen van de
.Middeleeuwen, om dan via Humanisme
en Renaissance en hun invloed op de na-
tuurwetenschap in de vijftiende en zes-
tiende eeuw, het ontstaan van ons mo-
derne 'klassieke' beeld der natuur te be-
spreken. De grote waarde van dit boek ligt
in de uitvoerige schildering van de Mid-
deleeuwse opvattingen over natuurweten-
schap en hun innige vergroeiing met de
theologische en wijsgerige stelsels dier
dagen. In geen boek vinden we dit onder-
werp zo duidelijk en uitvoerig toegelicht.
Juist door deze toelichting is Dijksterhuis

in staat grondig schoon schip te maken
met de algemene opvatting dat Humanis-
me en Renaissance een scherpe caesuur in
de groei der natuurwetenschappen zouden
zijn, zoals zelfs auteurs in de zeventiende
en achttiende eeuw al menen te moeten
poneren.
Dit nu stelt den schrijver weer in staat vele
opvattingen, die men maar al te vaak in
'populair-wetenschappelijke' boeken over
de geschiedenis der wetenschappen en zelfs
bij vak-historici vindt, recht te zetten.
Figuren als Leqnardo da Vinci, Coper-
nicus, Galilei en Newton worden ontdaan
van de onjuiste franje, die besprekingen
van hun werk ontsiert. De wijze waarop
hier hun originaliteit, hun genie en ook
hun falen wordt geschetst geeft ons een
juist en scherp beeld van de moeizame
weg, die van de klassieke natuurweten-
schap moest worden afgelegd om tot New-
ton te komen. Aan Newton zelf wordt ge-
illustreerd hoe moeilijk zijn tijdgenoten
de 'actio in distans', zijn leer van alge-
mene aantrekkende krachten tussen de
lichamen, konden aanvaarden en hoc men
dit vaak beschouwde als een stap terug op
de weg naar de bevrijding van de natuur-
wetenschap uit philosophische kluisters.
Daarnaast heeft de schrijver figuren als
Simon Stevin, Brahe en Isaac Beeckman
naar voren gehaald en aan Bacon recht
doen wedervaren op een zeer stimulerende
en duidelijke wijze. Door het gehele bock
heen wordt duidelijk hoe begrippen, die
ons van zelf sprekend schijnen, zeer moei-
zaam zijn veroverd en hoc verwarde ter-
minologie en voortdurend wisselend ge-
bruik van allerlei termen veel oponthoud
in groei heeft veroorzaakt. De voort-
durende invloed van theologische en wijs-
gerige gedachten in het natuurbeeld door
de tijden maakt de auteur telkens duidelijk
en bijzonder zinrijk is ook zijn uiteenzet-
ting hoe deze gedachten in een zuiver be-
schrijvende mechanica als die van Newton
wel tijdelijk doch nooit geheel konden
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worden verdrongen. Ook Newton moet
verantwoording afleggen voor het mecha-
nisme van den cosmos, dat hij opbouwt, en
tegen zijn zin soms de theologische en wijs-
rige gronden onthullen, die hij achter
dit wereldbeeld denkt te staan. Reeds
Newton is ontsteld over de mogelijkheid
het natuurgebeuren als een zuiver me-
chanisch aflopen van een uurwerk te be-
schouwen, hij zou als gelovig Christen met
ontzetting hebben gelezen, wat zijn acht-
tiende-eeuwse volgelingen van zijn we-
reldbeeld hebben gemaakt.
Hoewel Dijksterhuis met de grootste zorg-
vuldigheid zijn bronnen heeft verwerkt en
uitvoerig citeert, zal niet een ieder het met
hem eens zijn over alle bijzonderheden
van zijn uiteenzetting, b.v. over de bete-
kenis van de alchemie, die hij wat al te
denigrerend bespreekt. Dat neemt niet
weg, dat we hier met een meesterlijk boek
te doen hebben, niet in het minst om de
zeer fraaie taal en stijl, die wel sterk afsteekt
bij die, waarin de gemiddelde Neder-
landse natuurkundige zijn werken schrijft.
Wij kunnen het alleen betreuren, dat de
taal een rem zal zijn op de belangstelling
van buitenlandse geleerden, die met
vrucht van dit boek zouden kunnen ge-
bruik maken. Immers nergens in de mo-
derne literatuur wordt de Middeleeuwse
wetenschap zo uitvoerig en duidelijk ge-
schilderd. Alleen daarom was het reeds
het vertalen waard!
\Vie uit het bovenstaande mocht opmaken,
dat dit boek alleen voor geleerden is ge-
schreven, trekt een verkeerde conclusie.
Het is wel degelijk zeer goed leesbaar voor
den ontwikkelden leek, dat is, diegene,
die zich enige inspanning wil getroosten
om in te dringen in een gedachtenwereld,
die reeds tamelijk ver van onze, moderne
staat. Wie tevreden is met de schijnwijs-
heid van het 'populair-wetenschappelijke'
boek zal dit bock wel te moeilijk vinden,
doch mist dan een fundamenteel inzicht in
de opbloei van ons moderne natuurweten-
schappelijk denken, dat hier op onover-
troffen wijze wordt gegeven.
Amsterdam, 20 November 1950

R.J. Forbes

MENNO TER BRAAK, Verzameld Werk, Dl. I,

1315. Amsterdam, G. A. van Oorschot,
1949-1950.

De drie delen van Ter Braaks verzameld
werk, die hier ter sprake komen, stemmen
de lezer, die zich nog de indruk herinnert,
die de boeken en artikelen destijds op hem
hebben gemaakt, bijzonder dankbaar je-
gens de uitgever, die ons in staat stelt toe-
gang te krijgen tot het volledige werk.
Niemand uit de goeneratie van Ter Braak
heeft zo pregnant als hij onder woorden
gebracht wat deze generatie te zeggen
had. Niemand ook heeft daarbij meteen
zO duidelijk tot een volgende generatie
gesproken. Hij mag dan niet zozeer nieu-
we waarheden hebben verkondigd -
nieuwe waarheden verkondigen komt ove-
rigens zelden voor -, hij sprak een nieuwe
taal. Deze was de vorm waarin zijn oor-
spronkelijkheid zich kleedde en deze oor-
spronkelijkheid was de combinatie van
grote eerlijkheid, van weigering zich te
laten imponeren [duperen, zei hij], van
vitale twijfel, van waakzaamheid ook ten
opzichte van zichzelf. Ouderen heeft hij
geërgerd door zijn ongegeneerde agressie,
veel jongeren er door bekoord en geboeid,
al heeft hij niet altijd mogen bereiken, dat
ze meer van hem hadden kunnen leren.
Zijn raillerende scherpzinnigheid was een
polemisch wapen van de eerste orde. Zijn
proza, met de jaren leniger en losser wor-
dend, behoorde nu en dan tot het beste, dat
in ons land sedert Busken Huet en Multa-
tuli geschreven is. Niet alles, wat hij ge-
schreven heeft, overtuigt of boeit nu nog.
Het 'Carnaval der Burgers', in 1929 een
evenement, nu in Dl I opgenomen, en in
nog sterkere mate het toen reeds nogal
aangevochten 'Demasqué der Schoon-
heid' [nog niet in deze delen verschenen],
doen het als afzonderlijke geschriften niet
zo goed meer, maar zijn als denk- en stijl-
oefeningen van belang in zijn ontwikke-
lingsgang. Zo zijn er ook onder de Kro-
nieken, die van zeer tijdelijk belang zijn,
maar juist onder deze vindt men ook
juwelen van schrijfkunst. 'Politicus zonder
partij', 'Van Oude en Nieuwe Christenen'
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blijven opmerkelijke boeken; niet minder
leesbaar zijn kortere geschriften als 'De
Augustijner monnik en zijn trouwe duivel'
en het voortreffelijke 'De Nieuwe Elite'.
Voor Nederland blijft het verlies, dat zijn
voortgang, in verrassende zelfherzienin-
gen zonder valse schaamte en rancune,
plotseling is afgebroken, verlies ook omdat
hij de schadelijke uitlopers die wel aan hem
moesten ontspruiten, giftig van rancu-
neuze agressie, zelf niet heeft kunnen af-
snijden.
Ter Braak had dimensies die gemeenlijk
aan kronikeurs, spotters, cynici [waartoe hij
vaak werd gerekend] niet toegekend wor-
den. Hij lijkt mij verwant aan grote twijfe-
laars .als Pascal en Unamuno. Hij bezat
belangstelling en strijdbaarheid voldoende
voor een ruime horizontale expansie, maar
bezat ook het zintuig voor het verticale,
waarom hij het 'agoniserende' Christen-
dom kon stellen tegenover het triomferen-
de en zich aanpassende. Op de smalle
basis, waarop hij de menselijke waardig-
heid nog kon handhaven, zou men wel-
licht kunnen zeggen, was zijn 'agonise-
rend humanisme' gevestigd en hij was
sterk genoeg om het telkens herwonnen
evenwicht te behouden.
De aankondiging van de eerste drie delen
geven aanleiding de hoop uit te spreken
dat het werk van Ter Braak nog enige
generaties moge boeien; uitgewerkt is hij
dunkt mij nog geenszins. O. N.

JosÉ ORTEGA Y GASSET, Bespiegelingen over
leun en liifde, vert. door dl' J. Brouwer,
3de druk. 's.Gravenhage, Leopold, 1950.
NORBERT LOESER, Ortega y Gasset en de
philosophie van het leven, tweede, uitgebreide
druk. 's-Gravenhage, Leopold, 1949.

De verschijning van de 3de druk van de
'Bespiegelingen' en van de 8ste druk van
de 'Opstand der Horden' zou op een blij-
vende belangstelling voor de Spaanse
filosoof kunnen wijzen, die, naar Loeser
meent, alleen maar een ironische vol-
doening kan smaken over het aanhouden-
de succes van dat ene boek, terwijl de

belangstelling voor zijn andere geschriften
blijkbaar zo gering is, dat het soms on-
mogelijk is een zijner laatste publicaties te
kopen.
Men kan moeilijk beweren, dat Ortega
door onleesbaarheid zich zelf in de weg
staat. Oorspronkelijkheid en levendigheid
kenmerken zijn geschriften, al missen de
latere dan dat zeer brillante, dat hem soms
de roep van dilettantisme heeft bezorgd.
De 'Bespiegelingen' zou men gaarne in
hande wensen van wie zich met de auteur
voortdurend verwonderen over het leven
- volgens hem het privilege van de waar-
achtige intellectueel.
Loeser wil met zijn boek, dat bijna de
dubbele omvang heeft van de eerste druk,
de niet altijd eenvoudige gedachtegangen
duidelijk maken van wie hij rechtuit
beschouwt als de belangrijkste filosoof van
onze tijd, meer nog - voor onze tijd. Zijn
levensfilosofie vat samen volgens Loeser,
wat Bergson, wiens intuïtie dicht bij
Ortega's 'razón vital' staat, wat Nietzsche
[de mens is een brug, een overgang], wat
Rilke [de hogere eenheid van leven en
dood] hebben geleerd. Voor Ortega is het
filosoferen een functie van het leven, men
filosofeert niet belangeloos, men filosofeert
uit nood. Filosoferen is geen abstraheren,
maar zoeken naar het leidende beginsel
van het leven in overeenstemming met wat
elke tijd vraagt. Ortega is de filosoof van de
actualiteit, omdat het leven hem een naar
voren gerichte werkzaamheid is, door de
toekomst bepaald. Tegelijk of beter daar-
om wendt hij zich tot de historie, 'de mens
heeft geen natuur, de mens heeft geschie-
denis'. Bij hem is geen plaats voor [cul-
tuur] pessimisme, maar zijn optimisme
noemt hij tragisch; hij wil een menselijk
antwoord geven op de vragen die de per-
manente onzekerheid des levens stelt.
In het bovenstaande zijn slechts enkele
saillante punten genoteerd uit dit met
liefde en overtuiging geschreven bock.
Loeser heeft m.i. duidelijk gemaakt, dat
Ortega èn door zijn veelzijdigheid èn door
zijn concentratie op de waarlijk actuele
[niet hetzelfde als tijdelijke] problemen
een filosoof van grote betekenis is. O. N.
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GERARDUS HARTDoRFF, Historie of histori-
sering? Een onderzoek naar de visie van G. A.
van den Bergh van E)'singa op de wordings-
geschiedenis van het Christendom, Amsterdam,
Uitg.l\lij Holland, 1950 [Utrechtse disser-
tatie].

Dat een theoloog die op het standpunt
staat, 'dat buiten het Christelijk geloof om
geen uitspraak kan worden gedaan over
jezus Christus', een proefschrift schrijft
over het levenswerk van wie hij telkens
weer 'de grootmeester der Hollandse radi-
cale critiek' noemt, is wel opmerkelijk.
Want deze critiek toch ontkent de histori-
citeit van jezus. !'den zou dus kunnen zeg-
gen, dat de auteur nutteloze geleerdheid
heeft verspild aan een vraagstuk dat voor
hem geen vraagstuk kan zijn. Toch ver-
dient deze studie wel aandacht en waar-
dering om de volgende redenen:
I. De auteur heeft ernstige studie gemaakt
van de gesehriften van een geleerde die in
de theologische wereld heel wat meer ver-
zet dan waarderende aanmoediging en
practisch geen medestander onder nieuw-
testamentici heeft gevonden; in het eerste
gedeelte vinden we een beschrijving van
het radicale standpunt en in het bijzonder
van dat van prof. Van den Bergh van
Eysinga, waarover deze zelf m.i. niet on-
tevreden hoeft te zijn en waaruit men mag
lezen dat de auteur er de bekoring van
heeft ondergaan, overigens een zondige
bekoring blij kbaar.
2. De schrijver heeft v. d. l3. v. E. als een
consequente vertegenwoordiger van de
vrijzinnige critiek gesteld tegenover de
vrijzinnige theologen van thans, die gaar-
ne spreken van een typisch 1gde-eeuwse en
verouderde critick, als zij met de radicale
zienswijze worden geconfronteerd. De
schrijver is echter van mening, dat V.d. l3.
v. E. de onmogelijkheid hceft aangetoond
van het bouwen van een geloof op feiten
die niet als feiten kunnen worden bewezen;
dat hij de onhoudbaarheid heeft gedemon-

streerd van de liberale opvatting volgens
welke men door aftrekking van wat geen
historie kan zijn een residu van historische
feitelijkheden over jezus overhoudt; dat
hij als geweten der vrijzinnigen heeft ge-
fungeerd.
3. Ten slotte heeft de auteur ons binnen-
geleid in de polemiek over de radicale
hypothese, die ook op wetenschappelijk
terrein gevoerd kan worden; wij kunnen
hem voorts dankbaar zijn voor de biblio-
grafie van de geschriften van v. d. B. v. E.
Maar als de schrij ver, watten dele al in
punt 3 het geval is, het terrein van de we-
tenschappelijke polemiek verlaat en de
vlucht neemt in een onhoudbare verge-
lijking nl. van twee 'dogmatische' \"isies
tegenover elkaar, zijn eigen en die van
v. d. B. v. E., dan is het met onze waar-
dering gedaan. Want 's schrijvers dog-
matisch standpunt laat geen wetenschap
toe op het terrein dat hij voor zijn geloof
opeist, terwijl v. d. B. v. E. geen apriori be-
zit dat de wetenschap buitensluit. Als schr.
diens opvatting een hypothese noemt,
verleent hij ze daarmee een wetenschap-
pelijke titel; een hypothese is een voor-
lopige conclusie die niet alleen vatbaar is
voor verder onderzoek, maar daartoe uit-
daagt, terwijl schr. met zijn geloof de deur
dichtdoet, laat staan de wetenschap uit-
daagt. De Hegelse wijsbegeerte vervult bij
v. d. B. v. E. volgens schr. eenzelfde rol als
bij hem het geloof. Maar deze wijsbegeerte
doet wel mee in de visie van v. d. l3. v. E.
op het ontstaan van het Christendom,
maar bepaalt niet zijn wetenschap in deze
zin, dat zij het onderzoek onvrij maakt en
een bepaalde uitkomst bij voorbaat ont-
kennen zal, omdat deze zijn filosofie om-
verwerpt. Een vergelijking van twee zulke
ol1\'ergelijkbare grootheden is een onge-
oorloofde dooddoener, hoe men ze in ge-
loofstaal ook wil noemen. Het aantonen
van de zwakheden van de radicale hypo-
these heeft alle zin, maar wat voor waarde
heeft de strijd der meningen, als de ene
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partij zich op elk kritick ogenblik met de
tarnkap van het geloof omhult? O.N.

M. J. DE BOSCHKE~IPER,De tegenwoordige
staat van Nederland, Uitg. lVlij De Haan,
Utrecht, 195°. 392 blz.

De indruk van dit boek 's ,etwat teleur-
stellend. \Vie de ,8e-eeuwse 'Teegenwoor-
dige Staat' kent, beseft, hoe ver we nu af
zijn van de rustige brede behandeling die
onze voorouders voor hetzelfde onderwerp
- terecht wel - de juiste achtten. Toen
een gezapige schildering, maar binnen die
on-exacte methode een bewonderens-
waardige nauwkeurigheid. Hier net het
tegendeel: ecn vloed van cijfers, statistie-
ken, diagrammen, doch duidelijke sporen
van haast. Bv. blz. 359: 'in '948 zagen
'033 romans en novellen het licht, waar-
van 623 oorspronkelijk Nederlandse en
369 vertalingen uit vreemde talen'. De
laatste toevoeging lijkt overbodig; boven-
dien helpt zij ons niet aan een verklaring
van wat er met de 4' romans en novellen
aan de hand is, die het verschil tussen 992
en 1033 uitmaken. Of neem het tref-
woordenregister. Het maakt de nieuws-
gierige lezer wijs, dat hij op blz. 3'2 iets
over Ambassades en gezantschappen kan
vinden. Slaat hij die bladzijde echter op,
dan vindt hij een huishoudbudget van
arbeidersgezinnen. Rec. wil toegeven dat
het gevondene een belangrijker thema is
dan het gezochte, maar dit kan anderzijds
de teleurstelling over de misleidende slor-
digheid toch niet wegnemen. Dat 3'2
moet zijn 297, maar dat is toch niet ge-
makkelijk te raden. Over een zo uiterst
belangrijk onderwerp als de verdeling van
het nationale inkomen onder de verschil-
lende bevolkingsgroepen vindt dezelfde
lezer cijfers uit - '935 en die over het per-
soonlijk en gezinsverbruik zijn niet jonger.
Wij zeggen dit alles niet om de samenstel-
ler onaangenaam te zijn. Last zou hij cr
trouwens niet meer van gehad hebben;
want nog vóór zijn boek het licht zag is hij
overleden. Wij zeggen het, omdat wij toe-
vallig naar aanleiding van dit geval een
waarschuwend woord in het algemeen op

zijn plaats achten. Wat hebben wij aan
onze exacte methoden voor sociaal onder-
zoek, wanneer wij te gejacht zijn om met
de resultaten ervan exact om te gaan?
En ook overigens hopen wij dat men onze
kritiek niet zal willen misverstaan. Zij
neemt uiteraard niet weg, dat dit een
hoogst belangrijk boek is dat een schat van
inlichtingen over het huidige Nederland
geeft, - over: bodem en klimaat, bevol-
king, gezondheidstoestand, volkshuisves-
ting, kerkgenootschappen, onderwijs, be-
roepen, bedrijven, landbouw, visserij,
industrie, verkeer, handel, geldwezen,
inkomen, vermogen, rechtswezen enz. -
inlichtingen en gegevens die men zich
anders alleen door maandenlange studie
in het cijfermateriaal van het C.RS. zou
kunnen verwerven. De gedachte zelf van
dit Bureau om haar 50-jarigjubileum met
een boek als dit te vieren, verdient de er-
kentelijkheid van allen die belangstellen
in welk deel ook van het Nederlandse
leven, voorzover zich dat kwantitatieflaat
uitbeelden. R.

ANDREASLATZKO,Levensreis, Herinnerin-
gen, Wereldbibliotheek, Amsterdam en
Antwerpen, '95°.

In nog hogere mate dan bij de lectuur van
het boek, waarin Stefan Zweig op zijn
leven terugblikt, heeft men onder het lezen
van Latzko's herinneringen het gevoel in
de '\Vereld van gisteren' te vertoeven. Dit
ligt niet aan de inhoud van het boek zelf.
Het tweede, door mevrouw Latzko ge-
schreven deel, gaat tot het jaar 1943, en
alle problemen, die toen actueel waren,
zijn het helaas ook thans nog. Het ligt ook
niet aan de schrijftrant van de auteur.
Latzko schrijft sober, duidelijk, met een
beheerste innerlijke bewogenheid en hij
heeft veel inleressante dingen Ie berichten.
Zijn omzwervingen brengen hem en ons
door vele landen van Europa, hij heeft in
Hongarije en Zwitserland, in Italië en
Frankrijk, in Nederland en Duitsland ge-
leefd; wij komen met een groot aantal be-
langwekkende figuren in aanraking, zoals
Brandes, Romain Rolland, Stefan Zweig
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en vele anderen. En toch blijft het gevoel
overheersen, dat hier iemand aan het
woord is, wiens wereldbeeld niet meer ge-
heel het onze is.
Zonder het opzettelijk te willen, tekent
Latzko in zijn autobiographie het portret
van een typische vertegenwoordiger van
een generatie, die het bijzonder moeilijk
heeft gehad en zich dus ook veel moeite
heeft moeten getroosten om zich innerlijk
in de stormen van het bestaan te hand-
haven. De generatie, die tussen ,870 en
,885 is geboren, (Latzko zelf kwam in
,876 ter wereld), is in de windstille periode
der Europese geschiedenis opgegroeid,
waarin men met de mogelijkheid van grote
schokken, zoals de oorlog van '9' 4 was,
in 't geheel geen rekening meer hield. Dit
feit op zichzelf is bij mensen, die aan-
spraak op geestelijk leiderschap maken,
enigszins verbazingwekkend. Al deze
zeer ontwikkelde mensen hadden zeker
Dostojewsky, Kierkegaard en Nietzsche
gelezen, in wier geschriften de voorspel-
lingen omtrent de op handen zijnde kata-
strofe aan duidelijkheid niets te wensen
overlieten. Dat het merendeel der lezers
zich daarvan niets aantrok, is begrijpelijk,
maar dat mensen, die zelf het woord han-
teerden, die in de macht van het woord
geloofden en van de invloed van een boek
overtuigd waren, deze waarschuwende
stemmen geen gehoor schonken, is wel een
zeer merkwaardig feit. Het jaar '9'4 sloeg
hun wereldbeeld stuk, en zij hebben zich
van de gevolgen van die ramp nooit meer
geheel kunnen herstellen.
Ook Latzko niet; hij behoorde tot de on-
versaagde strijders tegen onderdrukking in
iedere vorm, totde overtuigde tegenstanders
van geweld en oorlog, iemand die tot zijn
laatste ademtocht op de bres heeft gestaan
voor het leven in een wereld, die volgens
hun opvattingen beter, zuiverder, mens-
waardiger moest zijn. En toch hebben zij
allen vrijwel niets bereikt, heeft hun stem
eveneens tevergeefs geklonken. Latzko be-
hoort tot het type van de idealist, die cr
van overtuigd is, wereld en mensen nuch-
ter, zakelijk, wetenschappelijk te hebben
bestudeerd. In werkelijkheid hebben zij

iets kinderlijks, zijn zij utopisten en dro-
mers. Zoals alle utopisten, die met een kant
en klaar geconstrueerd wereldbeeld door
het leven gaan, heeft ook Latzko de
neiging, de dingen en verhoudingen te
simplificeren. Hij ziet slechts bepaalde
samenhangen tussen mens en mens, tussen
enkeling en maatschappij, en dat maakt
hem blind voor bepaalde factoren, die in
niet mindere mate het gebruik van ge-
weld, de onderdrukking van de ene mens
door de andere, ten gevolge hebben. Om-
dat hij deze factoren niet ziet, kan hij ze
ook niet bestrijden, en reeds dit maakt
zijn strijd tot een vrij hopeloze taak.
Hij is bovendien niet eonsequent,/ zijn
sympathieën en antipathieën zijn fel,
maar niet altijd in overeenstemming met
de beginselen, waarvoor hij onafgebroken
zijn welversneden pen hanteert. Hij dweept
met de Franse revolutie, hij neemt het op
voor miskende figuren als generaal
Hoche en Lafayette, die door Napoleon's
luidruchtige roem in vergetelheid zijn ge-
raakt; hij stelt de misdaden van het
Pruisisch militarisme, de onderdanen-
mentaliteit, die zoveel ellende over Europa
heeft gebracht, met vlijmscherpe en tref-
fende woorden aan de kaak - maar hij
rept met geen woord van alles, wat er sinds
'9 17 in het Oosten van Europa is gebeurd.
Hij keurt geweld niet onder alle omstandig-
heden af, hij is, ondanks zijn pacifistische
houding, geen voorstander van ontwape-
ning tot iedere prijs. Hij wil nog één keer,
de laatste keer, geweld gebruiken, om de
oorlog voorgoed af te schaffen. Hij wil,
zoals iemand het eens geestig en treffend
heeft geformuleerd, 'de ene helft van het
mensdom vernietigen, om het andere ge-
deelte gelukkig te maken'.
Deze houding, die steeds vertoeft op de
drempel van het aardse paradijs, dat
morgen of overmorgen werkelijkheid kan
worden, bedoelen wij, als wij het over de
wereld van gisteren hebben. Latzko tekent
zichzelfuitsluitend als in dienst van de idee
levend, hij verzwijgt vele dingen over zijn
particulier leven, die de lezer gaarne zou
willen weten, niet uit misplaatste nieuws-
gierigheid, maar omdat ook kleine wezens-
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trekken wezenlijk kunnen zijn. Het doet
ook niet prettig aan, dat Latzko over zich-
zelf dikwijls in kleinerende bewoordingen
(mijn nietig persoontje) spreekt. In het
tweede, door Latzko's toegewijde echt-
genote geschreven gedeelte wordt de sfeer
iets intiemer, de toon warmer en vrouwe-
lijker, zonder dat de lijn, die Latzko zieh-
zelf voor het schrijven dezer herinneringen
had uitgestippeld, geheel verlaten wordt.
Dit boek werpt voor de denkende lezer tal
van problemen op, en dit is op zichzelf
reeds een verdienste. De zeer goede ver-
taling werd door Annie Vonk voor het
eerste en door Nico van Suchtelen voor
het tweede gedeelte verzorgd. N L.

J. HUIZINGA, Keur vall gedtllkwaardige tafere-
ltll uit de vaderlalldsche historiàl. Volgens de
beste bronnen bewerkt en naar tijdsorde
gerangschikt. Met een inleiding van C. T.
van Valkenburg en vertalingen van J. C.
Bloem, Amsterdam, Het \Vereldvenster,
1950.

Als student heeft Huizinga zijn tekentalent
beproefd op wat parodiërende illustraties
van die merbvaardige gebeurtenissen en

jaartallen, die door de schoolboeken, voor-
namelijk van de vaderlandse geschiedenis,
een algemene befaamdheid hebben ver-
kregen.
Het zijn knappe en geestige tekeningen. Er
is tijdens Huizinga's leven niets gekomen
van een uitgave; deze posthume kostelijke
editie is zowel een eerbiedige hulde aan de
grote geschiedschrijver als een aanvulling
van zijn werk, waardoor wij ook deze
speelse kant van hem Ieren kennen. Koste-
lijk zijn de tekeningen zelf, kostelijk is ook
de royaal uitgevoerde en zeer verzorgde
uitgave. De taferelen bestrijken ongeveer
de tijd van de Batavieren, die ontdaan
staan te kijken, hoe hun naam 'in de
nacht der eeuwen' verdwijnt, totde binnen-
kamerse nationale geestdrift in de Franse
tijd.
Er spreekt humor uit deze pretentieloze
tekeningen, die iets verraden van de nauw-
keurige waarneming en weergave die
Huizinga in de gravures der Nederlandse
meesters zo bewonderde. Er zit in de hu-
mor ook iets van de distantie tot de gewo-
ne dingen en mensen, die het oog van de
tekenaar boeiden, de distantie wellicht
van de visueel zo gevoelige geleerde.

D.N.
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AAN DIT NUMMER WERKTEN O.A. MEE:

J. ISMAEL, geb. 1918, studeerde na het behalen van de hoofdakte in de ethnologie
en economie te Leiden, promoveerde aldaar 1949 op diss.: De immigratie van
Indonesiërs in Suriname. heeft sociologisch onderzoek ingesteld bij de Indonesische
bevolkingsgroep in Suriname, publiceerde enige tijdschriftartikelen.

NORBERT LOESER, geb. 1906, componist en schrijver, opleiding conservatorium
Berlijn, schreef Ortega y Gasset en de philosophie van het leven, biografieën van
Wagner, Verdi, Beethoven en Mahler, essays in tijdschriften.

BERNARDVAN DELFSHAVEN,zie no 7/8 van deze jaargang.

KOUWENAAR,Gerrit, 1923, letterkundige. Uren en sigaretten, 1946 (bundel novellen),
19 nu, 1950

Aan de abonné's wordt verzocht het abonnementsgeld voor
het eerste kwartaal 1951 vóór 15 Januari a.s. over te maken.
Na die datum zal anders gedisponeerd moeten worden met
verhoging van 25 cent voor incassokosten.
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