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J. B. Charles

LATE LIEFDE

Moe als ik mij en oud
als ik mij voor mijn tijd voel worden,
is mijn gebeente koud
van ingevroren haat tegen de horde
die 'k nu al in geen weken heb beledigd,
omdat ik niet meer kan,
omdat ik niet meer wil,
omdat ik niet meer weet
of ik niet beter stil
wat er nog is aan ziel
laat weiden in de rust,
in wat mij hier nog lust
aan wat er rest aan geur
en licht en klank en kleur;
en stilte.

Zo staat het, als de hand die slaan moest strelen gaat,
daar gaat het heen, als het je tegenstaat
gelijk te hebben en daarbij te weten
dat elk gelijk alleen bedrog kan heten.
Doop elke overwinning maar verslagenheid.

- Wanneer de mond die bijten wil gaat kussen,
dan is het laat, mijn hart, dan is het tijd,
zeg maar gedag en ga er maar van tussen.
Misschien was daar het wachten op. Misschien
dat God dit heeft bedoeld. Wij zullen zien.

NACHT IN JULI

De sterren aan de hemel geven toe
dat ik vannacht de juiste stappen doe,
ik heb het bed, de kamer en het huis verlaten
en spoed mij opgeruimd door ingeslapen straten,
ik laat mijn dagdroom die het niet kan laten
nog na te blijven gonzen laat ik praten,
ik hak de straatweg in de pas, ik ben niet moe,
ik ga naar gras en water, naar niets en niemand toe.
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J. B. Charles

DE NACHTTUIN EN DE VROUW

'Het goede kwaad mijn lief dat jij bedrijft met mij en voor en tegen mij
zal heet droog zand zijn in het hart wanneer jij weet wat ik weet: dat hier
niets van over blijft. Want deze avond heeft geen enkel uitzicht of't moest
dat van de hoge nachttuin wezen, dit ver voorbij mijn rug gespannen
gruislicht waaruit jouw ogen wellicht sterren lezen, nu zij wijdopen lig-
gen en vervuld.
Vervuld of niet, sta met mij op, zie waar wij zijn. Jouw nachttuin is nog
ver; hij lijkt van hier een zwak verlicht, met gruis van diamant bestikt
verschoten blauw veloers. Kom, want wij zijn nog niet gered, het weke
schreien van de klarinet hoor ik weer dwalen door de lauwe nacht. O! dit
godtergende gegroefde bakeliet waar men verlies dat nooit erkend had
mogen worden, het zachte janken van zelfmedelijden, in bedt en waar
men zich op hoger plan gestreeld mee voelt! 0 dit vlees van mijn vlees,
geest van mijn geest, mijn vijanden die met hun radar van cultuur de
onbevlekte elementen als met een vloek aanraken, bezetten en er de vlag
op planten van hun parken en hun symfonieën. De hoerenzonen zenden
stiefzuster natuur om boodschappen voor hen. Het helmgras om ons heen
verraadt ons en de duindoorn roept: hierheen! ik heb ze al gevonden!
Dus leun een ogenblik nog in mijn armen om te zwijgen maar sla je kleed
dan af en trek weer met mij voort, naar 't einde van de kim, de nacht-
tuinpoort, waarin de hemel zo men zegt tot aan de grond moet neigen.'
Zo spreekt hij. Want hij weet, wanneer de morgen is ontstoken zullen zich
bij zijn melkwit licht de zeden meester maken van het bloed. Dus voort!
Het rulle zand smoort in het verder gaan hun schreden. Zij klimmen
lang. Eindelijk is ver beneden hun lot vooruit te zien: een rand van geel-
wit fosforvuur rolt zich tussen de nachtzee en de kust, zij zullen het mor-
genuur niet meer ontkomen, de vijand heeft de branding in de brand ge-
zet en niemand zal de nachttuin binnentreden.
'Hoe wij het wederzijdse liegen zwijgend rekken', zo kwelt hij zich, 'het
zoete kwaad dat wij bedreven tegen elkaar maar met en voor elkander
het gaat zich reeds aan ons voltrekken. 0 God, hoe kan het lustgespannen
dier dat wij zo even zo heftig waren en bezeten al weer gereed staan om
uiteen te vallen in twee delen waarvan het ene 't andere niet meer kan
zien, niet langer ruiken en beleven! Hoe kunnen de verminkte parten
ieder voor zichzelf nog leven?'

Maar die de sterren had gelezen en had, vervuld of niet, gezwegen, zij
ging nu spreken en het was als sprak zij tot haar kind.
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DE NACHTTUIN EN DE VROUW

'Daal met mij naar de zee af' zei zij 'want het fris bederf daar langs de
vloedlijn waait ons hartelijker toe dan ooit de geur van 't heesterschut-
tinghout der mensen doen zal. En laat het morgenuur straks komen, want
nu is nu, die oren heeft die hoort hier in dit eindloos breken van dit rand-
vuur 't oorspronkelijke zingen der elementen, het wederstromen uit ijs-
tijdgletschers en het bovenkomen der diepzeereservoirs. En hoor dit in de-
zelfde wijs in mij, verwittig je van jouw begin en einde in deze ogen van
de vrouw die je bemint. Zodra wij zeker weten dat te willen isde cultuur
voorbij, de anderen zijn dood, hun klarinet is al gebroken en hun bakeliet
verbrijzeld. Kom, voel en weet dat ik er ben en doe met mij al wat jij wilt
en alsjij dan nog het bewijs wenst dat jij slechts met mij alleen bent zweer
ik dat ik mij straffen zal met jou te overleven naar de morgen.'

Ik heb ze zien gaan, ik heb deze woorden gehoord terwijf ik in mijn ka-
mer aan de Nieuwe Rijn zat in mijn stoel, het laatste avondlicht was
heengeslopen en mijn hart deed pijn toen ik weer tot mijzelf kwam, ik
hoorde duizend gramofoons over de tuinen en in het donker keek ik scherp
ofik misschien gedroomd had maar zowaar! ik zag ze weer.
Zij spoedden zich door bloemig zand,
ik zag, hun spoor woei toe
alsof de zeewind sprak:
hier is niemand gegaan;
toen traden zij op harder strand
daar vloeide achter hen de voetstap uit
zodra hij was gezet,
het was of stelde iemand vast:
hier heeft niemand gestaan.



J. D. P. Warners
JODEN, HEIDENEN EN CHRISTENEN

(Bijdrage tot de kennis van het Humanisme)

De plaats die de Joden in de wereldgeschiedenis innemen is zo wonder-
baarlijk dat we er nooit over uitgepraat raken. Dat is niet alleen het geval
in deze tijd; ook de geschiedenis is vervuld van gruwelijke kreten en gruw-
zame daden tegen en diepe eerbied voor een uitverkoren en vervloekt
volk. Het Christelijk Europa heeft evenals bijvoorbeeld het Hellenistisch
Alexandrië en het keizerlijk Rome beide waarderingen gekend, soms na
elkaar, soms, hoe paradoxaal het ook moge klinken, gelijktijdig. Over an-
tisemitisme willen we hier liever niet spreken maar met des te groter voor-
keur wel over het geloof van sommigen dat in de geschiedenis en roeping
van hetJ oodse volk begin en einde van onze cultuur en samenleving ligt.
Een merkwaardig voorbeeld van een dergelijke denkwijze vindt ge in het
Jubileumnummer van de 'Groene' waar Ds Kroon [po 78] het volgende
schrijft: 'Het is immers één van de ergste leemten in de geschiedenis van
de vrijheidsstrijd in de 16e eeuw, dat men toen wel de Griekse en Ro-
meinse oudheid weer uit het stofte voorschijn heeft gehaald en als grond-
slag voor de 'klassieke' opleiding heeft gemaakt voor onze scholen, maar
de 'Israëlitische' klassieken daarentegen helaas overliet aan 'kerkelijke'
interesse. Waren toen niet alleen en allereerst het Latijn en het Grieks in-
gevoerd op de scholen, maar ook en vóór alle dingen het Hebreeuws, dan
zou er een immer lavende bron van een nog geheel ánder 'humanisme'
ontsloten zijn, die nu nog steeds voor velen een besloten boek is!'
Merkwaardigerwijze is, overigens op een geheel andere wijze. dan Ds
Kroon vermoedelijk voor ogen staat, in het tijdperk der Renaissance als
grondslag voor het dan opkomend Humanisme niet de Griekse wereld
maar het Oude Testament als basis erkend en beleden.
Dat de Renaissance een periode in onze cultuur geweest is waarin de hei-
dense Oudheid herontdekt werd is een even populaire als principieel on-
juiste stelling, althans indien we onder het begrip Renaissance niets an-
ders dan deze simpele omschrijving zouden verstaan. In deze definitie
wordt op een schier onbegrijpelijke wijze de invloed van de Joods-helle-
nistische en oud-christelijke schrijvers onderschat, zonder welke Renais-
sance en Humanisme nimmer in de ons bekende gestalten ontstaan zou-
den zijn. Enkele uren lezen in de geschriften der geleerden en van vele
dichters uit die periode roept een geheel ander beeld voor ons op.
Met nadruk dient hier vooropgesteld te worden dat de klassiek gevormde
geleerden en dichters van de Renaissance Christenen waren en in geen
enkel opzicht heidenen, dat nimmer, althans in Nederland, de klassieke
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JODEN, HEIDENEN EN CHRISTENEN

Oudheid gezien is met de ogen van de romantici der Ige eeuw, toen in-
derdaad het heidendom in volle glorie herontdekt werd. Ook de meest
vooruitstrevenden onder de Renaissancegeleerden erkennen het Chris-
tendom als basis van hun bestaan: een Erasmus, een Hugo de Groot en
een Heinsius zouden we onrecht doen als we hen niet in de eerste plaats
zagen als gelovigen, ook al werden ze door hun tijdgenoten niet altijd als
zodanig gezien en erkend. Zij die hen zouden aanvallen op een heidense
levensinstelling, op een afkerigheid van het geloof der vaderen, zouden
met verontwaardiging en met een enorm arsenaal van bewijsplaatsen als
leugenaars ontmaskerd zijn. Natuurlijk is niet te ontkennen dat deze ge-
leerden te licht van gewicht bevonden zouden zijn, als dogmatici van
welke richting ook hen gewogen hadden, maar aan de oprechtheid van
hun geloof is niet te twijfelen.
Eén van de redenaties die steeds opnieuw geuit en met bewijsplaatsen ge-
staafd wordt en die hun grote bewondering voor de oudheid aannemelijk
moet maken, luidt als volgt: Wij, Christenen, mogen zeer zeker gedach-
ten en inzichten van heidense Grieken en Romeinen als hoge en soms
zelfs als hoogste waarheid beschouwen, omdat de gehele antieke wereld
met inbegrip van Egypte en Babylonië haar geestelijke waarden en waar-
.heden niet zelf heeft uitgedacht doch navolger is van de Goddelijke
Waarheid, zoals we die lezen kunnen in het Oude Testament en in het bij-
zonder in de eerste vijf boeken, de boeken die door Mozes zelf geschreven
zijn. Niet Griekenland is de bakermat van de latere Westerse cultuur,
maar het uitverkoren volk der Joden is het enige centrum, waaruit alle
latere culturen ontbloeien. Athene en Rome zijn slechts tot hun enorme
hoogte gekomen omdat deze steden hun wijsheid konden lenen van de
Joden. En zo er in Europa een nieuwe cultuur ontstaat, die slechts ten
dele bij de Middeleeuwen aansluit en haar krachtigste inspiratie vindt
in de klassieke Oudheid, dan mogen zij die ons critiseren wel bedenken
dat onze liefde voor die Oudheid uiteindelijk wil zeggen dat de Joodse in-
zichten via Griekenland en Rome weer tot een nieuwe en onverwachte
bloei geraken. Uit het Jodendom .is het Christendom ontstaan, Oude en
Nieuwe Testament kunnen we niet los van elkaar denken. Maar de klas-
sieke cultuur is evenzeer ontsproten aan de Joodse wijsheid. En trekt U nu
maar zelf Uw conclusies: Grieks en Romeins denken komen voort uit de-
zelfde bron als het Christendom en zijn dus geen vijandige machten.
Deze stelling mag ons vreemd in de oren klinken, wellicht zo vreemd
dat we geen lust gevoelen het bewijs aan te horen, toch zegt het
wel iets dat geleerden als Vossius en Heinsius en een erudiet dichter als
Vondel al hun kennis in dienst stelden van de bewijsvoering en ik moet
bekennen dat de vele, vele bladzijden die in de loop der tijden over dit
onderwerp volgeschreven zijn ter staving van deze stoute veronderstel-
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ling, zo boeiend klinken, dat het zeer moeilijk is zich aan deze suggesties
te onttrekken: een wereldomvattend beeld van de mensheidsgeschiedenis
doemt voor ons op, een wonderbaarlijke eenheid van cultuur naar cul-
tuur, een duizenden jaren oude traditie doet zich aan ons voor en een
nieuw en wijs plan dat God met de mensheid voor heeft dringt zich in ons
bewustzijn: de Joden ontvangen hun wijsheid uit Gods hand en deze
Goddelijke wijsheid, die vorm kreeg in de Joodse wetgeving, vormt de
grondslag voor de klassieke cultuur en herleeft daarna nog eens in volle
glorie in de Renaissance. De Griekse filosofie vindt haar beginpunt in de
wijsheid die aan het Joodse volk geopenbaard werd, Plato's ideeënleer is
in de Pentateuch evenzeer te vinden als de grondslagen van het Romeinse
recht, ja, alles wat goed en waar is in de Oudheid kan men reeds vinden
in het Oude Testament.
Hoe luidt het bewijs van deze stelling? '''Te kunnen het lezen bij vele Ne-
derlandse en buitenlandse auteurs, misschien het voortreffelijkst bij Hugo
de Groot, wiens formidabele belezenheid en kennis zowel van de Bijbel
als van de Oudheid hem in staat stelde citaat aan citaat te voegen en de
meest uiteenlopende auteurs als getuigen op te roepen. Het is niet moge-
lijk in dit artikel een overzicht te geven van de gehele bewijsvoering, daar
duizenden citaten en vele honderden schrijvers ter sprake zouden komen,
maar we kiezen een fragment, dat een beeld geeft van opzet en bedoeling.
In zijn boek De Veritate Religionis Christianae wijdt De Groot enkele
pagina's [Lib. I, r6, r 7] aan de verhouding van Oude Testament en klas-
sieke Oudheid. We vatten de grondgedachte samen: Er zijn vele redenen
om aan te nemen dat de boeken van Mozes niets dan waarheid bevatten.
Evenzeer staat het vast dat geen boek ter wereld zo oud is als de eerste
boeken van het Oude Testament. Als men nu bedenkt dat de Grieken,
die hun wijsheid uitgedeeld hebben aan de andere volkeren der wereld,
de schrijfkunst en de letters van de Joden geleerd hebben, en dat de
Griekse wetten, die de grondslag vormen van de Romeinse, hun oor-
sprong vinden in de wetten van Mozes, dan is'met deze dubbele afhanke-
lijkheid der Grieken van de Joden reeds bewezen hoezeer de klassieke
cultuur een uitspruitsel is van de wijsheid van het uitverkoren volk. Maar
wilt ge nadere bewijzen dan zal ik U die geven. Hoevele niet-Joden heb-
ben niet betuigd dat het denken en de voorstellingen der Oudheid in
overeenstemming zijn met de boeken van Mozes? Het verhaal van de
schepping der wereld zoals dat bij de Phoeniciërs, Indiërs, Egyptenaren
en Grieken luidt, is immers volledig in overeenstemming met het getuige-
nis van Mozes in het boek Genesis? Ook over de schepping der dierén
en van de mens naar het beeld Gods lezen we bij Griekse schrijvers, vooral
bij de navolgers van Plato. De Grieken weten dat niet de zon het eerste
licht was, maar dat er reeds licht bestond voordat de zon door God ge-
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schapen was. Ook de Grieken betuigen, in navolging van Mozes, dat God
boven de sterren woont.
Thales leerde reeds dat God geen begin kent maar altijd geweest is, dat
de wereld, Gods schepping, het allerschoonste is, en dat voor het licht de
duisternis heerste. De mens is uit stof gemaakt, leert Homerus. God is de
oorzaak van alles, schrijft een ander. En overal wordt erkend dat God zijn
schepping voltooide in zeven dagen. De oude volkeren weten ook dat de
eerste mensen naakt waren en de geschiedenis van Adam en Eva is wijd
en zijd bekend, evenals het verhaal van de zondvloed, de ark en de door
Noach uitgezonden duif. Ook het lot van Sodom en Gomorra vinden we
bij heidense schrijvers terug. De besnijdenis is door vele volkeren van de
joden overgenomen en hoeveel heidenen maken niet melding van de
aartsvaders, van jozef, Elia, Elisa en jona?
Het hierboven samengevatte omvat een zestal pagina's druk maar met de
vele aantekeningen die deze bewering~n moeten waar maken, omvat dit
gedeelte niet minder dan 70 pagina's. Ter vergelijking dient men te weten
dat het eerste boek 118, het hele werk 372 bladzijden telt. Als we de taal-
kundige beschouwingen in de aantekeningen buiten beschouwing laten,
zijn er even meer dan 100 Grieks en Latijn schrijvende auteurs die Hugo
de Groot citeert: klassiek Griekse, Hellenistische, Romeinse en oud-
christelijke auteurs treden naar voren; Homerus is de oudste, en de jong-
ste dezer schrijvers is van de 5de eeuw na Chr. Van de 15klassiek Griekse
schrijvers zijn Hesiodus en Plato het meeste aan het woord, van de 30
Hellenistische treden Flaviusjosephus, Plutarchus, Porphyrius en Strabo
het meest op de voorgrond; Cicero, Ovidius en Vergilius worden het
meest geciteerd van de ongeveer 15 Romeinse schrijvers en tenslotte zijn
het Eusebius en Clemens van Alexandrië die de belangrijkste getuigen
zijn van de 15 oud-christelijke geleerden. Alles bij elkaar genomen heb-
ben Flavius josephus, Clemens en Eusebius het omvangrijkste bewijsma-
teriaal geleverd.
De Groot's werkwijze moge met een enkel voorbeeld geïllustreerd worden.
Zijn mededeling dat de aartsvaders en jozef ook bij de heidenen bekend
waren, bouwt hij op uit getuigenissen van Philon Byblius, Berosus, Heca-
teus, Nicolaus Damascenus, Artapanus, Eupolemus, Demetrius en 01'-
fische versregels. In de voetnoten komen deze schrijvers direct of indirect
aan het woord. Deze reeks namen, die bij de geleerden van de I7e eeuw
heel wat meer bekendheid hadden dan nu, geeft ons even een indruk van
De Groot's belezenheid, oo,kal zal weldra blijken dat hij deze schrijvers
soms alleen maar uit de tweede ofderde hand kende. We willen deze wolk
van getuigen iets nader bekijken en zien welk bewijsmateriaal ze aan De
Groot gegeven hebben.
Philon Byblius leefde in de eerste eeuw van onze jaartelling. Hij werd

487



J. D. P. WARNERS

zeer beroemd door een vertaling in het Grieks van een geschiedenis der
Phoeniciërs, die door Sanchuniathon geschreven zou zijn. Vermoedelijk
is deze 'vertaling' een verzinsel van Philon. Hugo de Groot noemt deze
schrijver in navolging van Eusebius en Scaliger maar daar het waarheids-
gehalte van de voor hem belangrijke passage niet hoog wordt gewaar-
deerd, wordt geen citaat in de voetnoten opgenomen, hoewel [en dat is
het opmerken toch wel waard] Philon in de tekst do~r De Groot wel als
getuige wordt genoemd.
Als tweede Berosus, een Babylonisch priester [3e eeuw v. Chr.] die een
geschiedenis van Babylonië schreef. Deze schrijver vertelt van een recht-
vaardig, wijs en machtig man, die onder de Chaldeeën leefde en die in
godsdienstige zaken zeer ervaren was. Volgens De Groot moet deze man
Abraham geweest zijn [Abraham kwam immers uit Ur der Chaldeeën].
Het citaat is niet uit de eerste hand, want in dit geval is FlaviusJosephus
zijn zegsman.

I Hecateus zou een boek over Abraham geschreven hebben, dat verloren
is gegaan maar in de tijd van Flavius J osephus nog bestond. We hebben
hier te maken met Pseudo Hecateus, een Joods schrijver van weinig histo-
rische betekenis. Ook hier is Flavius Josephus weer de bron voor De
Groot geweest.
Nicolaus Damascenus, een vriend van keizer Augustus, werd in de 17e
eeuw herontdekt en is door De Groot in het Latijn vertaald. Ook hier is
het FlaviusJosephus die De Groot een belangrijk citaat uit het werk van
Nicolaus levert. We lezen o.a. het volgende: Abraham regeerde oorspron-
kelijk te Damascus [de woonplaats van Nicolaus!]. Hij was afkomstig uit
het land der Chaldeeën. Daarna trok hij met de zijnen naar het land
Kanaän, dat nu Judea genoemd wordt, waar ook zijn talrijk nageslacht
gewoond heeft.
Artapanus en Eupolemus, die beiden een geschiedenis der Joden hebben
geschreven, zijn ons slechts overgeleverd door Alexander Polyhistor [ong.
100 v. Chr.], die veel over de Joden en de Joodse geschiedenis heeft verza-
meld en geëxcerpeerd. De Groot verm~ldt dat hij deze gegevens uit
Eusebius heeft gehaald, evenals de gegevens van Deme'trius. Wij komen
hier nog over te spreken.
Tenslotte is er dan nog een citaat uit die merkwaardige verzameling ver-
zen, die Orfische verzen genoemd worden, sommige van oude datum,
sommige door Joodse en Christelijke schrijvers veranderd en bewerkt,
een verzameling die in de 17e eeuw zeer belangrijk werd geacht maar die
we hier niet nader bespreken kunnen. We citeren een Nederlandse
vertaling van 9-e door De Groot aangehaalde regels. De vertaler is
J.Oudaan:
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Want niemand kent Hem wien alle and're toebehoren
Dan uit Chaldeeuse stam dien Eenigen-geboren,
Als die de Zonneloop, langs zijnen ring, verstond,
En hoe die rechts ,en dwers zich slingert om het rond
Der aarde, en alles in dien omvang houd besloten.

De Groot voegt er aan toe dat Abraham ook bij Berosus bekend stond om •
zijn grote kennis van de sterren wereld, een wetenschap die door Abraham
uitgevonden zou zijn.
Ook deze regels putte De Groot uit Eusebius, terwijl dezelfde plaats voor-
kom t bij Clemens van Alexandrië.
Het is voor ons doel van eminent belang er op te wijzen dat alle citaten
die hier gebruikt worden niet uit de eerste hand zijn, maar door De Groot
gevonden werden bij de Joodse schrijver FlaviusJosephus en de Christe-
lijke auteurs Eusebius en Clemens van Alexandrië. Uiteraard zijn er in
het boek van De Groot vele citaten te vinden die niet teruggaan op .deze
schrijvers. Zijn latijnse citaten kunnen bijv. niet bij deze Grieks schrijven-
de auteurs verwacht worden. De Groot heeft ook niet trachten te verber-
gen dat zijn apologie voor het Christendom voor een niet onbelangrijk
deel steunt op de hierboven genoemde schrijvers. Met grote nauwkeurig-
heid wijst hij zijn lezers de plaatsen aan waar hij te gast is geweest. We
kunnen dus rustig constateren dat een mening van een goede duizend
jaar vroeger voor Hugo de Groot nog niets van haar belang verloren had.
En dat is nu zo enorm belangrijk: een oud-christelijk auteur en een Re-
naissancegeleerde verkondigen eenzelfde mening over de Oudheid, alsof
de tijd heeft stilgestaan. Tussen Hellas en de I7e-eeuwse geleerden zijn
vele, voornamelijk joodse en oud-christelijke schrijvers gedrongen die een
uitzicht op de Oudheid hebben verduisterd.
Voordat we verdere conclusies willen trekken is het goed nog even aan-
dacht te schenken aan de bronnen van De Groot, die hier weliswaar
door middel van Eusebius geciteerd worden maar ook zelf aan De Groot
bekend zijn geweest.
Flavius Josephus werd in het jaar 37 geboren. Zijn autobiografie licht
ons zeer uitvoerig in over zijn leven en tijd, zijn opvoeding en studie.
Twee van zijn werken zijn voor de Renaissancegeleerden van eminente
betekenis geweest: zijn 'Joodse Antiquiteiten' en 'Contra Apionem', dat
als tweede titel draagt: 'Over de oudheid van de Joden'. Dat voor De
Groot en zijn collega's in deze boeken veel te vinden was dat hen aanlokte
kan reeds uit de titels blijken: de Joodse oudheid en de oudheid der Joden
zijn het centrale thema en de theorie van de afgeleide kennis der Grieken
is hier uitvoerig in beschreven. We kunnen hier niet ingaan op de
vraag waarom Flavius J osephus deze stelling met zoveel vuur verdedigde,
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maar ligt het niet voor de hand dat deze ten dele vergriekste Jood zijn
Jood-zijn op deze wijze in een vijandige wereld wilde aannemelijk maken?
In zijn 'Contra Apionem' vinden we een groot fragment van Berosus geci-
teerd, o.a. diens verhaal van de zondvloed dat in overeenstemming is met
Mozes' visie en dus van Mozes overgenomen is 1.

Eusebius, we merkten het reeds op, is zonder twijfel de allerbelangrijkste
bron van De Groot geweest. In het einde van de 3e eeuw was hij bisschop
te Caesarea. Zijn immens apologetisch werk Praeparatio Evangelica,
sinds de boekdrukkunst vele malen herdrukt, is een boek van enorme be-
tekenis, al was het alleen maar omdat dit werk vele verloren gegane klas-
sieke auteurs in excerpten overlevert. Als Christen bestrijdt hij uiteraard
de heidense gedachtenwereld, maar zo het enigszins mogelijk is zal hij
'overeenkomsten' van Oude Testament en heidense schrijvers aangeven
en toelichten. Buiten beschouwing blijft hier helaas zijn zeer vruchtbare
vergelijking van Mozes en Plato. Het is niet te verwonderen dat de schrij-
ver van de eerste Bijbelboeken steeds weer beschouwd wordt als grond-
legger van wetenschap en filosofie. Eusebius en niet minder Clemens van
Alexandrië hebben, evenals b.V. de Joodse schrijver Philo, Mozes als
oorsprong van alle menselijke cultuur gesteld. In de Renaissance bestaat
de algemeen aanvaarde opvatting dat alle wijsheid op hem teruggaat en
het is wel zeker dat de Praeparatio Evangelica daar niet weinig toe heeft
bijgedragen. In zijn boek De Philosophorum Sectis Liber [Il, par. 3J
citeert Vossius een auteur Numenius, die gezegd heeft: Quid est Plato,
nisi Moses Atticissam? [Wat is Plato anders dan een vergriekste Mozes?J
Hiermee wordt een eresaluut gebracht aan Mozes op wie de gehele filoso-
fie van Plato terug te voeren zou zijn. Daarom laat Vossius zijn boek dan
ook beginnen met een behandeling van meerdere Oud-Testamentische
figuren. Dit woord van Numenius kunt ge telkens in de 17e eeuw terug-
vinden, al of niet met de vermelding van de man die deze slogan in de
wereld hielp. Dat daarmee Plato's filosofie een voor gelovigen zeer aan-
vaardbaar gebied werd, ligt voor de hand. Ook de leer van Thales, dat het
water het oudste element is, brengt Numenius terug tot een woord van
Mozes, die in Genesis schreef over Gods Geest die op de wateren broedde.
Nu moet er nog vermeld worden dat er geen werken van Numenius over-
gebleven zijn en dat Eusebius en Clemens fragmenten uit zijn werk heb-
ben overgeleverd 2. En hiermee is nog eens aangetoond hoe belangrijk de
oud-chistelijke auteurs voor de Renaissance zijn geweest.

1 Zie C.A. 1,129-153. In Joodse Antiquiteiten vinden we Berosus' verhaal over Abra-
ham [1,158]; zie ook Eusebius, Praeparatio Evangeliea IX, 16. F.J. citeert Hecateus in
J.A.L, 159; zie ook Eus. P.E. IX, 16. De passage uit Nicolaus Damascenus: zie Flavius
Josephus J. A. I, 195.

2 P. E. XIV, 4, 13; IX, 7, 8. Stro 1,22, 150.
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Het is wellicht overbodig hier nog de gehele reeks onbekende Griekse
schrijvers die over de aartsvaders schreven en door De Groot uit Eusebius
overgenomen zijn, de revue te laten passeren 1. Eusebius is veel uitvoeri-
ger in zijn bewijsvoering dan De Groot; we lezen er over Abraham als
uitvinder van de sterrenkunde en grondlegger van de Chaldeeuwse we-
tenschap, over Abraham in Phoenicië en Abraham in Egypte, waar hij de
priesters onderwees en tenslotte ook dat de Grieken die beweren dat Atlas
de uitvinder is van de astrologie, Henoch, de zoon van Methusalem be-
doelen!
Rest ons nog een enkel woord over Clemens van Alexandrië [begin 3e
eeuw] die op later leeftijd zich tot het Christendom bekeerde en de leer-
meester werd van Origenes. Zijn boek Stromateis, in de Renaissance zeer
bemind en vol Griekse citaten, heeft als grondstelling: De Grieken zijn
dieven van de Joodse wijsheid.
'We komen tot een samenvatting. Hugo de Groot wil zijn lezers overtui-
gend bewijzen dat het Christendom de ware godsdienst en de Bijbel het
Woord Gods is. Naast allerlei andere bewijzen worden Griekse en Ro-
meinse schrijvers als getuigen opgeroepen; daar hun geschriften later ge-
schreven zijn dan de boeken van het Oude Testament en duidelijk Joodse
invloeden demonstreren, wordt de mening verdedigd dat de heidense
oudheid principieel afhankelijk is van de Joodse inzichten en daarmee is
de antieke wereld een uitvloeisel van het Jodendom. Ook in de eeuwen
rondom het begin van onze jaartelling was eenzelfde bewijsvoering door
Joden en Christenen geleverd en onze Renaissancegeleerden hoefden
slechts hun werken op te slaan om een rijk arsenaal van bewijsplaatsen te
vinden. Joodse schrijvers wilden het bewijs graag leveren ter meerdere
aanvaardbaarheid van hun religie; oud-christelijke auteurs, die veelal
heidens waren opgevoed, konden hun culturele basis niet geheel ter zijde
schuiven en trachtten heidense en christelijke inzichten zo veel als mogelijk
was met elkaar te verzoenen. De Renaissancegeleerden, Christenen in
hart en nieren, leefden in een situatie die veel overeenkomst vertoonde
met die van de oudste geleerde Christenen: ook zij moesten hun geloof en
hun liefde voor de oudheid in harmonie brengen en daarbij konden men-
sen als Eusebius hen zeer wel helpen. Zo vormt de Joodse en christelijk-
apologetische literatuur een brug tussen Oudheid en Renaissance.
Hiermee hoop ik een lijn geschetst te hebben die te weinig in de geschiede-
nis van de Renaissance gezien wordt en die, met als uitgangspunt het
Oude Testament, qwars door de Oudheid heen, het Renaissancistisch
Europa bereikt.
N.B. Over deze materie publiceerde De Nieuwe Taalgids (Jan. en Juli 1952) twee
artikelen van mijn hand. W.
1Men kan referaten uit hun werk vinden in P. E. IX, 17, 18, 20, 21, 23; XIII, 13.
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DROOM IS 'T LEVEN

Wat is er eigenlijk voor vreemds aan dat een vrouw cello speelt? Ze houdt
hem tussen haar benen, zegt meneer Brom van boven, en dat vind ik op
zijn zachtst gezegd: nu ja. Het is gewoon geen gezicht, meent juffrouw
Smulders kort en bondig, en ze krabt zich met de breipen fanatiek de smalle
schedel. Vrouwen hebben geen kracht, oordeelt kapitein Van Beesd, en
daarom moeten ze geen cello spelen. De kapitein kan het weten, want hij
was in dienst kapelmeester, en hoeveel vrouwen hebben al niet met cellen
en kapellen te maken gehad? Vreemd, vreemd?, vraagt de student Vos-
ma er, och, wat is vreemd? Maar het is niet aesthetisch, geloof ik. Aan de
andere kant, wat is aesthetisch? Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is,
zegt mevrouw Videlee, de hospita, maar als het u hindert ...
Nee, nee, nee, nee, antwoorden alle vier. En ze menen het, want geen van
allen zou Liesje Hemeling ook maar iets in de weg willen leggen. Nee,
laat haar maar cello spelen. Wij hebben geen last van haar, integendeel.
Maar zelfs al zouden ze door Liesjes cello uit de slaap worden gehouden,
dan nog zouden ze mevrouw Videlee hetzelfde hebben geantwoord. Mis-
schien zou juffrouw Smulders even hebben geaarzeld, maar een blik op
kapitein Van Beesd zou haar daar wel overheen hebben geholpen.
Alleen Liesje zelf wordt door de cello uit de slaap gehouden. Ze hoort hem
zingen of klagen. Dat is nu al nachten lang zo. Wanneer begon het eigen-
lijk precies? Een maand, twee maanden geleden. Vroeger gunde de cel
haar alleen overdag geen rust; de hele morgen studeerde ze en 's middags
kwamen haar leerlingen. Als ze dan 's avonds, na een boek of concert,
moe naar bed ging sliep ze meteen. Maar de laatste tijd stapt ze met haar
cello in bed. Wie of wat is daar nu toch de oorzaak van? Liesje wil het
zichzelf niet bekennen, maar deze nacht dringt de waarheid zich zo
sterk aan haar op dat ze toegeeft. De onruststoker moet Roffiaan zijn,
haar nieuwe leerling. Een ongunstige jongeman eigenlijk, die haar op het
eerste gezicht al afschrikte, maar die ze toch niet had kunnen afschepen
toen hij vroeg les bij haar te mogen nemen. Hij had vroeger alles gehad,
vertelde hij, maar was ermee opgehouden, en nu kreeg hij lust zijn studie
weer op te nemen. Ze had hem gevraagd wat voor te spelen; dan kon ze
een indruk krijgen. Verlegen, maar toch ook brutaal, was hij achter haar
instrument gaan zitten, en had een melodie gespeeld, zo vreemd dat het
haar bang te moede was geworden. Ook de kwaliteit van zijn spel was zo
vreemd, grillig. Nu eens maakte hij een huiveringwekkend mooie toon,
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dan weer kraste hij over de snaren alsof hij planken zaagde. En aldoor
had hij haar maar zitten aankijken, tegelijk ingetogen en vrijpostig,-alsof
zijn ene oog niet wist hoe het andere keek. - Wat is dat voor een stuk, had
ze na afloop gevraagd. - 0, een fantazietje, antwoordde hij luchtig, en
toen meteen: - Wilt u me nemen, juffrouw Hemeling? Voor ze over die
zonderling gestelde vraag had kunnen nadenken had ze al toegestemd.
AI na de eerste les wist ze dat hij haar begaafdste leerling was; maar het
maakte haar niet gelukkig, en ze zag met bezorgdheid haar jaarlijkse
leerlingenavond tegemoet, die anders zo gezellige en leerzame bijeen-
komst van al haar pupillen.
Ja, zo is het, denkt Liesje Hemeling terwijl ze met open ogen in het don-
ker ligt, dat wakker liggen heb ik sinds de komst van Roffiaan. Mijn cello
is 's nachts van hem bezeten, lijkt het, en houdt me uit de slaap. Hij is een
soort duivel, geloof ik.
Ze neemt zich voor hem de volgende dag te laten weten dat ze hem niet
langer les kan geven. Maar in haar hart weet ze dat het weinig zal baten.
Want hij zal zeker tekst en uitleg vragen, op zijn bescheiden en brutale
manier, en dan kan ze toch niet tegen hem op. Wat moet ze doen? Dit
kan toch zo niet doorgaan; het sloopt haar op den duur. Als ze boven
zich meneer Brom hoort praten en de kamer op en neer lopen, weet ze in-
eens wat ze zal doen. Ze zal hem om raad vragen. Hij is een oude man,
met veel levenservaring waarschijnlijk, en hij lacht haar altijd toe als ze
hem in huis tegenkomt. Het voornemen, plotseling in haar opgeweld,
stelt haar gerust, en ze valt als een kind in slaap.

II

Meneer Brom heeft altijd van dubbelzinnige grapjes gehouden, en veel
belang gesteld in het doen en laten van jonge meisjes. Verder is hij op dit
gebied niet gekomen, en hij heeft nooit de daad bij het woord gevoegd.
Niettemin is de gewoonte hem noodlottig geworden. Meneer Brom, le-
raar Nederlands, is met vervroegd pensioen gestuurd. Zijn grapjes vielen
bij sommige leerlingetjes wel in goede aarde, om verschillende redenen
overigens, maar bij de meesten toch niet. Er kwamen klachten binnen bij
de directeur van meneer Broms school, ook klachten van ouders, en toen
zat er weinig anders op dan hem met pensioen te sturen. Hij was toen bij-
na zestig jaar, en het moet wel zijn dat zijn slechte gewoonte de laatste
jaren van zijn loopbaan sterker is geworden, want anders had hij het ze-
ker niet zo lang uitgehouden. Het onderwijs is een pijler van ons volks-
bestaan, die niet mag worden aangevreten door het gif van een meneer
Brom, hoe knap hij ook is.
_Het is geen wonder dat meneer Brom wat verzuurde. Zijn grapjes liet hij

493



WILLEM AVONDROOD

allengs, een uitzondering daargelaten, achterwege, en als hij ze nog
plaatste waren ze te flauw ofte wrang. Zijn toon werd steeds docerend er,
en hij kon het niet nalaten van alle gevoelens en gedachten van het ogen-
blik een voorbeeld te zoeken - en meestal te vinden - in de literatuur.
Zichzelf beschouwde hij ook het liefst als een romanfiguur; bij iedere aan-
doening trad hij onmiddellijk buiten zichzelf om toe te zien hoe de ander
reageerde. Hij wilde of durfde niet aan zichzelf toe te komen. Maar voor
anderen stond hij open, vooral als ze hem iets kwamen vragen.
Als Liesje zijn kamer binnenkomt zit meneer Brom in zijn oude leunstoel;
zijn grootvadersstoel noemt hij hem, hoewel hij geen grootvader is, niet
eens vader. 'Je komt op het goede ogenblik, kind,' zegt hij tegen Liesje,
'ik heb net mijn ontbijt op en ben nog niet aan het leien. Als ik eet of
lees - de twee polen van mijn bestaan - wil ik niet gestoord worden, maar
tussen die twee in wel. Kan ik je met iets van dienst zijn ?'
'Meneer Brom,' zegt Liesje ernstig, 'ik wilde dat u me raad gaf. De laatste
tijd ben ik mezelf niet meer, en .. .'
'Wie ben je dan wel, Liesje, als je jezelf niet bent?' zo valt meneer Brom
haar in de rede. Het is zijn gewoonte een gesprek, dat ernstig dreigt te
worden, luchtig te beginnen, en liefst ook te eindigen.
'Ik heb het echt moeilijk, meneer Brom,' zegt Liesje gekwetst, 'en als u nu
grapjes .. .'
'Nee, nee, het is geen grapje,' antwoordt de oud-leraar. 'Ik wilde je alleen
maar wijzen op de juistheid van de uitdrukking die je gebruikte. Je bent
jezelf niet, en vertel nu maar eens wat die ander, die Liesje Hemeling, is
overkomen.'
Liesje kijkt even verwonderd, maar begint dan te vertellen. Af en toe ziet
meneer Brom haar onderzoekend aan, maar meestal is zijn blik aan het
spelen met het kerktorentje dat door zijn raam te zien is. Hij knijpt het
ene oog na het andere dicht om het te laten verspringen. Als het al een
tijdlang stil is geweest, vraagt hij:
'Je weet zeker niet wat Roffiaan betekent?'
Liesje schudt het hoofd.
'Je moet altijd even in het woordenboek kijken alsje een onbekend woord
hoort,' zegt de oud-leraar. 'Iedere naam betekent iets, en deze naam
heeft een heel ongunstige betekenis. Als je hem geweten had zou je die
jongeman nooit als leerling hebben genomen, waarschijnlijk. Je kent
natuurlijk uitje schooltijd Mariken van Nieumeghen. Nu, dan zal het je
wel iets zeggen als ik die Roffiaan gelijk stel met Moenen met het ene oog.
Ik heb je leerling nooit gezien, Liesje, maar ik raadje aanje zo gauw mo-
gelijk van hem te ontdoen. Ik heb voorgevoelens. Schrijf hem af en laat
hem niet binnen, want hij is je niet goedgezind.'
Hij strijkt zich over het voorhoofd en glimlacht om de ernst van zijn
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woorden te verzachten. Waar haal ik ze vandaan, denkt hij. Liesje is ver-
rast door zijn bezorgdheid, en ze vraagt zich af of meneer Brom niet wat
zwaar op de hand is, en of hij eigenlijk wel de man is bij wie ze had moe-
ten aankloppen. Ze had een ander antwoord willen hebben, en ze zegt:
'Is dat niet een beetje te erg, meneer Brom?'
'Waarachtig niet,' zegt hij. 'Ik ken dat soort. Ze kunnen het niet helpen,
maar ze zijn gevaarlijk. Ze betoveren door hun verdorvenheid. In de li-
teratuur zou ikje talloze voorbeelden van dergelijke figuren kunnen aan-
wijzen, maar dat is toch niet nodig om je te overtuigen? Heus Liesje,
schrijf die meneer Roffiaan een briefje, vriendelijk maar beslist waarin
je zegt dat het je spijt enzovoorts.'
'Ja maar meneer Brom,' zegt Liesje, ineens weer radeloos, 'daar is geen
tijd meer voor. Roffiaan heeft vanmiddag les.'
Meneer Brom knijpt zijn ogen dicht. 'Nu, dan moet je het hem monde-
ling meedelen,' zegt hij na enig zwijgen. 'Eigenlijk is dat nog beter; dan
kan hij ook zien dat het je ernst is. Een viool strijkje onder de kin, Liesje,
een cel tussen de benen. Daar zit een verschil in, en een gevaar. Maar dat
is eigenlijk niet ter zake. Die Roffiaan laatje de benen maar nemen, maar
zijn eigen, ha ha. En als je me nodig hebt vanmiddag .. .'
Liesje verlaat de kamer met gemengde gevoelens. Meneer Broms grapjes
deren haar niet; zijn ernst wel. Haar verstand geeft hem daarin gelijk,
maar haar hart weerstreeft. Het lijkt wel dat Roffiaan, door de zwarte
schildering van meneer Brom, minder verontrustend is geworden. Door
verdorvenheid betoveren? De literatu~r heeft de oude leraar te pakken. En
misschien heeft ze zichzelf alles wel gesuggereerd.
Wat meneer Brom betreft, zodra Liesje de deur achter zich heeft gesloten,
doet hij iets vreemds. Hij rolt het kleed een eind op, tast even met zijn
vingers over de vloer en peutert een kwast uit een van de planken. Het is
niet voor het eerst dat hij door het ronde gaatje verbinding met Liesjes
kamer krijgt. Terwijl hij het kleed weer netjes neerlegt, neemt hij zich
echter voor niet haar in het oog te houden, maar de leerling.

111

De student in de letteren en wijsbegeerte Vosmaer mijmert vaak onder
het studeren. De droge stof van zijn dikke boeken dringt hem dikwijls in
de ogen, en dan kan hij niet meer lezen. Hij rekt zich dan eens op zijn
stoel uit, staat op, en gaat na een korte wandeling door zijn kamer op het
divanbed liggen. In het begin wordt hij nog door zelfverwijten gekweld;
hij haalt zich zijn hard werkende vader voor de geest, zijn slovende moe-
der, maar allengs neemt zijn geest een ruimere vlucht, die hem buiten
het gewoel van de aarde brengt.
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De stemmen van Liesje en meneer Brom dringen allang niet meer tot
hem door als hij over het wezen der dingen mijmert. Neem nu eens die
tabakspot, zegt hij tot zichzelf. Het is een glimmend bruinhouten bus, af-
gesloten door een zwart deksel met een spits toelopend handvat. Is het
eigenlijk wel een deksel? Welnee, het is de hoed van een tovenaar, ofvan
een oude heelmeester. Het ding leidt een heel ander leven dan de pot er-
onder. Die pot zou een hoofd moeten zijn, een uitgedroogd hoofd met een
lange neus en felle ogen. Hij is het geenszins. Er bestaat tussen pot en
deksel een vreemde tegenstrijdigheid. Zo reëel als het ene deel is, zo ir-
reëel is het andere. Lichaam en geest! Zijn dat niet de bestanddelen van
ieder wezen? Jazeker, antwoordt de student zichzelf en zijn aangroeiend
gehoor, maar van het levende wezen. Ik moet tot de conclusie komen dat
ook schijnbaar dode voorwerpen levende wezens zijn, en ... Hier raken
de gedachten van de student Vosmaer verward in hun eigen gangen, en
hij besluit zijn geest op een ander ding te richten, om te zien of hij dan
verder komt. De wasbak is te koud en te zakelijk. Zijn scheerkwast is
evenmin geschikt, niet objectief genoeg door de dagelijkse aanraking met
zijn gezicht. Maar de spiegel! Het zou zelfbedrog zijn te menen dat het
innerlijk van een spiegel even glad zou zijn als zijn oppervlak. Een ding
dat zoveel indrukken verwerkt moet wel een eigen leven leiden. Waar
zouden toch alle beelden blijven die hij in zich opneemt? Als ik me aan
het scheren ben, zegt de student tegen zijn volgelingen, dan houdt de
spiegel mijn beeld vast. Zou hij het dan weer loslaten als ik weg loop?
Neen natuurlijk; hij blijft het vasthouden en verbergt het ergens
achter zijn zilveren onderlaag. Dat verhaaltje van Alice, die door de
spiegel heenkruipt om te zien hoe de kamer in spiegelbeeld er uit ziet
is wel aardig. Maar mij toch te kinderlijk, zegt de student. Niet filosofisch
genoeg. Want het gaat toch niet om het beeld, het gaat er om wat de spie-
gel ermee doet. Het zou interessant zijn, vervolgt de student, na te gaan
welke rol de spiegel in de literatuur speelt. Is dat niet iets voor een disser-
tatie, fluistert hij. Een proeve van een bijdrage tot de kennis van de be-
tekenis van het gebruik van het attribuut spiegel in de literatuur van de
lage landen. Hm, misschien wat teveel voorzetsels. En dan een aardige
opdracht, luchtig en toch met verborgen diepten. Zoals ik tenslotte ben,
zegt de student Vosmaer onhoorbaar tegen zichzelf, alsof hij zich voor
zijn zelfkennis schaamt.
De waterkan heeft hem ook allang beziggehouden. Hij wil zich en de
anderen nu eens duidelijk maken waarom. Het is een ouderwetse kan,
van witte steen met aan de voet en aan de schenkrand een slingertje van
rode bloemetjes. Aan de ene kant heeft de pottenbakker een tuit gekne-
pen, aan de andere heeft hij een sierlijk oor gehecht. Dat oor, zegt de
student, dat oor is het wat ons intrigeert. Het schijnt te luisteren, en heus
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niet omdat het een metafoor is. Het leeft, en het bezielt de hele kan met
leven. Het vormt de kan. De plaats van de tuit is afhankelijk van die van
het oor. Wanneer ik die tuit beschouw als een neus, dan valt het op dat
hij zit waar bij de mens het tweede oor is geplaatst. Zou de uitdrukking
'mijn oor tuit' daarmee iets van doen hebben? De etymologie heeft wel
vreemdere oorsprongen van een uitdrukking ontdekt.
De student Vosmaer raakt er nu pas goed in. Hij wordt meegesleept door
zijn eigen gedachten; hij meent iets van het ongrijpbare te kunnen grij-
pen. Hij wentelt zich op zijn zij om de kan zo goed mogelijk in het oog te
kunnen houden, en zijn gehoor vol te kunnen aanzien. Het gezegde zou
dan oorspronkelijk zijn: mijn oor is een tuit, met andere woorden: het
kan niets horen, wellicht omdat het vocht afscheidt. Is er een medicus
onder mijn publiek die mij dat kan bevestigen? Dank u. Door niet be-
grijpen slijt zo'n uitdrukking dan af en wordt hij verbasterd; wij noemen
dat volksetymologie. Misschien ook kindertaal, dat verwaarlozen van de
persoonsvorm. Die vereenzelviging van het oor met een tuit, zo gaat de
student verder, is niet vreemd als we denken aan een spreekwoord als:
Wanneer de drank is in de man, is de wijsheid in de kan. Man staat hier
tot kan als oor tot tuit. Men zou kunnen zeggen: Wat het oor is aan de
man, is het tuitje aan de kan. Hoewel, dat heeft misschien niets te beteke-
nen. Maar in elk geval bewijst zo'n uitdrukking wel, wat een kan, met
zijn tuit en zijn oor, voor de mens betekent. Anders zou hij hem niet als
de bergplaats voor de wijsheid beschouwen. Dat ene oor vangt klanken
en woorden op, geeft ze door aan de kan waarin ze tot wijsheid worden
getransformeerd, en de tuit schenkt die weer uit.
o taal, roept de student Vosmaer uit, en hij richt zich uit zijn liggende
houding op, verklaarster van alle verborgen wijsheid, realisator van al
het onbewust gedachte, stille leidster op de kronkelpaden van de mense-
lijke geest. En hij besluit voor zichzelf in zijn dissertatie ook zeker de kan
op te nemen, na er eerst in een filologisch tijdschrift een artikel aan te
hebben gewijd, dat hij met een afwezige glimlach aan zijn buurman, me-
neer Brom, zal laten lezen.

IV

'Eerst maar eens de etude van Duport,' hoort meneer Brom Liesje zeggen.
Hij kan door het gaatje in de vloer precies op het hoofd van dejonge Rof-
fiaan kijken, en ook diens linkerhand is in zijn gezichtsveld. De rechter
ziet hij met de strijkstok telkens voorbij flitsen. Roffiaan heeft zwart haar,
krullig en zonder scheiding. Als hij het hoofd wat opheft, ziet meneer
Brom nog de donkere doorlopende streep van zijn wenkbrauwen, waar-
aan in het midden een scherpe neus ontspringt.
'Goed, juffrouw Hemeling,' zegt Roffiaan gedwee. Zijn stem is omfloerst,
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maar beweegl~jk geïntoneerd. Het timbre van de verleider, denkt meneer
Brom, eerder voldaan dan verschrikt.
Als Roffiaan een tijdje gespeeld heeft onderbreekt Liesje hem met een
aanmerking. 'De rechterarm is veel te stijf,' zegt ze, 'die moet een golvende
beweging maken, geen stotende. Daardoor krast het als u van de ene op
de andere snaar overgaat. Hoort u het zelf niet?'
'Jawel,' zegt Roffiaan, 'maar ik wist de oorzaak niet. En ik heb, eerlijk ge-
zegd, ook niet veel gestudeerd deze week.'
Dit is het moment, Liesje, denkt meneer Brom, en zij vindt het blijkbaar
ook, want ze zegt:
'Ik wilde u nog wat meedelen, meneer Roffiaan.'
'En dat is?' vraagt hij flemend en brutaal.
'Dit is de laatste keer dat ik u les kan geven, tot mijn spijt. Ik heb het te
druk, vooral omdat ik binnenkort moet optreden.'
Even is het stil na die leugen. Meneer Brom ziet hoe Roffiaans linkerhand
langs de hals van de cello op en neer trippelt, zodat een getokkeld toon-
laddertje ontstaat. Als de hand tot rust komt zegt de leerling:
'Ik begrijp het, juffrouw Hemeling. Maar deze les maken we dan toch af,
is het niet?'
'Natuurlijk,' antwoordt Liesje opgelucht, alsof ze wel alles zou willen be-
loven. 'Natuurlijk spelen we dit volle uur uit.'
'Mag ik dan zelf kiezen wat we spelen?' vraagt Roffiaan, met het stem-
metje van een klein kind, en meneer Brom kan zich indenken hoe on-
~veerstaanbaar hij Liesje aankijkt vanonder die zware luifel der wenk-
brauwen.
'Toe dan maar,' zegt Liesje met een lachje in haar stem.
De leerling strijkt een donkere toon aan, en snijdt hem met een vlijmend
accoord door. Maar meteen -laat hij de diepe toon weer klinken, en dit-
maal onverwacht een speels loopje nemen, dat hij dan even onverwacht
weer afsluit met een klagend flageolet-accoord. :tvleneer Brom voelt zich
plotseling ingesponnen, alsof die enkele klanken draden zijn. Hij hoort
Liesje met zwakke stem iets afwerends zeggen. Maar Roffiaan laat zich
niet meer tegenhouden, nu zijn bezweringsformule heeft gewerkt. Een ge-
spannen melodie staat op, en begint met vreemde zwenkingen te dansen.
Slaat daar een verborgen trommel? Wilder wordt het lied, en ineens lui-
der, als de stem van iemand die eerst geneuried heeft en nu plotseling zijn
mond opent. Een donker pizzicato, als de klap van een dichtslaande
deur, luidt een suizende stilte in, en daaruit verheft zich dan weer een
aarzelende klaagzang, die meneer Brom het beeld voor ogen brengt van
een slang die zich opricht aan de fluittonen van zijn bezweerder.
'Nu op uw cel, die is nog veel mooier,' hoort hij de man beneden hem zeg-
gen. Hij ziet het hoofd even verdwijnen, weer terugkomen, en dan klinkt
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een speels wijsje, waarop kleine luchtig geklede meisjes een rondedans
zouden kunnen maken. Roffiaan is de volmaakte speelman, die onder het
strijken nog kans ziet met korte zinnetjes een gesprek te voer,en: 'Ik ben
toch wel een goede leerling geweest, niet juffrouw Hemeling? Enkele
maanden geleden kon ik nog niet zo spelen als nu. Ik dank u voor wat u
me geleerd hebt. Het is jammer dat u me niet langer kunt hebben. Maar
natuurlijk, uw eigen spel gaat boven dat van uw leerlingen. Toch vraag
ik me af waarom ujuist mij wegstuurt. Of zijn er nog andere slachtoffers?
Daar hoeft u niet op te antwoorden, hoor.'
Het melodietje blijft speels, maar af en toe doet het nu toch een onver-
wachte uitval, die de dansende meisjes wel zou doen schrikken. Ivleneer
Brom vraagt zich af of Liesje nog wel in de kamer is; hij hoort haar niet.
Maar ze zal wel ergens zijn, want Roffiaan speelt door en zijn stem klinkt
nu ook weer. Hij heeft een beweeglijke stem, die nu eens laagis, dan weer
hoog. Iedere zin schijnt hij in een andere toonaard te beginnen; de grond-
toon is zoek.
'Ik voel me net een herdertje in Arcadie,' zegt hij, 'en u bent het onweten-
de herderinnetje, juffrouw Hemeling. U ligt te slapen, de armen onder
het hoofd, in de schaduw van een bosje, en ik wek u met mijn spel. Ik heb
u in uw sluimer bewonderd; uw zachte gezichtje met de halfopen mond,
en uw jonge borst die zoetjes deint op uw ademhaling. vVakend zult u nog
lieflijker zijn, vermoed ik, en als u wakker wordt kom ik niet bedrogen uit.
U kijkt me eerst verschrikt aan, dan verontwaardigd natuurlijk, maar
tenslotte glimlacht u, staat langzaam en bevallig op, en rekt u uit zodat
uw kleedje spant. Als u de armen laat zakken bent u vanzelf in de stand
voor een menuet je terecht gekomen, en waarom zou u ook niet dansen.
Waarom zou u niet dansen, juffrouw Hemeling?'
Meneer Brom houdt de adem in; hij gaat plat op de vloer liggen om zijn
oog dichter bij het gaatje te kunnen brengen en meer van Liesjes kamer
te kunnen zien. Hij onderdrukt met moeite een kreet van verbazing. Is
zoiets dan werkelijk mogelijk? Liesje danst. Hij kan haar niet helemaal
zien, maar telkens strijkt een arm, een deel van haar romp, een been langs
het kijkgaatje. Hij hoort haar rok ruisen. Eenmaal ziet hij haar geheven
gezicht; het heeft een verrukte en toch gekwelde uitdrukking, di~ meneer
Brom tot in de ziel treft. Roffiaan speelt en speelt; luchtig nog altijd,
maar steeds grilliger. Hij praat nu niet meer; meneer Brom ziet zijn zwar-
te hoofd dieper over de snaren buigen. Moenen, denkt hij, het is waar-
achtig Moenen, de duivel. Hij betovert haar.
Terug op het gebied van de literatuur is meneer Brom op bekend terrein,
waar hij tot actie kan overgaan. Hij springt op, rukt de deur open, is in
drie sprongen de trap af, en staat even later hijgend in Liesjes kamer,
RofIiaan zit als een aap om de cello heen geslingerd, en Liesjes wervelt
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om hem heen. Het menuet is omgeslagen in een woeste dans; Roffiaan is
de macht over zijn instrument kwijt; hij speelt krassend muzikale war-
taal- maar zijn macht over Liesje schijnt onbegrensd.
'Liesje,' roept meneer Brom, en hij grijpt haar arm, die ze uitgestoken
heeft alsof ze een partner zoekt. Ze komt wankelend tot staan. Romaan
kijkt op, en als hij meneer - de spelbrekende geestelijke? - ziet,
springt hij vloekend overeind. Even kijkt hij radeloos rond, dan omklemt
hij met beide handen de hals van Liesjes cel, heft hem hoog op en laat
hem, als een bijl, op de grond neerkomen. In het geluid van versplinte-
rend hout en klaaglijk springende snaren gaat meneer Broms kreet van
afgrijzen verloren.
Het volgende ogenblik is Roffiaan verdwenen. Terwijl meneer Brom
Liesje zachtjes in een stoel neerzet, klinken zijn snelle voetstappen op de
trap, en even later slaat de voordeur met een luide slag dicht. Er zijn nu
nog alleen de zacht schrijnende accoorden van Liesjes bedwongen snik-
ken en meneer Broms stem, die een eender motief herhaalt:
,Arm meisje, arm meisje, arm meisje.'

V

De kamer van mevrouw Videlee, de hospita, schijnt wat hij zijn moet:
smakeloos en zonder sfeer. Zo lijkt ze zelf ook. En toch is er bij nadere be-
schouwing aan beiden iets dat gedachten oproept aan mooiere, edeler
dingen. Als de kennismaking met mevrouw Videlee en haar interieur wat
langer duurt, en de eerste indruk van zakelijkheid niet voor de beste
wordt gehouden, zweeft er wel eens wolkje van romantiek voorbij, dat
het harde licht in de kamer en in mevrouw Videlees ogen verzacht. Zij is
cr zelf niet ongevoelig voor, en noemt het verschijnsel de glans van het
verleden.
In dat verleden was mevrouw Videlee korte tijd een gevierde zangeres.
Maar een verlamming van de stembanden had haar, toen haar roem stij-
gende was, het zwijgen opgelegd. De muziekwereld klaagde luidkeels
over die ramp, maar bekommerde zich verder niet om haar lot, zodat ze
na enige tijd potverteren gedwongen was geweest naar een ander middel
van bestaan om te zien. Ze kon van een oude achternicht een pension
overnemen, op voorwaarde dat de oude dame gast nummer een was. Ze
deed het, noodgedwongen zwijgend, en toen na enkele jaren de dood
zich over haar ontfermde door de achternicht weg te halen, was ze baas
in eigen huis en brak er een betere tijd voor haar aan. Ook haar stem
keerde langzaamaan terug, al was het dan alleen maar om te praten.,
Maar meer heeft een hospita ook niet nodig. Het was begrijpelijk dat
mevrouw Videlee geen zangeressen in huis wilde hebben. Andere musici
waren welkom, met het voorbehoud dat blazers buitenshuis moesten stu-
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deren. Maar de muziekwereld schaamde zich blijkbaar tegenover haar
vroegere burgeres, en liet zich niet bij mevrouw Videlee vertegenwoordi-
gen. Er scheen zelfs een afspraak te bestaan dat, om bij de vroegere zan-
geres geen gevoelige snaren te treffen [een technische onmogelijkheid ove-
rigens] geen musicus bij haar op kamers zou gaan. De eerste en laatste
die zich aan die afspraak niet stoorde was Liesje Hemeling.
Mevrouw Videlee was haar daarvoor dankbaar, liet de romantiek de za-
kelijkheid overwinnen, en verlaagde voor Liesje de pensionprijs. Zij koe-
sterde moederlijke gevoelens voor het meisje. Die waren meneer Brom
niet ontgaan; hij vroeg zich af waar ze ze vandaan haalde, en het intri-
geerde hem ook waarom ze zich mevrouw liet noemen. Zijn toespelingen
daarop negeerde ze, en hij zon op andere middelen om haar het geheim
te ontfutselen.
Maar nu meneer Brom bij haar aanklopt, spelen hem andere gedachten
door het hoofd, gedachten aan de beklagenswaardige Liesje Hemeling
die hij wezenloos in haar stoel heeft achtergelaten. Hij wil mevrouw Vide-
lees advies hebben.
'J a ?' roept de hospita vragend.
'Neemt u me niet kwalijk, mevrouw,' zegt meneer Brom, 'maar er is iets
met onze Liesje.'
'Onze Liesje ?' roept mevrouw Videlee uit, en geen van beiden is zich het
gebruik van het bezittelijk voornaamwoord bewust; voor meneer Brom
een schande. 'Wat is er dan? Wat bedoelt u?'
Meneer Brom doet haar het verhaal; alleen het gaatje in de vloer komt
niet ter sprake. Hij laat het voorkomen alsof hij in zijn kamer alles ge-
hoord heeft, en niets gezien, en dat hij, toen er zulke opgewonden gelui-
den van beneden kwamen, had ingegrepen.
'Dat was heel goed van u,' zegt mevrouw Videlee goedkeurend. 'Het ar-
me kind. En wat een schurk, die Raf, die ... '
'Roffiaan,' zegt meneer Brom. Heeft die naam haar ook al niets te zeg-
gen, of juist teveel? Hij vervolgt: 'Ik wilde u vragen ofwe hier in uw ka-
mer een algemene bespreking kunnen hebben, met juffrouw Smulders, de
kapitein, en de student ook?'
'Dat is nog een kind,' zegt mevrouw Videlee.
'Juist,' gaat meneer Brom verder, 'wij vieren dus. We moeten gezamenlijk
bespreken wat we voor Liesje kunnen doen. Ik heb een wat jongere, onge-
trouwde zuster, ze woont in een dorp; daar kan Liesje misschien een tijd-
je heen. Maar we moeten wel iets van kostgeld betalen.'
'Uitstekend,' zegt mevrouw Videlee, 'rust is wat ze nodig heeft. Op
mijn aandeel kunt u rekenen. En wat de anderen betreft... Kunt u hen
niet apart bewerken, meneer Brom? Ik voel niet zoveel voor een algemene
bespreking. Als u nu naar het echtpaar toegaat. ..'
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'Het echtpaar?' vraagt meneer Brom in opperste verbazing.
Mevrouw Videlee krijgt een kleur, tot in haar hals, en die is goed te zien
want ze houdt van diep uitgesneden jurken. 'Vreselijk,' zegt ze. 'Zo noem
ik ze vaak voor mezelf. Zonder bijbedoeling overigens, alleen uit gekheid,
Neem me vooral niet kwalijk, meneer Brom.'
'Welnee,' antwoordt de oud-leraar. 'Het is een heel nieuw gezichtspunt
voor me, en heus niet onaantrekkelijk. Waarom ook niet? Goed, ik zal
naar ze toegaan, en hun de zaak voorleggen.'
Hij zwijgt, omdat er nu niets meer te zeggen is. Ook mevrouw Videlee is
stil, tot ze ineens zachtjes begint te snikken. 'Mijn kindje, mijn kindje,'
klaagt ze, 'wat hebben ze.met je gedaan. Mijn arme meisje.'
Dat is toch een moeder die spreekt, denkt meneer Brom, en hij zou haar
nu wel regelrecht de vraag willen stellen die hij tot nu toe steeds bedekt
heeft geplaatst. Maar ze vermant zich, staat op en zegt: 'Ik ga naar haar
toe. Misschien kan ik haar troosten.'
Achter elkaar lopen ze de trap op, meneer Brom als eerste. Liesje hangt
in haar stoel, en reageert nauwelijks als ze de kamer binnenkomen.
'Zo Liesje,' zegt mevrouw Videlee opgewekt, 'ik kom eens vragen of je
zin hebt in een kopje thee.'
'Een man, een man,' zegt Liesje toonloos, en ze herhaalt het woord nog
verscheidene malen.
'Nee, er is hier nu geen man meer,' zegt mevrouw Videlee, en ze probeert
het meisje wat overeind te krijgen. Meneer. Brom wil iets aan haar woor-
den toevoegen, maar hij krijgt de gelegenheid niet, want Liesje springt op
en gilt: 'Een man, een man, zeg ikje!'
De cello van Roffiaan staat stil en afwachtend tegen een stoel geleund.

VI

Het is stil in huis nu Liesje weg is. Er klinkt geen muziek meer, geen lach,
en ook het vrolijke geroep van haar jonge leerlingetjes is verstorven.
Ze hebben haar met zijn vieren naar de trein gebracht. Kapitein Van
Beesd en juffrouw Smulders gingen voorop, als echtpaar, en daarachter
liepen - zo scheen het meneer Brom toe - vader en moeder met hun
dochter. De student Vosmaer had Liesje uit het raam nagewuifd, en was
toen verdrietig aan zijn schrijftafel gaan zitten om een afscheidsvers te
dichten. Ze hadden hem tenslotte ook in het plan betrokken, en gevraagd
ofmet zijn bijdrage de reiskosten mochten worden betaald. Kapitein Van
Beesd had gedonderd en gevloekt om die schurk van een hoerenwaard -
hij kende het woord dus - en royaal zijn medewerking toegezegd, en juf-
frouw Smulders had eerst wat zuinig gekeken, maar toen meneer Brom
haar van de reactie van de kapitein vertelde, meteen haar grote knip-
beurs tevoorschijn gehaald. De volgende dag was meneer Brom naar zijn
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zuster gereisd, had haar alles verteld, en was nog dezelfde avond met
haar toestemmend antwoord bij mevrouw Videlee aangekomen. Het was
haar taak Liesje tot de logeerpartij te bewegen, en dat was haar, gezien
de apathische toestand van het meisje, niet moeilijk gevallen.
Meneer Brom wordt de stilte vaak te machtig; hij zit meer bij de anderen
dan ooit, en tot lezen komt hij niet meer. Nu is hij weer eens bij de oud-
kapelmeester binnengelopen. Hij treft hem aan in gezelschap van juf-
frouw Smulders, en wil zich meteen terugtrekken, maar de kapitein houdt
hem tegen en zegt:
'Nee Brom, het is heel goed datje komt. Ik wilde je juist eens wat vragen,
wat haar - hij wees op zijn gezelschap - en mij aangaat. Maar eerst wat
anders. Heb jij je ook bedacht dat we niets met die pooier van een Roffiaan
hebben gedaan? Die vent is toch strafbaar, zou ik denken. Hij moet voor
de krijgsraad.'-
'Nu, dat weet ik niet,' zegt meneer Brom voorzichtig. 'Er zijn geen ge-
tuigen, en dan nog: wat is hem ten laste te leggen? Hij heeft alleen maar
muziek gemaakt, en dat mag, zelfs als het slechte muziek is. Je mag er
zelfs op dansen, en dat heeft Liesje dan ook gedaan. Nee kapitein, daar-
mee bereiken we niets, geloof ik.'
'Maar dan moeten we hem tenminste toch zelfonder handen nemen,' bul-
dert de kapitein. 'Verdomd, ik zou die schooier wel eens in mijn kapel
willen hebben. Dan stopte ik hem met zijn kop in een tuba en liet erop
blazen tot hij nooit meer iets kon horen.'
'Gijs, Gijs toch,' zegt juffrouw Smulders, al breiend.
Meneer Brom spitst de oren. Noemt ze hem bij de naam? Zou dat 'echt-
paar' van mevrouw Videlee toch iets te beduiden hebben? Maar het in-
teresseert hem nog niet voldoende, en hij antwoordt:
'Ik weet niet eens waar hij woont, Van Beesd. En Liesje ook niet. Ik heb
het haar indertijd gevraagd, maar ze had zijn adres niet genoteerd.'
'Die vrouwen,' zegt de kapitein verachtelijk, 'onzakelijk als de hel. Maar
goed, dat adres is wel te vinden; ik heb relaties bij de burgerlijke stand.
We moeten het er niet bij laten zitten, Brom. Die vent moet tekst en uit-
leg geven. Ik zal zijn adres opsporen, en dan gaan we er samen heen.'
'Wat moetje er doen, Gijs?' zegt juffrouw Smulders klagend, en ze tuurt
verwij tend naar het voorpand van een enorme borstrok.
'Je bent jaloers, Bets,' gromt de oud-kapelmeester. 'Brei, en klets niet. Als
je breit heb je genoeg om aan te denken. Dit is mannenwerk. Nu Brom?'
'Goed, ik ga mee,' zegt meneer Brom, al verwacht ik er niets van. Maar
ik weet tenminste hoe hij eruit ziet, zodat je niet bij de verkeerde terecht
komt.'
'Afgesproken,' zegt de kapiten tevreden. 'Dus dat is dat. Nu het andere:
Bets en ik willen trouwen. \Vat vind je ervan?'
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'Gijs toch,' zegt juffrouw Smulders verontwaardigd, alsof ze haar toe-
komstige gemaal op een leugen betrapt.
'Is het soms niet waar?' roept de kapitein uit. 'Jij hebt mij anders ge-
vraagd hoor, om niet te zeggen verleid.'
Nu moet meneer Brom, ondanks al zijn zorgen, toch werkelijk lachen. Er
heeft zich dus op zijn verdieping, naast zijn deur, een idylle afgespeeld
waarvan hij niets gemerkt of vermoed heeft. Een idylle tussen een oude
buikige kapelmeester en een oude schrale dame-alleen. Hoe slaagt het
leven er toch altijd weer in de uitersten bijeen te brengen, en de naasten
het verst vaneen?
'Hij lacht,' zegt kapitein van Beesd verwonderd, en juffrouw Smulders
herhaalt het gekwetst.
'Ja, van plezier,' zegt meneer Brom, 'van plezier dat jullie elkaar gevon-
den hebt, en dat ik blijkbaar de eerste ben die het mag horen. Van harte
gelukgewenst, juffrouw Smulders, en jij ook, Van Beesd. Weet je, dat
mevrouw Videlee - in het geheim - al van jullie sprak als van het echt-
paar?'
Juffrouw Smulders kleurt, en neemt snel haar borstrok ter hand.
'0, die wijven,' zegt de kapitein, 'ze kunnen hun mond niet houden.
Maar we zijn nog geen echtpaar, Brom, met de hand op het hart.'
'0, jullie paarden dus nog niet echt,' zegt meneer Brom. 'Nu, dat komt
dan wel, en schrikt u er maar niet van, juffrouw Smulders. Als het te erg
wordt roept u hem maar bij zijn naam.'
'Weet je wat de doorslag heeft gegeven?' vraagt de kapitein. 'Dat geval
met Liesje. Bets was bang dat haar ook zoiets zou overkomen.'
'Maar ze geeft toch geen muziekles ?' vraagt meneer Brom verwonderd en
beleefd.
'Nee, maar ze is ook een alleenstaande vrouw, Brom. En daar komt het
van, bij Liesje net zo goed. De libido laat zich gelden, begrijp je wel, als
je als vrouw steeds alleen blijft, en dan krijg je van die rare dingen zoals
Liesje overkomen is.'
'Ook nog op die leeftijd?' vraagt meneer Brom ongelovig en niet beleefd
meer.
'Ik ben twee en vijftig, meneer,' zegt juffrouw Smulders verontwaardigd,
en ze verlaat de kamer, de borstrok onder haar arm.
'Dat was niet handig, oude schoolmeester,' zegt de kapitein. 'Maar het
dondert niet. Ze is tenslotte tien jaar ouder dan ze zegt.Je begrijpt wel
dat ik haar niet om haar jaren trouw, maar om haar geld. Ik zit aan de
grond, en er is geen andere oplossing. Ze weet het zelf ook best, want ze
mag lelijk zijn, gek is ze niet. Maar die libido vergoedt veel. Die heb ik
ergens in een boek van de leeszaal gevonden, toevallig, en die smeer ik
haar nu aan. Kerel, ze wordt er werkelijk heet van, zo oud als ze is.'
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Hij zwijgt, en strijkt zich enkele kommervolle gedachten van het rode
voorhoofd. Meneer Brom is te onthutst om iets te zeggen. Zijn eigen zon-
digheid is in het woord blijven steken, maar de kapitein is blijkbaar tot de
daad overgegaan, en toont hem daar een modderpoel waarin hij zich, al
rondwentelend, schijnt thuis te voelen als een varken.
'Ik stap maar eens op, kapitein,' zegt hij zwak. De ander hoort hem niet,
en zachtjes sluit meneer Brom de deur. In haar kamer hoort hij juffrouw
Smulders een liedje van verlangen neuriën.

VII

De zuster van meneer Brom is, net als haar broer, haar leven lang onge-
trouwd gebleven. Hij is de enige met wie ik had willen trouwen, zegt ze,
maar dat mag nu eenmaal niet. Ze is in het huis van haar ouders blijven
wonen; daar is ze geboren en daar wil ze ook sterven. De oude meneer
Brom wasde dorpsdokter; hij bezocht zijn patiënten in een hoog zwart
rijtuigje dat door een appelschimmel werd getrokken, en omdat het meest
boeren waren die dikwijls op afgelegen hoeven woonden was hij de hele
dag op stap. Zijn vrouw mengde de drankjes en draaide de pillen, en ze
voedde de kinderen op. Ze deed het verstandig, hoewel misschien wat te
streng. lYfaar geen van beiden zou haar de strafmaatregelen ooit verwij-
ten, en eigen fouten uitsluitend aan eigen schuld toeschrijven.
Juffrouw Brom wacht Liesje op achter een glimmend gekuipt theeblad
met een zilveren suikerpot en melkkan. Er heerst in het oude doktershuis
de sfeer van rust en welstand uit een vorig tijdperk, en de klok tikt er wel
seconden voorbij, maar schijnt ze uit een doosje waar ze telkens weer in-
vallen terug te halen: het zijn steeds dezelfde seconden. De tijd schijnt
ook op juffrouw Brom geen vat te hebben. Ze is zonder leeftijd, en als
haar springend haar niet glanzend wit was geweest zou het gladde appel-
gezichtje even goed van een bloeiend meisje kunnen zijn als van een uit-
gebloeide vrouw. Liesje vereenzelvigt haar direct met het lieve oude
vrouwtje uit het sprookje dat straks in een jonge schone prinses zal ver-
anderen.
Maar toveren kan juffrouw Brom niet. Ze zou het ook niet willen, want
ze houdt niet van verandering. Ze zou het liefst willen dat alle dingen im-
mortellen waren onder een glazen stolp. De nalatenschap van haar ouders
bestaat alleen uit het huis en de inboedel; het geld was op. Maar juffrouw
Brom denkt er niet aan ook maar een stuk van het interieur te verkopen,
en dat is toch eigenlijk wel nodig om behoorlijk in leven te blijven. Nu
moet ze hongerig zijn temidden van overvloed, als een vrouwelijke Tan-
talus. Maar blijkbaar is het eigen verkiezing, en het heeft niets drama-
tisch. Het is alleen zonderling, en de bakker, de kruidenier en de slager
begrijpen er niets van, en belasteren haar daarom maar. De dorpskinde-
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ren zingen af en toe, als ze uit school komen, spotliedjes voor haar huis,
maar ze hoort ze niet, en als ze ze wel hoort denkt ze dat het een hulde-
betuiging is, aan de nagedachtenis van haar ouders, en die neemt ze
dan maar glimlachend achter de hoge ramen in ontvangst. Nee, ook de
mensen hebben geen vat op haar.
Het is daarom vreemd dat ze, als ze Liesje de kamer ziet binnenkomen -
de oude tuinman heeft haar opengedaan - verstomd in haar stoel blijft
zitten en grote ogen opzet. Pas als het meisje na een gemompelde begroe-
ting een tijdje verlegen is blijven staan, komt ze overeind en zegt: 'Mijn
moeder, je bent precies mijn moeder.' En als ze uit een zwart kistje met
koperbeslag een jeugdportret tevoorschijn heeft gehaald, moet Liesje het
toegeven. De gelijkenis is sprekend, en het ziet ernaar uit, dat de tijd in
het oude doktershuis niet meer blijft stilstaan, maar zelfs zal terugdraai-
en. 'Daarom ismijn broer natuurlijk zo op je gesteld,' zegt juffrouw Brom.
Ze begint hartelijk te lachen, met haar hand tegen haar keel, en het ijs is
gebroken. Niets duidt erop dat het ooit weer zal vast vriezen.
Honderduit vertelt juffrouw Brom in de komende dagen over h~aarmoe-
der, en in haar verhalen spelen natuurlijk ook haar vader en broer een
rol. Ze vraagt Liesje ook over haar ouderlijk huis te vertellen, maar wat
kan die met haar enkele armzalige anecdotes tegenover dat rijke herinne-
ringsleven van juffrouw Brom stellen? En ze ontmoet bij zichzelf nog te-
veel tegenstanden om iets te tonen van de schatten van haar verbeelding
en haar dromen. Bovendien, in een donkere hoek van die schatkamer
ligt de steen van twijfelachtige waarde die de oorzaak is van haar verblijf
bij juffrouw Brom, en die ze in geen geval in het daglicht wil brengen
waar anderen bij zijn. Ze zwijgt dus maar het meest, en laat de verhalen
van haar gastvrouw over zich heen gaan. Ze geven haar rust, en ze voelt
dat ze die nodig heeft.
Het dorp heeft gemerkt dat de oude heks - zoals ze wordt genoemd -: be-
zoek heeft. De bestellingen bij de winkeliers \vorden groter, en dat wordt
al spoedig in verband gebracht met het vreemde meisje dat in de buiten-
lanen gesignaleerd is. De bakker is de eerste die haar in het huis. te zien
krijgt, als ze het brood van hem aanneemt. Hij is vol lof over haar. De
kruidenier volgt, en dan de slager. Man, man, wat een mooi meisje. Hun
vrouwen en dochters worden er jaloers van, en wachten met spanning op
de dag dat ze in de winkel zal verschijnen. Dat gebeurt ook, weer bij de
bakker, maar dan zijn ze juist naar de stad om een hoed te kopen. Groot-
moeder moet maar zolang op de winkel passen, tot ergernis van de klan-
ten die met ongeduld haar langzame sloffende stappen in de gang naar
het achterhuis verbeiden.
Maar Liesje weet niet anders ofhet hoort zo, en het tempo past ook geheel
bij haar voorstelling van een dorp. Ze vraagt twee ons allerhande - een
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tractatie voor juffrouw Brom - en merkt pas wat vreemds als de moeder
van de bakker haar magere hand tegen haar dorre wang legt en mum-
melt: 'Nee maar, nee maar.' Ze herhaalt haar bestelling, maar het vrouw-
tje zegt: 'Ik droom, geloof ik. Ik heb nog met je op school gezeten, bij
meester Dik. Jij bent toch Mia Leeflang, die met dokter Brom gaat trou-
wen? :Maar hoe kan dat, hoe kan dat?'
Liesje, al niet meer verbaasd door de gelijkenis, probeert haar uit de
droom te helpen, maar het is nog dromend dat het oude vrouwtje de
koekjes afweegt. 'Kind, kind,' zegt ze steeds, 'hoe is het mogelijk. Maar
ben je dan helemaal geen familie? Hoe kom je dan zo hier?' Liesje geeft
een ontwijkend antwoord en wil de deur uitgaan, maar nog voordat de
bel heeft kunnen rinkelen zegt het oudje: 'Nee, niet weggaan, Mia. Je
moet eens even bij me komen zitten, in de achterkamer. Die weet je toch
nog wel?' voegt ze er nog vol onbegrip, maar misschien toch ook met
enige listigheid, aan toe.
Liesje laat zich meetronen, en belandt in een schemerig vertrekje. Er
staan om een ovale tafel vier gebogen stoelen gegroepeerd, waarvan de
zeildoeken zittingen zwak glanzen. Een in het duister onzichtbare klok
tikt traag en krakend. Het ruikt er vochtig. 'Nou?' vraagt het oude
vrouwtje, 'nou?' Liesje schudt het hoofd, maar toch: kent ze dit kamertje
werkelijk niet? Die geur, die stoelen. Ze gaat we~ktuiglijk zitten; het
tafelblad kraakt als ze er haar armen op legt. Alles kraakt hier: de klok,
de tafel, de stoel, de stem van het vrouwtje. En ineens ziet ze zichzelf zit-
ten naast Jansje, een lang vergeten schoolvriendinnetje. Haar vader had
een boerderij buiten de stad, en daar was die kamer, daar breiden ze aan
deze tafel poppehemdjes, onder het toeziend oog van J ansjes moeder, de
boerin. 'Jansje,' zegt ze, 'Jansje.'
'Ja, ja, zo heet ik,' zegt het oude vrouwtje begerig, 'en zo zei je het ook
altijd, zo deftig. Zie je nu wel?' Het onmogelijke van de situatie ontgaat
haar helemaal; ze is eigenlijk verontwaardigd dat Liesje haar heeft willen
bedriegen. 'Het is niet mooi van je,' zegt ze mopperend, 'maar je plaagt
nu eenmaal graag. Hoe oud ben je nu: vier en twintig, vijf en twintig?
Je bent iets ouder dan ik, geloof ik. Vertel eens, wanneer gaje trouwen,
met die .. .'
Liesje moet zich van haar herinneringen. losrukken om niet in de waan
van de oude vrouw te worden gebracht. Ze barst in lachen uit. Maar het
grootmoedertje neemt datgelaten op, en zegt alleen: 'Je gaat toch trou-
wen, Mia, of is daar niets van aan ?'
'Nee, ik ga helemaal niet trouwen,' zegt Liesje, maar als ze het verwon-
derde en teleurgestelde gezicht tegenover zich ziet, besluit ze het oudje in
haar waan te laten, en vervolgt: 'Tenminste, nu nog niet; we wachten
nog maar even.'
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Daarvan klaart het oude gezicht op. Liesje krijgt een kop thee met een
koekje, en het vrouwtje babbelt verheugd verder. Wat doe ik?, denkt
Liesje in tweestrijd, is het wel goed wat ik doe? Breng ik haar niet hele-
maal in de war, of is ze het misschien allang? Is ze soms kinds? Maar nee,
daarvoor praat ze toch te samenhangend. Ik zal maar weggaan, geloof
ik. Maar ze blijft zitten met al haar vragen; ze heeft de kracht niet om
zich los te rukken. Ze zal maar blijven luisteren; straks gaat de winkelbel,
en dan heeft ze een gelegenheid om te vertrekken.
'Weet je nog wel,' zegt het vrouwtje, 'dat je zo raar werd van muziek?
Als we aan het zingen waren, liep je soms zomaar de klas uit. Of het ge-
beurde ook wel dat je ineens ophield en geen mond meer opendeed.
Meester werd er altijd boos om.'
'Nee,' antwoordt Liesje zwak, 'daar weet ik niets meer van. En ik wiL.'
Maar het oudje laat zich niet tegenhouden en vervolgt met haar kraken-
de stem: '0, en toen die speelman kwam wasje helemaal in de war. Hij
had een aapje bij zich, en hij speelde een liedje op een viool die hij tegen
zijn buik hield. Daar moesten we nog zo om lachen. Maar toen werd je
ineens heel stil, en kwam die man op je af, en je begon te dansen. Zo raar
was dat, ik weet het nog best. Je was net een pop, met stijve benen. En in-
eens viel je op de grond. We dachten dat het een grapje was, maar mees-
ter Dik kwam hard aanlopen.en namje op. De speelman joeg hij weg, en
hij droeg je de school in. Dat moetje toch nog weten, Mia. Ik heb eigen-
lijk nooit. ..'
'Stil toch,' gilt Liesje, en ze springt overeind zodat de stoel omvalt. 'Ik
wil het niet horen. Ik ben Mia niet, ik ben .. .'
Ze kan niets meer uitbrengen; met de grootste inspanning lukt het haar
op de been te blijven en het kamertje uit te wankelen. Het geluid van de
winkelbel, een hoge gebroken drieklank, brengt haar weer wat tot zich-
zelf, maar ze maakt vreemde passen als ze naar het huis van juffrouw
Brom loopt. Stijve benen heeft ze, stijve poppebenen. Het dorp heeft cr
een verhaal bij, en de oude heks is er kwaadaardiger in dan ooit.

VIII

Liesje had willen vertrekken, maar ze is gebleven. Ze wil haar huisgenoten
bij mevrouw Videlee niet teleurstellen, en wat zou ze tegen juffrouw Brom
moeten zeggen? Over twee weken is haar rustkuur voorbij; die tijd houdt
ze nog wel uit. Ze komt niet meer buiten; alleen in de achtertuin, waar
's avonds de teunisbloemen opengaan, geheimzinnig als in haar kinder-
tijd de Japanse wonderbloemen in een glas water.
De bakker heeft de allerhande gebracht, en haar vreemd aangekeken
toen ze opendeed. 'Neem me niet kwalijk, juffrouw,' heeft hij gezegd,
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'maar mijn moeder heeft zo'n raar verhaal gedaan. U hebt haar aan het
schrikken gemaakt, geloof ik.' 'Nee,' antwoordde ze, 'ik denk eerder dat
het andersom is, maar het geeft niet. Doe uw moeder maar de groeten,
van Mia.' De bakker had aan zijn pet getikt, maar aan zijn weglopen zag
ze dat hij aan haar twijfelde.
Juffrouw Brom is nog lang niet uitverteld, en Liesje hoort het ene verhaal
na het andere, grappige of treurige. Het oude bakkersvrouwtje komt er
ook een keer in voor. Om haar eigen zwijgen niet al teveel te laten opval-
len verbreekt Liesje het af en toe, en vertelt over haar kleine leerlingen.
En over meneer Brom en de andere huisgenoten.
'Mijn broer is een eigenaardige man,' zegt juffrouw Brom op een avond,
als de gordijnen dicht zijn, en de tuinman welterusten heeft gewenst nadat
hij de luiken heeft gesloten. 'Hij is heel knap, maar hij doet eigenlijk
niets met al zijn kennis. Voor het onderwijs was hij te groot, en daarom
heeft hij er weg gemoeten. Maar ik geloof niet dat hij sindsdien iets heeft
uitgevoerd. Hij is heel jong gepromoveerd; wist je dat, Liesje? Maar hij
heeft de titel nooit gebruikt, en niemand weet er ook iets van, behalve ik
en de professoren natuurlijk. Hij is gepromoveerd op Luyken, Jan Luy-
ken. Die man schijnt eerst liefdesverzen te hebben geschreven, nogal erg
geloof ik, en toen is hij opeens omgezwaaid naar de mystiek, en heeft hij
alleen nog maar godsdienstige gedichten gemaakt.'
'Ja, prachtig,' zegt Liesje.
'0, nu, ik ken ze niet. Wij zijn niet godsdienstig, maar mijn broer voelt
verwantschap met die Luyken. Hij denkt, geloof ik, dat hij ook eens zo
zal omzwaaien. Ja, een beetje vreemd, vind ik. Hij heeft nooit minnelie-
deren geschreven, bij mijn weten, want hij heeft nooit een liefde gehad,
en voor je zuster schrijf je ze niet. Waar zou dan ineens een ommezwaai
vandaan moeten komen zoals bij Luyken? Ik heb dat nooit goed begre-
pen. Heb jij bij hem wel eens iets van een drang naar de mystiek gemerkt,
Liesje ?'
Liesje antwoordt ontkennend, en dan springt juffrouw Brom weer over op
iets anders. Zo verstrijken de dagen van gesprek eender en hetzelfde; er is
geen verschil tussen Maandag en Zaterdag, die gewoonlijk toch zulke
andere gezichten hebben. De enige afwisseling komt als juffrouw Brom
een keer naar de stad moet, om enkele papieren in orde te maken, zoals
ze zegt. Dan heeft Liesje het grote huis voor zich alleen, en er rijpt meteen
het plan in haar om het te doorkruisen. Alsjuffrouw Brom met wapperen-
de rokken is weggefietst, beklimt ze de donkere trap.
De kamer van Blauwbaard denkt Liesje wel niet te_vinden, maar toch
klopt haar hart telkens luider als ze weer een deur opent. De kamers zijn
allen op slot, maar de sleutel steekt in de deur, en ze vergeet niet die weer
om te draaien als ze de deur achter zich sluit. Ze belandt in een dienstbo-
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dekamer, met een gekruld ijzeren bed en een ouderwetse wastafel met ge-
bloemde lampetkan. Even later staat ze beklemd in een muffe herenka-
mer met zware leren stoelen en pijpenrekken a.ande wand. Dan zit ze glim-
lachend in een gebloemde stoel van een meisjeskamertje : een bed dat ver-
lokkend schuil gaat achter stijve witte gordijnen, behang waarop wilde
rozen groeien, en kastjes vol snuisterijen. Het raam ziet uit op de achter-
tuin, waarin ver weg de oude tuinman een kronkelpad bijharkt. Ze kan
zich voorstellen hoe juffrouw Brom in een wit nacht jurkje op de venster-
bank heeft zitten dromen voor ze slapen ging. De volgende deur, aan de
overkant van het portaal, geeft toegang tot het slaapvertrek van de ou-
ders. Er staan twee bedden naast elkaar, zorgvuldig gedekt met een ge-
haakte sprei; aan het voeteneind twee stoelen met leuningen waarin
bloemen zijn uitgesneden. Een zware spiegelkast met een gebeeldhouwde
kuif neemt een hoek van de kamer in. Boven de bedden hangen de por-
tretten van het gestorven echtpaar, in zwart glimmende lijsten met ronde
hoeken. Het gezicht van de dokter is verstopt onder een krullige baard en
een breed uitstaande snor; zijn ogen kijken goedig en het voorhoofd is
helder. Zijn vrouw blikt onbevangen de kamer in, maar haar kleine rozen-
mond spreekt weifelender taal, en als Liesje weer naar haar ogen kijkt
lijken achter hun fermheid twijfels en angsten schuil te gaan.
Als ze zich omdraait om de kamer uit te gaan, verschrikt ineens, ontmoet
ze zichzelf in de hoge spiegel. Ze blijft staan, en het word t haar vreemd te
moede als ze haar lichtgeklede gestalte ziet voor de achtergrond van de
zware bedden en donkere gordijnen. Hoe vaak zou mevrouw Brom hier
zo hebben gestaan? Is zij het zelf, daar in de spiegel, of kaatst het glas een
ander, ouder beeld terug, het beeld van haar dubbelgangster? Bevangen
door die gedachte opent ze de kastdeur. Daar hangen haar kleren: lange,
donkere japonnen, sommige even opgefleurd door een staand wit kraagje.
Maar daar schemert ook iets lichters, en als Liesje de zwarte kleren opzij
heeft geschoven ziet ze een kanten bloeze met een lange zijden rok, waar-
uit haar ineens de zoete geur van lavendel tegenslaat. Ze neemt ze van de
haak, en legt ze over een van de bedden. Zo zal de andere het ook hebben
gedaan toen ze pas getrouwd was en zich eens mooi wilde maken voor
haar man, en misschien voor andere: voor de jonge rentmeester, ofvoor
de oude innemende notaris. Ze trok haar dagelijkse jurk uit, en liet al
neuriënd de zware zijden rok over haar hoofd glijden. Haar weelderige
haar schoot los van de spelden, maar het deerde niet. Ze zou ze straks
weer samenbinden met de twee zilveren kammen uit haar sieradenkistje.
Voorzichtig trok ze de bloeze aan; de kanten bloemen waren met dunne
draden, als spinrag, aan elkaar gegroeid. Hij sloot hoog aan de hals, maar
lager was ook niet nodig, want de huid van haar schouders en borst bloos-
de al door de bloemen heen. Ze hechtte de camee met het profiel van een
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Griekse aan het boordje, en stak zich toen de fijnbewerkte spangen in het
haar, dat zich haast niet meer vangen liet. Haar neuriën was overgegaan
in zingen, vreemde muziek, en ze draaide voor de spiegel heen en weer
om zich aan alle kanten te kunnen bekijken. De glanzende rok golfde tel-
kens een beweging later om haar benen; als ze stilstond was hij nog aan
het zwieren.
Ze opende de kast nog eens om van een der planken bovenin het flesje
lavender te pakken. Ze streek zich er wat van achter beide oren, en bleef
even met dichte ogen staan om de geur op te snuiven. Fantastische beel-
den wervelden door haar hoofd. Ze merkte niet dat de deur openging, en
er aarzelend eimand binnenkwam.
Als Liesje haar ogen opent kijkt ze recht in het blijde appelgezichtje van
die ander. Ze wil een kreet slaken en weglopen, maar ze kan niet. En het
hoeft ook niet, want de ander zegt: '\Vat ben je mooi, moeder.'

IX

Hoe diep de mens zich ook zou willen verbergen, hij verraadt zich altijd
door zijn gang. Meneer Brom loopt met doorgezakte knieën; hij neemt
slordige passen, achteloos, alsofhij niet wil weten dat hij loopt. Zijn hoofd
is zijn voeten steeds ver vooruit, als van een speurende vogel, en hij houdt
zijn handen op zijn rug, zodat ze de staart lijken te vormen. Meneer
Brom is ook eigenlijk een vogel, met al zijn ongedurigheid en onstand-
vastigheid. Hij springt van de hak op de tak, en zoekt graantjes in de
goot. De kapitein daarentegen is een beer; hij valt van het ene been op
het andere, en houdt zijn armen van het lijf alsof zijn huid op de schou-
ders te strak is toegenaaid en de armen niet toelaat verder te zakken.
Een nek heeft hij niet; de naaister heeft de kop meteen maar met de
schouders meegestikt, wel wetend waarschijnlijk dat hoe dichter kapitein
Van Beesds hoofd bij zijn maag zit hoe liever het hem is.
De vogel en de beer zijn op weg naar Reinaert de vos, zoals meneer Brom
Roffiaan in stilte noemt. Hij vreest dat de ander hen te slim afzal zijn en
repeteert in zichzelf enkele scherpe, onweerlegbare volzinnen. Het is hem
te binnen geschoten dat Roffiaan aansprakelijk kan worden gesteld voor
de schade aan Liesjes cello, en in overleg met de oud-kapelmeester heeft
hij besloten het allereerst over die boeg te gooien. De kapitein heeft een
boksbeugel in zijn zak; hij rinkelt onder het lopen tegen de huissleutel.
'Als we het dan toch over schade hebben, Brom' heeft hij gezegd, 'haal ik
dat dingetje zo maar eens voor de dag.' Meneer Brom vertrouwt vaster op
de geest, maar'!lÏj moet toch toegeven dat het wapen hem een veilig ge-
voel geeft.
Roffiaan woont in een huurkazerne, die met elk van zijn vier zijden aan
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een nauwe straat ligt. Als het regent lijkt het een vesting, door een gracht
omsloten. Maar zelfs bij zonnig weer is het een ongenaakbaar fort, en wie
er niet thuis hoort loopt er liefst zo snel mogelijk aan voorbij. Achter een
van de ontelbare eendere ramen verschuilt zich de vos. Wie weet, denkt
meneer Brom, bespiedt hij ons door het stoffige vensterglas, en verbergt
hij nog snel even de resten van Cuwaert, om bij hun binnenkomst de on-
schuldige te kunnen spelen.
De kapitein belt aan bij een van de verveloze deuren, en als er wordt
opengedaan schreeuwt hij naar boven: 'Woont hier Roffiaan?' Het trap-
gat is een schacht van stilte, die het stemgeluid van de oud-kapelmeester
smoort nog voor het de overloop heeft kunnen bereiken. Het heeft geen
zin opnieuw te schreeuwen, en na elkaar even te hebben aangekeken klim-
men ze naar boven, de kapitein met getrokken boksbeugel voorop. Ook
op het portaal heerst doodse stilte; de vele deuren die er op uitkomen la-
ten geen enkel geluid door. Maar juist als de kapelmeester met zijn meta-
len vuist een roffel op de eerste de beste deur wil geven, staat er achter de
muur aan het eind van het portaal een donkere toon op, die langzaam en
trillend aanzwelt, alsof hij zich uitrekt. En hij eindigt met een grommend
accoord, als de geeuw van een wild dier.
Zelfs de kapitein huivert, maar hij herstelt zich ogenblikkelijk en stort
zich voorwaarts. Even later staan ze in een kaal vertrek, waar zich in de
verste hoek Roffiaan achter een cel heeft teruggetrokken. Twee kleine
kinderen, een jongen en een meisje, zitten voor hem op de grond, de arm-
pjes om elkaar heen. 'Dat was de leeuw,' zegt Roffiaan, zonder op de bin-
nenkomenden te letten. 'En wat nu?' 'Een tijger, een tijger!' roept het
jongetje opgewonden, maar het meisje wil een wolf horen, of liever nog
de vos uit het sprookje dat oom Roffie hun de vorige dag heeft verteld.
Er kruipt een lachje om Roffiaans mond, hij zet de stok krachtig op de
snaren, en dan geeft de cel het korte, spottende blaffen van Reinaert
weer. Het meisje klapt in haar handen, maar het jongetje zegt met enig
misprijzen dat het net een hond is en dat hij niet van honden houdt.
'En, wat willen de heren?' vraagt Roffiaan zonder enige overgang. De
kinderen kijken om en staan aarzelend op. 'Ja, gaan jullie maar even weg,'
zegt Roffiaan, 'straks mogen jullie weer terugkomen.' Als ze de deur uit
zijn herhaalt hij zijn vraag, terwijl hij achter de cel blijft zitten en zijn
twee bezoekers laat staan. Meneer Brom neemt het woord.
'Geen muziek,' zegt hij, 'maar een kort onderhoud. Dit is kapitein Van
Beesd, oud-kapelmeester, en ik ben Brom. U hebt mij al eens gezien, als u
me tenminste gezien hebt.'
'Ja,' antwoordt Roffiaan kort, 'u hebt me al eens eerder gestoord.'
'Wel, jou onbeschaamde .. .' begint de kapitein, en hij steekt zijn hand in
zijn broekzak, maar meneer Brom houdt hem tegen en zegt:
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'Neen, Van Beesd, wacht even. Goed, meneer Roffiaan, dan hoef ik niet
verder in pijnlijke bijzonderheden te treden. U herinnert zich ongetwij-
feld dat u de cello van Liesje, van juffrouw Hemeling, hebt beschadigd.
Bent u bereid die schade te vergoeden ?'
'Dat heb ik al gedaan,' antwoordt Roffiaan zonder aarzelen.
Meneer Brom is even van de wijs gebracht, maar vindt dadelijk weer de
hoge toon waarop hij sprak. Hij liegt:
'Juffrouw Hemeling heeft me anders ... '
'0, ze weet het ook nog niet,' zegt de ander met een snelle glimlach.
'Maar me dunkt dat mijn cello de schade ruim vergoedt.'
'Wilt u haar dat rot-instrument aansmeren, meneer?' buldert de kapi-
tein. 'Ik heb het bekeken, en ik heb er verstand van, maar dat is nog niet
eens een studie-cello, meneer. Hoe durft u .. .'
'U vergist u,' zegt Roffiaan koel. 'Het iseen heel bijzonder instrument, beter
dan dat van juffrouw Hemeling en dan de cel die ik op het ogenblik bespeel.
Meneer Brom kan bovendien getuigen dat hij betoverend klinkt. 'Zelfs als
ik er op speel,' voegt hij er zachter aan toe.
De mengeling van verlegenheid en vrijpostigheid, die Liesje zo onzeker
maakte, brengt ook meneer Brom in de war. Roffiaan komt hem voor als
een van die uiterlijk zachte mensen die toch, als het er op aan komt, steu-
nen op een innerlijke hardheid en zelfverzekerdheid. Hij begrijpt die ver-
houding niet, omdat het bij hemzelf precies andersom is.
'U hebt, meen ik, anders tegenover juffrouw Hemeling beweerd dat haar
instrument mooier is,' zegt hij met moeite. 'Toen ik binnenkwam was het
op haar cello dat u .. .'
'U bent goed op de hoogte,' antwoordt Roffiaan, 'maar u begrijpt ook
wel dat men tegenover een vrouw moeilijk anders kan beweren. Niet-
waar?'
De vos wint, denkt meneer Brom vermoeid, en hij strijkt zich over het
voorhoofd. De kapitein verzamelt lucht om te kunnen losbarsten, maar
Roffiaan gunt hem de tijd niet, en vervolgt tegen meneer Brom:
'Zo'n charmant meisje als Liesje Hemeling kan men toch niet kwetsen,
vindt u ook niet? U koestert, neem ik aan, genegenheid voor haar, me-
neer Brom, vaderlijke genegenheid, en u zult het dus met me eens zijn.
Wilt u haar uit mijn naam zeggen .. .'
'Niks zeggen, niks zeggen,' dondert de kapitein nu. 'Ik zal u eens wat zeg-
gen, meneer. Ik zal die twee instrumenten laten taxeren, en als het uit-
komt dat die cel van u is wat ik ervan denk, dan ziet het er niet mooi voor
u uit. Zoiets heet dan oplichting, begrijpt u, doodgewoon oplichting, en
het zou me niet verwonderen als u zich daaraan schuldig hebt gemaakt.
U hoort nog van me. Kom mee, Brom, ik heb meer dan genoeg van die vent.'
Meneer Brom wil eigenlijk niet mee. Hij had nog van alles willen zeggen,
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gen, maar weet niet meer wat. Hij kijkt hulpeloos de kamer rond; overal
glijdt zijn blik af op de kale witte muren, steriel als van een operatiezaal.
Hij is moe; RofIiaan heeft hun geen stoel aangeboden. Hij is zelf blijven
zitten op de enige die er in de kamer staat.
'Zoals u wilt,' zegt RofIiaan. 'Mijn beste wensen, meneer Brom, aan juf-
frouw Hemeling. Er komt een dag waarop ze zich met mijn cel in de ze-
vende hemel zal vinden, daarvan ben ik overtuigd.'
Meneer Brom waardeert de woordspeling niet, en de kapitein wil hem
niet horen. Op het donkere portaal struikelen ze over de twee kinderen,
die daar zijn gaan zitten, en nu meteen de openstaande deur inglippen.
Ze hebben waarschijnlijk overlegd welk dier RofIiaan hen nu moet laten
horen, want ze roepen eensgezind:
'Nu een vogel, oom RofIie, twee vogels tegelijk!'
Het snerpend gelach van een spotvogel klinkt meneer Brom en de kapi-
tein na als ze tastend de trap afdalen.

x

Mevrouw Videlee en de toekomstige kapiteinse zijn bezig Liesjes kamer
een grote beurt te geven. Het denkbeeld is afkomstig van de hospita, en
na enig aarzelen heeft juffrouw Smulders haar medewerking toegezegd
om het uit te voeren. Ze vindt het eigenlijk beneden haar waardigheid, en
. ook is ze van oordeel dat er wel erg veel voor Liesje Hemeling wordt ge-
daan. Maar toen haar kapitein en meneer Brom de deur waren uitgegaan
om Liesjes belangen bij die RofIiaan te bepleiten, kon zij toch niet goed
meer achterblijven. Op weg van haar kamer naar die van Liesje heeft ze
krachtig op de deur van de studènt geklopt, en hem toegeroepen dat hij
straks maar even een trapje lager moest komen om te helpen bij het ver-
plaatsen van de zware stukken. De student lag te mijmeren, en gromde \
een onverstaanbaar antwoord.
Leven en dood van de dingen houdt hem nog altijd bezig. Hij is een stu-
die begonnen over de kan en het tuitende oor, maar is tenslotte tot de con-
clusie gekomen dat de gehele stelling tot een woordspeling is terug te
brengen. Maar wat dan nog?, zo vraagt hij.zich nu af. Is alles niet voor
meer dan een uitleg vatbaar, en is het onderkennen daarvan juist niet de
oorsprong van alle filosofie? Neem nu een woord als oorsprong, zo do-
ceert de student, en met een machtige armzwaai betrekt hij een gehoor
van duizenden in zijn redenering. Dat voorvoegsel oor is altijd beschouwd
als afgeleid van het Duitse UI', zoals ook in woorden als oorzaak en oor-
deel. Maar wat is er tegen om het tegelijkertijd als het substantief oor te
beschouwen? Want het is eigenaardig dat het menselijke oor in de vijf,
zes woorden die met het gelijkluidende voorvoegsel beginnen een onmis-
bare rol speelt. Kan men een oordeel vellen zonder het oor te gebruiken?
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Is de oorzaak van iets te ontdekken zonder daarbij het oor te luisteren te
leggen? Is oorlog niet een direct gevolg van het slechte verstaan tussen
de volkeren, een onvoldoende gebruik van het oor dus? En zo zouden we
kunnen doorgaan, zegt de student tegen de ademloos luisterenden. Het
woord oordeel vertoont daarbij nog iets zeer opmerkelijks. Immers, als
we het oor maar voor een deel gebruiken, dat wil dus zeggen als we met
een half oor luisteren, matigen we ons eerder een oordeel aan dan als we
het wijd open zetten en alles goed in ons opnemen. Een oordeel berust
dus veelal op het gebruik van een oor-deel, en daarmee heeft het beeldend
vermogen van de taal zich weer eens voortreffelijk gedemonstreerd, terwijl
de dubbele functie van het woordje oor onmiskenbaar is aangetoond.
Het applaus op zijn rede komt ditmaal als een roffel op zijn kamerdeur.
Het is juffrouw Smulders, die het nu toch tijd vindt worden dat de stu-
dent zijn handen eens gebruikt. De student staat zuchtend op, en doet
haar open. 'Ik was aan de studie,' zegt hij afwerend, 'en die absorbeert me
helemaal.'
'Ja,ja,' antwoordt juffrouw Smulders, 'maar u moet nu toch even komen,
meneer. De kast moet van zijn plaats. En,' vervolgt ze aarzelend, 'hebt u
misschien een oud colbertjasje? Het raam moet open, en dan moet de cel
worden afgedekt, zegt mevrouw Videlee. Anders springen de snaren. Een
foedraal kunnen we niet vinden; da t heeft die schooier zeker gestolen? De
student haalt een verschoten blazer uit zijn kast, en volgt juffrouw Smul-
ders de trap af. Hij ergert zich aan haar wiebelend hoofd en het knoetje
vet grijs haar in haar nek.
Mevrouw Videlee heeft een gebloemde hoofddoek omgeknoopt en kijkt
hemjolig aan. 'Daar komt de sterke man,' zegt ze opgewekt. 'We hebben
u nodig, hoor. 0, en u hebt een jasje meegenomen, gelukkig. Ik ben an-
ders bang dat de snaren springen, ziet u.'
Ze hangt de cel zakelijk het jasje om, en zet het instrument in een hoek.
De student schuift op haar verzoek het venster op, en knikt uit eigen be-
weging vriendelijk naar een meisje op straat, dat opkijkt als werd het
raam voor haar geopend. Hij oogt haar peinzend na, in bewondering
voor haar wiegende gang, en voelt zich nauw verwant aan de dichter van
snikken en grimlachjes. Het gevoel niet op deze wereld thuis te horen uit
zich in een drift om het tegenovergestelde te bewijzen. Hij omklemt de
kast, en trekt hem van zijn plaats. Als de twee vrouwen bewonderende
uitroepen slaken, versjouwt hij ook het divanbed en het schuifkastje met
Liesjes muziek, en grijpt dan de dweil om de vloer te doen.
'Nee maar,' zegt juffrouw Smulders, 'dat had ik niet van u gedacht.' Me-
vrouw Videlee valt haar bij, maar vergeet niet zelf actief te zijn, en als
juffrouw Smulders dan nog de ramen begint te zemen, onder het zingen
van een beverig, ondefinieerbaar liedje, is de geest van die duivel gauw
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opgelost, zoals mevrouw Videlee zegt. Ze zijn klaar als meneer Brom en
kapitein Vail Beesd thuiskomen. Ze horen de twee mannen de trap op-
stommelen, en ze horen ook dat de kapitein om de andere tree vloekt.
Juffrouw Smulders kijkt beschaamd voor zich uit, en loopt de binnenko-
menden alvast tegemoet, maar de kapelmeester negeert haar en neemt
zonder wachten de tweede trap, die naar zijn verdieping voert. Ze horen
hem boven de deur dichtslaan en zwaar op een stoel neervallen, onder
voortdurend gegrom. Juffrouw Smulders volgt hem na lang aarzelen
naar boven.
'Neen, we hebben niets bereikt,' zegt meneer Brom mat op de vragende
blik van mevrouw Videlee. 'Hij is ons te glad af geweest. Hij beschouwt
zijn eigen cel als schadevergoeding, maar Van Beesd zegt dat het een
slecht instrument is. Hij wil het laten taxeren. Ik kan het niet beoordelen,
maar ik vind het een onverdraaglijke gedachte dat Liesje op dat ding van
die duivel zal moeten spelen.'
'Psychologisch geheel verkeerd,' zegt de student. 'Aan de andere kant,
juist door erop te spelen helpt ze zichzelf misschien over haar angst heen.
Jung zegt. .. '
'Ik ken een vioolbouwer,' zegt mevrouw Videlee peinzend, 'misschien dat
die ... Gaat u even met me mee, meneer Brom? Ik wilde u een ogenblik
alleen spreken. Meneer Vosmaer neemt ons, hoop ik, niet kwalijk ?'
De student Vosmaer blijft alleen in Liesjes kamer achter. Hij kan naar
zijn eigen kamer teruggaan, maar iets weerhoudt hem. Hij opent de kast
die hij juist weer op zijn plaats heeft gezet. Liesjes ondergoed ligt erin, en
haar kousen, en haar kleurige truitjes. De student ziet ineens haar kleine
dansende borsten voor zich, waarvan die truitjes hem de lieflijke welving
toonden als hij haar op straat of op de trap tegenkwam. Hij bergt er zijn
warme gezicht in, en weet niet of hij moet snikken of glimlachen. In elk
geval, denkt hij, is dat voor hem niet weggelegd. Voor hem is de bittere
pijn en het gedicht. Hij sluit de kastdeuren, en kijkt de kamer rond, tot
zijn blik stuit op de cel die nog steeds met zijn jasje om in de hoek staat,
al is het raam gesloten. Er wil een gedachte in hem rijpen, over leven en
dood der dingen, maar de grond is niet vruchtbaar genoeg en hij breekt
in de knop.
Toch loopt hij naar de cel toe, als is het dan maar om zijn jasje los te
knopen. Maar zover komt hij niet. Het lichte slaan van de buitendeur,
zachte voetstappen op de trap en dan op de gang, doen hem verstenen.
Hij weet dat zij het is, zijn eeuwig onbereikbare. Met zijn arm om de cel
heen kijkt hij strak naar de deur waardoor ze zal binnenkomen. Ze is dus
weer thuis, en hij is de eerste ...
Ze staat op de drempel, geluidloos lachend. In het hele huis is geen ge-
luid meer, alsof de dood op bezoek is geweest. Maar dan is zij het die een
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steen in de roerloze vijver werpt. 'Mijn man,' roept ze luid, en ze breidt
haar armen uit, 'mijn eigen man!'

XI

De gedachtegangen in het gekwelde hoofd van de student Vosmaer, toch
al schemerig en vol onverwachte wendingen, hebben zich sindsdien ver-
duisterd en vernauwd. Zijn mijmeringen roepen vizioenen op, waarin
hem fantastischer waarheden worden geopenbaard dan ooit het geval is
geweest. Hij praat er luid bij, en gebaart, op het bed liggend, wild met
omhooggestoken armen. Gevoel en verstand hebben zich onontwarbaar
ineengeslingerd, en niemand kan meer zien waar het ene ophoudt en het
andere begint. Zijn zeer persoonlijke etymologie vindt de aanknopings-
punten nu alleen nog maar in het ongerijmde.
'En wat is ongerijmd?' schreeuwt de student de luisterende schare toe.
'Dat wat niet rijmt. Maar rijmt er nog iets? Niets! Alles is dus ongerijmd,
en van maat zal ik maar niet spreken. Ha, ha, maat houden! Niemand
houdt maat, iedereen houdt zijn maat in het verborgene vast, en danst op
die van de Denkbeeldige. En hoe kan een beeldige denken, laat staan
maat en rijm houden. Wat rijmt er trouwens op rijm? Slijm! Rijm is slijm
om de ene onbenullige regel aan de andere te plakken! Bah! Rijmeloos
wil ik zijn, en mateloos, hoor je dat, meisjeloos ?'
Maar Liesje hoort niets. Ze weet ook niet hoe 'n wanorde ze in het hoofd
van de student heeft aangericht. Ze is hem dankbaar dat hij zo vriende-
lijk voor haar man is geweest. Ze zal nooit vergeten hoe liefderijk hij hem
ondersteunde, met zijn arm om zijn gebogen schouder. En dat hij hem
zijn eigen jasje heeft omgeslagen is werkelijk ontroerend, al is het versle-
ten. Trouwens, alle mensen in huis zijn zo goed voor hem. Kapitein Van
Beesd heeft aangeboden hem te laten onderzoeken, en meneer Brom
sprak zelfs van opknappen. Maar ze is gelukkig met hem zoals hij is, de
stakkerd met zijn ene been en lange, magere hals. Wat een vreemde,
mooie liederen zingt hij als ze zijn snaren streelt. Liederen van liefde en
verlangen die haar hart doen volstromen. 's Nachts neemt ze hem in haar
armen, en ze slaat haar blote benen om hem heen, zonder enige schaam-
te, en ze drukt zijn hals met die wonderlijke melodieën tussen haar bors-
ten zodat het haar pijn doet en ze rode striemen krijgt. Leda kon de hals
van haar zwaan niet driftiger tegen zich hebben aangetrokken.
Het ismaar goed dat mevrouw Videlee daarvan niets afweet. Ze kent dan
wel de losse zeden van het kunstenaarsleven, maar ze haat ze ook, en in
haar pension erkent ze slechts de algemeen geldende strakke. Het echt-
paar Van Beesd heeft haar al menige slapeloze nacht bezorgd, en alleen
door haar voorstellingsvermogen beperkingen op te leggen - en door za-
kelijke overwegingen? - heeft ze haar geweten in slaap kunnen wiegen.
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Maar Liesjes gedrag is mevrouw Videlee toch al door andere uitingen op-
gevallen. Haar geheimzinnig stille thuiskomst, na al die weken van af-
wezigheid bevreemdde haar direct al, en toen ze er naderhand blijkbaar
niet aan dacht haar lessen te hervatten, maar werkeloos op haar kamer
bleef achter een gesloten deur, begon haar gedrag mevrouw Videlee hoe
langer hoe minder te bevallen. Ze had al verscheidene malen voor Lies-
jes deur gestaan, van plan haar te spreken te vragen, maar ze kwam er tel-
kens niet toe om aan te kloppen ofaan de knop te draaien. Meer dan eens
was ze daarvan afgehouden door het geluid van Liesjes stem; het leek
wel ofze daar in haar eenzaamheid hardop een verhaal zat te lezen, maar
dat kon toch ook weer niet, want van tijd tot tijd zweeg ze of stelde ze een
vraag, alsof er iemand naar haar luisterde.
Ook nu is er weer iets dat haar van binnengaan afhoudt, als ze aarzelend
op de overloop staat. Ze hoort Liesje een korte toon op haar cel aanstrij-
ken, dan iets zeggen, een liefkozend woord lijkt het, en daarna klinkt
weer een enkele toon. Mevrouw Videlee moet aan een verhaaltje met mu-
ziek denken dat ze als kind eens hoorde; telkens werd er iets verteld, over
een muizenprins, en dan volgde er een kort melodietje dat iedereen moest
meezingen, bij wijze van illustrerende koorzang. Ze draait zich om, en
loopt nadenkend de trap op die naar de bovenste verdieping leidt. Ze zal
meneer Brom eens om raad vragen, en als hij die niet geven kan is hij in
elk geval een goed luisteraar. Dat heeît ze gemerkt toen zij hem haar
eigen geschiedenis vertelde. \Vat verwachtte ze eigenlijk van hem? Of
had ze het alleen maar nodig haar gedachten eindelijk eens luid uit te
spreken? Bij zijn kamer gekomen klopt ze aan, in haar oren al de hoge
verstrooide stem die binnen roept. Maar in plaats daarvan klinkt een ge-
smoord: 'Nee, nee, niet binnen komen,' en dan ,vermengen zich allerlei
schuivende en stotende geluiden die ze niet kan thuisbrengen, tot ze de
zachte voetstap van de oud-leraar hoort die haar komt opendoen. Ver-
baasd merkt ze op dat hij de sleutel omdraait, en als hij met verwarde
blik en haren voor haar staat zegt ze, zelf ook verward:
'0, ik wist niet dat ik stoorde, meneer Brom.'
'Nee, nee,' antwoordt hij hijgend, 'u stoort nooit, mevrouw, dat weet u
wel. Maar ik was juist met iets bezig, begrijpt u, dat ik liever .. .'
Ze kijkt langs zijn schouder de kamer binnen, alsof ze half en half ver-
wacht een geheime drukpers aan te treffen, maar ze ontdekt niets wat de
geluiden zou kunnen verklaren. Alleen zijn leunstoel staat niet op zijn
plaats, maar dat is toch niets bijzonders. Er heerst even een stilte, die ze
tenslotte verbreekt met te zeggen dat ze voelt ongelegen te komen, en als
hij haar niet uitnodigt binnen te komen excuseert ze zich nog eens, en
daalt verdrietig de trap weer af. In haar kamer zit ze een tijd gedachte-
loos en gedrukt voor zich uit te kijken; de vage gestalten van voorbijgan-
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gers langs het raam lijken de vluchtigheid van iedere kennismaking te
symboliseren, en doen haar de teleurstelling om de houding van meneer
Brom, die ze als haar vertrouwde begon te zien, nog scherper voelen. Als
de klok dwingend slaat staat ze tenslotte zuchtend op om haar huishoude-
lijke plichten in de keuken te vervullen.
In de schemerige gang loopt ze haast tegen Liesje op. Ze heeft haar cel
bij zich, en houdt hem met haar arm vast tegen zich aangedrukt. 'Ga je
uit, Liesje?' vraagt mevrouw Videlee zwak. 'Ja, we gaan uit,' zegt Liesje,
met nauwelijks bedwongen blijdschap, en ze loopt mevrouw Videlee
haast dansend voorbij. Even later slaat de buitendeur dicht.
Midden in de gang breekt mevrouw Videlee in snikken uit. Heeft nie-
mand haar dan meer nodig? Is ze een ongewenste gast, in eigen huis?

Wordt vervolgd.



H. W. J. M. Keuls

EEN ZWERVER

Nog wacht ik waar ik wachten moet,
Nog ben ik waar ik sta
En voel het kloppen van mijn bloed
Tot heil of ongenà.

Nog aarzel ik voor eiken stroom
En vlucht soms wat ik min,
Doch wandel uren langs den droom
Om een verborgen zin.

Nog roert mij 't kreunen van den wind,
De stilte van den mist,
En zooveel wat ik daaglijks vind
En wat ik nog niet wist.

Ik laafde mij aan meen'ge bron
En immer bleef de dorst,
Ik was vervolgd door teveel zon,
'''''aar 'k niet aan sterven dorst.

Ik dronk het sap der eigen ziel,
Die bitter werd en leeg;
Dan was 't of alles mij ontviel,
Zood at ik zwierf en zweeg.

Maar vreemd bestier in een bestaan
Dat voor zijn noodlot zwicht:
Ik was in donker heengegaan
En keerde met een licht,

Een glans die zonder oorsprong scheen
En mij had begeleid
En nu den weg van stof en steen
Verzacht met teederheid.

Nog teèr ik op mijn ziel en bloed
En op een milden schijn,
Nog weet ik waar ik wezen moet
En toch nimmer zal zijn.



P. P. J. van Caspel
APHASIE EN EXPERIMENTELE PO£ZIE

Volgens Schenk 1 zijn strikt biologische beschouwingen niet in staat het
vraagstuk der centrale stoornissen in het taalgebruik tot oplossing te
brengen. Een van zijn bezwaren tegen deze beschouwingen is dat zij te
weinig rekening houden met het bewustzijn. Wanneer men echter met
Jordan 2 het bewustzijn opvat als relatie in haar vermogen, als relatie- '
geheel werkzaam te zijn, kan men wel degelijk tot op zekere hoogte een
biologische, d.W.z. causale verklaring van de levensverschijnselen hand-
haven. Men dient dan echter te bedenken, dat de mens niet eenvoudig
causaal op uitwendige oorzaken of prikkels reageert, maar op orde, die uit
een onafzienbaar aantal prikkels door onze waarneming wordt gescha-
pen 3.

Wanneer een vlieg in het web van een spin verzeild raakt, beginnen de
draden van het web met een bepaalde frequentie te trillen en de spin rea-
geert daarop op de bekende wijze met een stereotiep verlopend geheel
van bewegingen. Met kan echter, experimenteel, de spin tot dezelfde re-
acties brengen door het web te doen trillen met behulp van een stemvork,
die een toon van dezelfde frequentie produceert. De trillingen van het
web hebben dus voor de spin een bepaalde 'betekenis', maar deze be-
tekenis wordt door de spin niet 'begrepen', alleen maar waargenomen als
een prikkel tot actie.
Daarnaast staat dan het geval van de allergische patiënten bij wie Metz-
ger 4 een aanval van hooikoorts tevoorschijn kon roepen door hun kunst-
bloemen voor te zetten. Hier is ook sprake van de betekenis van een prik-
kel, maar nu in de zin van een relatie tussen het teken en datgene, waar-
voor het teken staat, m.a.w. de mens is zich het teken als teken bewust 5.

Sedert de opkomst van de phonologie is de linguist voldoende vertrouwd
geraakt met begrippen als systeem, structuur, relatie, om in te zien dat
we bij een psychische reactie te maken hebben met een orde van prikkels,
waarbij één geheel een ander geheel opwekt. Jordan wijst er echter op,
dat men dit 'geheel' niet als iets vaags mag opvatten; de werking van een

1Dr V. W. D. Schenk, Over stoornissen in het taalgebruik, Psychiatrische en Neurologische
Bladen, 1941, No. 5.
2 H. J. Jordan, De causale verklaring van het leven, Amsterdam 1947, bI. 112.
3 Jordan, t.a.p. bI. 117.Vgl. ook A. N. Whitehead, Science and the modern world, 1938, Peli-
can Books, bI. 142: 'An event is the grasping into unity of a pattern of aspects.'
• Een samenvatting van zijn artikel in Excerpta Medica, Section VIII, Vol. I, No. 4,
bI. 325.
5 Voor de taalfilosofische kant van deze twee soorten betekenis, zie W. M. Urban,
Language and reality, Londen 1939, bI. 101.
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geheel betekent steeds: een bepaald gestrl}.ctureerde werking van de
delen 1. Hetzelfde dus weer, wat de phonologen ten aanzien van de taal
hebben beweerd.
Op grond van verschillende mededelingen in de literatuur over aphasie
lijkt het me trouwens niet onmogelijk ook het taalgebruik in de eerste
plaats als een psychische reactie te zien, waarbij het dus gaat om een psy-
chische structuur die - in haar totaliteit - op oorzaken reageert. De
aphasie, als pathologisch verschijnsel, is dan geen op zichzelf staand feit,
maar een symptoom, een aanwijzing van het feit dat die psychische struc-
tuur bepaalde wijzigingen heeft ondergaan. Daarmee staan we dan al
heel ver van de opvatting van de taal als uitdrukking van gedachten, een
zienswijze die meestal tot het compromis van een aangenomen 'wissel-
werking' en in het algemeen tot vrij vage speculaties leidt 2.Wanneer men
taaluitingen van aphatici hoort 3 kan men zelfs nauwelijks meer spreken
van taal als middel tot verstandhouding. Deze term is nog te specifiek. De
subject-object relatie, die daarbij verondersteld wordt, is bij aphatici
toch eigenlijk niet meer aanwezig. Wat er overblijft is taal als middel tot
beheersing van een gegeven situa tie [of die beheersing in onze ogen
effectief is of niet, doet daarbij niet ter zake], dus als reactie van het orga-
nisme op de eisen die het milieu stelt. In overeenstemming daarmee is het
feit, dat vele aphatici zich alleen dan uiten, als men het woord tot hen richt.
Zo gezien, valt cic taaluiting binnen het algemene kader van de levens-
verschijnselen, meer in het biezonder dat der expressieve bewegingen.
Voor de meeste van die verschijnselen bestaan nu eenmaal bepaalde nor-
men en bij al te grote afwijkingen van die normen komen we op patho-
logisch terrein. Maar ook de pathologische verschijnselen passen in een
structuur en wel in een pathologisch gewijzigde structuur. Zoals bij de
klankverschuiving is het gehele systeem als zodanig in beweging ge-
raakt. Men kan de pathologische verschijnselen dan ook alleen met vrucht
bestuderen, wanneer men ze opvat niet als afzonderlijke, toevallige rari-
teiten, maar als wetmatige modificaties van de normale phenomenen 4.

Bij proeven met aphatische patiënten nu is o.a. gebleken, dat het ant-
woord op een vraag juist kan zijn bij overigens slecht begrip voor de
vraag zelf. Grewel 5, die dit vermeldt, concludeert daaruit dat er dus een

1 T.a.p. bI. 99.
2 Vgl. G. Révész, Thought and language, Archivum Linguisticum, Vol. 2, fase. 2, 1950.
3 Bij gelegenheid van een inleiding voor de Nederlandse Vereniging voor Phonetische
Wetenschappen op 31 Januarij.1. te Amsterdam liet Dr. Schenk enige interessante opna-
men horen.
4 K. Goldstein, L' analyse de I' aphasie et I' étude de l' essence du langage, in de bundel Psychologie
du Langage, Parijs 1933, bI. 430-496.
5 Dr F. Grewcl, Taalpsychologische problemen bij aphasie, Alg. Ned. Tijdschrift voor Wijsbe-
geerte en Psychologie, Jrg. 34 No. 5.
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soort autochtone taalfunctie bestaat, die buiten het bewuste denken om-
gaat.
Afgezien nog van de overweging, dat taalfeiten in de eerste plaats en
meestal, ook bij normale individuen, onderbewuste feiten zijn \ meen ik
toch dat de kwestie hier anders ligt. Goldstein wijst er namelijk op, dat er
ook bij een juiste reactie, waarbij dus het gewenste resultaat bereikt
wordt, een modificatie van de psychische structuur kan zijn opgetreden.
Het resultaat is dan langs een omweg tot stand gekomen.
In dit verband vraag ik me nu af: kan men ook in de poëzie niet zo'n om-
weg zien? Dit zou dan meteen verklaren waarom zoveel mensen vaak zo
weinig begrip tonen voor poëzie. Men herkent Clewoorden wel, maar men
begrijpt ze niet, ze schijnen uit een andere wereld afkomstig te zijn:
'Lees maar: er staat niet wat er staat'. 2 Ook al begrijpt men de woorden,
dan blijft nog de moeilijkheid dat ze op een geheel ander plan gebruikt
worden. Ombrédane 3 onderscheidde vijf soorten taalgebruik; de laagste
trap noemde hij usage affectif, de hoogste usage dialectique. Hij maakt een
scherpe scheiding tussen het derde en het vierde niveau in zoverre dat de
gebruikswijzen van de taal beneden dat grensvlak tot de mogelijkheden
van de aphaticus blijven behoren 4. Van die mogelijkheden interesseren
mij vooral de eerste twee: usage affecti! en usage ludique. Dat poëzie uit af-
fectieve spanningen kan opwellen, behoeft wel geen nadere toelichting,
maar op het spel-element in de dichtkunst wil ik toch even uitdrukkelijk
de aandacht vestigen. Dit spel-element komt tot uiting in de thematiek,
de 'inhoud', met zijn sterke voorkeur voor het erotische in de ruimste zin
van het woord - de erotiek die immers zelf ook spel is - maar het uit zich
ook in de vorm. Het dichten zelfis eigenlijk al een spel met woorden, een
teruggrijpen op een infantiele phase waarin de klank van de woorden
nog domineert over hun betekenis, maar de spelfactor treedt vooral dui-
delijk op de voorgrond in het rijm. Ik beweer natuurlijk allerminst, dat
het rijm onmisbaar zou zijn in de poëzie, ik constateer alleen het feit, dat
sommige dichters blijkbaar behoefte hebben aan het speels hariteren van
rijmende klanken.
We vinden hier dus die combinatie van het affectieve en het speelse, die
ook de volkstaal kenmerkt. Ik herinner aan de rijmende spreekwoorden
maar vooral aan vormen als: 'Wáárom?' 'Dáárom!'.'Daarom is geen re-
den.' 'Alsje van de trap afvalt, benje gauw beneden.' 'Wat zegje?' 'Als
1 L. Hjelmslev, Principes de grammaire générale, Kopenhagen 1928, bI. 120.
2 M. Nijhoff in het gedicht Awater.
3 In een lezing op 10 December 1951 in het Institut Français te Amsterdam.
• Ik gebruik steeds 'aphasie' als algemene term voor een grote groep verschijnselen en
laat de verschillende gradaties buiten beschouwing. Een aphaticus is geen doofstomme,
maar de ene patient - en de ene dichter - heeft natuurlijk meer mogelijkheden ter be-
schikking dan de andere.
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je valt dan leg je.' 'Dag zus!' 'Om je nek een lus!' In het Engelse slang
schijnt men in dit opzicht nog veel verder te gaan. Daar gebruikt men het
rijmwoord in plaats van het oorspronkelijke woord 1.

Intussen moet men zich door de hiervóór gebruikte term' mogelijkheden'
niet laten misleiden. De aphaticus - evenals de dichter - spreekt vanuit
een gewijzigde psychische structuur. Wat daarbij nog mogelijk blijkt, is
dus niet eenvoudig een soort residu, een rest die overblijft na aftrek van
normale elementen. Het is iets totaal anders, iets dat in deze vorm niet bij
de normale mens voorkomt. Merkwaardig is overigens het feit, dat som-
mige aphatici een gevoel van vreemdheid tegenover hun eigen taaluitin-
gen ondervinden, ook al zijn deze volkomen correct. Dit is een ervaring,
die de dichter ook kent en die misschien mede ten grondslag ligt aan het
begrip 'inspiratie': het schijnt alsof de woorden van buitenaf zijn geko-
men 2.

Wat mij vooral treft, is de overeenkomst tussen het complex der apha-
tische verschijnselen en de eigenaardigheden van de zogenaamde experi-
mentele poëzie. De laatste is weer, behalve symptoom van een patholo-
gisch gewijzigde innerlijke structuur, tevens een poging om een middel te
scheppen tot beheersing van de levenssituatie. Wanneer deze poging
faalt, ontwikkelt zich - zowel bij de aphaticus als bij de 'experimentele
dichter' - een sterk egocentrisch gekleurd gevoelsleven, dat zich weer-
spiegelt in een min ofmeer asociale houding. In de poëzie zelf vinden we
enerzijds de typische verschijnselen van 'Ausdrucksnot' en anderzijds het
ongeremd en ongenuanceerd dóórpraten dat sommige aphatici kenmerkt.
Dit laatste vooral duidt op een storing in de gevoelsbindingen met de om-
geving. De taal is immers een belangrijke schakel tussen onszelf en de bui-
tenwereld en als zodanig eigenlijk een surrogaat voor het directe, phy-
sieke contact dat bij het heel jonge kind nog de hoofdzaak is. Vóórdat het
kind met anderen leert praten 3, leert het eerst in ofmet zichzelf praten.
De baby in de wieg maakt allerlei geluiden en de bewegingen, die hij
daarbij met zijn mond maakt, verschaffen hem genot. Maar tegelijkertijd
luistert hij ook naar die geluiden en daardoor maakt hij zich onafhankelijk
van zijn omgeving: hij identificeert zich met een volwassene die hem

1 Interessante voorbeelden bij Herbert Koziol, Rhyming Slang, Die Sprache, Il. Band,
2. Heft [1950], bI. 77-84.
2 Dit 'inspirare' heeft stellig nog diepere wortels: de adem als mannelijk, levenverwek-
kend principe; men denke slechts aan het bijbels scheppingsverhaal. Bijbelvertalers schij-
nen indertijd ernstig overwogen te hebben, Spiritus Sanctus met Heilige Adem weer te geven,
zoals men bij de vertaling in het Grieks geaarzeld heeft tussen pneuma en psyche voor 'ziel',
wat Aldous Huxley in een van zijn essays een aardige boutade over 'pneumatische da-
mes' in de pen geeft.
3 Melitta Schmideberg, Learning t/talk, The Psychoanalytic Review, Vol. 34 [1947], NO.3,
bI. 296-335.
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troost, hij is tegelijkertijd subject en object. De woordenstroom bij sommi-
ge aphatici en experimentelen is dus vaak een poging tot overcompensa-
tie van een gebrek aan emotioneel contact met de buitenwereld. Ze zijn
bang alleengelaten te worden en daarom praten ze maar met zichzelf.
Dit gevoel van een gemis, gepaard met het angstig vermoeden dat woor-
den niet in staat zijn om de kloof te overbruggen en het begeerde contact
tot stand te brengen, komt duidelijk tot uiting in wat ik het luister-motie]
noem. Ik zal dit straks met enkele voorbeelden illustreren.
Intussen kan die ongebreidelde en ongedifferentieerde 1 woordenstroom
nog een andere betekenis hebben, namelijk die van orale agressie. De agres-
siviteit, die in ons allen leeft, kan in de taal op onschuldige wijze worden
afgereageerd. We gebruiken het woord zonder de daad er bij te voegen.
We spreken van bijtende, striemende woorden; in een recensie wordt iemand
heerlijk gekraakt, volkomen afgemaakt 2. Deze orale agressie vindt men
vooral in het werk van dichters met een geprononceerde politieke ach-
tergrond als Elburg en Kouwenaar. Daar zij meer in de toon dan in
de enkele woorden tot uiting komt, zal ik er geen voorbeelden ván geven.
En toch, in weerwil van het gevoel van machteloosheid dat de dichter
soms besluipt, grijpt hij steeds weer naar de pen. Hij wil in de magische
kracht van het woord blijven geloven en in dit geloof troost vinden voor
zijn angst voor het alleen-zijn. Ook dit geloof in de 'almacht van het
woord' betekent weer een terugvallen op een infantiel stadium. Wanneer
de zuigeling gekregen heeft waarom hij heeft liggen huilen, moet hij wel
gaan geloven in de magische uitwerking van de klanken, die hij had uit-
gestoten. Niet altijd lukt het de eerste keer, maar dan probeert hij het nog
eens en nog eens. Vandaar de vele ogenschijnlijk zinloze herhalingen van
bepaalde woorden, zowel bij aphatici als in de hier bedoelde poëzie. S

Ter illustratie geef ik enkele citaten, waarin men bepaalde hierboven ge-
noemde kenmerken kan terugvinden.

Bij Hans Lodeizen [Het innerlijk behang, Amsterdam 1949, bI. 62] be-
gint een gedicht met Kom hier jij en luister eens en het eindigt met dekje
oren met snaren toe en luister eens.
De volgende voorbeelden zijn alle uit de bloemlezing Atonaal [Den Haag
1951]' Achter de naam van de dichter vermeld ik de betreffende bladzij-
de van de bundel.

1Waarschijnlijk is hier inderdaad de differentiatie tussenfiguur en grond verloren gegaan.
Zie R. S. Woodworth en D. G. Marquis, Psychologie, Utrecht/Antwerpen 1951, bI. 423.
2 Er bestaat overigens ook een vijandig soort zwijgen met hetzelfde agressieve karakter;
vandaar: iemand doodzwijgen.
3 Ook in sprookjes moet de toverformule vaak enige malen [meestal een voorgeschreven
aantal] herhaald worden.
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Luister toch wat ik zeggen wou [Jan G. Elburg, 41J.
Luister goed [Hugo Claus, 33].
Ik zie dat ik schreeuw maar ik versta
mijn eigen woorden niet [Hans Andreus, 16].
Woorden zijn een ongewoon gezang [Jan G. Elburg, 42J.
Woorden zijn korte telegrammen [dez., 42].
Woorden zijn een machteloos goed [dez., 45].
praten moet ik. goed goed. praten moet ik [dez., 46].
]ossie lief ]ossie. Klein ]ossie. Goed ]ossie.
Goed lijf ]ossie. Goed zicht. Goed ziel, denk. [Jan Hanlo, 50].

Dit laatste gedicht gaat tot het eind toe in dezelfde trant door.
Ik meen hiermee voldoende de gemeenschappelijke pathologische ken-
merken van aphasie en experimentele poëzie te hebben gedemonstreerd
en ik hoop daarmee tevens een bijdrage te hebben geleverd tot een beter
begrip van de laatste.



Pier;e H. Dubois

ZWARE REGENS

Zware regens vlagen over 't land.
Aan mijn tafel voor het raam gebogen
volg ik hoe de vogels door de hoge
eindeloze grijze luchten trekken.
Door het dradennet der telefoon
giert de wind als gierde hij door 't.want,
en de wereld wordt een schip gelijk.
Stormen jagen zeeschuim over dekken,
vegen alles weg en alles schoon .

. . . Maar die huiver van bevrijding duurt maar even.
Aanstonds wordt er op de deur geklopt,
wordt de thee gebracht, het vuur ontstoken,
zijn wij weer in 't onontkoombaar leven,
doen ons best om in iets te geloven,
trekken vaster de gordijnen toe.



Max Schuchart

OGENBLIK

Ontwapenend veroveraar van harten,
Of koninkrijken, mijn zoon Alexander?
Nog speelt hij, voorlopig,
Vlasblond en blauwogig
In zomers zonlicht met een wollen beest.

Dit is zijn wereld: dieren, bloemen, wolken,
Reuzen en dwergen, feeën, toverkollen;
Verdriet en angsten,
Pijn en verlangens:
Momenten die hij onbewust beleeft.

Maar op een avond zal zijn gave heden
Onherstelbaar in scherpe stukken breken
Wanneer onverhoeds en
Beslissend de toekomst
Door een deur in zijn droom naar binnen treedt.



A. Marja

MIDDELBARE LEEFTIJD 1)

Middelbare leeftijd. En de dood,
waar ik angstig mij op voorbereidde
toen het oorlog was, hoort nu weer bij de
kringloop, die begon in moeders schoot.

Is het weinig wat het leven bood
als men zeggen kan bij het verscheiden:
Ik hield van een vrouw. Wij werkten, vrijden,
en wij brachten samen kind'ren groot?

Ach, gewoonlijk speel ik het wel klaar
met de jeugd droom over verre streken.

En haar rimpels en reeds grijze haar
zijn mij liever dan ik uit kan spreken.

Het was veel! En waardevol! En waar!
En toch kwelt mij wat ik heb ontweken.

1) Uit de bundel Confidentieel [De Arbeiderspers, najaar '52].



Hugo Claus

IN EEN CAFÉ

Links zat een man, die rode en witte vlekken in zijn gezicht had. Het leek
-alsof alle aders in zijn neus en wangen en glad, rond voorhoofd gebar-
sten waren.
'Die laat ze ook niet staan,' zei Marc. Lea glimlachte hem toe, zij begreep
het niet en keek onschuldig, tussen haar wenkbrauwen waren twee tere,
loodrechte gleufjes.
'Wat laten staan?' vroeg zij zacht.
'Ach,' deed Marc en hij wuifde eventjes vóór zich een onzichtbaar plukje,
rookwolkje, kleine vogel, ademtocht weg.
'Wil je nog iets drinken?' vroeg hij. Zij hadden elk vier Martinis op.
Zonder te wachten op haar antwoord, zonder verder naar haar om te
kijken, alsof hij wist dat zij hem lang aankeek, met een warme dieren-
blik, die geheimzinnig, onderzoekend en terzelvertijd verleidend moest
zijn, draaide hij zich om en riep: 'Twee Martinis' .
Schoof zijn hand over zijn voorhoofd, streek met drie vingers zijn kleine
snor glad. Zij dronken. .
De gevlekte man zei tot een grijze vrouw met een gebogen, koninklijke
neus: 'Ach neen, ik heb een onmogelijk karakter.'
Zij, met een grijze-vrouwenstem, die te hoog, te schel klonk voor dit café
en voor dit uur: 'Dat geloof ik niet, 0, neen, dat geloof ik niet.'
De gevlekte: 'Je kan het niet weten. Je kan je niet voorstellen hoe lastig
ik ben.'
'Hij wil niets van haar weten,' zei Marc.
'Waarom niet?'
'Zij is te oud voor hem, waarschijnlijk.'
'Hijzelf is rond de zestig,' zei Lea. De grijze vrouw had haar blauwe,
beringde hand op de gevlekte's arm gelegd. Marc zag hoe draadijle plooi-
tjes onder Lea's kin en in haar hals liepen. 'De winter tast haar aan,'
dacht hij. 'Ik zie haar gezicht des morgens, als ik wakker word, als de
tien-uur-zon door de dichte gordijnen tast, des middags, als wij samen
eten 's avonds en dan weer eens 's morgens.' Zij had moede, diepliggende
ogen, Lea, een smal figuur, een lichtjes gezwollen buik. Straks zouden zij
naar huis gaan, vrijen omdat het twee dagen geleden was en zij het ver-
wachtte.
De gevlekte zei: 'Ja, ik weet het wel, madame Laurent, maar het leven
met mij moet onmogelijk zijn,' en de grijze kirde en riep naar de jonge,
dikke kellner: 'Oh, Maurice, luister nu eens'. De kellner, Marc zag hoe
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hij zich vooroverboog langs de kassajuffrouw en haar tussen de dunne
schouderbladen streelde, riep: 'Ik kom zo.'
'Vertel eens wat,' zei Lea.
'Wat?'
'Om het even wat.'
',Waarom?' De kassajuffrouw keek gespannen en glimlachend met een
onrijpe, lilagevèrfde mond naar de kellner, die met de grijze vrouwen de
gevlekte praatte, heftige bewegingen maakte.
'Daarom. Ik wil dat je iets vertelt, over jezelf, wat je denkt, over om het
even wat.'
'Mijzelf, wat ik denk, dat is dus om het even wat?'
'Ah, plaag mij niet, Marc,' zei Lea klagend.
'Maar je hebt het toch gezegd.'
'Kijk mij eens aan, Marc.' Hij keek haar af, van het droge, dunne haar
dat in een onnatuurlijke golf langs haar slapen hing naar haar handen,
die het Martini-glas omklemden en benig waren en glad. 'Zeg toch iets
tegen mij.'
'Ik hou van jou,' zei hij en glimlachte.
Zij was het moe en nam haar tasje op en ging naar het toilet. Terwijl zij
door het café liep, bekeek zij zich in de spiegels, keek nog even glim-
lachend naar hem om vóór de deur van de toilette, wuifde.
Een man kwam voor de toonbank staan en haalde lege wijnflessen uit een
tas, plaatste ze op een dubbel rijtje op het zinken blad. 'Tien, elf, twaalf,'
telde hij. De kassajuffrouw gaf hem tweehonderdveertig frank. De man
die ondervoed leek en ziek, keek verschrikt om zich heen, een ogenblik
langer naar Marc dan naar de kaartspelers in de hoek, het oude, ge-
bochelde wijf of de anderen, dronk aan zijn cognac.
'Gaat het?' riep Marc hem toe. Hij knikte: 'Het gaat goed. En met jou?'
Hij betaalde en kwam los van de toonbank, tikte aan zijn pet toen hij
langs Marc heenliep, maar hield zijn hoofd, met afzijdig gesloten gezicht
in de richting van de deur. Op het voetpad buiten keek hij nog even door
de ruit, bleek, wantrouwig.
Lea beefde in haar te wijde mantel, nam Marc's hand vast. 'Je hebt het
lekker warm. \Vaarom moeten vrouwen het toch altijd koud hebben?'
Zij zwegen een poosje, luisterden naar de schelle stem van een der kaart-
spelers, die solo-slim zou spelen, naar het duister, dierlijk geluid van de
grijze, die met bijna onmerkbare, bronstige verschuivingen in haar stem,
als trillingen in een oude fonoplaat, de gevlekte trachtte te verleiden.
Buiten waaide het en klapperde het zeil met de rode letters: BIÈRES DE
STRASBOURG ET D'ALSACE.
Een vrouw met een gegroefd gezicht met harde lijnen onder een witte
dunne kalklaag en met een donkerrode pruik op, die Marc noch Lea
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eerder in dit café gezien hadden kwam aan hun tafeltje staan. Zij had
karmijnrode wangen en in de plaats van haar wenkbrauwen, die zij glad-
geschoren had, waren twee zwarte, vingerbrede strepen geschilderd. In
een grasgroen kleed met zilveren bloemen, samengesnoerd rond haar
taille met een legerriem, dat haar bijna tot de enkels reikte, leek zij op
een boerin die op carnaval Nefretite verbeeldt. Haar zeer grote, grijze
ogen, waarvan het oogwit onnatuurlijk, bijna filmisch blonk in een ring
van lichtblauwe, matte schmink bleven op Marc gevestigd. Toen draaide
de vrouw zich om bekeek Lea heel vluchtig, staarde weer naar Marc
terwijl zij langzaam probeerde te glimlachen, maar haar gekleurde
mond van hetzelfde doorschijnend karmijnrood als de ronde vlekken op
haar wangbeenderen en van haar gepunte vingernagels vertrok zich
schuin, als had zij pijn aan haar mondhoeken.
Zij zei: 'Ik ben Rose Destrée, herken je mij dan niet meer?'
Marc stond half recht, steunde met zijn rechterhand op het tafeltje,
bloosde. 'Neen, Mevrouw.'
'Ik heb u toch in Venetië ontmoet,' zei Rose Destrée en haar stem was
hoog en schril alsof zij moeite deed om te spreken. 'Of was het in Mé-
gève?'
'Ik denk het niet, mevrouw Destrée', zei Marc en stond rechtop, schoof
naderbij, een lange, smalle man met een bijna-hoge rug en hij hief vra-
gend de hand met zijn cigaret, 'ik ben nog nooit in Venetië of in Mé-
gève geweest.'
'Bent u er zeker van? Bent u het zeker?' zei zij, vroeg zij niet.
'Natuurlijk,' zei Lea en Marc schrok van haar hese stem. ['Zij bedwingt
zich niet, zij moet zich leren gedragen in gezelschap, ik heb er genoeg
van'] en van haar gezicht dat in het helle cafélicht naar de vrouw toe-
gewend was, een vaag, plots dodelijk vermoeid gezicht met twee lichte
ogen, die knipperden van de rook, de treurnis, de jaren.
'Wilt u even gaan zitten, mevrouw?' Marc schoof een stoel nader,
wachtte, zat, 'misschien legt u mij ['niet ons, niet: ik en haar, die wacht
en opgejaagd, dooreengeschud is'] even uit, hoe, ik zou het zeer op prijs
stellen te weten hoc het komt dat u mij in Venetië ontmoet hebt.'
'Het heeft toch geen belang,' zei de vrouwen schikte haar kleed, plooide
de glimmende stof in een donkere vouw tussen haar dijen.
'Neen, eigenlijk niet,' zei Marc. '"YVatmag ik u aanbieden, mevrouw?'
Zij bedankte, met een vlugge hoofdbeweging: 'Mijn naam is Malaimé,'
zei zij en de hele tijd had zij Marc aangekeken, met een gelijke, witte blik
zonder enige bedoeling of interesse, zonder dat er iets mogelijks scheen
tussen hen beiden [althans zo zag Lea het] 'maar mijn man isjong ge-
storven en toen ben ik toneel gaan spelen. Rose Destrée is mijn schuil-
naam.'
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'Tonee1naam?'
'Neen, schuilnaam.'
'In welk theater speelt U nu?'
'Voor het ogenblik speel ik in geen theater,' zei Destrée, 'ik reis nogal
veel. Daarom dacht ik dat ik u in Venetië ontmoet had.'
'Marc is nog nooit in Italië geweest,' zei Lea scherp. Destrée draaide
zich, alsof zij om een inwendige stalen as tolde, heel vlug en hard naar
haar om, en wees naar de tafel. 'Waarom heeft hij dan Italiaanse
lucifers ?'
'Die heeft hij van een vriend gekregen.'
'Is het waar, Marc?' vroeg Destrée en steunde op elke lettergreep, als
een bedwongen schrei in een toneelstuk. Er was een stilte, buiten klap-
perde het zeil en kwamen haastige mensen in dikke jassen voorbij. Men
hoorde hun piepende schoenen. Het was een stilte, als na een uitbundig
gelach, een ogenblik verdwazing, een overgang: de wereld werd echt,
waar moet ik naar toe?, eenzaamheid, wanhoop, de ijsharde, klare
wereld.
'Maar misschien ga ik wel nog naar Venetië,' zei Marc stilletjes.
Lea zei niets, zij zat verkleumd in de hoek onder een spiegel met rosse
spatten en toen drong het tot haar door, hoe de twee tegenover haar, bij
mekaar, zonder mekaar aan te raken, ook niet onder tafel, naar mekaar
keken, als was er iets geheims dat hen bond, dat zij nu plots ontdekt
hadden, en waaruit zij gebannen was, als uit een stad of een land. Wat
was er gebeurd?
'Ja, dat moet u beslist doen,' zei Destrée gesmoord, en zij noemde de
namen van verschillende paleizen in Venetië na mekaar, en zei nog dat
zij [of een verblindende, onechte, gelijke hij] Marc daar misschien zou
ontmoeten in het voorjaar. Marc zweeg, knikte.
'Ik ga naar huis, Marc,' zei Lea. 'Ik voel mij doodmoe. Ik ben de hele dag
al op de been.'
'Wil je dan niets meer drinken?' vroeg Marc. Langs hem liep de rood en
wit gevlekte man, alleen, naar de deur toe. Hij had een houten been en
droeg een paar krukken onder zijn oksels, steunde op elke stoel, toen
tegen de deurstijl. Op straat ging hij met zijn krukken, de panden van
zijn jas waaiden en hij stond een ogenblik stil, alsof hij omver zou vallen.
'Hij had een onmogelijk karakter,' had hij gezegd.
'Ik heb ook eens een schuilnaam gehad,' zei Marc. 'Toen ik op het
Atheneum was had ik een vriend, waar ik altijd bij was. Wij noemden
ons, ja, wij waren toen in de zesde Latijnse, Mors en Vita.'
'Jij was Mors.'
Marc knikte en glimlachte.
'Dat heb je mij nooit verteld,' zei Lea.
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'J awel. Vita was een kleine, donkere jongen met één oog, dat herinner je
je wel.'
Zij schudde het hoofd. 'Excuseer mij, Marc, ik ga naar huis', maar zij
bleef zitten, staren, luisteren.
'Ik ben ook eens een éénoog geweest,' zei Destrée, 'maar dat is lang
geleden. In de wereldoorlog. Iedereen dacht dat ik het oog kwijt was.
Maar zij hebben mij toch genezen.
Ach, zij kunnen alles tegenwoordig, en ik ben er blij mee, moet ik
zeggen.
Ongelooflijke dingen doen zij, dat moet ik zeggen.'
'Men ziet er niets van.'
'Jawel.' Met een korte zwenking van haar heup, van een bijna dier-
lijke lenigheid, zat zij dicht bij Marc, zonder hem te raken opnieuw, en
wees onder haar verfwenkbrauw in de donkergeschminkte holte. Er was
niets te zien. 'Ik ben toen zelfs Zuster geworden. In de Achtste Orde.
Misschien heeft u mij hier al in de buurt gezien met mijn uniform en mijn
kap op. Maar het oog was erg, ik kon gewoon niet meer onder de mensen
komen. Ik had een blauw lapje voor, maar er onder, oh, het was ver-
schrikkelijk.'
'Neen, ik heb u hier nooit gezien.'
'U zal mij niet herkend hebben,' zei Destrée en voor het eerst glimlachte
haar grof gezicht, waarover de witte creme als een gebarsten kalklaag lag,
die de onzuiverheden en de rimpels onderstreepte, Marc openlijk toe.
'Toen ik Zuster Rosa geworden was, dacht ik, nu is er rust, ik ben een
witte kloostercel geworden, waarin niets meer beweegt. Natuurlijk niet.
Het is soms moeilijk, ik weet soms niet waar ik aan toe ben, aan het einde
of aan het begin.'
'Ik begrijp er niets van,' zei Lea tot Marc, 'ik heb de hele dag al rondge-
lopen, liefje, ik ben doodmoe en ik wil naar huis.' Zij stond op, nam haar
tas op, deed haar handschoenen aan.
'Begin of einde, vader of dochter, het is hetzelfde.'
'J a,' zei Marc.
'J e ziet er uit alsof je het weet,' zei Destrée. 'Ik herken ze, zodra ik ergens
binnenkom, die het weten.'
De kaartspelers scheidden uit, en een ervan, een werkman met een grijze
sik en een bril liep naar de deur, streelde onderweg Destrée over de
schouder. 'bag, Cacao,' zei hij. .
'Wat weten?' vroeg Lea. Maar zij wist het, terwijl zij zich verdrongen,
uitgespuwd voelde en naar Marcs bedwongen, gespannen gezicht keek,
dat zij kende en niet kende, 'het moest er toch van komen, op een dag,
op een winderige vriesdag als deze, of een andere, wat baat het?'
'Ik wilde met de andere Zusters mee, die uit bedelen gingen of in de ar-
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menwijken hielpen. Het mocht niet van de Overste. Eigenlijk zou het
toch een nieuw zelfbedrog geweest zijn.'
De toon in haar stem was veranderd. Trillend, laag als de stem van een
jongen van vijftien jaar. Zij zat onbeweeglijk en gaf haar star, versteend
gelaat niet op. 'Zelfbedrog, zelfbedrog.'
De kellner kwam langs en zei: 'Vierhonderd tachtig frank, mijnheer.'
Marc: 'Ik heb je niet geroepen.'
'Ik wel,' zei Lea. Marc betaalde. 'Blijft u hier?' vroeg hij aan Destrée die
in mekaar gezakt zat, het hoofd terzij, zonder haar blik van Marc af te
wenden. 'Ik weet niet waar ik aan toe ben. Het is soms erg moeilijk. Ik
weet het nooit.'
'Blijft u hier?'
'Ja, tot half een, tot de laatste metro. Ik ben blij met u kennis te hebben
gemaakt.' Marc kuste de hand van Destrée, bij de pols, aan de rand van
een onzichtbare handschoen, en ging toen zonder omzien door de deur,
die Lea voor hem openhield.
Hij huiverde in de ijskoude nachtlucht. De nacht was helder. Er was een
scherpe wind en behalve twee agenten, die bij het kruispunt en de rode
en groene lichten stonden, waren er geen mensen in de straat. Marc
nam Lea bij de arm en zij liet hem begaan. Zij spraken niet. Aan het
hotel gekomen, deed Marc plots verrast: 'Liefje, ik heb geen cigaretten
meer, zal ik er even ...' maar zij riep: '0, neen, Marc, ik ben uitgeput, je
moet bij mij blijven, liefje.' Hij volgde haar gedwee in de kamer, waar
het zou gebeuren [het ~as twee dagen geleden] en zij hem: 'mijn kleintje,
mijn liefje, mijn lief lichaampje' noemen zou. Daarna, niet bedaard,
nooit bedaard, wanneer zij gestrekt lagen en hij, moe en plots opgeschrikt
uit zijn eerste slaap, zou zij, zogezegd kalm, doch voorgoed verwoest de
vragen stellen, zelf de zenuwachtige antwoorden geven en de nieuwe
vragen: 'Was het een man ofeen vrouw? Wil je haar opnieuw zien? Of
hem? Waarom gaje niet? Je mag er naar toe hoor van mij? Wilje?'
.De kamer was vierkant en in het rood behangen. Aan de lavabo stond
een scherm met papegaaien enjungleplanten er op. En morgen ook en
overmorgen.
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TWEE:Î!RLEI HUMANISME

[Naar aanleiding van het eerste internationale humanistische congres].

Te Amsterdam heeft het Eerste Internationale Congres voor 'Humanis-
me en Ethische Cultuur' plaats gevonden van ,21-26 Augustus. Voor ons
tijdschrift dat zich op de grondslag plaatst van een sociaal humanisme
geeft dit congres alle reden om er aandacht aan te wijden.
Het is een belangrijk feit dat vertegenwoordigers van humanistische
groepen uit de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, België, Oostenrijk
en Nederland en afzonderlijke humanisten uit verschillende landen
samengekomen zijn om van gedachten te wisselen en te komen tot de op-
richting van een humanistische internationale. Het initiatief is uitgegaan
van het nu 6 jaar bestaande Nederlandse Humanistisch Verbond dat in
de korte tijd van zijn bestaan het georganiseerde humanisme als een
vaste schakering in het geestelijk leven van ons land heeft weten te doen
opnemen.
Dat het, voor een goed deel uit Nederlanders bestaand organiserend
comité van dit congres optreedt als voorlopig bestuur van de in het leven
geroepen internationale organisatie, verwondert dan ook niet, gezien de
zorgvuldige voorbereiding en het vlot verloop van dit congres.
Het humanisme is een zeer genuanceerd geheel wat op het congres
duidelijk is gebleken. Het heeft ech ter tot minder verwarring aanleiding
'gegeven dan men zou kunnen onderstellen, omdat toch wel zeer waar-
neembaar enkele vaste trekken te voorschijn zijn gekomen.
Deze mogen dan niet alleen het humanisme eigen zijn, hun samenstel-
ling en onderlinge samenhang bepaalden wel degelijk het karakter van
een beweging en van een geestelijke houding van eigen structuur.
Het humanisme bezit trouwens een lange traditie waarin zich enkele
klare beginselen en doeleinden hebben ontwikkeld. Het vrije onderzoek,
de onbelemmerde ontplooiing van de menselijke persoon en het besef van
sociale verantwoordelijkheid zijn positieve grondslagen, waarop ook de
nadruk is gelegd, al sluiten deze dan ook bepaalde afwijzingen in, die in
de geschiedenis van het humanisme en in zijn huidige vorm telkens naar
voren treden: de verwerping van dogmatische en autoritaire beginselen.
De kernvragen waarom de discussies, ingeleid en toegelicht door een
aantal gedrukte artikelen - al was voor de bestudering er van te weinig
tijd aan de deelnemers gegeven - zich bewogen, waren: wetenschap,
democratie en de humanisering van de mens in de maatschappij. De
noodzaak v~n wetenschappelijk onderzoek van alle vraagstukken die de
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studie van natuur en maatschappij opwerpen, is voor de humanist duide-
lijk. Dit onderzoek toch heeft het humanisme te allen tijde voorgestaan
en het is tevens de hefboom geweest van elke vorm van vooruitgang.
Daarnaast heeft de humanist ook als een wezen met sterk verantwoorde-
lijkheidsgevoel het welzijn van de mens in de ruimste zin van het woord
op het oog. De vrije ontplooiing van de mens in omstandigheden die dit
mogelijk maken heeft de democratie tot voorwaarde. De humanisering
van alle terreinen van menselijke activiteit is het omvattende doel van
zijn streven.
In de tegenwoordige maatschappij stuit de humanist bij zijn streven voor-
al op vraagstukken die op het sociaal-politieke vlak liggen. Hij wordt dan
ook, per definitie zou men kunnen zeggen, genoodzaakt zijn houding te
bepalen ten aanzien van de politieke vraagstukken en beslissingen, die de
menselijke samenleving tot in de kern raken. Daar zullen zich, juist uit
hoofde van de persoonlijke beslissing die de humanist moet nemen, de
grootste verscheidenheden binnen het humanisme vertonen. De waarde
en betekenis van het humanisme in de samenleving zal echter grotendeels
bepaald worden door wat van de verenigde humanisten uitgaat. Ten aan-
zien van dit punt willen wij enkele critische opmerkingen maken.

Het Christendom, is op het congres duidelijk uiteengezet, heeft aan gezag
zoveel verloren, omdat het belemmerend heeft gewerkt op het vrije on-
derzoek en nog steeds dogma's in stand houdt en opvattingen verdedigt
die voor dit onderzoek geen stand kunnen houden. Maar het is evenzeer
een feit dat de kerken als morele macht hebben gefaald, doordat zij zich
zo sterk hebben geconformeerd aan de machten der wereld, als bolwerken
van conservatisme en zelfs reactie een bedenkelijke reputatie hebben ver-
worven en zo weinig als een werkelijk christelijk geweten zijn opgetreden.
Het humanisme dat, voor een deel de taak der kerken overnemend, als
een geseculariseerd geweten der mensheid wil fungeren, zal zich moeten
hoeden voor conformisme. Het zal een vrije en critische houding moeten
tonen naar alle kanten en zich vrij houden van de neiging langs de weg
van de minste weerstand erkenning te vinden. Het is goed voor de demo-
cratie op te komen, maar de democratie niet alleen in zijn Westerse be-
tekenis te nemen, die in een groot deel van de wereld vereenzelvigd wordt
met Westerse suprematie.
In dit verband lijkt het ons meer dan een tactische fout als zetel van de
internationale unie Amerika te kiezen en het moet ons van het hart dat
onze Belgische vrienden, die zich hiertegen verklaarden, meer begrip
voor de uitwerking van zulk een besluit toonden dan de vertegenwoordi-
gers van de drie Nederlandse organisaties, die unaniem vóór waren.
Overwegingen van practische aard waren hier onvoldoende en Europa
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met haar lange' humanistische traditie en met meer mogelijkheden zich te
houden buiten de heersende tegenstellingen ware, ook om tactische rede-
nen, de juiste plaats geweest, zelfs als men wil toegeven, dat de plaats van
vestiging een formele zaak lijkt en die van het secretariaat veel belangrijker.
Tenslotte is op het congres de meest urg~nte kwestie in deze tijd, die van
oorlog en vrede, wel heel weinig ter sprake gekomen. Ook al ware te
voorzien, dat men hier niet tot eenstemmigheid zou zijn gekomen, nu is
de indruk gewekt, alsof het vraagstuk zelf te zeer buiten de belangstelling
stond of te gevaarlijk was om aan te raken.
Er is heel aan het begin, bij de opening van het congres door de Neder-
landse voorzitter van het organisatiecomité gezegd, dat het humanisme
zich ten aanzien van de practische problemen van thans moest distancië-
ren, dat men eerst een hand moest hebben om een vuist te maken. Als de
bedoeling aanwezig is om een vuist te zijn, dan mogen wij met vertrou-
wen verwachten, dat het in wereldverband georganiseerde humanisme
een.progressieve rol zal spelen. Wil het voor alles erkenning, wel, dan kan
het een tehuis worden voor velen die een nieuw onderdak zoeken en dan
heeft het ook zijn belang, maar dan zal het er weinig toe bijdragen het
aangezicht der wereld te veranderen en het humaner trekken te geven.
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The invisible Duteh Me Carthy

De kwestie Pos-Sticusa, waarover de kranten ons al hebben ingelicht,
heeft een ernstige achtergrond, waarop De Tijd (r.k.) en de N.R.C. (lib.)
in de laatste week van Augustus hun Vrijmoedig en Critisch Commentaar
hebben geleverd. Laten wij de kwestie even recapituleren.
De heer Willy Pos, directeur van de Toneelschool zou door de Sticusa
(Stichting Culturele Samenwerking) voor een jaar naar Suriname uit-
gezonden worden. Zoals gebruikelijk werden over de heer Pos inlich-
tingen ingewonnen bij het Departement van Overzeese Gebiedsdelen, dat
zich weer laat voorlichten door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Zelf
had hij omtrent zijn antecedenten reeds mededeling gedaan van zijn
medewerking in 1946-1947 aan de Waarheid (comm.) en aan het week-
blad De Vrije Katheder, dat óók communistische redactieleden had naast
niet-communistische, tot 1947.
De informaties waren van dien aard, dat én het departement én de pro-
cureur-generaal te Paramaribo geen bezwaren hadden tegen uitzending,
resp. toelating van de heer Pos, waarop de onderhandelingen tussen hem
en het dagelijks bestuur en directie van de Sticusa verder werden ge-
voerd en tot een contract hebben geleid. De heer Pos heeft voor een plaats-
vervanger aan de Toneelschool gezorgd en andere schikkingen getroffen
in verband met een jaar verblijf elders. Korte tijd voordat hij zou ver-
trekken, ontving hij bericht van de Sticusa, dat het contract was geannu-
leerd, omdat zijn geestelijke lijn niet strookte met die van de Sticusa.
Het bleek, dat het Algemeen Bestuur - intussen formeel geen andere
instantie dan het bestuur - van de Sticusa tegen de besluiten van het
dagelijks bestuur en directie bezwaar had gemaakt en het is speciaal
één lid, dat zijn medeleden tot het annuleren van het contract
heeft weten te bewegen. Dit staat in de N.R.C. en dit weet ook onze
redactie. Wij zouden met de N.R.C. willen weten, welke de nieuwe
feiten zijn die zo tegen de heer Pos pleiten, dat, in afwijking van het advies
der instanties, die in deze toch wel bevoegd zullen zijn, zulk een ernstige
beslissing, het annuleren van een contract, dat met alle mogelijke voor-
zorgsmaatregelen was omringd, werd genomen. Wij mogen dit eisen, én
voor de publieke zaak, die tegen ondergronds gewroet moet worden
beschermd én voor de man die nu plotseling als een verdacht en gevaar-
lijk individu compareert. En het zou niet anders dan oorbaar zijn, als de
in het duister werkende heer tevoorschijn zou komen met zijn feiten. Wie
meent dat hij geroepen is de Nederlandse Mc Carthy te spelen - en die
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doet het tenminste nog in het openbaar - verdient meer dan aan enkelen
bekend te zijn. En laat hij dan zelf tevoorschijn komen.

Politieke onmondigheid

Vuurvaste politici zijn het er over eens, dat het Westen zich voor de
vrede alleen maar behoeft te bewapenen tegenover het Russische im-
perialisme. Twijfel daaraan is op zijn best een bewijs van onnozele na-
ieveteit; waar het excuus van zwakzinnig idealisme niet opgaat, wordt
achter het mom van de idealist de 'fellow-traveller' gezien.
Nu vraagt echter Prof. Mr C. A. Pompe, een onverdacht man, menen wij,
in het Gemenebest van Juli 1952, zich af, waarheen de tweede weg leidt
en hij deelt niet de gerustheid, die de flinke houding ten aanzien van
omvang en tempo der bewapening suggereert. Hij vraagt: 'hebben wij
geen keuze in pogingen tot overeenstemming te komen op bepaalde
punten en reacties op Russische vredes- en ontwapeningsvoorstellen en in
de behandeling van rood China?' Hij acht het een dwingende noodzaak,
dat de westelijke politiek van de Tweede Weg door de openbare mening
actief en critisch gevolgd wordt en constateert, dat er veel minder vast
staat en duidelijk verantwoord is dan de meeste voorlichters willen doen
geloven. Hij verzet zich tegen de noodlotsstemming, tegen de sfeer van
vazaliteit 'waarin wij onze vrijheid al verloren zouden hebben voor wij
haar kunnen verdedigen'. Hij besluit: 'men kan het vage idealisme van
de Derde weg-propagandisten volstrekt afwijzen om toch te verlangen
dat hun actie Nederland zal raken. In de huidige situatie is hun vraag aan
de Nederlandse politieke partijen onontkoombaar en terecht gesteld:
Wat doet U voor de vrede behalve bewapenen?'
Blijkbaar is dan toch deze vraag door vage idealisten gesteld moeten
worden. Dat deze meest urgente vraag door de Derde Weg gesteld is, is al
meer dan voldoende een reden van haar bestaan en een bewijs van de
incompetentie en ontoereikendheid van de 'voorlichting' der partij
die dit centrale punt angstvallig buiten de gezichtskring van hun leden
houden - bewijs ook, hoezeer de leden dier partijen voor politiek on-
mondig worden gehouden.

Pacificerende terreur

Men heeft in de kranten kunnen lezen dat de Engelse generaal Tempier,
die tot taak heeft Malakka te pacificeren, een dorp, waar een soldaat door
een der dorpelingen was vermoord, tot vernietiging door vuur heeft ver-
oordeeld. Dit exempel moest gesteld worden, omdat geen der dorpelin-
gen had willen zeggen wie deze moord had begaan. Dat deze wandaad
zonder commentaar in de pers is vermeld en nauwelijks reactie heeft ge-
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wekt, is tekenend. Men moest wel herinnerd worden aan de misdaden der
Duitsers te Lydice en te Putten, zij 't dan dat op Malakka de bevolking
alleen maar werd weggevoerd. Dit collectieve straffen, het straffen dus
van tal van onschuldigen, staat ons te wachten bij elke komende oorlog
die toch al door de aard der bewapening een moord op onschuldigen
zal zijn. Dit scherpt ons het optreden van generaal-pacificator Tempier
nogmaals in.

Eisenhower klettert met de wapens

Een verkiezingscampagne is een periode waarin men alles mag zeggen
en schrijven om zichzelf aan te bevelen en van anderen af te schrikken,
een periode van sterk verminderde, vrijwel opgeheven uitingsverant-
woordelijkheid. Catch as catch can, alles geoorloofd! In Amerika heeft
men het daarin verder gebracht dan in onze Europese landen, al zijn die
niet hardleers [de VVD wist er ook aardig weg mee tijdens onze ver-
kiezingsincubatie]. Eisenhower heeft nu gesproken voor de American
Legion van oud-strijders. Hij heeft begrepen dat hij het er daar dik
moest opleggen en hij heeft niet geaarzeld. Hij heeft mannentaal ge-
sproken en laten zien dat hij soldaat is. Hij heeft zo aggressief tegen
Rusland gesproken, dat onze kranten die waarlijk niet op de Derde Weg
zijn, er van zijn geschrokken. Zoals zij onlangs zich ook geschrokken
toonden van de jaloe-bombardementen. Alhoewel zij zich- nog niet tot
taak stellen, de generaal, en daarmee het rabbiate deel van de Verenig-
de Staten een krachtig halt toe te roepen, en liefst ook eens in mannen-
taal, om gehoord en verstaan te worden. Als Eisenhowers taal West-
Europa te bar klinkt, moet dan Rusland die taal niet als directe oorlogs-
hetze van een a.s. president van de grote rivaalstaat opvatten. Eisen-
hower heeft met zijn eerste verkiezingsrede, waarin hij vergat dat in de
vrije verkiezingsjacht tegenover het buitenland nog verantwoordelijk-
heden blijven gelden, een forse bijdrage tot de oorlogsstemming geleverd,
waarin met ons aller leven gespeeld wordt. Het kan zijn nut hebben om
de Amerikaanse kiezers tijdig in voldoende getale de ogen te doen open-
gaan om deze candidaat uit het Witte Huis te weren.

Geen bacteriën, toch bacteriën

Moesten wij geloof hechten aan de Chinese en Noord-koreaanse be-
schuldigingen tegen de Verenigde Naties van het gebruik van bacteriën-
wapens, het zou het einde zijn van het geloof in de democratische wereld-
helft. Maar wel moeten wij geloof hechten aan de geruststellende mede-
deling in het Amerikaanse tijdschrift Look dat de Verenigde Staten
vorderingen maken met de bereiding van synthetische bacteriën die ver
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de natuurlijke kracht van bacteriën overtreffen en waarvan men zich een
bijzonder sterke uitwerking mag beloven in landen waar het peil van
volksgezondheid laag is. De bacteriënoorlog is door de Verenigde Naties
niet begonnen maar aan de potentialiteit ervan wordt met cynische ijver
gewerkt. De misdaad is niet begaan maar er wordt aan gewerkt.

Het gevaar van vrede

In de zomerzitting van de economische en sociale raad van de Verenigde
Naties is de vrees geuit dat het einde van de bewapeningsperiode, bijv.
een internationale ontspanning door een wapenstilstand in Korea, tot
een economische depressie zou kunnen leiden. Andere, meer verlichte
geesten, stelden daar tegenover, dat er in de meeste landen toch nog wel
een tekort aan woningen bestaat ~n dat er nog wel iets valt te doen aan
het opvoeren van de levensstandaard van de bevolkingen van het \Veste-
lijk halfrond. De president van de Unesco heeft onlangs er op gewezen
dat bijna de helft van het mensdom nog analfabeet is. Men kan er aan
toevoegen dat de andere helft zijn verstand zo slecht gebruikt of zijn kun-
de zodanig tot onheil aanwendt, dat deze helft in figuurlijke zin eveneens
analfabeet mag heten. Intussen hebben wij een nieuw probleem: waar
moeten wij heen met het geld als cr minder bewapend wordt? Het kan
de economische en sociale Raad van de Verenigde Naties nog veel
hoofdbreken kosten.
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EX LKBRKS
A. W. J. H. HOITINK, Verantwoording der
Wetenschap, 1950.
Het bovenwetenschappelijk en actueel be-
lang van deze inaugurele rede, ruim twee
jaar geleden uitgesproken bij de aanvaar-
ding van het hoogleraarsambt in de phy-
siologie aan de Universiteit van Indonesië
te Bogor [BuitenzorgJ wettigt dat wij er
alsnog enkele woorden aan wijden, al is de
redenaar zelf inmiddels alweer in ons land
teruggekeerd.
Prof. Hoitink behoort tot die - gelukkig
niet zo heel weinige - geleerden die, gecon-
fronteerd met de uitwerking van hun we-
tenschappelijke resultaten in de praktijk,
daarvan zó ontsteld geraakt zijn, dat het
probleem van de rechtvaardiging van hun
arbeid voor hun geweten hen hun leven
lang niet meer loslaat. In dit geval waren
het de voorbereidingen voor de bacteriolo-
gische oorlog, door Hoitink op last onzer
regering na de oorlog in Amerika bestu-
deerd, welke de mens in hem verontrust en
de geleerde in hem aan het denken gezet
hebben. En wat hij in deze rede te zeggen
heeft, legt van dit schrijnend dilemma een
wel sprekend getuigenis af. Terecht ver-
werpt hij de - onmogelijke - gedachte, de
wetenschap dan maar niet meer te beoefe-

I nen. Integendeel. Naast' de funeste toepas-
singen zijn er immers ook de goede. ja, zo
zegt hij - hoop en aarzeling voorzichtig af-
wegend - 'het zou zelfs wel eens kunnen
zijn, dat juist de verdere vorderingen van
de wetenschap ons óók de kansen bieden
tot bescherming tegen haar eigen fatale
producten'. [blz. 29J. En terecht ook be-
sluit hij, dat het dwaasheid is, de weten-
schap verantwoording van haar 'gedragin-
gen' te vragen, 'de verantwoording der
wetenschap valt volkomen terug op den
mensch, die haar ten goede of ten kwade
kan aanwenden en die door zijn weten-
schap bij machte is deze wereld tot een
grazige weide om te toveren of tot een dor-
re woestijn te doen verworden' [blz. 30J.
Het probleem is hiermee uiteraard niet op-
gelost, maar het blijft de verdienste van de

hoogleraar het zo eerlijk en daardoor zo
duidelijk te hebben gesteld. j.R.
j. CLAY, Wetenschap en ontwikkeling, 1952.
In dit college, waarmee hij - zeventig jaar
geworden - afscheid genomen heeft van
de Universiteit van Amsterdam, behandelt
de bekende fysicus-filosoof nog eens het
probleem van specialisatie en universali-
teit. Als alle denkende geleerden - geen
tautologie - heeft dit nijpend vraagstuk
ook Clay al jarenlang beziggehouden. Op
ongewoon heldere en boeiende wijze laat
spr. zien aan voorbeelden, ontleend zowel
aan zijn eigen vak als aan tal van andere
wetenschappen, hoc achter elke partiële en
tijdelijke oplossing van een bepaald pro-
bleem, zich een nieuw, wijder veld met
nieuwe problemen pleegt te bevinden, die
dan vervolgens weer om een oplossing
vragen. De mol~eulen om één voorbeeld te
noemen - in de vorige eeuw nog als laatste
structuren beschouwd - bleken te bestaan
uit atomen, deze uit hun kern en uit elec-
tronen, deze laatste weer uit protonen en
neutronen, wier structuur ons nu ,veer
[nogJ onbekend is. Op grenzen zijn wij
daarbij nog nimmer gestuit, zomin naar
binnen als naar buiten. Ook hiervan een
voorbeeld: van de solaire naar de galac-
tische en van daar naar de huidige extra-
galactische astronomie. \Ve weten nu dat
er niet één - het onze - maar miIliarden
melkwegstelsels bestaan. Uit deze voort-
durende ontwikkeling der wetenschap
blijkt echter tevens dat de noodzaak van
specialisering zelf tot de noodzaak van
synthetisering drijft, nog afgezien van de
menselijke drang naar de universaliteit.
Immers het telkens opdoemende wijdere
verband dient juist als verband te worden
begrepen.
De scherpe afkeuring door zijn beroemde
vakgenoot Schrödinger van het specialis-
me [in diens 'Science and Humanism']
deelt Clay daarom niet. En dat op goede
grOllden. Beide, zegt hij, zijn nodig, zowel
de specialist als de universalist, Leeuwen-
hoek zogoed als Huygens, Kamerlingh
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EX LIBRIS

Onnes zogoed als Lorentz. En zo is het
niet alleen in de natuurkunde: het geldt
niet minder voor alle andere wetensehap-
pen. J.R.

GEORG LuKÁcs, Deutsche Realisten des 19.
Jahrhunderts [A. FranckeAG Verlag, Bern,
Ig51, Fr. Ig.-).
De hongaarse marxistische hoogleraar in
de literatuurgeschiedenis Georg Lukács
heeft grote belangstelling voor de westeu-
ropese literatuur. Na eerdere publicaties,
o.a. Studies over het europese realisme,
Goethe en zijn tijd, geeft hij thans een bun-
del opstellen over duitsche realisten [von
Kleist, Eichendorff, Georg Büchner, Gott-
fried Keller, Heine, Raabe, Fontane] in
het licht. Als marxist ziet L. de literatuur
niet als uitdrukking van de dichter alleen,
echter ook niet met de vulgaire sociologie,
de dichter als de uitdrukking van de klas-
sepsychologie of als product van de sociale
st.'uctuur van de klasse. Wel kan pas uit
het maatschappelijk zijn, uit de kennis van
de grote maatschappelijke tendenties van
een periode, van haar strijd en haar tegen-
spraken, het leven van de schrijver en zijn
karakter begrepen worden, maar het be-
gaafde individu brengt bepaalde eigen-
schappen, een zekere structuur in het leven
mee. Het individu kan veranderen, maar
zekere tendenties en verhoudingen blijven
in het individu bestaan. Er iswisselwerking.
Het belangrijke voor de marxistische-lite-
ratuurbeschouwing is het werk in zijn be-
trekking tot de objectieve werkelijkheid
[SS. 42, 8g, 263]. De vraag ofin het duitse
realisme der 1ge eeuw aanknopingspunten
liggen voor het huidige socialistische rea-

lisme [waarachtige weerspiegeling der
werkelijkheid in haar revolutionaire ont-
wikkeling], dat de leuze is in de volksdemo-
cratische landen, beantwoordt L. bevesti-
gend. De duitsche literatuur van de Ige
[en 20e] eeuw acht hij een internationale
verschijning 'von Rang' die ieders belang-
stelling waard is.
Op vele dingen werpt Lukács door zijn
nauwgezette analyse van het ruimere ver-
band - de maatschappelijke en politieke
stromingen, de ontwikkeling van Duits-
land in het bijzonder - waarin hij de ge-
noemde dichters in hun werk beziet, nieuw
en helder licht, zo op de tragische figuur
van Heinrich von Kleist [een zeer boeiend
opstel], zo op Heine's wankeling tussen
zijn geestdrift voor het socialisme en zijn
afschuw voor de realiteit van de proleta-
rische revolutie, op Büchners revolutionai-
re gezindheid tot het einde toe, op Fonta-
ne's betekenis juist in zijn ouderdom.-
Niet dat ook niet telkens vragen rijzen. Van
Heine's Jood-zijn wordt met geen woord
gerept, hoewel op zijn persoonlijkheid nog-
al diep wordt ingegaan. Heeft dit in het
geheel geen rol gespeeld? Volgens L. is het
leven van de meeste schrijvers onder het
kapitalisme een groot martyrium geweest.
Geldt dit alleen voor de kapitalistische
periode? En zo meer. Lukács is geen bril-
lant schrijver, hij is zwaar om te lezen en
zijn compositie is niet altijd helder. Toch
hebben wij met belangrijk werk te doen,
vooral om het betrekken van het maat-
schappelijk leven in de literatuur. Behalve
algemene opmerkingen horen wij daar in
de literatuurstudie maar al te weinig van.

K. F. Proost

544



/-_ ..•.__ ._.-

I

I

De Serie

JANE DE IONGH
REGENTESSEN DER NEDERLANDEN

omvat thans

MARGARETHA VAN OOSTENRIJK
geb.! 5.50

MARIA VAN HONGARIJE
DE KROON VAN STEPHANUS DE HEILIGE

geb. !5-50
MARIA VAN HONGARIJE

MACHTELOOS GEZAG

geb.! 8.50
In het Algemeen Handelsblad schreef Henriëlte L.T. de Beaufort:
'De historische portretkunst van Dr Jane de longh laat denken aan een dungepenseelde
olieverf uit de school van v. Miereveld. Eenzelfde gedempte toon, preciesheid terwille der
eerlijkheid. Veel lezers die de historie van het verleden graag horen, een er-was-eens dat
geen sprookje maar een waar verhaal is, zullen luisteren naar de stem van deze boeken
van Dr Jane de Iongh'.

VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKHANDEL
N.V. EM. QUERIDO'S UITGEVERSMI] - AMSTERDAM

DE \VERELD
VAN HET ATOOM

van

DRFR.KAHN

*
Een boeiend boek over een voor

leken zo moeilijke materie

gebondenflg,75

*
Verkrijgbaar in de boekhandel

UITGEvERIJ CONTACT
I Prinsengracht 795 - Amsterdam:

r



r

;---------------------------------_ .._._---------,

E. N ·S. I .-~-------I
Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyc10paedie

I EEN BEZIT VOOR UW LEVEN]

De E N S I E is thans compleet gekomen; ze bestaat uit 10 delen
in linnen gebonden, overvloedig geïllustreerd, deels in
kleuren, en is onmiddellijk leverbaar;

9 delen met systematisch geordende kennis, tezamen
5428 pagina's en I deel met een alfabetisch register
op de voorafgaande delen. Dit register is tevens lexicon
en telt 1279 pagina's. Bovendien nog 70 pagina's met
tabellen van allerlei aard.

De E N S I E is een oorspronkelijk standaardwerk, waarin U het
menselijk denken, weten en kunnen niet alleen in over-
zichtelijke volledigheid, maar ook in constructieve samen-
hang vindt. Ze is door meer dan driehonderd Neder-
landse geleerden en kunstenaars samengesteld.

De E N S I E is een bezit van niet te overschatten waarde voor de
denkende en strevende mens, die bewust deel wenst
te hebben aan het maatschappelijk en cultureel leven
van deze tijd en antwoord verlangt allereerst op "wat?",
maar daarenboven op "hoe?" en "waarom?"

De EN S I E is met recht als boek "de universiteit onzer dagen";
niet alleen voor zijn bezitter, maar ook voor ál diens
gezinsleden staat zij vroeg of laat open voor studie
en het vergaren van

KENNIS EN INZICHT

De EN S I E compleet in 10 delen kost f. 275.-. Uw boekhande-
laar, die de aanschaffing gaarne met U zal regelen, kan
U alle gewenste inlichtingen verstrekken.

N.V. DRUKKERIJ G. J. THffiME, NIJMEGEN
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