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AAN ONZE ABONNÉ'S!

De redactie van De Nieuwe Stem doet een beroep op U, die de kern vormt
van de lezers van ons tijdschrift.
U weet dat het verdwijnen van zo menig waardevol tijdschrift een van de
ergste vormen van cultuurerosie is, met 'welk woord prof. Donkersloot de
ontstellende achteruitgang van het culturele leven tengevolge van de tal-
loze materiële moeilijkheden en bewapeningseisen heeft bestempeld.
De enorme stijging van de papierprijzen en verhoging van de drukkosten
zouden een adequate abonnementsprijs ver boven,het huidige peil moe-
ten doen stijgen. De onmogelijkheid hiervan doet tal van publicatiemoge-
lijkheden, waartoe in het bijzonder de tijdschriften behoren, te gronde
gaan. Wat dit betekent zowel voor hen, die zich in het gistingsproces van
onze dagen willen oriënteren als voor hen, die zich willen en kunnen ui-
ten in het geestelijk verkeer, behoeft voor U, lezers van De Nieuwe Stem,
geen betoog.
De nood der tijdschriften is ook doorgedrongen tot de regering, die een
post op de begroting heeft uitgetrokken als steun voor de tijdschriften;
maar deze is bij lange na niet voldoende, indien daaraan geen bevredi-
gend aantal abonné's beantwoordt.
U weet wat ons tijdschrift beoogt en waarom wij het in deze tijd zo nodig
vinden, dat een onafhankelijke, critische, progressieve stem niet gaat
zwijgen. Moeten wij er U nog aan herinneren, dat verschillende jonge
auteurs, die hun weg zoeken los van enige groep bij ons gaarne publiceren
en bij ons zeer welkom zijn, dat ons tijdschrift ook in Nederlands sprekend
België zijn redacteuren en lezers heeft evenals in Suriname en de Antillen
en met Indonesië culturele, d.W.Z.houdbare relaties onderhoudt?
Het beroep, dat wij op U doen is het dringend verzoek ons bij te staan in
onze poging het tijdschrift staande te houden door het aantal abonné's te
verhogen. Tracht onder uw vrienden, kennissen, geestverwanten ieder
voor zich tenminste één abonné te winnen. ''''ij hebben uw steun zeer van
node. De stijl en toon van ons tijdschrift spreken stellig tot een groep,
welker belangstelling voor en meeleven met de vraagstukken van deze
tijd een cultuurfactor van belang is.
U bent het klankbord, dat onze stem weerkaatst. Wij luisteren naar uw
stem.

De redactie
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H. W. J. M. Keuls
VERZEN

SONNET

De lichten kwijnen in de vale straat:
Waar zijt gij die zoo pas nog naast mij ging?
Mijn blik liet even los uw bleek gelaat
.En ree~s zijt ge een voorgoed verloren ding.

Mijn hart is bij geen wederkomst gebaat
En hult zich in zijn eigen schemering,
Die de verwrongen wereld grijs beslaat
Doch schijnsels bergt van oude flonkering.

Van ~ieg tot graf is slechts een ademtocht
Maar God weet niet hoe lang minuten zijn,
Hoe traag de ziel zich opricht uit de pijn
Om wat verging en niet meer wordt gezocht,
Hoe snijdend kan zijn elke scheidingslijn,
Hoe zwaar het vallen in de laatste bocht.

RONDEEL

Ik neem geen afscheid van de dingen
Maar alles neemt afscheid van mij,
De wereld laat mij hulploos - vrij
En wischt zich uit tot schemeringen.

Soms hoor ik een wegstervend zingen,
Soms wiekt een vogel schuw voorbij;
Ik neem geen afscheid van de dingen
Maar alles neemt afscheid van mij.

Verlaten van herinneringen
Wacht ik in een onzichtb're rij
Mijn beurt; daar is geen slavernij,
Geen ongeduld, geen samendringen
En zelfs geen afscheid van de dingen.
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RONDEEL

Verlos ons van den droom die leven heet,
Waarin men schuifelt op vermoeide voeten,
Ofwel zich haast naar een verbeeld ontmoeten
En even later zich weer eenzaam weet;
Waar kind'ren reeds boosaardig zijn en wreed
En zachte dieren zich verbergen moeten;
Verlos ons van den droom die leven heet:

o Gij, de duist're bron van alle leed!
Wordt Gij verzaad door de eindelooze stoeten
Van sterv'lingen die voor uw schepping boeten?
Of zijt Ge zelf een droom dien men vergeet,
Een droom binnen den droom die leven heet?

KWATRIJN

Het hart weeft steeds aan een onzichtbaar kleed,
De draden zijn gemaakt van vreugd en leed,
Patroon en kleuren wiss'len als seizoenen;
Het hart weet zelf: nooit komt het kleed gereed.
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E. H. F. van der Lely

EUROPA TUSSCHEN DE VERENIGDE STA TEN
EN DE SOWJET-UNIE

Een poging tot nauwkeuriger positiebepaling

I

Om de tegenwoordige positie van Europa tussen Amerika en Rusland te
kunnen bepalen, is het noodzakelijk eerst een korte historische terugblik
te geven.
Het moderne Amerika is grotendeels ontstaan uit een conglomeraat van
pioniers en immigranten. Het waren mensen voor wie Europa geen vol-
doende ontplooiingsmogelijkheden oflevenskansen meer bood. Onafhan-
kelijkheidsdrang, hartstocht voor het avontuur en wilskracht om zich in
de Nieuwe Wereld een bestaan te veroveren vormen nog steeds essentiële
elementen in het karakter van het Amerikaanse volk.
Dit karakter komt evenzeer tot uiting in het geloof dat de harde werker en
de man van initiatief nog steeds rijk kunnen worden. Rijkdom is een be-
langrijke factor voor maatschappelijk aanzien in een land, waarin histo-
risch gegroeide waarden en normen voor maatschappelijke waardering-
zoals het oude Europa die kent - nog slechts van ondergeschikte betekenis
ZIJn.
Die pioniers uit Europa, geplaatst in een uitzonderlijk door natuurlijke
rijkdommen en economische hulpbronnen gezegend land, konden hun
bezittingen snel vermeerderen'. De economisch-geografische condities wa-
ren bijzondergullstig om het liberalisme tot het heersende beginsel te
maken. Op de grote betekenis van het vrije, particuliere initiatief werd
veel accent gelegd en de grote waardering die het vrije handelen op com-
mercieel gebied genoot, bepaalde ook de waarde van de mens.
Zo ontstond een ideologie, een geloof in de hoge waarde van de individu-
ele vrijheden van de mens. Dit geloof weerspiegelt zich ook in de instel-
lingen van het Amerikaanse volk en in zijn opvattingen over democratie.
Tot op heden proeft men nog de vitale kracht van de pioniers in het élan
van het Amerikaanse volk. Jong, sterk, daadkrachtig. Een volk dat de
vrijheid lief heeft en onafhankelijk is.
Geheel anders ligt de situatie voor de Sowjet-Unie.
Rusland was tot op het tijdstip van het uitbreken van de revolutie in 1917
een nog vrijwel geheel agrarisch land. In 19 JO leefde ongeveer 90 procent
van de bevolking van landbouw en veeteelt. In de Ver. Staten op dat
tijdstip nog slechts 30 procent.
In Rusland werd de lijfeigenschap pas in 1861 afgeschaft. De vrijheid van
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EUROPA TUSSEN DE VERENIGDE STATEN EN DE SOWJET-UNIE

de grote massa was er steeds gering, door de afhankelijkheid van de grond-
bezittersklasse de armoede der boeren groot. De bevolking dacht statisch
en was sterk aan tradities gebonden. De bolsjewistische revolutie bracht
ook een omwenteling in het denken.
De geestesinstelling van het Westen, die de maatschappij had bevrijd van
vele tradities en oude denkgewoonten, welke de ontwikkeling van weten-
schap en techniek tegenhielden en de mens hadden verhinderd om de
aarde te veranderen, verspreidde zich in Rusland.
De revolutie wilde de armoede laten verdwijnen door van Rusland een
moderne industriële staat te maken. Vijfjarenplannen werden ontwor-
pen, wetenschap en techniek krachtig bevorderd, het onderwijs werd ste-
vig aangepakt.
De statisch denkende en sterk aan traditie gebonden mens moest worden
opgevoed en omgevormd tot een meer dynamisch denkende en hande-
lende persoon. De maatschappelijke omwenteling ging dan ook gepaard
met een geestelijk vervormingsproces, waarvan het succes weer voor-
waarde is voor de verwerkelijking van sociaal-economische doeleinden.
Hoewel Rusland reeds voor het uitbreken van de grote revolutie, indu-
strieën bezat - al waren die daar dan ook voornamelijk door buitenlan-
ders gevestigd - de grote industriële revolutie begon toch eigenlijk pas
daarna. De Sowjet-Unie bevindt zich nu midden in die industriële ont-
wikkeling en economische omwenteling. Is het tegen deze achtergrond
gezien zo verbazingwekkend dat slechts een dictatoriaal regiem dit vor-
mingsproces van mens en maatschappij - in de fase waarin zich thans de
sociale en economische ontwikkeling bevindt - in de hand kan houden?
Tegen de zeer uiteenlopende sociaal-psychologische en economisch-geo-
grafische achtergronden van de Ver. Staten en de Sowjet-Unie wordt het
grote onderscheid begrijpelijk tussen de ontwikkeling van de economische
stelsels en de ideologie die daaraan ten grondslag ligt. Gemeenschappelijk
hebben zij echter de sterk materialistische houding.

Amerika is het meest geïndustrialiseerde rijk ter wereld. Meer dan 7 pk
staan elke arbeider in het productieproces ter beschikking. De productie
van de Ver. Staten is zo enorm, dat de afzet het grootste probleem is ge-
worden. Dit is begrijpelijk. Dat uit een ongecoördineerd individueel-eco-
nomisch handelen van velen, een natuurlijke sociale 'orde' te voorschijn
zou komen kan alleen maar als zaligmakende theorie worden verkondigd
door hen die zich in die sector van de sociale 'orde' bevinden waar de
winsten en voordelen rijkelijk heenvloeien. Zolang deze groep voldoende
groot blijft, is het voortbestaan van die economische grondslag min of
meer gewaarborgd.
In het na-oorlogse Europa was een grootscheepse Marshallhulp nodig om
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dit zwaar geteisterde gebied weer op de been te helpen. Europa is daar-
voor grote dank aan het Amerikaanse volk schuldig. Maar eerlijkheids-
halve moet daarbij toch worden opgemerkt dat Amerika zich zelf daar-
mee evenzeer heeft gediend. Het Marshallplan bood immers een tijdelijke
oplossing voor het probleem van de afzet van zijn enorme productie.
Vooral omdat een deel van die productie cadeau werd gegeven. Daar-
door werden de Ver. Staten niet al te ernstig geconfronteerd met het pro-
bleem op welke wijze zij bij een terugbetaling van hun gaven met Euro-
pese goederen, deze op de binnenlandse markt hadden moeten spuien
zonder dat dit een algehele ontwrichting van hun eigen economie zou
veroorzaken.
Nu de Marshallhulp vermindert, omzeilt Amerika opnieuw de confron-
tatie met een inadequaat geworden verdelingsmechanisme. De civiele
productie wordt immers beperkt en de productie voor militaire doelein-
den gelijktijdig opgevoerd. Deze laatste productie komt niet op de con-
sumptiemarkt terecht, maar dient tot voorraadvorming. Het levert dus
geen afzetprobleem op.
Het gevaar dat de Ver. Staten van binnen uit bedreigt vloeit dan ook voort uit de
consequenties van haar industriële revolutie. De inkomensvorming en verdeling
vindt technisch gezien, nog op een manier plaats, die een fase achter
loopt bij de revolutie die reeds op het gebied van de productie heeft plaats
gegrepen.
De vrijheid van het ondernemersinitiatief dreigt daardoor steeds meer in
conflict te komen met de vrijheid van de arbeidersmassa, welker vrijheid
staat en valt met voldoende werkgelegenheid en vrijwaring van armoede.
Sociale en economische democratie enerzijds en een politieke democratie,
die een grote economische vrijheid aan de ondernemersklasse laat, ander-
zijds, kunnen slechts door coördinatie van de optimale productie en con-
sumptievoorwaarden de stabiliteit van het economische leven verzekeren.
De zich steeds duidelijker aftekenende noodzaak om te streven naar soci-
ale en economische democratie, waarbij arbeid en welvaart, stabiele werk-
gelegenheid en een regelmatig inkomen voor de massa belangrijke maat-
schappelijke doelstellingen worden, moet gepaard gaan aan een sociale
binding van de vrijheid op ondernemersgebied. De groei van de Westerse
democratie in deze richting, zou de innerlijke kracht van de democratische
vrijheden en de ideologie die Amerika verdedigt, belangrijk verhogen.
Laten wij daarom vooral in de komende jaren zorgvuldig naar verschijn-
selen speuren, waaruit kan blijken in welke mate Amerika ernst maakt
met deze evolutie in haar ideologische grondslagen.
Zij kunnen een aanwijzing inhouden of er een betere grondslag kan ge-
vonden worden waarop de Ver. Staten en Sowjet Rusland omtrent be-
paalde concrete punten tot overeenstemming kunnen komen.
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Het grote economische probleem in de Sowjet-Unie is nog steeds het overwinnen van
haar armoede. Dit rijk bevindt zich nog temidden van zijn industriële revo-
lutie. De grootste aandacht is daardoor vooral geconcentreerd op de Pt:0-
blemen tot opvoering van de productie. De persoonlijke vrijheid is een
luxe, die voor de grote massa pas aan de orde kan worden gesteld, nadat
de bevrijding van de angst voor honger en ziekte heeft plaats gehad. De
individuele vrijheid - met West-Europese maat gemeten - is èr gering.
Maar zal dit ook in die mate door de Rus zelf worden gevoeld, die nooit
veel vrijheid heeft gekend? Beloning en dwang moeten in Sowjet-Rusland
de prestaties opvoeren tot een peil, waarbij in de toekomst zoveel wordt
geproduceerd dat de algemene welvaart voldoende stijgt om een basis te
leggen voor een vorm van democratie, waarin meer speelruimte voor de
persoonlijke en geestelijke vrijheid bestaat.
In het huidige stadium van Ruslands sociaal-economische ontwikkeling
blijft grote soberheid voor de massa een gebiedende eis, zoals dit honderd
jaar geleden het geval was voor de arbeidende massa's in het zich indu-
strialiserende Westen.
Deze tijd ligt voor West-Europa nog niet zo lang achter ons, dat wij
dit zouden mogen vergeten op een critiek ogenblik in de wereldgeschie-
denis. Juist nu kan de herinnering aan die situatie tot een beter en volle-
diger begrip leiden van een land, dat nu in snel tempo een gelijksoortige
industriële geschiedenis doorloopt als destijds West-Europa en de Ver.
Staten.
Onze conclusies leiden tot principiële verschillen tussen de Ver. Staten
en de Sowjet-Unie; maar zij zouden toch nog niet tot tegenstellingen tus-
sen de vroegere bondgenoten uit de tweede Wereldoorlog behoeven te
leiden. Toch doen ze dit. Waarom?

In de Sowjet-Unie vreest men dat het overwaaien van de individualis-
tische opvattingen over vrijheid, de grondslag voor het uiteindelijk succes
van hun revolutie kan ondermijnen. Deze vrees is niet ongegrond zoals
wij hierboven aantoonden.
De Ver. Staten vrezen de invloed van de Sowjet-economische denkbeel-
den op hun ideologie. Zij doen dit evenmin ten onrechte. Een toenemen-
de centralistische invloed van de overheid op het economisch handelen -
ordening en planning dus - zullen onherroepelijk tot het sociaal binden
van het vrije, particuliere initiatief leiden.
En een aantasting van deze klassiek en tot traditie geworden economische
vrijheid houdt gelijktijdig een beïnvloeding van de enorme gevestigde
particuliere belangen en hun economische macht in. Achter een rook-
gordijn trachten de belanghebbende groepen deze vrees te verbergen. Dit
tracht men te doen door planning voor sociale doeleinden voor te stellen
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als het begin van de ondergang van de particuliere onderneming en van
de. bestaanszekerheid voor de grote massa. Sociale binding heet de
grondslagen van de vrijheid aan te tasten, die Amerika groot heeft ge-
maakt. Kortom, publiciteitsmiddelen worden ingeschakeld om angst te
verspreiden en de pogingen te verlammen om de in dit economisch
systeem noodzakelijk geworden wijzigingen door te voeren.
Eigenbelang is hier nog dikwijls blind voor de grote structuurverande-
ringen, die zich in dit hoog geïndustrialiseerde land hebben voltrokken,
waar nu de periode van grote goederenschaarste voorbij is.
En uit deze angst van Rusland en Amerika voor elementen uit elkaars
ideologie volgt een buitenlandse politiek die er geheel op gericht is om de
invloed van die elementen zoveel mogelijk tegen te gaan en te neutrali-
seren.

De buitenlandse politiek van Amerika en de Sowjet- Unie

De Marshallsteun heeft een groot deel van Europa voor een sociale chaos
behoed. Dat deze hulp in belangrijke mate heeft bijgedragen om het ver-
der opdringen van de Russische ideologie naar het Westen te verhinderen
zal wel door weinigen worden ontkend.
De economische hulp van de Ver. Staten, overal in de wereld, moet voor-
al in dit politieke licht worden gezien. De militaire steun beoogt weinig
anders.
De Sowjet-Unie heeft zich na de tweede wéreldoorlog spoedig met een
veiligheidsgordel omgeven. Of deze gordel uitsluitend onder drang van
veiligheidsoverwegingen tot stand kwam, kan nog steeds niet met zeker-
heid worden gezegd. De Sowjet-Unie herinnert zich nog te goed de inter-
ventiepogingen die door het "Vesten zijn ondernomen geworden om de
bolsjewistische revolutie in de kiem te smoren.
Wat de Amerikanen met dollars konden doen, hebben de Russen voor
een groot deel door politieke druk bereikt.
Politieke druk, al of niet gepaard gaande met economische hulp of druk
en met meer of minder succes in verschillende vormen op vele landen
toegepast, is wat de vroegere bondgenoten nauwelijks een paar jaar na de
tweede wereldoorlog in het internationale politieke steekspel in een ver-
warde wereld te zien geven.
De ideologie van de Ver. Staten brengt een politiek mee, die de vrijhandel
bevordert en het vrije particuliere initiatief op economisch gebied zoveel
mogelijk blijft stimuleren. Daartoe behoren eveneens de pogingen zich
afzetmarkten en een zo ruim mogelijke grondstoffenvoorziening te ver-
zekeren, ook grondstoffengebieden in economisch nog weinig ontwikkel-
de gebieden tot ontwikkeling te brengen. Daarvoor zijn grote kapitalen
nodig. Amerika kan deze - indien het wil - ter beschikking stellen. Daar
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dit voor de Sowjet-Unie veel moeilijker is, zal het er dus op uit zijn om de
Ver. Staten en het Westen overal de voet dwars te zetten, waar hun eco-
nomische politiek deze doeleinden nastreeft.
Ook de Sowjet-Unie zal zijn economische grondslagen willen verbreden.
Het zal daarom de Ver. Staten niet slechts dwars zitten, maar ook zelf
trachten over meer grondstoffen de beschikking te krijgen.
Hoe dit steekspel zal aflopen kan niemand zeggen.

\'\Telkegevaren vloeien hieruit voor de wereldvrede voort? In de eerste
plaats is daar.het gevaar dat overal w:\ar de respectievelijke vlaggen
waaien, uitsluitend nadruk wordt gelegd op die elementen uit de ideologie
van het andere kamp, welke men niet wenst te assimileren. Elementen dus
waartegen men strijd voert.
Die tegenstellingen worden opgeblazen door belanghebbende, machtige
groepen. Daardoor wordt het steeds moeilijker om de elementen te zien,
die de Ver. Staten en de Sowjet-Unie misschien met elkaar gemeen heb-
ben of tendenties in hun ideologische ontwikkeling die gelijke trekken ver-
tonen. Met andere woorden, het gevaar dreigt dat teveel in de termen van
wit-zwart wordt gedacht, terwijl de fijnere nuances in grijs aan de aan-
dacht van de verhitte of beangste gemoederen ontsnappen.
Wanneer men echter probeert om onbevangen te observeren en te-den-
ken en zo tot een zelfstandig en gefundeerd oordeel te komen, dan ~oet
men constateren dat een essentieel element van de democratie - de waar-
de en waardigheid van de menselijke persoonlijkheid - overal in de we-
reld wordt bedreigd. En deze bedreiging houdt geen halt bij bepaalde
staatkundige grenzen. Zij is mondiaal.
Concentratiekampen, asfaltjeugd, massificatie, toenemend geloof in ge-
weld in bepaalde kringen als bruikbare methode voor het oplossen van
internationale politieke spanningen - die in wezen voor een groot deel
echter het gevolg zijn van sociaal-psychologische en fundamentele en blij-
vende economische structuurveranderingen, het toenemend misbruik dat
van de wetenschap wordt gemaakt, de overmatige, zo niet vrijwel uit-
sluitende aandacht die tallozen aan de stoffelijke welvaartsproblemen ge-
ven met volledige verwaarlozing van de geestelijk-zedelijke aspecten; al
deze verschijnselen zijn alarmerende symptomen. En dan zwijgen wij nog
maar over het snel toenemend aantal zenuwzieken dat er eveneens op
wijst, dat de mens als 'mens' in een gemechaniseerde wereld wordt ver-
waarloosd en geen voldoende geestelijk houvast meer heeft.
Of men nu spreekt van Westerse of Oosterse democratie, wezenlijk blijft
dat de kern van de democratie niet mag devalueren en ten gronde gaan.
De hoop voor ons ligt in het weten, dat wij thans over de mogelijkheden
beschikken om met behulp van de moderne communicatie- en voor-
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lichtingsmiddelen, die kern van de democratie te kunnen versterken.
De tegenwoordige opvattingen en vormen van democratie in het Westen
en in Sowjet-Rusland zijn ten slotte niet statisch en geen eindpunten. Zij
bevinden zich in voortdurende beweging en groei en zijn aan verandering
onderhevig. Door de verschijnselen die deze groei begeleiden zorgvuldig
systematisch te bestuderen, zullen wij de richting leren kennen in welke
de verandering zich voltrekt. Daarnaast blijft het noodzakelijk dat de
ideologie van het eigen volk en die van andere volken wetenschappelijk
worden bestudeerd om een vollediger en zuiverder beeld van de zo rijk
geschakeerde werkelijkheid te krijgen.
Zou dit misschien een taak voor Europa kunnen zijn, dat door zijn ge-
schiedenis en ligging tussen de Sowjet-Unie en Amerika eertijds beider
ideologiën mede geschapen heeft en nu de invloeden van beide ondergaat?

Slot volgt

..
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'The natural roie of twcntieth-century man is fear,'
'The Naked and the Dead' Norman Mailer.

'Een spelletje poker?' stelde Killaris voor.
Ze kwamen met z'n vieren uit de eetzaal en staken een sigaret op.
'Laten we eens een keer bridgen,' zei Falconetti.
'Jij altijd met dat verdomde gebridge,' zei Killaris. 'Ouwewijvenspel als
dat is.'
'En toch het enige spel waarbij het op de harsens aankomt,' zei Falconetti.
Walczek gromde honend: 'Enjeje centen inje zak houdt, hè?', en Kil-
laris: 'Als je bridgen wilt zoek je ergens anders maar een paar kerels die
gek genoeg zijn.'
'Uitstekend, heren,' zei Falconetti sussend. 'Uitstekend. Wij dienen ver-
draagzaam te zijn, wij dienen rekening te houden met het intelligentie-
peil van onze omgeving, nietwaar Kill? Ik begrijp dat best: voor jou
hebben de kaarten hun mysterie behouden. Dat komt doordat je nog
dicht bij de natuur en haar wonderen staat. Het mysterie van die vijf
kaarten, altijd uit hetzelfde spel en toch altijd weer andere, dat gaat
boven je begrip.'
'Barst,' zei Killaris verveeld.
'Niemand kan weten wat er ligt, voor je de kaarten opneemt, en toch is
het een poker aas of niets, onafwendbaar als het noodlot.'
Hij praatte voort op gezwollen toon, zonder dat het hem interesseerde.
De anderen luisterden nauwelijks naar hem.
Zij slenterden langs het pad tussen twee rijen tenten. Het kamp was aan-
gelegd onder de hoge kruinen van sparren en tussen de dof beschilderde
tenten was de grond glad van naalden. Het begon avond te worden,
maar de hitte van de dag hing nog onbewogen in het bos.
Zij liepen in een stroom mannen, die van de eetzaal kwam en zich over
de tenten verdeelde. Een officier, ondanks de warmte met z'n jasje aan,
kwam tegen de stroom in, onophoudelijk groetend. Hij had een klein,
zwart snorretje en droeg in de linkerhand een bamboestokje met patroon-
hulzen aan de einden. Zij groetten toen hij hen passeerde.
'Poepfiguur,' zei Falconetti.
'Lopen er erger rond,' vond Killaris.
Falconetti knikte. 'Inderdaad. Wat betreft stompzinnigheid en opgebla-
zenheid hebben onze heersende kringen uitstekende fokresultaten bereikt.
Wat daar gepresteerd is, Kill, een jaar of twintig, dertig geleden, dat
grenst aan het ongelooflijke. Iedere keer denk je: dat kan niet erger, en
toch kom je een poosje later. ..'
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Hij dacht: 'M'n God, wat ben ik een ouwe hoer.'
Zij gingen een tent binnen, waarvan de onderwanden waren losgemaakt
van het dak en op de grond in elkaar gezakt. Op een van de kribben lag
een lange, blonde jongen een sigaret te roken. Een ander hing een spiegel
aan een tentpaal om zich te gaan scheren.
'Jezus,' zei Killaris. 'Wat zijn jullie een varkens.'
Op tafel lag een stuk beschimmeld brood, waarop een kluit jam met
vliegen en een kwart pakje smeltende boter. Hij pakte het op en slingerde
het de tent uit.
Zij hadden hun kwartiermutsen op hun bedden gegooid en hun over-
hemd uitgetrokken. Killaris schudde de kaarten.
'Wat spelen jullie?' vroeg de man die op bed lag loom.
'Poker,' zei Walczek.
De lange kwam overeind en ging op de vierde stoel zitten. Killaris had al
gegeven. Walczek wierp zijn kaarten met een klap neer.
'Nageboorte,' bromde hij.
Trujillo schoof geld naar het midden van de tafel.
'Je begint goed,' zei Killaris afgunstig, ook inzettend. De kleine man
tuitte zijn lippen, maar zei niets. Ook de blonde zette bij ..
Falconetti was op bed gaan liggen. Hij rookte langzaam en vroeg zich uit
gewoonte af hoe de avond weer om moest komen. Hij keek een poosje toe
hoe de man voor de spiegel zich zorgvuldig schoor. Dan dwaalde zijn
blik af en hij begon omhoog te staren. Hij lag een tijd lang gedachtenloos.
Er was niets te doen. De pokeraars waren in het spel verdiept en Prim
in het scheren. 'Het komt weer,' begon hij achter in zijn hoofd fluisterend
te denken. 'Het komt weer.' Hij deed geen poging tot verzet. Hij luister-
de hoe het van alle zijden op hem toesloop, bezit van hem nam. Een ge-
nadeloze, koude melodie, zonder tonen en volume. Hij was niet in staat
zich te bewegen. Hij huiverde, hoewel het zweet op zijn voorhoofd stond.
Hij was misselijk. Dan werd hij leeg van binnen. Hij werd een dunne
huid tussen leeg en leeg. Door de melodie van de leegte dreven als koel
ijswater langzame woorden: 'De wereld draait in het heelal', 'Dit is
leven en niet dood zijn', 'In een kamer zonder deuren en vensters
leven we'. Beklemd zag hij hoe de werkelijkheid ontastbaar was, on-
stoffelijk. Een leven tussen een geboorte waar je niet bij was en een
nutteloze dood.
Op je bed liggen en eindeloos zwammen en bridgen. Ver weg steden en
mensen, die je officieel kent en die vergaan en gestorven schijnen.
Een, in flarden denkend, brein in het koude niets, zelfs geen niets, zelfs
niet een niets om tragisch of groots of wreed te vinden, alleen het trooste-
loze leeg ...
De lichamelijke pijn werd gewoon en ebde dan langzaam weg. Nog lang
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lag hij omhoog te kijken. Dan zuchtte hij diep en vloekte ter bemoediging
een paar maal onhoorbaar.
Prim had zijn scheergerei opgeborgen.
'Wat een rotzooi, hè?' zei Falconetti. 'Je kunt nog beter verrekken daar-
ginds dan hier op je nest te liggen rotten.'
Prim knikte.
'Je gaat hier kapot.'
'Ach,' zei Prim, "als we weer een tijdje verder zijn wouje datje hier maar
weer was. Het is allemaal hetzelfde.'
Hij snapt het niet, dacht Falconetti, hij voelt het niet, de eeuwigheid, het
heelal, de mens, de diepere zin spelen geen rol, hij denkt er niet aan dat
dit nu ons leven is. Gelukkige mensen ...
Toch probeerde hij het nog te verduidelijken:
'Zo niets te doen te hebben, doelloos rond te hangen, al die tijd, zo maar
voor een stel rijke schoften met buiken en dikke sigaren in hun hoofd, die
hun handen wassen als ze naar de plee zijn geweest, en wij zitten hier en
hebben de modder nog in onze poriën van het vorige jaar en ... Alles is
beter dan dit gelummel.'
Zelfs de cel, wilde hij zeggen, zelfs het fTont, maar hij zweeg. Prim was
pas later gekomen, evenals de meeste anderen, en had het front aan de
rivier niet meegemaakt. Hij wist trouwens dat het niet waar was, want het
ergste was juist de zekerheid dat hierna weer het front zou komen.
Alle kracht werd door deze lege periode ondermijnd. De eerste keer was
hij hopeloos geweest, overtuigd dat hij er niet door zou komen, maar een
verdovende onverschilligheid had hem kracht gegeven. En hij had niet
laf en zwak willen zijn in de ogen van de anderen. Nu kon hem dat niet
meer schelen. Als hij nu weer moest zou hij eenzaam zijn en bang zonder
redelijke maat. Hij was het nu al, de angst was op de achtergrond van
alle gedachten, een onberedeneerde, dierlijke angst. Geen angst om te
sterven, maar angst om het volkomen zinloze er van nu, jong te sterven
in een verrotte oorlog en om het even zinloze er van verder te leven in een
rotte wereld en om het volkomen machteloze van de haat tegen de man-
nen met de dure kleren, die spreken voor de radio en kransen leggen op
erevelden.
Prim had wat instemmend gevloekt, maar hij begreep het niet.
Falconetti ging op de rand van zijn krib zitten en rolde een sigaret. Hij
trok zijn hemd aan en duwde de slippen in zijn broek. De vier spelers
kaartten nog steeds.
Hij keek even toe en vroeg: 'Hoe staat het, jongens ?'
'De rotzak wint alles,' zei Killaris. 'Viermaal achter elkaar carré.'
Trujillo liet zijn regelmatige, witte tanden zien.
Falconetti ging naar buiten en stond een ogenblik te luisteren.
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Het was schemering onder de hoge masten. Het kamp werd stiller. Er-
gens speelde iemand accordeon en een paar stemmen zongen mee. In de
verte werd de motor van een truck aangeslagen. Men hoorde de wagen
optrekken en dan wegrijden.
Hij liep tussen de tentenrijen door naar de latrines.
Op de terugweg luisterde hij even bij de accordeonist, die voor een tent
zat. Hij stak een nieuwe sigaret op. Een ogenblik hield hij de aansteker
brandend in de hand. In zijn gedachten trachtte hij een beeld op te roe-
pen en hij noemde een naam, maar de gestalte bleef vaag.
'Ik kan niet eens de rust vinden om er aan te denken,' dacht hij, en ver-
wonderde er zich over hoe ver de verschijningsvormen van de werkelijk-
heid uiteen lopen. Hij dacht: 'Alsof we op verschillende planeten leven
en de uitvinding van de raket weer verloren is gegaan.'
Toen hij in de tentdeur kwam, keek hij tegen de rug aan van iemand die
juist was binnengekomen, een grote, athletische gestalte in een pas geperst
uniform. Hij aarzelde even en schoof dan langs de tentwand naar de
schaduw. Prim had bij zijn bed een petroleumlamp aangestoken.
'Vooruit, jongens,' zei de nieuweling, 'berg die kaarten op', en zich naar
Falconetti wendend: 'Hallo, Falcon. Nee, joh, jou willen we niet mee
hebben.'
'En Trujillo zeker zijn winst laten houden!' zei Killaris. 'Zou hij wel
willen.'
'Je verliest nog maar meer' zei de lange, blonde jongen, die zij Bionda
noemden, 'als je doorgaat.'
'Nee,' zei Killaris koppig, 'hij blijft geen veine houden, de kans moet eens
keren.'
'Kom, kerels, ga mee,' zei de man in het mooie uniform met de helder
witte korporaalsstreep, 'dan kan Falcon op de huishouding letten en aan
z'n moeder denken.'
Zij praatten een tijdje door, terwijl Falconetti tegen een tentpaalleunde.
'God zij ons genadig,' dacht hij langzaam, zonder enige reden. Hij dacht
dat vaak, zonder enige reden, alleen om de sfeer van de woorden.
'Een lamlendig zakkenstelletje,' zei de athletische gestalte. 'Kom, wie
gaat er mee, en de rest kan barsten. Ik heb trek in een wulpse maagd.'
'Ik ga naar bed,' zei Killaris, 'als er dan niet meer gespeeld wordt.'
Tegelijkertijd kwam de stem van Falconetti met een verveeld accent:
'Kom, Njording, dat je een snotaap bent vind ik niet erg, maar als jij
ruige mannentaal gaat praten wordt het bepaald weerzinwekkend.'
'Het kind zegt ook wat,' zei Njording, met een woedende blik naar Kil-
laris, die grinnikte. Hij keek Falconetti minachtend aan: 'Jij moest je
kop eens ruilen bij de fourier, Falcon, hij staat ons erg tegen.'
'Ik zal het overwegen,' beloofde Falconetti.
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De mannen die met hun rug naar de lamp stonden waren schimmen voor
hem. Njording kwam een stap naar hem toe: 'Ik geloof dat ikjou vandaag
of morgen een godverdommes pak slaag ga geven.'
Falconetti knipperde even met de ogen. Hij mat het aantal passen dat hij
nodig had om aan de andere kant van de tafel te komen.
Killaris zei: 'Jezus, gaan jullie nou geen herrie maken.'
'Kom je nou nog, verdomme,' bromde Walczek, die met Bionda aan de
tentdeur stond. Njording draaide zich om.
'Ik heb nog nooit zo'n smerig varken gezien als die gore Italiaan,' zei hij
luid, terwijl zij weggingen.
Zij bleven staan luisteren naar de verdwijnende stemmen. Falconetti
voelde dat hij trilde van spanning.
Dan zei Prim kalm: 'Het verrekt hier weer van de muggen', en zij gingen
aan hun bezigheden
Trujillo hielp Killaris de onderwand van de tent bevestigen. Ze waren
daar lange tijd mee bezig. Het licht van de lamp wierp hun wanstaltige,
snel groeiende en krimpende schaduwen over het tentdoek.
Falconetti lag op zijn bed.
'Ik wordt binnenkort gek,' dacht hij, 'Binnenkort. Mijn gevoel voor hu-
mor verzuurt, dat is een kwaad teken.' Hij wentelde zich op z'n zij om
zijn shagdoos uit z'n broekzak te halen. 'Dit is ook geen bestaan, de ene
dag doodslaan na de ander. Je teert je zenuwgestel in. Je slaapt, je eet, je
rijdt een beetje in die rottruck en verder doe je niets. Niets. En je hersens
draaien door, als een dolgeworden kraan.'
Als een vuurpijl flitste door de hemel van zijn gedachten:
'En thuis doe je ook niets, je werkt en studeert en maakt wat muziek en
gaat naar een concert en laat je gebruiken door de glimlachende mannen
met de sigaren en het is allemaal niets, niets, rotzooi, stront.'
Het was een verwarrende gedachte. De leegte kwam geruisloos weer om
hem heen toen hij er de waarheid van besefte. Uit de stilte zwol trieste,
eenzame muziek aan. Hij schudde het hoofd en dwong zich te denken:
'Later. Later zullen we daar over denken. Nu geen phrases. Niets is wal-
gelijker dan medelijden met jezelf.'
Prim stond tussen hun kribben en smeerde met een dolk boter over een
snee brood.
'Die Njording,' zei Falconetti. 'Dat is hét type voor een officier. Een
echte ploert. Juist de goede menging van stompzinnigheid en dat opge-
blazen air van: 'Laat mij het maar even opknappen'. Het ideale type om
zich mijlen boven een normaal mens verheven te voelen. Die vent vindt
het hier nog fraai ook, die mág dat stoere wel en dat oorlogje spelen. Die
vouwen in dat jasje, heb je het gezien ?'
Hij wist nu de sarcastische en rake dingen, die hij had moeten zeggen,
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waarom iedereen gelachen zou hebben en waardoor Njordings brute
kracht belachelijk zou zijn geworden.
Hij wist dat Prim zijn haat tegen elke meerdere niet deelde, maar er was
niemand anders om tegen te praten. Prim behoorde tot het soort mensen,
de meesten, die nooit anders geweten hebben dan dat anderen hun meer-
deren waren.
'Ach,' zei Prim, 'ik kan me nog wel voorstellen dat hij het hier niet gek
vindt.'
'Man, hou op,' zei Falconetti kreunend.
'Nee,' zei Prim, zich op de rand van zijn krib zettend en snel kauwend
voor hij verder kon spreken, 'ik zeg niets van jou, Andreo, maar jij hebt
het vroeger te goed gehad, jongen, daarom kunje hier niet tegen. Zeg nu
zelf: je hebt je eten en drinken, je soldij, niets te doen, en altijd iets om
te lachen.'
'Dat is het niet, Prim,' zei Falconetti haastig, 'Ik heb twee maanden in
de bak gezeten, dat weetje, en dat was nag niet zo erg als dit .. .'
Hij ging niet verder door, het had geen zin. H~t lag in hemzelf. Hij was
jong. Hij had van allerlei willen doen. Als de mannen met de zelfver-
zekerde grijnzen uit het filmjournaal er zich niet mee hadden bemoeid,
dan had hij nog veertig jaar kunnen leven en muziek horen en misschien
ooit iets goeds componeren. Maar hij kreeg de kans niet. Zinneloos, stom-
weg aan klodders geslagen worden door dood staal.
Hij 'zei tot zich zelf: 'Je verbeeldt je te veel. Je hebt nog zoveel eerzucht
te verliezen voor je dood kunt gaan.'
Hij richtte zich op en hield Killaris en Trujillo zijn shagdoos voor.
'Merci', zei Killaris en Trujillo gaf een rondje vuur.
'Het is weer een rotdag geweest,' zei Killaris. 'Ik heb me overdag rot
verveeld en vanavond nog verloren ook.'
Trujillo lachte onhoorbaar.
'Schoft,' zei Killaris en gaf hem een por in z'n zij.
'Ik zou maar bridgen leren,' zei Falconetti, 'als je geen veine meer hebt.'
Ze lachten.
Ze maakten zich klaar om te gaan slapen. Prim lag al in bed.
,Als je verdomme maar niet weer gaat snurken,' zei Falconetti.
Hij herinnerde zich: 'Jij hebt het vroeger te goed gehad', en overwoog
dat. Maar je mag toch wel enige eisen stellen? Je bent zo maar in de
wereld getrapt. Je moet toch iets hebben wat het een beetje de moeite
waard maakt. Een beetje comfort, wat gezelligheid, muziek, een beetje
zachtheid, iets ...
'Niets maakt het de moeite waard,' zei een andere stem daar dwars door-
heen. 'Muziek? Waardeloos geluid als andere geluiden. En zachtheid is
in deze wereld huichelarij, de natuur is hard. We hebben het leven te
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nemen zoals het is en anders kunje uitstappen. Niemand en niets interes-
seert zich voor ons, niemand en niets zou ons missen.'
'Ik hoop dat ze zich stil houden als ze thuiskomen,' zei Killaris.
Trujillo deed de lamp uit.
'Maf ze mannen,' zei Falconetti en draaide zich om.
Prim snurkte al, luid en onontkoombaar. Falconetti moest er naar luiste-
ren, tot hij er aan gewend was en het niet meer hoorde.
Hij herhaalde een paar maal een naam en vaag trad een gestalte in zijn
geest naar voren. Maar de lichte tonen werden overstemd door een ge-
vcelloze melodie, spookachtig verlevendigd door jammerkreten van vio-
len en zware ondertonen van explosies. Het front aan de rivier, de maan-
den in de cel. Dat verdomde front aan de rivier, .de moerassen en riet-
velden, de modder die dik aan de kleren koekte en de schoenen vastzoog,
de muggen in dichte zwermen, de schimmel op de voeten, de stank van
rotting en moddergas en van lijken die men niet kon vinden in de dichte
begroeiing. En elke dag een patrouille, elke nacht een vijandelijke aanval,
onafgebroken mortiervuur over en weer, het langzaam verdierlijken, -
een vervuild dier, zonder gedachten, met instinctieve reacties op het
gorgelen van granaten, het staccato van een machinegeweer, het zich
een ogenblik aftekenen van een gestalte in het schootsveld, afstekend te-
gen de lichte mist boven de moerassen.
De vier wanden van de cel, het urenlang liggen op de brits, koud en een-
zaam als een zieke hond in de regen, zonder de warm te van een al lang
gestolde haat, moe van het zelfbeklag, zonder iemand die aan je denkt,
zonder iemand om aan te denken, zonder een lichtpunt in de toekomst
om naar uit te zien, ver van een verleden dat door de hel vanje geschei-
den is. Njordings gezicht met het verachtelijk optrekken van de mond-
hoeken voor een sergeant die bang is.
Toen hij hier in het kamp was gekomen had hij gedachtenloos alles aan-
vaard. Hij had zijn plunjezak op bed gegooid en de vreemden, waarmee
hij de tent zou delen, aangekeken, de nieuwe versterkingen. Hij had zich
weinig met hen bemoeid. In het begin placht hij met een paar oude
kameraden 's avonds te gaan zuipen, maar dat verveelde gauw.
Tegen Copper, een van de nieuwen, een vrijwilliger die zich door de
zelfingenomen stemmen van de hoge heren thuis voor de radio had laten
bedonderen en geloofde dat het om een betere wereld ging, had hij gezegd:
'Jij bent dus idealist, hè? Het goede en het recht zullen zegevieren, wat?',
en na een pauze: 'De jongens, die jullie komen vervangen, liggen nog in
dat moeras. Sommigen hebben ergens tussen het riet dagenlang liggen
schreeuwen voor ze dood waren. Sommigen raakten in het drijfzand en
werden weggezogen en niemand kon ze te hulp komen. Vorige herfstston-
ken ze heel onchristelijk, maar dat zal nu wel over zijn. Sommigen had-
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den een vrouwen kinderen thuis, anderen dachten dat ze die zouden
hebben en oud worden. Maar ze zijn helden geworden en stonken. En
de aaskevers en ratten maakten geen onderscheid tussen hen en de jon-
gens van de overkant, die iedere nacht weer moesten proberen over die
rotrivier te komen. Die hadden soms ook vrouwen kinderen en ze stonken
ook als ze dood waren.
Niet dat een vrouwen kinderen de moeite van het leven waard zijn .. .'
Terwijl Copper moeilijk slikte en naar woorden zocht, was hij al zonder
nog meer te zeggen weggelopen. Met onverschillige passen, maar de fol-
tering in zijn hersens was toen al aan het groeien.
Op de lange ritten met de truck kwamen de gedachten.
Eindeloos en zonder uitkomst was het zelfonderzoek: Ben ik laf en zwak
en heb ik teveel interesse voor mezelf, ofzijn de anderen stom en dierlijk.
Soms voelde hij zich in zijn wanhopige haat ver boven de anderen ver-
heven, een mens in een wereld van stomme slaven, geregeerd door opge-
blazen ploerten. Soms voelde hij zich diep minderwaardig, nutteloos,
geen man die bestand is tegen het leven, en de lach van Njording en het
verachtelijk kijken van Njording maakten hem klein en ziek.
Vruchteloos was het zoeken naar de kernvraag. vVijleven in de vuiligheid,
wij hebben een paar maanden gedood en goede kameraden zien ver-
rekken, en nu doen we de godganse dag niets, hersens hebben we niet
nodig. Wij zouden veilig en vrij wiHen zijn, met een huis, een vrouw, een
vleugel, rust in kamers met leunstoelen en gordijnen. Maar welke waarde
zou dat hebben: zijn wij geschapen voor rust en veiligheid, en wat is een
vrouw waard, wat een symphonie? Daar schijnen wij niet voor bestemd
te zijn. Maar welke zin had het een dierensoort, die doodt als een ander,
met verstand en gevoel en liefde voor schoonheid uit te rusten?
Vaak zei hij in zichzelf: 'God zij ons genadig', woorden zonder enige be-
tekenis, maar met een sfeer als een vrouwenhand op je haar, troostend.
De vage gestalte en de naam werden nu duidelijker. Het was een begrip,
dat zich zelfstandig, naast de werkelijkheid, verder had ontwikkeld, ver-
vormd door de begeleiding van een zoete melodie.
De herinnering vloeide terug.
Eerst de regen. Het was hondenweer geweest. Op de weg stroomde het
als regen neer, sneeuw was het hoog in de bergen. De klippen aan weers-
zijden en de straatweg en de snel vallende duisternis waren wezens uit
een wereld zonder mensheid. De kleine huisjes langs de bermen hadden
niets met de mensen te maken. De truck, die regelmatig grommend de
weg vrat, was een dier als de regen en de nacht. In de truck hijzelf, een
mens met een laag brandend levenslicht, eenzaam, met als enige troost
de warmte van de motor naast hem. - De idioterie om zo'n tocht zonder
hulpchauffeur te moeten maken.
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Toen hij, uit halve verdoving wakker schrikkend, scherp begon uit te zien
en niet meer op regelmatige afstanden militaire kilometerborden ont-
moette, liet hij de wagen stoppen en bleef bewegingloos zitten. Na een
paar minuten zei hij: 'Uiteraard', en: 'God mag weten hoe lang ik al op
de verkeerde weg zit.'
Hij maakte zijn lippen en verhemelte nat met zijn tong en stak een sigaret
op. 'Rotsmaak in m'n bek,' zei hij hardop, alleen om iets te zeggen. Toen
hij de sigaret had opgerookt, startte hij de wagen en reed door. Het was
nu volkomen donker. De lichtkegels van de koplampen sneden door de
nacht en reflecteerden in duizenden regendruppels. Hij vloekte een keer:
'Nu is er natuurlijk geen huis meer te zien.' Vlak daarna doemden voor
hem kleine gebouwtjes op, aan de linkerkant van de weg. Iets verder was
rechts in het veld ook een verlicht venstervierkant.
Hij zette de wagen vlak voor het eerste huisje neer. De uitgesneden fi-
guren in de luiken waren verlicht. Hij sprong uit de cabine en was met
een paar glijdende stappen door de modder aan de deur. Hij wachtte
niet in de schuins neerslaande regen om te kloppen, maar lichtte de
klink op en duwde de deur open.
De jonge vrouw die aan de tafel zat stond snel op en keek hem aan met
de handen voor haar borst en een half geopende mond.
Hij voelde zich ineens niet veilig en dacht: 'Rund', omdat hij het ma-
chinepistool in de wagen had gelaten. Hij keek snel de kamer rond: er
was verder niemand in de kamer en er waren twee deuren, behalve die
welke hij achter zich sloot. Er hing een carbidlamp boven de tafel, die
het vertrek schaars verlichtte.
'Goeienavond,' zei hij.
Ze herhaalde dat en probeerde gerustgesteld te glimlachen, wat zijn wan-
trouwen voedde.
'Schrok U?', vroeg hij.
Ze lachte, een beetje verlegen.
'U hoorde de wagen toch stoppen ?'
Ze schudde het hoofd. 'Nee, bent u met een auto? Door de storm kunje
niets horen. Ik was misschien ook bijna in slaap gevallen.'
Ze sprak snel in een vloeiend dialect, alsof ze zong.
Er lagen kleren op tafel, die ze versteld had, kinderkleren waren er bij.
'Vrouwenondergoed,' dacht hij even en haalde diep adem.
Zijn wantrouwen was geweken. Ook omdat ze niet brutaal was en niet
erg knap. Ze was wat ouder dan hij, drie of vier jaar. Haar gezicht was
breed in de jukbenen, maar niet grof, de huid was gaaf en licht gebronsd,
het haar wit-blond en als verschoten door de zon. Het was lang en
dik. Het opvallendst waren de ogen, lichtblauw en diep en ver uiteen
geplaatst, misschien leken ze daardoor te staren. Ze deed hem denken
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aan de vissersvrouwen die op de duinen zitten en over de zee uitkijken.
Hij kwam van een kleine kustplaats.
Intussen had hij gezegd: 'Ik denk dat ik ook heb zitten slapen, açhter het
stuur. Ik ben de weg kwijtgeraakt.' Hij vertelde waar hij heen moest. Zij
noemde plaatsnamen. Hij zei dat hij die allemaal ni~t kende.
'U bent zeker bij een molen linksaf gegaan, niet?' vroeg ze.
Hij haalde de schouders op: ' Ik weet het werkelijk niet. Zeg me maar
hoe ik van hier weer op de grote weg kom. Ik hoef toch niet helemaal
terug?'
Ze aarzelde. 'Ik geloof het wel. U kunt hier verderop bij de Sinte Cecilia-
hoeve rechtsaf gaan, maar dat is een karrespoor, het kost U met de auto
nog meer tijd om daar door te komen dan om terug te gaan.'
'En hoever is dat, terug tot aan die molen?'
'Ik weet het niet precies, het is zo ver weg, ik kom er zelf haast nooit,
dertig mijl misschien, misschien maar twintig .. .'
'Verdomme ... ,' zei hij, en: 'Nu, dat kan dan niet anders.'
Zij stond nog steeds, haar handen steunend op de rug van cen stoel. Hij
zag dat ze twee gladde ringen droeg aan haar rechterhand, maar de be-
tekenis daarvan drong maar langzaam tot hem door.
Hij was een stap naar voren gekomen en voelde nu de straling van het
smeulende houtskoolvuur onder de zwartgeblakerde schouw.
Ze was lief en vrouwelijk. Hij was hier graag een poosje zwijgend voor de
schouw gaan zitten, met het hoofd in de handen. Hij aarzelde om weg te
gaan en wachtte of ze nog iets zou zeggen. Zijn handpalmen naar voren
stekend stond hij voor het vuur. Hij had het niet koud, maar wilde het
ogenblik rekken. Hij keek naar het smeulen van de kolen en wist dat ze
naar hem keek. Zijn zenuwen waren gespannen en vingen de tastende
straling op, die tussen hen was.
'Moet je dan de hele nacht doorrijden,' vroeg ze.
Zonder haar aim tc zien, maakte hij een bevestigcnd neusgeluid.
'Wil je niet eerst icts drinken, een kop koffie.. .'
Hij wenddc zich naar haar toe en glimlachte.
Ze droeg een lange, grijze rok en een blauwc trui, die met cen ritssluiting
hoog werd gesloten, een mannentrui. Haar heupen waren breed en haar
middel was smal. 'Ze is geen boerin,' dacht hij vluchtig. 'Haar man
wcrkte bij de gemeentc, of hij was vrachtrijder en is met de wagen ver-
ongelukt.'
'Ik heb een machtige honger,' zei hij, 'Is het brutaal wat te etcn te
vragen ?'
Ze glimlachtc. De ver uiteen staande ogen waren lief en heel kwetsbaar.
Hij leunde tegen de schouwen dacht: 'Ik krijg de wagen niet meer op
gang, als hij lang .in de kou staat.'
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Hij was moe. Idioterie omje zo'n tocht alleen te laten maken. Zijn biceps
deden pijn van het trillen van het stuur. Hij dacht een ogenblik aan de
uren die hij nog rijden moest en zag er tegen op :'Het wordt zeker midder-
nacht voor ik binnen ben, misschien wel één uur.'
'Ik zal wat voor je maken', had ze gezegd e~ was een der deuren uitge-
gaan. Langzaam liep hij haar achterna. Ze kwam juist uit een andere
deur, tegenover hem, een paar treden omhoog. Dat was een kelder.
Ze glimlachte haar vage, bedeesde glimlach. Een kom gekookte aard-
appels droeg ze in de ene hand en een bord met spek in de ander. Daar-
mee ging ze naar het fornuis. Dit kleine vertrek was de keuken.
'Ach welnee,' zei hij, een stap nader komend. 'Brood is genoeg.'
Onnodig koppig schudde ze het hoofd, terwijl ze het deurtje van het
fornuis opende. Zich bukkend nam ze uit een houten bak fijne twijgjes,
met enkele dode blaren er nog tussen. Ze was klein terwijl hij op haar
neerkeek. Hij zag toe hoe ze vuur maakte, een ketel water op het ene gat
zette en op het ander een koekepan, waarin ze een kluit vet gooide en
snel de aardappels tot schijfjes sneed. Met een vork de aardappels kerend
stond ze voor het fornuis. Hij stond vlak achter haar en keek over haar
schouder. Het vet siste.
Het was nu het beste maar een arm om haar middel te leggen. Maar
haar gezicht weerhield hem: het was strak en een keer beten de boven-
tanden in de onderlip.
'Misschien,' dacht hij een ogenblik, 'is ze pas weduwe. Misschien maakte
ze dit ook klaar voor haar man, op de avond dat hij niet meer thuis
kwam. Het was een regenstorm als nu en zijn wagen slipte.'
'Veer dacht hij met afkeer aan de uren dat hij nog rijden moest, over ver-
laten wegen, alleen in de regen. Hij zei tegen zichzelf: 'Verdomme, sen-
timentele idioot, zie dat je d'r krijgt, als je het niet laten kunt, en ga dan
gauw weg.' Maar hij luisterde er niet naar.
Ze had nu gebakken aardappels met spek en koffie voor hem klaarge-
maakt en bracht het naar de kamer. Hij liep achter haar aan en voelde
hoe zijn lendenen stijf waren van het zitten. Ze stond voor de kast om een
bord en een kom te pakken en was nu meisjesachtig. Hij vroeg zich steeds
af wat ze van hem dacht. Hij stond bij de tafel en zag hoe ze de aard-
appels uit de pan schoof, op het bord.
'Ga toch zitten,' zei ze verwonderd.
Hij had werkelijk honger en het smaakte hem. Hij was even in het eten
verdiept. Met haar hoofd op de handen was ze tegenover hem gaan zit-
ten, keek een poosje zwijgend toe en vroeg dan: 'Hoe oud ben je ?'
Zonder haar aan te zien zei hij: 'Twee-en-twintig.' Het had geen reden
een jaar teveel te zeggen. Hij had net zo goed kunnen zeggen: twintig.
Hij had alleen geen lust precies de waarheid te zeggen. Hij dacht:
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,Alle burgers vragen dat, belachelijk.'
'En hoe lang benje al soldaat?' vroeg ze weer, langzaam.
Hij dacht na en zei: 'Alles bij elkaar: drie jaar.'
Hij toonde een brede, onverschillige lach, om te voorkomen dat ze moe-
derlijk werd. Ze zwegen en dachten over elkaar na. Hij wist niets van haar
en toch voelde hij zich met haar verbonden, zoals je verbonden kunt zijn
met een vreemde, die in dezelfde trechter dekking zocht en waarmee je
samen het machinegeweer hebt bediend, waarvan de mannen dood onder
je voeten liggen.
'Woon je hier niet erg eenzaam?' vroeg hij, zijn kom neerzettend, en
besefte meteen het doelloze van die vraag.
Ze veegde met een hand een 10khaar achter haar oor en pakte met de
ander de koffiekan om hem weer in te schenken.
,Ach,' zei ze, 'het gaat wel. Hier begint het dorp. Als ik wil kan ik ergens
heen gaan. Overdag ben ik vaak bij de buurvrouw.'
Ze zei niets over de kinderen die er moesten zijn: de kleertjes op de tafel,
die ze nu had weggelegd, en hij had ergens een speelgoedbeest zien liggen.
De storm schudde de luiken. Het regende nog steeds. Hij dacht aan de
wagen, die als een versteend monster roerloos voor de deur stond.
Zenuwachtig dacht hij: 'Nu zou ik dus weg moeten.'
Hij schoof het bord van zich af en zei: 'Dank je, dat was best.'
'Genoeg,' vroeg ze. Haar hals was blank en week boven de hoge boord
van de trui. Het vreemde starende was nu achter haar pupillen terugge-
trokken. In haar ogen was een spel van hoop en verlegen bangheid.
'Hoe heet je eigenlijk,' hoorde hij zich vragen.
Hij voelde een vertedering voor haar. Een vrouw, met de trui van een
dode man aan, eenzaam in een huis, in de regen, en daarbuiten een
wereld, waar mannen met een bittere moordlust op hun gezicht achter
machinegeweren liggen, in putten waar het grondwater boven hun enkels
staat, het gezicht van Njording.
Zij noemde haar naam en vroeg de zijne.
Veel te jong was ze om weduwe en moeder te zijn.
Ze stond op en zette het bord en de kom in de koekepan. Haar borsten
waren groot en moederlijk in de strakke trui en een trillende zwakte hui-
verde door hem heen. Ze kromp even in elkaar toen hij opstond en zijn
armen om haar schouders legde en een ogenblik dacht hij dat ze zich zou
losmaken. Maar ze stond stil. Ze legde haar hoofd tegen zijn schouder en
trok haar armen tussen hen in, de handen onder haar kin. Haar gezicht
kon hij niet zien. Hij rook het haar. Ze trilden beiden.
Hij voelde zich jong en verliefd. Seconden gingen voorbij zonder dat ze
zich bewoog. Ze leunde tegen hem aan en hij legde zijn kaak tegen haar
hoofd en wachtte. Het was of hij van een last bevrijd werd. Er waren
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nooit lijken geweest die stonken. In deze wereld stierven geen jonge men-
sen. Eindelijk hief ze haar hoofd op. Haar ogen glinsterden. Zachtjes
kusten ze elkaar. Ze glimlachten. Dan perste hij zijn lippen op de hare en
.ze liet stil zijn kussen over haar wangen dwalen, achter het kleine oor, in
haar hals. En weer stonden ze een tijdlang onbeweeglijk tegen elkaar.
Van onder haar wimpers keek ze naar hem op.
'Je moet goed voor me zijn,' fluisterde ze even later, zonder hem aan te
zien. Ze zuchtte, een diepe zucht die haar hele lichaam scheen te ver-
laten. 'Ik ben altijd zo bang, alleen, 's nachts ... ' Het was haast onver-
staanbaar. Ze noemden elkaars naam en leerden te zeggen: 'Lieveling' -
'Lieveling'. Zijn linkerhand begon haar schouder te strelen in de wollen
trui.
Veel later in de nacht huilde ze, hij hoorde het niet, maar voelde de koele
tranen op zijn huid vallen. Toen zij al sliep en hij zorgvuldig de dekens
achter haar in had gestopt, had hij ook gehuild.
Meestal gaf hij er de voorkeur aan dat vergeten te zijn.

Toen Falconetti wakker werd, hoorde hij Killaris zachtjes vloeken.
Door spleten van oogleden zag hij dat er allicht in de tent was, vaal licht,
de zon was nog niet op, en dat Walczek over de rand van zijn krib lag te
kotsen. Hij draaide zich om en sliep weer in.
Toen hij opnieuw ontwaakte, liep Prim al rond. Walczek sliep nog. Prim
keek naar het braaksel naast zijn bed en zei: 'Wat zonde van die cro-
quetten.' 'Het is verdomd goor,' gromde Killaris, die zijn benen buiten
bed stak en zijn sokken aantrok. Falconetti vroeg hoe laat het was en
probeerde nog wat te slapen. Maar hij voelde zijn lichaam ontwaken en
rekte het uit. Hij trachtte zich voor te stellen hoe een mensenlichaam er
objectief gezien uitzag: een zwak, onbehaard, bleek dier, een enorme
jonge vogel die uit het nest is gevallen en nog geen veren heeft om te
vliegen. 'Het lichaam is de tempel der ziel,' zei hij in gedachten en trok
een sceptisch gezicht.
Hij kwam half overeind, maar liet zich weer achterover vallen.
'Wat staat er voor vandaag op het programma,' dacht hij. 'Niets, hoege-
naamd niets. Ik moet toch zien dat er een spelletje bridge van komt.'
Hij stond op en kleedde zich half aan.
'Het stinkt hier als een ouwe hoer onder der oksels,' zei hij.
'En als een jonge onder der rokken,' vulde Killaris bereidwillig aan. Zij
maakten, elk aan een kant van de tentdeur beginnend, de onderwand los
en lieten hem slap op de grond zakken.
Falconetti nam z'n toiletgerei en sloeg een vuile handdoek om z'n hals.
Killaris liep met hem mee naar de wasplaats, een rij kranen aan een dikke
buis, een meter boven de grond. Bionda stond zich al te wassen. Hij ver-
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telde iets aan de man die naast hem stond en wiens borst dik met zwart
kroeshaar was bedekt. Zij lachten.
, 't Kreng was nog getrouwd ook,' zei Bionda.
'Hallo,' zei hij tegen Killaris en Falconetti, 'Is die zatte beer er al uit?
Als hij z'n rotzooi maar gauw opruimt, verdomme.'
Na het wassen trokken ze in de tent hun hemd aan en gingen naar de
eetzaal, tafels en banken in de open lucht. Er stond een lange rij voor de
schraag waar brood en thee werden uitgedeeld. Ze gingen er gelaten
achter staan.
'Wat doen we vandaag,' zei Killaris.
'Uit je neus vreten,' antwoordde Bionda.
'Die is leeg,' zei Killaris, 'Hoewel ik voor maanden had opgeslagen.'
'God sta ons bij ... ,' dacht Falconetti langzaam, 'Pas acht uur. De dag is
lang en de nacht ver.'
Na het eten vonden ze Walczek op de appelplaats. Hij was bleek en vuil
en had nog niet gegeten.
Uit tentenkampen, die in de bossen verspreid lagen, kwamen de troepen
samen en stelden zich op langs drie zijden van de open ruimte. Er werd
appel afgenomen. Onderluitenants brachten rapport uit aan een kapitein.
Gedachtenloos stonden zij in de houding.
Ze schrokken op toen, na het hijsen van de vlag, de man met het rode
gezicht, die voor hun peloton stond, zei: 'Er zijn klachten over de excer-
citie. We moeten dat weer eens ophalen. De correctheid mag niet ver-
minderen. Wij zullen vanmorgen enkele uren aan excereitie besteden,
speciaal aan eerbewijzen en .. .'
Zij gromden.
Er werd geëxcerceerd. Een kolonel en een overste kwamen kijken.
Het was elf uur voor ze konden inrukken.
'De dag schiet mooi op,' zei Prim, 'Voor mijn part mogen ze dit meer
doen.'
'Idioot,' zei Walczek, die slap en misselijk was.
Falconetti was nadenkend. Hij zei langzaam:
'Dit betekent iets, jongens. Dit is geen best teken. Als de rotzooi weer komt
beginnen ze met excercitie en inspecties en die troep meer. Dit is niet zo
best.'
'Denk je?' vroegen ze. Ze keken hem aan en waren ernstig.
Falconetti haalde de schouders op. Ze liepen zwijgend verder, naar hun
tent. Killaris en Bionda haalden de tafel en banken naar buiten. Trujillo
kwam zwijgend bij hen zitten en won het eerste spel. Ze hadden er hun
aandacht niet helemaal bij. Een paar mannen uit een naburige tent
kwamen staan toekijken, speelden het volgende spel mee.
'Wat denken jullie van dat gedonder vanmorgen,jongens?' vroeg Killaris.

632



DONKERE LENTE

'Hoezo?' vroeg er een met een grote, kromme neus en een laag voor-
hoofd boven borstelige wenkbrauwen. Zijn stem was hoog en krakend.
,Als ze de discipline straffer willen maken, - betekent dat niet dat er iets
gaat gebeuren?' zei Killaris.
'Hoe is het daarginds? Ik heb in geen tijden een krant gezien,' zei de
andere vreemde. Daar spraken ze over, tot Bionda zei: 'Kaarten we nu
eigenlijk of niet? Wie geeft?'
Falconetti lag aan de andere kant van de tent op de met naalden en mos
bedekte grond. Hij lag stil omhoog te staren, met grote ogen. Hij had
pijn in zijn maagstreek. Nu en dan verbeeldde hij zich dat hij weer in de
moerassen zat. Hij was weer moe en stijf en vuil en koortsig. De angst
was meester. De angst om op te kijken, de angst om je hoofd boven een
dekking uit te steken, de angst om onbeweeglijk te blijven, de angst dat
je plotseling schreeuwend zult opspringen en weg rennen en na vijftig,
honderd meter getroffen worden.
Als het weer moest, dan wou hij er nu meteen zijn om zijn gedachten te
verliezen, om in de gespannen, waanzinnige sleur van waken, vechten,
uitgeput rusten te vallen.
Hij dacht een ogenblik: ik zal niets doen, stil blijven liggen en wachten
op een schot of een bajonet, dan is alles voorbij. Nee, dacht hij, dat doe ik
nooit, als de explosies van de mortiergranaten naderbijkomen zal ik me
dekken, terugkruipen naar een nest waar anderen zijn en proberen te
overleven. Opdat alles weer opnieuw kan beginnen.
Hij lag daar een lang uur. Soms benauwde het machteloos verzet hem en
haalde hij stotend adem. Hij dacht: laat ik het dit keer niet overleven,
anders komt er een derde keer.
Tenslotte lag hij slap en gedachtenloos. Hij begon over kleinigheden te
denken en herstelde zich langzaam. Hij stond op en haalde in de tent zijn
pijp en stopte die. Terwijl hij het kamp in slenterde hield hij de pijpekop
liefkozend in de hand. Hij ging een tent binnen en vroeg:
'Bridge ?'
'Goed idee,' zei iemand, die op bed een krant lag te lezen, 'Kom op,
kerels.'
'\Vat zegt die krant?' vroeg Falconetti.
De ander haalde de schouders op. 'We krijgen een flink pak op ons sode-
mieter, - strategische terugtochten, frontcorrecties, verkorting van de
aanvoerlijnen en andere hogere krijgskunst.'
Iemand zette een radio aan. Hij vond zoete dansmuziek.
'De Zuiderkruis Blazers, de beste band van het Zuidelijk halfrond,' zei
iemand.
Er kwam een man binnen, die opviel door zijn hoge voorhoofd en wils-
krachtig vooruitstekende kin.
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Hij droeg een plunjezak, een prop dekens, een machine-pistool, een veld-
fles aan een riem en een overjas bij zich, en wierp dat op een bed, voor hij
er boven op ging liggen.
'Slechte reis gehad, sergeant?' vroegen ze.
Gopper schudde het hoofd.
'Vannacht,' zei hij, 'kwam ik door een stad, vlak na een luchtaanval.'
Hij stond op en stak zijn vuisten diep in zijn zakken. 'Om niet te ver-
geten,' zei hij, 'De gore, godverlaten schoften.'
Uit een hoek van de tent kwam Falconetti's kille stem: 'Benje je bewust,
dat er aan de andere kant ook steden zijn, na een bombardement. De
kinderen leren cr in een andere taal brabbelen dan hier, maar als ze dood
zijn kanje dat niet meer horen.'
'Dit was een volkomen doelloze aanval. Ik geloof niet dat er veel troepen
in de plaats waren, en geen grote fabrieken,' zei Gopper geërgerd. Falco-
netti wuifde met de hand. 'Laat maar,' zei hij.
Op dat moment kwam Njording de tent binnen en bleef in de deur staan.
'Hallo,' zei hij. 'Weetje nog nieuws, Gopper?'
'Hoezo ?'
'Ik denk dat het goeie leven voorbij is,' zei Njording. 'Ik hoorde zoiets
van de chauffeur van de kolonel.'
Falconetti keek de krant in. Dezelfde lege halve-waarheden van altijd:
een van de grote schofteI1,die, boven op het laddertje, op het punt in een
vliegtuig te stappen, met zijn hoed wuift; een filmster, die bloemen en
sigaretten uitdeelt op een hospitaalschip.
'Snol,' dacht hij verveeld. Hij liet de krant op de grond zakken.
Toen hij languit op iemands bed was gaan liggen, kwam een vage glim-
lach om zijn ogen. Drie weken geleden was hij nog op de hoogvlakte ge-
weest. Hij was bij de molen rechtsaf gegaan en had haar afgehaald. Ze
was meegereden, door de kustvlakte, langs de betonwegen naar de haven,
waar hij kisten laadde, en hij had haar weer thuis gebracht. Daarna had
hij de hele nacht door moeten rijden om het tijdverlies een beetje in te
halen.
Ze deden dat vaker en als hij een andere kant uit moest, verbeeldde hij
zich dat ze naast hem zat, door de ingebouwde motor van hem geschei-
den, met zijn tuniek aan als ze het koud kreeg, meestal zwijgend en te-
vreden met naast hem te zitten. Nu en dan vroeg hij een sigaret en ze
haalde het pakje uit zijn broekzak, stak er twee tegelijk aan en gaf hem
er een tussen de lippen. Als hij alleen reed kon hij zichzelf helpen met de
aansteker, maar het was code geworden dat zij het deed, als ze meereed.
Ze sprak nooit over haar gesneuvelde man.
Hij dacht: 'Vreemd, de eerste keer stelde ik me voor dat hij een vrachtrijder
was en verongelukte, nu vind ik het vanzelfsprekend dat hij soldaat was.'
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Njording lachtte minachtend en dat verdreef zijn gedachten.
Gopper zei: 'Oorlog is iets verschrikkelijks. En als dit niet de laatste oorlog
is, dan hebben we hem verloren, ook al winnen we. Dan heeft de mens-
heid hem verloren.'
'Lees jij veel kranten?' dacht Faleonetti.
Njording zei: 'Ik weet niet veel van geschiedenis, maar Mozes vocht al en
er zal wel altijd oorlog blijven. Ik denk dat ik het ook niet graag zou
willen missen, de wereld zou verdomd saai zijn.' Hij zat achterstevoren
op een stoel, met zijn armen op de rugleuning. Gopper stond tegenover
hem. De anderen zaten op bed en op de tafel, of hingen tegen een tent-
paal. Sommigen luisterden niet, anderen hadden geen mening.
'We moeten dat tuig toch op d'r bliksem geven,' zei iemand, in Faleo-
netti's buurt, trachtend de zaak voor zich te vereenvoudigen.
'Dit is geen gewone oorlog,' zei Gopper. 'Dat voelen jullie toch ook. Vroe-
ger werden door koningen oorlogen gevoerd om stukken land en ze stook-
ten de mensen op met gezwam over vaderland en godsdienst en nationale
trots en zo. Nu vechten er geen koningen, nu vechten de vrije volkeren
zelf, en niet voor een leuze, maar om te beslissen dat wij voortaan in
vrede en vrijheid zullen leven, niet in armoede en angst en onder tyrannie.'
'Ouwe hoer,' zei Njording opstaand.
'Van m'n twaalfde tot m'n zestiende,' zei hij langzaam, 'verkocht ik
's avonds in een bioscoop ijs en limonade. Daarna werkte ik op een fabriek,
waar ze tandpasta en lipsticks en crèmes maakten. Als ik hier gecn kor-
poraal was geworden werkte ik daar nu nog.' Hij wachtte een ogenblik.
'De zoon van de baas is majoor bij de staf, ergens op een veilige plaats,'
zei hij. 'Toen die twintig was had hij een eigen sportwagen, knalrood.
Hij maakte een meid van de emballage zwanger. De baas suste dat met
geld. Als het een van ons geweest was, was hij er uit getrapt.'
Hij keek Gopper aan. 'Ik mag die oorlog wel,' zei hij. 'Heb jij wel eens
iemand gezien die stierf aan kanker, Gopper, of aan syphilis? Ik zie liever
een gezond lijf met gezond, donkerrood bloed, waar de kop is afgeschoten
of goed gevette darmen uithangen.'
Njording sprak zoekend in zijn plat accent, hij was niet gewoon dergelijke
dingen te zeggen.
'Daar gaat het juist om, Njording,' zei Gopper met een ernstig medeleven
en ook een superieure kalmte in zijn stem. 'Je moet dat begrijpen. De
mensheid staat pas aan het begin, we zijn nu nog nauwelijks meer dan
dieren. We weten nog niet goed wat we met de vrede moeten doen. We
ruimden een heleboel mensen en industrieproducten en geld op in oor-
logen, omdat we er verder geen plaats voor hadden. Er waren mensen
die oorlogen konden winnen, maar ze vervielen in kleine partij-politiek
en corruptie als het om de overwinning in de vrede ging.



A. F. COENEN

Er ligt een toekomst voor ons waarvan we ons nog geen voorstelling kun-
nen maken. Als er geen oorlogen meer zijn, kunnen we met een paar uur
werk per dag alles maken wat we nodig hebben. Iedereen zal het kunnen
betalen te trouwen en kinderen te maken en een eigen huisje te hebben.
'Wij zullen allemaal tijd hebben een heleboel over van alles te leren. Ze
zullen middelen tegen alle ziekten uitvinden. Er hoeven geen dieven
meer te zijn en geen hoeren, geen armen en geen zieken. Als we de goede
leiders hebben, Njording, als we de tyrannie verslaan, als we allemaal
willen ... '
'Man,' zei Njording, 'wat zul jij van een koude kermis thuiskomen als
je de demobilisatie nog beleeft. Iedereen die macht krijgt, die iets te
zeggen heeft, wordt een schoft. Wat denk je, waarom hebben ze ons hier-
heen gestuurd, om de vrijheid die ze ons thuis niet gunnen voor andere
volkeren te veroveren soms? Nee. Maar omdat er geld wordt gemaakt in
de vliegtuigfabrieken en de staalfabrieken en zelfs in de tandpasta-
fabrieken.'
Er was een pauze.
'De jongens die hier zijn gekomen en gesneuveld, die hadden thuis niets
volmaakts,' zei Falconetti onverwachts. 'Maar ze hadden allemaal iets
waarvoor ze het leven de moeite waard vonden, nu en dan, en ze hadden
allemaal hoop dat de toekomst beter zou zijn en wilden leven in hun eigen
straat en in hun eigen stad. Waarom moesten ze naar een land, waar ze
nauwelijks van gehoord hadden, om te sneuvelen bij de verdediging van
een paar honderd meter moeras aan een rivier met een onuitsprekelijke
naam. Waarom moesten ze voor onbekende hoge mieters vechten tegen
vreemden met een andere huidskleur, die hun leiders ook niet kenden,
voor ideeën die krantenmensen verzonnen, die thuis zaten. ''''aarom
moet dat altijd weer zo. Wanneer zullen we dat eens gaan verdommen ?'
'Houd je bek, idioot,' zei Copper. De anderen zwegen.
Njording draaide zich langzaam naar Falconetti toe. Hij zei:
'Jij moet niet denken dat wij het eens zijn, joh. Ik weet waarom deze
oorlog in werkelijkheid gaat, maar ik heb er m'n lol aan. Jij zwamt een
beetje revolutionair, maar dat meenje niet. Al die arme kerels zouden je
koud laten als jij maar bij je moeder thuis was. Jij bent alleen maar een
laf prul. Je verzint een reden, maar je bent alleen maar bang.'
'Nee,' zei Falconetti heftig, 'ik ben niet bang om dood te gaan, dat moet
je op de duur toch, maar ik wil me niet laten bedonderen, ik wil me niet
laten gebruiken, ik wil niet zo stompzinnig en zinloos sterven als.. .'
Hij hapte adem, hij wist dat hij bang was.

[Slot volgt]



Elisabeth Cheixaou

CROUPIER

Hij heeft zijn sperwerstoel gehaast verlaten
en strompelt naar het lege zeeterras,
houdt zich met kromgetrokken vingers vast
aan 't zandsteen van de zelfmoordbalustrade.

De maan lijkt hem een fiche van honderd francs,
het water glinstert van gevallen munten
die door een handbreed wolkje zinken kunnen
naar 't groene laken van een bodembank.

Hij weet dat hij naar huis moet, maar blijft staan,
te trots om ook maar iets aan God te vragen,
te mat om 't murwend leven uit te dagen,
te arm om naar zijn eigen vrouw te gaan.

Ook haar heeft hij gekocht en moet hij kopen
voor een moment van wellust en verdriet:
Hij sterft niet in haar en zij wekt hem niet
tot leven, ondanks zijn verbeten hopen.

'Rouge ou noir', 0, eens nog samenballen
tot een lichtdansend, onbekommerd ding.
'Rien ne va plus', hij ligt al in de ring,
op 't dode cijfer kleurloos neergevallen.

Het spel is uit en er valt niets te halen.
Hij heeft verloren. Spreekt daar toch een stem?
Wie fluistert van de Overkant naar hem:
'Faites votre jeu encore, je hoeft niet te betalen'?



HERFST

Nog golft je liefde als een warme mantel,
een kobaltblauwe, om mijn tenger lijf,
bestikt met goudbrokaten, brede banden,
gevoerd met purperrood-gevlamde zij.

Geen ziet haar, maar ik schrijd verholen lachend,
laag-neuriënd door 't om mij neuzelend blad,
voel aan mijn huid de zij, de oosters-zachte,
hoor 't humorvolle knisteren rond mijn hart,

Bemerk mijn sleep, die vuurgeverfde blaren
meeveegt, verzamelt, onbekommerd rijk!
Een roos blijft aan mijn brede mouwval haken
terwijl ik naar haar rode kusmond reik,

Hecht zich aan 't blauw: verrukkelijke vermenging
van prille dag, gepailletteerde nacht,
van fonkelend zwijgen, koel-doorstràomde zenging,
van weerloosheid en ingetoomde kracht.

Ik schrijd en sleep mijn kleed door wijde zalen,
de drempel over van een hel heelal,
terwijl de duizend en één nacht verhalen
me tegenfluisteren uit der blaren val.



IN MEMORIAM JEAN MERMOZ. (AIR FRANCE)

. Het blinkende is steeds zijn deel geweest,
,Aartsengel' noemden hem zijn kameraden.
Een licht dat aantrok en dat werd gevreesd
omdat het vorm gaf aan hun eigen schaduw.

Hij groette hen met opgeheven hand,
gewend om zonder ruimtevrees te sturen,
lachte verlegen, ongemeen charmant,
en steeg rechtlijnig naar de zonnevuren,

De onbevlektheid van een open hemel,
ervaren als voortijdelijk vaderland
waarin hij met de aarde kon verkeren
als met zijn moeder: woordeloos verwant.

Toen hij zichzelf een ster wist, uiterst eenzaam,
een glans geordend in een Godsverband,
op 't diepst alleen, maar met het Al gemeenzaam
als met zijn eigen, bloeddoorstroomde hand,

Toen hield zijn hemelroofdier op met spinnen,
werden de stilten zo verlossend groot
dat hij begreep: nu gaat de dood het winnen
van 't leven en het leven van de dood.

Hij dacht nog: Vader, Moeder, word ik nu geboren?
Ging onder in een met hem worstelend wee ...
Toen had zijn ziel zijn lichaam al verloren
in 't wiegen van de blankgewassen zee,

En steeg en steeg hij zonder hoogtemeter
naar 't hoogste dat hij, vrij en onbespied,
bezongen had in de beveerde aether,
beleden in een zilvervleugelig lied.



Hieke de jong

MIST

Een dichte mist omsingelde de dingen,
een witte schimmel op de najaarsnacht.
Aan bomen en aan huizen had de gracht
slechts doezelig een paar herinneringen.

De glazen kooitjes van lantarens hingen
bewasemd langs de wanden van de nacht.
Een klein, geel lichtje was in elk gebracht
als een ziek vogeltje, dat niet kan zingen.

Wat ik bezat is langzaam uitgewist
en niets wordt door mijn aandacht meer betast.
Maar deze innig dichte, witte mist

heeft mijn gemis tot een bezit verdicht,
dat me geheel vervult en droef verrast.
Ik voel me zo bezwaard en toch zo licht.

IK BEN HET OPEN STRAND

Ik ben het open strand tussen de klippen
van mijn trots, wachtende langs de eeuwigheid.
Het water reikt zo dikwijls tot mijn lippen,
ik moet de ziltheid smaken van de tijd.

Het ruisen der seconden moet ik horen,
maar nochtans blijfik open als een vraag.
Gedachten gingen over me, hun sporen
worden door elke vloed weer weggevaagd.

Toch zal het antwoord eenmaal komen later.
Ik weet, dat het allang gesproken is.
Het wordt gedragen door het grote water:
een fles waarin een brief verstoken is.



R. Cointre

AKTUELE GEGEVENS OVER DE WERKLOOS-
HEID IN VLAANDEREN

Door de herbewapeningskoorts, die het ekonomisch leven thans zo intens
beheerst, werd eens te meer de aandacht gevestigd op het probleem der
werkloosheid. Regering en bedrijfskringen slaan daarbij resoluut een
optimistische noot aan en betogen gaarne dat België in staat is zijn pro-
duktie in ruime mate op te drijven, o.m. dank zij de reserve aan arbeids-
krachten die onze massa werklozen vormt. Ja, er wordt in dit verband
niet enkel gewaagd van tewerkstelling der werklozen, maar zelfs van
verhoogde werkverschaffing aan vrouwen en gepensionneerden en van
aanwerving van vreemde arbeidskrachten.
Bij dergelijke voortvarende affirmaties worden o.i. echter sommige
wezenlijke aspekten der Belgische werkloosheid uit het oog verloren en
loont het daarom de moeite even na te gaan hoe de werkloosheid, speciaal
in Vlaanderen, is geëvolueerd.

Enkele cijfers

l)it probleem is in België bijzonder aktueel geworden sinds einde 1948,
toen het werkloosheidscijfer de 200.000 eenheden had overschreden.
Geheel het jaar 1949 en het eerste semester van 1950 treedt geen noemens-
waardige verbetering in en het is pas van Augustus tot November dat
een aanzienlijke vermindering kon genoteerd worden, met een laagte-
punt van cirka 163.000 werklozen in Oktober j.l. In de volgende maan-
den is de werkloosheid niettegenstaande de hoogkonjuctuur echter op-
nieuw toegenomen.
Wanneer wij nu even de geografische verdeling der werkloosheid onder-
zoeken, dan valt het onmiddellijk op dat Vlaanderen met het leeuwen-
aandeel lopen gaat. De Vlaamse provincies, met inbegrip van het
arrondissement Leuven, totaliseren in Juni 1951 126.000 werklozen, en
wel 68 % van de volledig werklozen en 62 % van de tijdelijk en toe-
vallig werklozen. Alle Waalse provincies daarentegen tellen met 33.000
volledig en tijdelijk werklozen in Juni 1.1.minder werklozen dan de pro-
vincie Antwerpen alleen. Antwerpen, Brussel en Gent zijn de gewesten
die het zwaarst getroffen zijn: samen leveren zij 40 % der werklozen.
In andere Vlaamse gewesten, als Hasselt, Tongeren en Kortrijk,
daarentegen, blijft het werkloosheidscijfer zeer laag.
Deze lokalisatie van de werkloosheid in Vlaanderen is geen nieuw ver-
schijnsel. Bij de telling van 1937 totaliseerden de Vlaamse provincies
reeds 57 % van het aantal werklozen, de Waalse 23 % en Brabant 20 %.
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De onevenwichtigheid schijnt dus eerder in het nadeel van de Vlamingen
te z~jn toegenomen.
Zij is te verklaren door het feit dat de bedrijfsgroepen die voornamelijk
door de werkloosheid worden aangetast, vooral in de Vlaamse gewesten
en in Brabant zijn geconcentreerd. Wij denken o.a. aan de bouwindustrie,
de transportbedrijven, de textiel- en kledingindustrie, het meubelbedrijf
en de lederindustrie. Daarenboven mag niet uit het oog worden verloren
dat de bevolking van de Vlaamse gewesten belangrijk hoger is dan deze
der Waalse.
Beschouwen wij nu de werklozen uit het oogpunt van leeftijd en van
mogelijkheid tot werkverschaffing.
Het Steunfonds voor Werklozen houdt om de zes maanden, in Mei en
in November, een speciale telling van de volledig werklozen, waarbij de
werklozen worden gekatalogeerd volgens leeftijd, duur der werkloosheid
en de mogelijkheid tot werkverschaffing. De laatste telling vond plaats
op 15.5.1951.
vVelnu, op de 104.000 volledig werklozen die op die dag in Vlaanderen
werden gekontroleerd, bleken er 22.000, hetzij 21 %, moeilijk te plaatsen
te zijn.
Het begrip moeilijk te plaatsen betekent geenszins dat die personen
werkonbekwaam zijn. Integendeel, het Steunfonds acht de overgrote
meerderheid der moeilijk te plaatsen werklozen geschikt voor arbeid;
zij worden enkel in de rubriek 'moeilijk te plaatsen' ondergebracht,
omdat zij de leeftijdsgrens hebben overschreden, die de werkgevers
praktisch in de betrokken bedrijfsgroepen hebben gesteld. Zo is het
bekend dat bedienden van meer dan 35 jaar te Antwerpen en Brussel
weinig kans hebben een nieuwe betrekking te bekomen. Theoretisch
belet niets dat de bedoelde werkloze in een andere streek of bedrijfsgroep
zou kunnen geplaatst worden. Het begrip moeilijk te plaatsen is dus
een relatief begrip dat afhankelijk is van de stand van de arbeidsmarkt.
Zo zijn de werkgevers blijkbaar minder veeleisend, wat de leeftijdsgrens
betreft, wanneer een expansieperiode hoogtij viert.
Hoewel het Steunfonds voor Werklozen de werklozen van meer dan 50
jaar niet allen onder de moeilijk te plaatsen rangschikt, zullen die werk-
lozen in de praktijk niet zo gemakkelijk aan werk geraken.
Dat dit van zeer groot belang is, moge blijken uit het feit dat volgens de
telling 33.000, d.i. 31 % der Vlaamse werklozen meer dan 50 jaar oud
zijn.
Het probleem der bejaarde werklozen is ongetwijfeld een delicaat en
moeilijk op te lossen probleem, dat al te veel uit het oog wordt verloren.
1vIenmag zich afvragen of de afkeer van de werkgevers om bejaarde ar-
beiders aan te werven, niet onlogisch is. In ons land werden daaromtrent
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nog geen grondige onderzoekingen gedaan, maar Amerikaanse enquêtes,
die een groot aantal arbeiders betreffen, hebben uitgewezen dat de be-
jaarde arbeiders niet alleen op een waardevolle beroepsondervinding
kunnen bogen, maar tevens veel nauwgezetter hun werk uitvoeren, terwijl
anderzijds het absenteïsme bij deze arbeiders het geringst is.
Wat er ook van zij, het is bedroevend te moeten vaststellen dat men aan
werkzoekende arbeiders werk weigert, omdat zij te oud zijn, en voor
dit probleem zo weinig belangstelling bestaat; hoewel anderzijds de
slogan 'het recht op arbeid' zo kwistig wordt gehanteerd.
Ten slotte willen wij nog de verspreiding der werklozen over de diverse
bedrijfsgroepen toelichten. Wij baseren ons hiervoor nogmaals op de
cijfers van Juni 1951.

De bedrijfstakken die in Vlaanderen de meeste volledig werklozen tellen,
zijn de bouwindustrie met cirka 12.000 werklozen, de metaalindustrie
met 10.000, de textiel- en kledingindustrie met 18.000, de transport-
bedrijven met ra.ooo, de voedingsbedrijven met 7.000, het houtbedrijf
met 6.000. Ruim 6.000 bedienden waren insgelijks zonder werk, terwijl
de werkloosheid relatief hoog was voor de diamant- en de lederindustrie,
evenals voor de dokwerkers, met 2.500 tot 3.500 werklozen voor ieder
van deze bedrijfsgroepen.
In het bestek van dit kort overzicht is het ons onmogelijk voor ieder van
die bedrijfstakken na te gaan welke de oorzaken van deze werkloosheid
zijn.
Wij moeten ons daarom bij enkele zeer algemene opmerkingen be-
palen. Vooreerst dient aangestipt dat diverse industrieën, die vooral door
de werkloosheid worden getroffen [textiel, kleding, leder, metaal]'
industrieën van verbruiksgoederen zijn die grotendeels op export zijn
afgestemd en daarom zeer afhankelijk zijn van eventuele depressies en
handelspolitieke maatregelen. Wanneer een vreemd land in financiële
moeilijkheden verkeert of eigen produktie wil begunstigen, zijn de zgn.
niet-essentiële goederen daarvan immers veelal de eerste slachtoffers.
Een struktuurelement van belang is het feit dat de kleine onderneming
in Vlaanderen nog zeer verspreid is, wat betekent geringe konkurrentie-
mogelijkheden, traditionele arbeidsmethodes, moeilijkheid om zich aan
te passen aan de altijd veranderende smaak en eisen van de vreemde
markten, weinig doorgedreven modernisatie en rationalisatie van de
bedrijven. Dat ook daardoor de exportmogelijkheden worden belem-
merd, hoeft wel geen betoog.
Andere industrieën, als de bouwindustrie en de aanverwante bedrijven
worden uiteraard meer beïnvloed door seizoenfaktoren en door de
regeringspolitiek ter zake.
Ten slotte weze nog vermeld dat in bepaalde' industrieën een belangrijke
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opvoering der produktiviteit valt waar te nemen, wat ongetwijfeld zijn
weerslag heeft gehad op het werkgelegenheidspeil.
Tot daar ons vluchtig overzicht van de werkloosheid in Vlaanderen.
Wij mogen er uit besluiten dat Vlaanderen bijna 2/3 der werkloosheid
in België telt, dat een belangrijk deel der werklozen meer dan 50 jaar
oud is en moeilijk te plaatsen wordt geacht, dat in verschillende bedrijfs-
takken die werkloosheid aan strukturele en technologische oorzaken dient
geweten.

De mobiliteit der arbeidskracht

In de abnormale herbewapenings- en boom-periode die wij thans tegemoet
gaan, mag men redelijkerwijze verwachten dat het werkloosheidspeil
zal dalen, aan de ene kant omdat de aktiviteit der industrie belangrijk
zal toenemen, aan de andere kant, omdat duizende jonge lieden, in-
gevolge de verlenging van de militaire dienstplicht en wellicht andere
maatregelen, niet meer voor de arbeidsmarkt beschikbaar zullen zijn.
Inmiddels staan wij voor het verschijgsel dat de arbeidskrachten niet
verblijven daar waar zij het meest worden gevraagd. Vlaanderen bezit
een aanzienlijke reserve werkloze arbeidskrachten, terwijl in Wallonië
sommige industrieën een tekort aan arbeidskrachten kennen.
Op einde Juni konden door het Steunfonds voor Werklozen 7.000

plaatsaanbiedingen niet in de betrokken gewesten voldaan worden.
Meer dan 5.000 daarvan waren afkomstig uit Luik, Verviers, Charleroi,
La Louvière en Mons en betroffen vooral de metaalindustrie, waar
gespecialiseerde werkkrachten te kort zijn. Daarenboven zijn plaats-
aanbiedingen voor de mijnen quasi onbeperkt, daar het tekort aan mijn-
werkers op verschillende duizenden wordt geschat.
Ruim IO.OOO plaatsaanbiedingen bleven dus einde Juni onbeantwoord.
Wil men dus de werkloosheid in Vlaanderen door de huidige hoog-
konjunktuur laten beïnvloeden, dan moet hef probleem der verplaatsing
van de arbeidskrachten enerzijds van Vlaanderen naar Wallonië,
anderzijds binnen Vlaanderen zelf krachtdadig worden aangepakt. Het
is evident dat een dergelijke verplaatsing niet in het wilde weg kan
geschieden, maar dat zij moet voorbereid en georganiseerd worden, zo
men aan de arbeiders, die tot dergelijke verplaatsing bereid zijn, een
maximum arbeidszekerheid wil bezorgen.
In theorie is iedere werkloze verplicht op een behoorlijk werkaanbod
in te gaan, zelfs indien dit een ander beroep betreft dan dat door de
werkloze vroeger uitgeoefend en zelfs indien hij zich daardoor naar een
andere streek moet verplaatsen. In de praktijk gaat dat echter zo ge-
makkelijk niet.
Nemen wij enkel het voorbeeld van de mijnindustrie. Wij weten wel
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dat de mijnarbeid veel arbeiders afschrikt, doch deze kant van het
vraagstuk willen wij hier niet onderzoeken. Wij willen er alleen op wijzen
dat in de mijnindustrie sinds de bevrijding bijna een bestendig tekort
aan arbeidskrachten is genoteerd en dat de regering heeft gepoogd de
Belgische arbeiders de weg naar de mijnen te doen vinden. Welnu, men
is er in deze sektor niet in geslaagd de gewenste organisatie van de ver-
plaatsing der arbeidskrachten op touw te zetten. De treinverbindingen
zijn slecht, het wachten op aansluiting vergt veel tijd, zodat de arbeiders
niet zelden 15 à 16 uren van huis wegblijven om acht uren te arbeiden.
Sommige ondernemingen leggen zelf autobusdiensten in om de arbeiders,
die op ver-afgelegen plaatsen wonen, dagelijks naar hun werk te voeren.
Maar dit dagelijks verkeer, dat voor die ondernemingen hoge onkosten
meebrengt, wordt meestal slechts binnen een beperkte straal ingericht,
zodat in feite de slechte verkeersverbindingen de aanwerving van mijn-
arbeiders in de streek van Antwerpen, het Noorden van Oost-Vlaanderen
en bijna geheel West-Vlaanderen onmogelijk maken. Nu is het juist in
die streken dat een aanzienlijke werkloosheid heerst.
Een oplossing zou kunnen gevonden ,worden door het instellen van di-
rekte treinen uit de grote centra, bij voorbeeld Gent, Antwerpen, Kort-
rijk naar de steenkolenstreken. De plaatselijke ophaling der werkkrachten
kan dan geschieden door omnibustreinen, autobus of buurtspoorwegen.
Is dergelijke oplossing wellicht lastig wegens het ontbreken van het
nodige spoorwegmaterieel, dan moet o.i. alleszins een ernstige poging
worden gedaan om de verbindingen beter te organiseren en de uur-
regelingen beter aan te passen aan de arbeidsuren.
Wanneer de dagelijkse heen- en terugreis onmogelijk of bijzonder ver-
moeiend blijkt, dan is de arbeider die in een andere streek wil werken
wel verplicht ter plaatse te verblijven en slechts wekelijks naar huis terug
te keren. Ofwel is hij genoodzaakt zich met gans zijn gezin in de on-
middellijke omgeving van zijn werkplaats te vestigen.
Ook deze oplossing brengt vele moeilijkheden mede. Zij veronderstèlt
eerst en vooral dat voor de arbeiders, die een wekelijkse verplaatsing
doen, voldoende en behoorlijke woongelegenheid voorhanden is. De
meeste mijnen hebben kantines georganiseerd, waar de arbeiders ge-
meenschappelijk moeten leven. Het gebrek aan gezinsleven, de ver-
plaatsingskosten, de supplementaire uitgaven van de arbeider zelf, doen
echter veel gehuwde Vlaamse arbeide"rs aarzelen om in Wallonië werk te
aanvaarden. Daarenboven moet er rekening mede gehouden worden
dat, door de dubbele onkosten die de gehuwde arbeiders hebben, het
reële inkomen van het gezin in feite aanzienlijk wordt verminderd.
Voor degenen die met gans hun gezin naar hun nieuwe werkplaats
vertrekken, zou moeten gezorgd worden voor degelijke woongelegen-
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heid. Welnu, in de meeste mijnstreken is niets voorzien voor de huis-
vesting van gezinnen; meestal bestaan er slechts totaal onvoldoende
barakken. De regering had in 1947 een programma opgesteld, dat de
opbouw van 25.000 mijnwerkerswoningen voorzag in vijf jaren tijds.
Einde 1950was dit programma tot iets meer dan 6.000 woningen herleid,
waarvan ongeveer 3.750 thans bewoonbaar zijn.
Wij konstateren dus dat de organisatie van de interregionale mobiliteit
in alle opzichten deficiënt is gebleven. Wanneer voor de steenkolen-
industrie, waar - wij herhalen het - een bijzondere inspanning werd
gedaan, zo bitter weinig resultaten konden geoogst worden, dan be-
twijfelen wij het zeer dat aan het stijgend werkaanbod in Wallonië kan
voldaan worden door aanwerving van Vlaamse arbeidskrachten.
Het probleem der werkforensen wordt trouwens ook binnen Vlaanderen
zelf gesteld en ook daar dient afgerekend met deficiënte spoorwegver-
bindingen, die evenmin aan de arbeidsuren zijn aangepast.
Deze bijzondere aspekten van de werkloosheid in België stemmen ons
zeer sceptisch ten overstaan van de hooggespannen verwachtingen van
sommige ekonomische experten die in het licht der huidige konjunktuur
een volle tewerkstellingsperiode voorspellen.

Industrialisatie van Vlaanderen noodzakeliJk

Zelfs indien de Vlaamse werkloosheid door een doelmatige organisatie
van de interregionale mobiliteit kan verlicht worden, is het toch duidelijk
dat dit slechts een tijdelijk lapmiddel is.
De diepe oorzaak van de bestendige werkloosheid, die sinds jaren in
Vlaanderen optreedt, is O.i. het feit dat de toeneming der bevolking in de
Vlaamse gewesten geenszins gepaard ging met een voldoende industriali-
satie van het land. Dat is des te verwonderlijker, wanneer men bedenkt
dat wij over het rijke Limburgse kolenbekken, over een wereldhaven en
over een dicht verkeersnet beschikken. Overal elders is de mijnindustrie
een aantrekkingscentrum geworden van zware industrie en daardoor
ook van sekundaire nijverheden, van bevolkingsagglomeraties met de
daarbij horende kleine ambachten en handelsbedrijvigheid.
Bij ons is dit niet het geval geweest, omdat de grote financiële vennoot-
schappen hun belangstelling op het Zuiden van het land zijn blijven
richten en ook de officiële kredietinstellingen nog steeds bijna eenzijdig
in dezelfde richting zijn georiënteerd. Het is bijv. kenschetsend dat de
lopende kredieten van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid op 3 I December 1950 meer dan 5 milliard bedroegen, waar-
van slechts 22,3 % naar de vier Vlaamse provincies is gegaan.
Die tendens dient omgeslagen, want een sterke industrialisatie van
Vlaanderen, voornamelijk gesteund op het Kempisch kolenbekken, is
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o.i. de enige oplossing die op lange termijn de nodige werkgelegenheid
aan onze steeds groeiende bevolking kan brengen.
Het invoeren van nieuwe industrieën dient daarbij ernstig overwogen.
Wij weten dat dit reeds jaren tot vervelens toe werd herhaald, maar wat
werd er werkelijk verwezenlijkt? De lopende kredieten, die de Maat-
schappij voor het invoeren van nieuwe industrieën heeft verleend, be-
liepen einde December l.I. amper 250 millioen frank.
Ten overstaan van de omvang van het probleem en het klaarblijkelijk
in gebreke blijven van de privé-sektor, is het de plicht van de Staat om
aan deze industrialisatie van onze Vlaamse gewesten de nodige impuls
te geven .
. De Staat zou een speciale administratie moeten belasten met de studie
van de nieuwe industrieën - hier verstaan in de zin van industrieën die
in België niet bestaan. Het is duidelijk dat men zorgvuldig zal moeten
nagaan of de industrieën, die men in Vlaanderen zou willen oprichten,
levenskrachtig zijn, niet alleen op nationaal plan, maar vooral in Bene-
lux- en Europees verband en of zij op massaproduktie dan wel op zeer
gespecialiseerde produkten dienen gericht.
Men zal inlichtingen moeten verzamelen omtrent de huidige vraag naar
die bepaalde produkten in België en in de vreemde, omtrent de mogelijk-
heid van marktverruiming ; men zal moeten onderzoeken of wij in
Vlaanderen over de nodige, wellicht gekwalificeerde arbeidskrachtçn
beschikken, en waar die industrieën in optima voorwaarden kunnen
gevestigd worden. De rol van de Staat zou dus eerst een rol van inlichting
en voorlichting moeten zijn. Maar daar mag het niet bij blijven.
De onverschilligheid van de privé-sektor noodzaakt de Staat zelf hande-
lend op te treden, bijv. door gemakkelijker leningsformaliteiten toe te
staan, door een verminderde rentevoet in te voeren, door de investerings-
politiek van de overheidsinstellingen te koördineren en hen toe te laten
zelf participaties te nemen. Wie niet waagt, niet wint, zegt het spreek-
woord. Ook voor het logge Staatsapparaat is dit het geval: voor het
vraagstuk dat wij hier behandelen moet de Staat zekere risiko's durven
nemen.
De oplossing die wij voorstaan is natuurlijk een oplossing op lange
termijn. Zij veronderstelt tevens dat de regering eindelijk een gekoördi-
neerde politiek voor werkloosheidsbestrijding zou voeren en zou op-
houden kortzichtige gelegenheidsmaatregelen te treffen.
De industrialisatie van Vlaanderen zou daarbij vooral moeten gebaseerd
zijn op een doeltreffende inrichting van onze buitenlandse handel, op
een intens wetenschappelijk onderzoek en op een betere kwalifikatie van
onze arbeidskrachten.
Wat de buitenlandse handel betreft, moet vooral de prospektie van de
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vreemde markten op een degelijke en gekoördineerde wijze ondernomen
worden.
Het staat buiten kijf dat niet alleen vele ondernemingen, maar zelfs
federaties van sommige bedrijfstakken financieel niet in staat zijn derge-
lijke taak op zich te nemen. Het is een feit dat onze industriëlen be-
paalde gebieden in Afrika [ja, zelfs de Kongo], in Centraal- en Zuid-
Amerika en Midden-Azië volkomen hebben verwaarloosd.
Nu zijn die gebieden in volle ontwikkeling, ontwikkeling die door het
punt IV van Truman en de programma's voor technische bijstand van
de Verenigde Naties zal worden bespoedigd. Daar liggen ongetwijfeld
nog enorme mogelijkheden voor onze industrie, indien wij ten minste
ons ernstig willen inspannen.
Ook op dit gebied heeft de Staat een rol te vervullen. Het instrument
daarvoor bezitten wij: het is de Dienst voor Buitenlandse Handel. De
taak en de mogelijkheden van deze Dienst, die sinds een jaar volledig
georganiseerd werd, worden in vele kringen nog te weinig gewaardeerd,
om niet te zeggen onderschat.
In samenwerking met het bedrijfsleven en onze diplomatieke vertegen-
woordiging in de vreemde kan de Dienst voor Buitenlandse Handel,
door een intense propaganda voor de Belgische produkten in het buiten-
land, door het onderzoeken van de evolutie van de handel, en vooral
door een bestendige waarneming en prospektie der vreemde markten,
van enorme betekenis voor de ontwikkeling van onze industrie worden.
Wij moeten bij de organisatie van onze buitenlandse handel groots zien
en daarin het voorbeeld volgen van de vreemde landen, die hun handels-
instellingen aan de eisen van de tijd hebben aangepast.
Het spreekt vanzelf dat de privé-ondernemingen daarbij zelf een enorme
inspanning zullen moeten leveren, o.m. door zich op de hoogte te houden
van de techniek en van de verkoopmethodes, van de verzorging en de
vereiste kwaliteiten der Belgische produkten.
Een tweede belangrijk probleem lijkt ons dat van het wetenschappelijk
onderzoek. Het heeft immers geen zin voor nieuwe industrieën te ijveren,
wanneer dat aspekt uit het oog wordt verloren. België moet bij machte
zijn voortdurend de evolutie van de industriële techniek van nabij te
volgen, ten einde de Belgische industrie bestendig op de hoogte te houden
van de uitvindingen die op dit gebied gebeuren. Men denke bij voorbeeld
alleen aan de atoomenergie.
Naar de talrijke klachten te oordelen, die in bevoegde universitaire en
bedrijfskringen worden geuit, wil het ons voorkomen dat het in België
met het wetenschappelijk onderzoek niet schitterend is gesteld - zowel
wat de uitrusting als de technische staf betreft. Ook op dit domein moet
de regering een vooruitstrevende politiek voeren.
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Ten slotte weze nog het probleem van de kwalifikatie vermeld. Dat zal
vooral van belang blijken indien bij de industrialisatie van Vlaanderen
tot het invoeren van zeer gespecialiseerde industrieën mocht worden
besloten.
Toen in November 1949door het Steunfonds voor vVerklozen een speciaal
onderzoek werd ingesteld naar de kwalifikatie der jonge werklozen,
bleek dat op de 17.700 alsdan getelde volledig werklozen van - 20 jaar
[waaronder 12.600 uit Vlaanderen], 13.700 niet de minste beroeps-
opleiding hadden genoten.
Dit tekenend voorbeeld toont voldoende aan welke inspanning er op
gebied van het technisch onderwijs dient geleverd.

Sommige kringen staan nog andere algemene middelen voor om de
werkloosheid op te slorpen, maar zij lijken ons minder kans op sukses te
hebben. Zo kan de vermindering van de arbeidsduur alleen op inter-
nationaal plan overwogen worden. Zo ook zal moeten onderzocht worden
of de financiële last, die uit de verlaging van de pènsioenleeftijd zou
voortspruiten, door onze ekonomie kan gedragen worden.
Wij besluiten hiermede deze vluchtige schets over de toestand der werk-
loosheid in Vlaanderen. Wij hebben ongetwijfeld vele aspekten er van
onaangeraakt gelaten, maar wij hebben enkel de aandacht willen vesti-
gen op de hoofdfaktoren die het probleem der tewerkstelling domineren
en op de politiek die zij vanwege de Staat in samenwerking met het
bedrijfsleven impliceren.
Eerst wanneer van Staatswege tot verstrekkende strukturele, ekono-
mische hervormingen wordt besloten, ligt een oplossing voor de Vlaamse
werkloosheid in het verschiet.
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DE MENS IN DE SOVJETRUSSISCHE

LITERATUUR
(Slot)

Het spreekt nu vanzelf, dat de Russische literatuur, trouwens, de Rus-
sische cultuur in zijn geheel zich in de na-oorlogse jaren in steeds sterkere
mate van het westen isoleren moest. Er was geen enkele inspiratie of
stimulans te verwachten van een literatuur, waar het er in hoofdzaak om
te doen was, de mens uiteen te rafelen. Dit kon slechts leiden tot
versnippering van de wil en tot vertraging van het productieproces. Hier-
bij speelden natuurlijk ook nationalistische motieven een belangrijke rol.
Geen betere methode de vijand in eigen boezem te verslaan, dan hem
buiten de grenzen te bannen, naar "'Vest-Europa, en door de individua-
listische avonturen, waar men zelf zeker heimelijk naar hunkerde, voor
te stellen als uitingen van een Westerse, decadente kunst. Zodoende werd
het gevaar wederom geobjectiveerd en gemakkelijker bestrijd baar. Het
werd de Russische schrijvers duidelijk gemaakt, dat hem ieder zgn. cos-
mopolitisme zwaar zou worden aangerekend en het cosmopolitisme in de
vorm van aanbidding van het vreemde, is een oude Russische zonde,
waar reeds Poesjkin, en Gogol de spot mee dreven. De Russische litera-
tuur heeft eigen doelstellingen en een eigen taak en moet dus ook eigen
wegen kiezen. De Westerse romankunst heeft de Russen 'niets te bieden:
een roman van Sartre spoort niet aan om harder in de fabriek te gaan
werken; een toneelstuk van Eliot verleidt niet tot het besluit: 'Ik moet
morgen meer verrichten dan vandaag.' En op deze en dergelijke stel-
lingen steunt de Russische aesthetica van heden. De romanschrijver,
dichter en essayist Konstantin Simonow schreef enige tijd geleden: 'Voor
niets ter wereld zullen wij ons ideële standpunt opgeven over wat voor
boeken wij niet moeten en niet willen laten verschijnen. Want wij zijn een
socialistische samenleving aan het bouwen en wij voeden de mens op
tot deze samenleving, bij welke opvoedende taak wij volkomen be-
wust en weloverwogen de funeste invloed van de boulevard-literatuur op
de ziel van de mens zullen uitschakelen.' Onder boulevard-literatuur
verstaat Simonow de romankunst van het Westen en verder alles, wat
afleidt van de werkbank of van het bouwland.
Zo ontstond de Positieve Held, die geen vorm van het leven is, zoals dit
wordt geleefd, maar een vorm van de toekomst, zoals deze wordt ver-
wacht. Ik wil hem een schijnvorm noemen en wel een zich projecterende
schijnvorm, omdat hij duidelijk is bedoeld als een patroon, dat langzaam
door de tijd wordt ingevuld.
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Na 1945 is een stroom romaris en epische gedichten verschenen, die stuk
voor stuk als meesterwerken werden uitgekreten. En ik geloof wel, dat de
geestdrift voor deze boeken eerlijk en authentiek was. Dit enthousiasme
duurt evenwel precies even lang als deze boeken kunnen stichten, m.a.w.
reeds een paar jaar later, wanneer de maatschappelijke situatie anders is
geworden, als de alarmtoestand over is gegaan in een toestand van grote-
re economische veiligheid, zal heel veel van deze literatuur van meester-
werken veranderd zijn in een stapel onleesbaar geworden verouderde
rommel. Wanneer de kunst uitsluitend functionalistisch wordt opgevat
en de taak van het kunstwerk voor iedereen van te voren is vastgesteld,
kan het .niet uitblijven, of de resultaten vertonen een grote gelijkenis en
eenvormigheid. Reeds uit de gelijkluidende titels valt op te maken, dat
steeds dezelfde tonen worden aangeslagen, dat steeds dezelfde gestalte
door de boeken wandelt. Ik noem een voorbeeld. In 1948 verscheen een
bundel essays van Wladimir Fomenko, getiteld: Gewone mensen. In hetzelf-
de jaar zag een roman het licht van A. Soebotin, geheten: Eenvoudige
mensen, dan een lang episch gedicht van Njedogonow, getiteld: Eenvoudige
mensen. In 1949 verscheen een dergelijk gedicht van A. Koeljesjow, ge-
heten: Eenvoudige mensen, even later een roman van Iwan Aramilow met
de titel Het verhaal van een eenvoudig mens en een roman van Ignatow, ge-
heten: Het leven van een eenvoudig mens. Het is duidelijk, dat, als men het
zesde ofzevende verhaal over eenvoudige mensen heeft gelezen, men gaat
snakken naar iets gecompliceerdel's.
Over het onderwerp van de Positieve Held zal dan ook op een gegeven
ogenblik in de roman \veinig nieuws meer te vertellen zijn, indien men er
niet toe overgaat hem psychologisch te verdiepen, hetgeen onvermijdelijk
met zich meebrengt, dat men het aureool van volmaaktheid van hem af-
neemt, dat men de held kan laten falen van binnen uit, kortom, dat de
positieve held overgaat in de tragische held.
Wanneer in de kunst niet het spelelement bewaard blijft, wanneer niet
aan de vrije improvisatie de nodige actieradius wordt gegeven, als de
kunst niet het leven in zijn grilligheid en zijn verrassingen uit kan beelden
dan houdt men niets anders over dan eindeloze stromen bewijsmateriaal,
rechtlijnige betogen en onwerkelijke, vaak clichéachtige demonstraties van
een hypocritische braafheid. Een groot deel van de zgn. Christelijke
literatuur is op de klippen der stichtelijkheid gestrand, zo ook een aan-
zienlijk deel der Sovjet-literatuur. Maar zijn er dan geen symptomen
te ontdekken, die zouden kunnen wijzen op een zekere kentering?
Natuurlijk, indien wij morgen in de Prawda een annonce zouden lezen,
waarin de geboorte van de Tragische Held werd aangekondigd, zou dit
met niet minder gelijk staan dan dat er een revolutie had plaatsgehad.
Immers, het zou betekenen, voor wat de binnenlandse politiek betreft,
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dat men de held als voorbeeld tot navolging niet meer nodig had, dus dat
men de zware druk, die nu op de Russische cultuur wordt uitgeoefend,
zou hebben opgeheven. En voor de buitenlandse politiek zou het er op
duiden, dat de antithese tot het Westen zou zijn verdwenen. Ik wil hier-
mede zeggen, dat iedere verandering in de gestalte van de mens, die door
de Russische literatuur wordt uitgebeeld, bepaald wordt door de maat-
schappelijke omstandigheden. En de maatschappelijke omstandigheden
veranderen door toedoen van het dialectische levensproces, waar zij de
manifestatie van zijn. En dit proces is per slot van rekening machtiger
dan iedere dictatuur. Men kan allerlei theorieën over het leven ad absur-
dum voeren, maar niet het leven zelf. Zodra zich in het leven bepaalde
hypertrophieën voordoen, ziet men de krachten ontstaan, die correctief
zullen optreden. Ik wil een voorbeeld noemen. De bezitloze proletariër
wil de dictatuur, omdat hij alleen daarbij wel kan'varen. Maar zodra is hij
er wel bij gevaren, of hij verandert van status, hij wordt gezeten burger
of intellectueel, zijn geestesleven differentieert zich en hij gaat de behoefte
voelen naar schakering, naar bontheid, naar het spel, kortom, naar libera-
lisme. De enige werkelijke dictatuur is de oude slaven-maatschappij. Maar
als men bezig is, deze slaven welgesteld te maken, komt onherroepelijk het
moment, datde dictatuur uiteen valt. Wanneer men dit toepast op de hui-
dige Russische verhoudingen, kan men zeggen, dat de dictatuur zich zal
opheffen, zodra een algemene hoge levensstandaard zal zijn bereikt. Daar
in Rusland nu alle krachten gericht zijn op verhoging van het materiële
levenspeil, houdt dit in, dat ook alle krachten gerichtzijnopde uiteindelijke
desintegratie van de dictatuur, waaruit volgt, dat deze geen doel kan zijn,
maar een middel is. De uitspraak van Zjdanow, dat wij 'morgen niet meer
dezelfden zullen zijn als vandaag', doelt hierop en moet tevens betekenen,
dat men morgen aan een andere cultuur behoefte zal hebben dan vandaag.
Inderdaad is de materiële basis van het leven voortdurend aan het veran-
deren. Na de alarmtoestand der eerste na-oorlogse jaren is de economische
situatie zich langzamerhand aan het consolideren. Er bestaat geen twijfel
aan, dat zich wederom een welgestelde elite aan het ontwikkelen is, een
elite, - en daar gaat het om, - die meer en meer zijn stempel zal gaan druk-
ken op de culturele ontwikkeling, dikwijls in oppositie tot de door de Par-
tij bepaalde cultuurpolitiek. Het is opmerkelijk, hoe dikwijls in de romans
der laatste jaren de partij-functionaris op de korrdgenomen wordt. De
schrijfster Antonina Koptjajewa noemt in haar roman Iwán Iwánowitsj
de secretaris van het districtscomité van de Partij een bevroren stier; in
Fadejew's De Jonge Garde demonstreren de partijmensen een pnbeholpen
domheid; Valentin Katajew beschrijft in zijn nieuwe roman Alle macht
aan de Sowjets de partij-waardigheidsbekleders als primitieve wezens, enz.
Het heeft er soms de schijn van, alsof de in vorming zijnde elite-groepen
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van nieuwe intellectuelen, ingenieurs, bedrijfsleiders, wetenschappelijke
onderzoekers, met dezelfde geringschatting neerkijken op de Partij-func-
tionaris als de vroegere intellectuelen dit deden op de dorpspriester,
voor wie ook het dogma de camouflage van zijn onwetendheid was.
De Partij weet, dat, indien Sowjet-Rusland de kans krijgt zijn binnenland-
se welvaartspolitiek ongestoord door buitenlandse interventies voort te
zetten, het emancipatieproces van grote groepen van de bevolking on-
onderbroken verder zal gaan. De Partij zal dus àfmee moeten evolueren,
àf wel zij zal in steeds grotere botsingen komen met deze groepen, die
over de middelen gaan beschikken om van het leven zulke zaken te ver-
langen, die wij luxe noemen. Het doet er in dit verband niet toe, of deze
elite uit enkele duizenden, of uit millioenen bestaat, het gaat er slechts
om, ofzij, en in welke mate zij de cultuur zal kunnen beïnvloeden. Allen,
die uit hoofde van hun beroep meer scholing hebben gekregen in het zelf-
standig denken, zullen, om een woord van Sigmund Freud om te keren,
'behagen in de cultuur' gaan scheppen. De eisen, die zij aan de cultuur
zullen stellen, kunnen bijvoorbeeld zijn: differentiatie in het mensen-
beeld, ontspanning door fantasie, uitbeelding van het persoonlijke con-
flict. Kortom, zij zoeken in de cultuur, wat de mens daar altijd in heeft
gezocht: het beeld van zichzelf. Er komt een tijd, dat zij belangstelling
zullen eisen voor hun psychische noden, het komt er maar op aan, hoe
lang de partij de uitspraak daarvan zal weten te bedwingen. Maar op een
bepaald niveau van welgesteldheid objectiveert de mens zijn leed; psy-
chische conflicten doen zich voor, zodra de mens over de luciditeit be-
schikt, die op te tekenen; eerst hij, die zijn materiële leven beveiligd heeft,
begint smaak te krijgen in de tragedie, in de van het sociale thema losge-
maakte psychologische roman, in de bekentenislyriek.
De schrijver Alexander Fadejew, wiens woord nog steeds veel gezag heeft,
uitte in een critiek op een toneelstuk de volgende klacht: 'Het sociale
conflict is reeds in de derde acte opgelost, maar het persoonlijke conflict
tussen de held en zijn vrouw wordt nog in de vierde acte voortgezet.'
Fadejcw heeft het zo niet bedoeld, maar deze uitspraak is de bondigste
formulering van de huidige stand van zaken in de Sovjet-literatuur,
die ik ken. Inderdaad, het persoonlijke conflict wordt voortgezet. Het
probleem van de liefde, niet de abstracte liefde tot het vaderland, of
voor een bepaalde idee, maar de concrete liefde tussen mens en mens,
tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, begint meer en meer in
het centrum van de roman te treden. Dit blijkt uit de reeds genoemde ro-
man Iwán Iwánowitsj van Koptjajewa met het thema, waar de critiek
haar op aanviel, van een jonge vrouw, die van haar man wegloopt; ofuit
de nieuwe roman van de populaire schrijver W. Kawérin, geheten: Een
open boek, een verhaal, dat meteen inzet met een duel tussen twee scho-
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lieren om een meisje en dat overloopt van intriges, driehoeksverhoudin-
gen en, zoals de critiek zei, verhoudingen van nog veel ingewikkelder geo-
metrische samenstelling. Wie dit boek leest - het verscheen verleden jaar
in het leidende Moskouse maandblad Novyj Mil' - zal misschien enige
malen op de titelpagina controleren, of hij wel een Sovjetroman onder
handen heeft, zozeer is dit boek geschreven voor een ander publiek dan
dat van de mensen, die 'morgen meer moeten verrichten dan vandaag'.
Natuurlijk werd het door de critiek zeer ongunstig ontvangen, maar
was het reeds in het meest prominente literaire maandblad verschenen.
Ook de romans van de belangrijkste Sovjetrussische schrijfster na de oor-
log, Vera Panowa, behandelen het persoonlijk conflict en zij beeldt de
mens uit, niet als een afgewerkt product uit een geweldige fabriek van
mensen, maar als een levend wezen, waarin trouw, verering, jaloezie,
. haat; passie, medelijden en al dergelijke krachten de ziel tot een drama
vol spanningen maken, een drama, dat zich op een geheel ander niveau
voltrekt dan dat der physieke en morele Inspanningen terwille van nieuwe
landbouwondernemingen, geestdriftwekkende oogsten, industriële re-
cordprestaties enz. Vera Panowa's drie laatste romans ontvingen in drie
opeenvolgende jaren de hoogste literaire onderscheiding, de zgn. Stalin-
prijs. Maar het zijn typische boeken voor een nieuwe klasse van welgestel-
den, van gevestigde lieden, van intellectuelen en specialisten, van fabrieks-
directeurs en bedrijfsingenieurs, omdat deze werken zich bezighouden
met hun problemen. Zij gaan niet over dagloners in de havens, niet over
de loonarbeiders in de fabrieken, niet over de 'eenvoudige mensen',
maar over de bedrijfsleiders met hun zakelijke problemen, over hun
vrouwen en vriendinnen, over hun kinderen, hun liefhebberijen, hun
privé-kantoren, hun auto's, hun machtsposities, kortom, over de in vaste
posities bevestigde economische bewindvoerders en hun persoonlijke pro-
blemen. Dat deze romans door prijzen werden onderscheiden, de toeken-
ning waarvan immers altijd door de Partij moet worden gesanctionneerd,
- is dat misschien een aanwijzing, dat de Partij deze nieuwe elite als
groep erkent en het zijne geven wil? Ik geloof het wel, omdat het juist de
'managers' zijn, die zo vaak als de ideale Sovjetburgers worden voorge-
steld, veel vaker dan de bescheiden fabrieksarbeiders. De held is even-
wel niet meer de massa, maar de zich onderscheidende enkeling.
De Sovjetliteratuur ontwikkelt zich dus hoogstwaarschijnlijk meer en
meer in die richting, waarin de gevestigde intellectuele middenstand de
toon aan zal geven, waarin het credo van de burger, - in de betekenis, die
Thomas Mann aan dit woord heeft gegeven, - zijn stempel zal drukken
op de cultuur. De moderne Russische fabrieksdirecteur, de ingenieur,
de diplomaat, de rijkgeworden schrijver of kunstenaar, de dokter of
advocaat, de officier van het Rode Leger, al deze mensen, die in eigen
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auto's rondrijden, die eigen huizen bezitten, over huispersoneel beschik-
ken, wier vrouwen hun kleren volgens modeplaten laten maken, wier
kinderen eigen studeervertrekken hebben, al deze mensen, die zich aan
een persoonlijk leven kunnen vergasten, vormen een grote groep, die door
andere geestelijke factoren zal worden geboeid dan de arbeider, die zijn
acht uren aan de machine moet staan, de boer, die het zware werk op
het veld verricht, of de chauffeur, die 's ochtends zijn directeur naar de
fabriek rijdt. Maar in het proces van differentiatie tussen beter en minder
geslaagden en daardoor tussen hoger en lager gesitueerden met de daar-
aan overeenkomende diversiteit van culturele manifestaties zullen in
Sovjet-Rusland ook de hoogst gesitueerden en de best geslaagden altijd
de volle last van de hun opgelegde maatschappelijke verantwoordelijkheid
blijven dragen. De rentenier blijft een maatschappelijk onmogelijk type
en even onmogelijk blijft de kunst, die bij uitstek de kunst des renteniers
is: de kunst terwille van de kunst, het l'art pour l'art principe.
Liberalisme, verdraagzaamheid, humanisme zijn kwaliteiten van verfij-
ning, die organisch moeten groeien en die dikwijls uit donkere tijden van
Sturm und Drang opkomen. De vrijheid is niet iets, waar men recht op heeft,
maar een goed, dat veroverd moet worden, en dat nimmer bestaan kan
zonder innerlijke discipline. Dit betekent, dat de vrijheid tot iets vooraf-
gegaan moet worden door de vrijheid van iets, d.W.Z. door het zich
bevrijd hebben van egoïsme, kleinburgerlijke bekrompenheid en zelf-
tevredenheid. In het Rusland van heden bevindt men zich nog steeds in
het tweede stadium, in dat van de discipline, in het zich bevrijden van de
mens uit het slakkenhuis van zijn benepen zelfzucht. Hier in het Westen
bevindt men zich over het algemeen het liefst in het eerste stadium, dat
als een recht wordt opgeëist, zonder ooit veel aandacht aan het tweede te
hebben besteed. Vandaar het beeld van de huidige Westerse cultuur van
vrijheid zonder ruggegraat, van vrijheid, die afgronden tussen de mensen
en groepen schept inplaats van banden. De Russische mens, gestaald door
de discipline der vrijheid-van-iets, zal eens de vrijheid-tot-iets, tot het
zelfstandig denken en tot het oorspronkelijk, creatief handelen hebben
veroverd en als enkeling in harmonie zijn met de gemeenschap. Dit al-
thans is het geloof, dat millioenen mensen bezielt, het geloofin het leven,
dat ondanks al zijn bittere tegenstrijdigheden, goed gevonden wordt.
Men heeft in Sovjet-Rusland in de jaren na de grote oorlog veel gesproken
over het geluk. En dat niet alleen om de klacht van wanhoop te overstem-
men over het in de oorlog teloor gegane, maar eenvoudig, omdat men
zich jong voelt en vitaal, omdat men zich meester voelt van de toekomst.
Aldus is voor de jonge mens de hoofdfiguur, die hem uit de huidige
literatuur tegemoet treedt, d.W.Z.de mens zoals hij isen tegelijk, zoals hij
moet zijn, feitelijk geen probleem. Want hij herkent hierin zichzelf.
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Het zijn geen cojfeelzouses, waarin de Londense dichters, acteurs, straat-
dieven, smulpapen, populair doende hoftypes en op snedigheidsduels be-
luste edellieden omstreeks de jare 1600 in Londen elkaar zoeken en vin-
den, om de doodeenvoudige reden, dat de koffie pas in de loop van de
17e eeuw inburgerde, en haar naam gaf aan die sociale instellingen, die
dikwijls pas echt schijnen te zijn, als zij een minimum van comfort aan
een maximum van gezelligheid paren. En gezellig moet het inderdaad
zijn geweest in de taverns en alelzouses van Shakespeare's dagen, die trou-
wens in hun soort en opzet aloud waren en een voortzetting vormden
van wat in de middeleeuwen onder de naam van inn of cookslzop de ko-
mende en gaande man had getrokken.
Mochten de geniale Bill en zijn kornuiten van plebejischen of aristo-
cratischen huize dan ook niet gezegend zijn met de geestkrachtige ver-
rukkingen van almokka (de eerste koffie kwam werkelijk uit Arabië) - zij
konden een hele gallon wijn krijgen voor twee shilling, en als ze platzak
waren, hetgeen een oude kunstenaarskwaal schijnt te zijn geweest, was er
altijd wel een beurzensnijder (de zwarte handelaar dier dagen) of een
hoogedelgeboren heerschap te vinden, die over meer contanten beschikte
dan de gesjochten artiesten, en bereid was, zijn kennismaking met lieden
van talent en geest in de vorm van een alcoholisch onthaal te betalen.
Kortom, koffie of geen koffie, men zat bijeen en had het gezellig; men
hield de keel gesmeerd, de stemming er in en elkaar of de gulle gastgevefs
finaal voor de gek. Overigens moet men, naar het schijnt, afstappen van
de voorstelling, die een al te overhaaste vergelijking met de 'koffie' huizen
onzer dagen ons zou kunnen opdringen. Shakespeare en zijn vrienden
waren maar zelden in de olie; en het heeft er dus veel van, of met het
opkomen van de bohémien, deze tandknersende individualist aan de
zelfkant der 1ge- en 20e-eeuwse samenleving, de geestigheid van oudere
generaties meer en meer voor de heerschappij van geestrijke dranken is
gezwicht.
Er bestaan van die steden, waar kunstenaars en het loszinnige volkje,
dat hen als niet nader te noemen parasitaire gediertjes omzwermt, maar
één naam weten te noemen, als het om een oord van gezelligheid gaat.
Voor de kunstzinnige intelligentsia van Londen A.D. 1600 - we houden
ons voor het gemak maar even aan dat jaartal - was die keuze niet zo
eenzijdig beperkt. Integendeel, cr bestond, als men het zo wil noemen,
een ware 'verbijstering in de keuze', want alle taverns schijnen hun be-
paaldelijke bekoring te hebben gehad. Shakespeare zelf noemt in zijn
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stukken de Boar's Head in.Eastcheap (Henry the Fourth) en Pegasus in
Cheapside, die hij dus alvast van nabij heeft gekend. Maar wij weten uit
de min of meer schandaleuze kroniek van het kunstwereldje der Londe-
naren, dat hij en de dichters-toneelschrijvers Ben Jonson, Francis Beau-
mont, Jolm Fletcher, Carew, Donne, Sclden en anderen geregelde clubs
hadden in The Mitre, Bread Street, en later nog in de vermaarde Mermaid,
dat ettelijke deuren verder in dezelfde rooi!ijn lag. Waren de heren wer-
kelijk in een stemming, om na weken van hard schrijven, spelen en debat-
teren de blommetjes eens in alle feestelijkheid buiten te zetten, dan kon-
den zij voor een hartige dronk terecht in de Holbornse Dagger (niet te
verwarren met de gelijknamige kroeg in Cheapside). The Dagger in
Holborn was tevens een vermaard speelhol, en het i~ niet bekend, of
William Shakespeare en zijn makkers daar naar toe gingen, om een
flinke pint te drinken, er van hun zuur verdiende shillings te worden
afgeholpen, of alleen maar om studie te maken van het fameuze mensen-
slag, dat blijkbaar sinds de oudste dagen van het privébezit zijn voordeel
heeft getrokken uit de al meer toegespitste arbeidsdeling, door zich uit-
sluItend bezig te houden met het oplichten en uitschudden van sensatie-
zoekers, argeloze buitenmannetjes of dobbelmaniakken wie het niet sche-
len kan, of er met eerlijke of valse stenen wordt gegokt, zolang er maar
spanning en avontuur in het spel zit. Aangezien het echter bekend is, dat
Shakespeare er een hardnekkige spaarzaamheid op na heeft gehouden,
die hem aan het eind van zijn leven in staat stelde, ettelijke huizen en
landerijen in zijn geboorteplaats te kopen en daar als lid van de kleine
landadel terug te keren, moet men wel tot de slotsom komen, dat het
waarschijnlijk in de eerste plaats de behoefte aan mensenstudie is geweest,
die Shakespeare naar dergelijke min of meer hachelijke oorden dreef.
Mensenstudie boden de Londense taverns natuurlijk in grote veelzijdig-
heid, want de uiteenlopende verscheidc.nheid der mensenrangen en -soor-
ten weerspiegelde zich, als men een kroeggedicht van de ietwat later op-
tredende Thomas Heywood geloven moet, vrij secuur in de soort wijn-
huizen, die hun bekoorlijke uithangborden in de wind lieten knersen. De
kleine edellieden zochten het in The King's Head, en de grote in The
Crown... ; maar waarom zou m~n Heywood zelf niet even aan het woord
laten? Is hij misschien niet helemaal authentiek, hij is in elk geval ver-
makelijk, en zijn dichtstukje bewijst zeer zeker, dat het een toneelschrijver
niet hoefde te ontbreken aan gelegenheden, om de I7e-eeuwse mens in
zijn klasse- en gemoedsvariaties van dichtbij te leren kennen:

The Gentry to the King's Head,
The Nobles to lhe Crown,

The Knights unto the GoldenFleece,
And to the Plough, the Clown.
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The Churchman to the Mitre,
The Shepherd to the Star,
The Gardenel' hies him to the Rose,
To the Drum the Man of war.

To the Feathers Ladies you! The Globe
The Seaman doth not scorn!

The Usu rel' to the Devil, and
The Townsman to the Hom,

enz. enz.
Laten wij ons trachten voor te stellen, hoe Shakespeare en zijn kring een
avondje in een dergelijk Londens 'café' hebben gesleten; en wij kunnen
daarbij niet beter en der traditie getrouw handelen, dan wanneer wij met
een onzichtbaarmakende kap op het moderne hoofd de dramaturg en
toneeldirecteur volgen op zijn weg naar The Mermaid, Het Zeemeermin-
netje, dat voor de kennis van Shakespeare's dagelijks leven al legendarisch
is geworden.
Het is laat op de najaarsdag. Des middags is er in Shakespeare's schouw-
burg een kroniekstuk van zijn hand gespeeld, misschien wel Henry the
Fifth, waarmee hij zijn gedramatiseerde geschiedenis van de Rozenoor-
logen besloot. Hij is opgetreden als de onvermoeibare regisseur en heeft
nog enige tijd nagepraat met zijn acteurs, om hen te wijzen op de kleine
vle~es, die bij de volgende voorstellingen van hun uitbeelding der karak-
ters dienen te worden geschuurd. Des middags tijdens de voorstelling
heeft het al een paar maal geregend, en nog steeds rollen de wolken zwaar
over Londen, de duisternis balt zich samen als rook. Natuurlijk is het
uitkijken; achter dat muurtje, om die gindse bocht bij het niet te stevige
bruggetje kan een straatrover loeren; en al is Bill Shakespeare niet zo
dom, de recette van deze dag op zak te dragen, hij is op zijn zelfverdiende
zakgeld en in elk geval op de wijze, waarop hij er van afwenst te raken,
gesteld.
The Mermaid is een oude taveerne, die - de reden van die dingen weet
men nooit precies - sinds enkele jaren voor hoge heren en vrijmoedige
dames, die des avonds in elkaars beschermend gezelschap makkelijker
over de straat kunnen dan een eenzaam voetganger, tot een uitverkoren
plek geworden, waar men dichters en toneelspelers in hun privé bestaan
kan treffen. En nu heeft Sir Walter Raleigh, soldaat, koloniestichter en
poëet, deze boeiende hoveling van Elizabeth, in wie zich voor Shakespeare
de glans van het middeleeuwse ridderwezen met de durf van een nieuw
ontdekkerstijdperk verenigt, de Mermaid gemaakt tot het vaste trefpunt
van een kring, die daar elke eerste Vrijdag van de maand bijeen komt.
Shakespeare is blij, als hij het uithangbord hoort knersen in de herfst-
wind, en schemerig het rood geverfde stuk latwerk onderscheidt, dat ook
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onbekenden in deze stad op het bestaan van een wijnhuis wijst. 'Praatjes,
die naar het rode latwerk rieken', zo zal hij in The Merry Wives of Windsar
bij monde van Falstaff het kroeggepraat van een Pistol laten smaden.
Maar er worden in de Mermaid ook nog andere dan kroegpraatjes ver-
kocht.
Gelukkig, hij is onder de luifel aangeland zonder overlast van straatge-
boefte te hebben ondervonden. Mogelijk is het altijd, dat men straks op
de gezondheid drinkt van een vreemde gast, die u bij het naar huis gaan
inhaalt en de rest van uw beursinhoud in zijn zakken doet verdwijnen -
door bedreiging met evenementen, die niet bevorderlijk zijn voor de ge-
zondheid. In zo'n geval kan men beter geven dan nemen ... De jl.1ermaid
is een diepe, lage, donker gewalmde ruimte; om de gepleisterde schouw
staat een bastion van hout en turf, dat door de tapknechten in de loop
van de avond met de voet naar voren wordt geduwd, tot het in hoogte en
diepte door het vuur is verteerd. Toortslicht danst met kromme sprongen
over de tafels. De in lood gevatte ramen glinsteren blauw. Aan een van de
wanden hangt nog steeds het malle koperen prentje van de gedresseerde
olifant Mahomet, die een paar Turken enkele jaren voordien in Londen
hebben vertoond. - Als Shakespeare het trapje opgaat naar de kleine
verhoging, waar de tafels en lange, smalle bankjes staan, hobbelt de
manke gérant, alias vintner, snel bij de haard vandaan, om hem te verwel-
komen en hem van zijn natte mantel te ontlasten. De vint nel' draagt
platte, glimmende schoenen, ten teken dat hij qua stand tot de shop-
keepers behoort; want wie bij wil zijn in de mode, en tegelijk zijn maat-
schappelijke onafhankelijkheid naar buiten toe ten toon spreiden, draagt
laarze~. Voor de rest is er veel kans op, dat deze verachte kroegbaas
finantieel gesproken ettelijke van de snobs en gentleman-artiesten in zijn
zak kan steken; veel kans ook, dat hij na een leven van buigingen en
nederigheid met een fiks kapitaaltje naar het platteland zal verdwijnen,
en daar wieweet nog in de gentry wordt opgenomen; terwijl er bij zijn
voormalige clientèle zijn, die voor schulden de nor ingaan, of hun grijs-
heid zullen moeten voeden met de kruimels der liefdadigheid, die van de
tafels der rijke soortgenoten vallen ...
Er zijn nog maar weinig gasten, want dit is het uur der maaltijden en de
meeste leden van de literaire club zijn getrouwd en gebruiken hun
avondeten thuis, dit in tegenstelling met onze dichter, die weliswaar in
het verre Stratford-on-Avon een wettige ega en officieel kroost heeft,
maar al sinds een jaar of tien als vrijgezel in Londen leeft. Shakespeare
begint de avond dan ook met het leggen van een stoffelijke grondslag voor
mogelijke latere geestelijke activiteiten; men houdt bij particulieren en in
de taveernen van een stevig maal. Zo duurt het niet lang, of Schele Harry,
de oudste van de bedienden, dist de dichter een menu op, dat hem na de
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bezige dag en de natte wandeling over de avondstraten aanmerkelijk op-
montert. Behalve een hoofdschotel van wildbraad worden hem nog een
paar kleinere vleesgerechten voorgezet; na het vlees volgt de pastry ofwel
gebak, gevolgd door kaas en een kruidig vruchtenschoteltje, in welks ge-
varieerde samenstelling o.a. olijven en citroenen voorkomen, hetgeen er
allemaal op wijst, dat de Britse Eilanden in druk verkeer staan met de
Levant en de Middellandse Zee. Het stevig en smakelijk maal wordt ver-
zoet door een kannetje Canarische wijn; en Shakespeare kan, op her-
haalde vragen van Schele Harry, of het eten hem naar de zin is, steeds
met volle mond antwoorden, dat de keuken van de Mermaid haar voor-
treflèlijke roep onder alle omstandigheden handhaaft. Al te intiem moet
men met Schele Harry overigens niet worden, want het taveerneperso-
neel behoort in deze tijd tot een mensensoort, dat sociologisch gesproken
niet heel ver van gewone gauwdieven en oplichters afstaat. De heren
houden er een eigen rekenkunde op na, zo spot Shakespeare in een der
volgende jaren in zijn Troilus and Cressida)' en hij werkt nu juist aan een
lichte comedie, die waarschijnlijk de titel As you like it zal krijgen, en
waarin de dichter het schrander Celia'tje tegen Rosalinde van leer laat
trekkcn omtrent de standvastigheid van minnaars-eden: 'De betuigingen
van een aanbidder zijn niet meer waard dan het woord van een tap-
knecht; zij bevestigen allebei, dat de afrekening niet kloppen zal.' Maar
goed - geven en nemen, zolang het niet te bont wordt!
Shakespeare is nog niet helemaal klaar met zijn maaltijd, of de vintner
haast zich al, een nieuwe klant te begroeten. Het is de jeugdige, ietwat
statige en naar het mystieke neigende John Donne, secretaris van de
Lord-Zegelbewaarder, een der nieuwelingen in de kring, en zelden af-
wezig. Hij nadert Shakespeare afgemeten, zoals dat nu eenkeer bij zijn
uiterlijke natuur hoort, maar tegelijk vol van bedwongen geestdrift en
zichtbare bewondering. In deze jonge dichter leeft onder een grote vorm
cen even groot gemoed en een kracht van verbeelding, die hem in de
dramaturg een meester doen zien, zoals Londen ze maar bij uitzondering
heeft. Hij verzoekt vol hcusheid, of hij aan de dis mag aanschuiven; en
reeds zijn ze in een gesprek verwikkeld, als de bezoekers met al korter
tussenpozen binnenlopen. De eerste isShakespeare's nieuwe komische ac-
teur, Robert Armin, die de algemeen bewonderde Will Kemp heeft ver-
vangen, maar de narren en clowns al met zoveel geniale zwier weet te
spelen, dat hij alle kans maakt, zowel bij de fijnproevers als het grote
publiek de faam van Kemp op zij te zullen streven. Hij trekt als een van
de belangrijkste acteurs van de troep een groot tractement, en hij voelt
zich daardoor en met zijn onbetwistbaar talent geenszins de mindere van
de rest van het gezelschap, waar men over toneelspelers ruimer denkt
dan de gemiddelde Londenaar. Hij heeft nog een paar jonge collega's bij
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zich, die de vrouwenrollen plegen te spelen, en die nu hun jeugdige facie's
uit een waar windsel van dassen wikkelen, want het rauwe weer en de
bijtende natte zeewind zijn niet bevorderlijk voor het in standhouden
van een maagdelijk blanke complexie, al blijft de schminkdoos natuurlijk
een onontbeerlijk redmiddel. De jongelui, die enkele uren geleden nog
een welgemeende, maar niet malse critiek van hun toneeldirecteur heb-
ben moeten incasseren, doen, voor zij met Armin aan een van de lange
zijtafeis schuiven, uiterst hoofs en onderdanig tegen Donne en" Shakes-
peare, en worden vriendschappelijk beantwoord; want de toon, die na
het werk onder de clubleden heerst, is er een van ongedwongen gelijk-
heid, en gezag berust hier op andere maatstaven dan in het maatschap-
pelijk bestel... Shakespeare wenkt Schele Harry, die de tafel van Armin
en de jonge snuiters aan zijn metgezel George heeft moeten overlaten,
en laat zich water en een servet brengen, om de smetten van wildbraad,
olijven en gebak van de vingers te wassen. Hij is nauwelijks klaar met dit
slotritueel van zijn maal, of daar duikt al weer een schrijvend genie in
de Mermaid op.
Ditmaal is het Ben Jonson, een van de grilligste en geestigste karakters
van dit cenakel. Hij is huursoldaat geweest in Vlaanderen, keerde naar
Londen terug, werd acteur, begon stukken van oudere en onbekende
schrijvers voor toneel te bewerken en merkte, dat hij het zelf eigenlijk
veel beter kon. Hij heeft een verwikkeld, wild temperament; hij heeft
vroeger eens een kunstbroeder in een duel gedood, maar na zijn vrij-
spraak is hij toch ietwat gekalmeerd. Nu begint zijn faam snel te groeien.
Hij heeft ettelijke karakter-co medies op zijn naam staan, maar hij wil
eigenlijk, net als Shakespeare, grote tragedies schrijven; en Ben J OllSon
bezit zoveel talent, dat het hem zeker een keer zal lukken. Hij begroet de
aanwezigen op zijn uitbundige, joviale manier en krijgt van alle zijden
de collegia alste opmerkingen ten antwoord. Hij slaat een arm om Shakes-
peare heen en vraagt hem naar de comedie: vordert het stuk? Maar
Shakespeare is een tikje terughoudend, want het werk is nog lang niet af,
en de dichter houdt er niet zo erg van, om van zijn plannen te spreken
(dit in tegenstelling met de roodharige Ben zelf, die een open boek is voor
zijn vrienden).
JOllSon, Donne en Shakespeare vervolgen nauwelijks het gesprek, of
er verschijnen nog meer leden van de kring. Nu is het George Chapman,
de stille, door vele tegenslagen geplaagde dichter, die tracht te woekeren
met zijn klein talent en van zichzelf heel goed weet, dat hij niet in de
schaduw van Shakespeare en J onson kan staan, en dat zelfs de jonge
Donne hem alras zal overtreffen. Maar er is één ding, dat hem bij alle
beslommeringen en broodzorgen het hoofd boven water doet houden.
Hij heeft een uitgebreide studie gemaakt van de klassieke talen, en sinds
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lange tijd zwoegt hij op een vertaling van de Homerische gedichten, zon-
der dat zijn geestdrift afneemt. Ja, zijn geestdrift is zo groot, dat hij als
vertaler veel meer schoonheid schept dan als oorspronkelijk dichter. De
terughoudende, beminnelijke man wordt door zijn vrienden met hartelijk-
heid begroet, want dank zij hem zijn er ettelijken onder hen - en daarbij
hoort ook Shakespeare - die een denkbeeld krijgen van de antieke wereld,
en die Chapman daarvoor een bizondere dankbaarheid toedragen.
De Mermaid begint vol te lopen, want ook het aantal niet-literaire gasten
neemt toe, en Schele Harry en George hebben al handen vol werk, om
hun klantschap te bedienen. Terwijl de gesprekken tussen dichters en
acteurs op volle gang raken, voegen zich nog meer leden bij de literaire
tafel; daar is Thomas Dekker, de toneelschrijver, die in zijn jonge jaren
bij een schoenmaker in de leer is gedaan, maar als zovelen betoverd werd
door de glans en poëzie van het theater; hij is trots op het onbeheerste,
avontuurlijke van zijn aanleg, waarin hij iets weg heeft van Jonson,
maar hij is milder, 'steeds bereid' (zegt een tijdgenoot) 'tranen te ver-
gieten met de onfortuinlijken en in te stemmen met de simpele vreugde
van het simpele volk'. Zijn tegenpool is een jonge, rumoerige snuiter, die
vol bombastische en doorgaans nogal vulgair uitvallende fratsen steekt,
John Marston, maar hij is zo'n fanatiek bewonderaar van Jonson, dat
men hem maar duldt in deze kring, waar Jonson zijn rauwe uitvallen
steeds weet te temperen; en Marston kijkt zijn voorbeeld altijd zo naar
de ogen, dat het voor de anderen vaak een bron van vermaak is, hem bij
die gedaanteverwisselingen gade te slaan.
Bij de toneelspelers gaat een hoera'tje op, als een van hun gilde de
Mermaid betreedt en zijn elegante verschijning uit de dikke wollen mantel
pelt: Edward Alleyn, leidend acteur van de troep, die onder bescherming
staat van de Lord-Admiraal. Hij is een van de beroemdheden van Lon-
den, en heeft in zijn manier van optreden en spreken, ook in het dagelijks
leven, de grandezza en het gemak van een man, die gewend is, met nobele
gevoelens te spelen en daarbij door een schare van bewonderaars te wor-
den aangegaapt. En zo wordt van lieverlede de kring afgerond - men
wacht nog slechts op de officieuze voorzitter, sir Walter zelf, die van het
koninklijk paleis moet komen. Maar men wacht niet op hem, wat de
conversatie betreft, - en hoe ontwikkelt zich deze!
Voor een schrijver van historische romans biedt zich hier een schitterende
kans, om enkele van de schranderste en begaafdste lieden in Londen, ja,
men mag wel zeggen in het Europa dier dagen, aan het woord te laten
komen. De kroniekschrijver van het alehouse, die zijn best doet, zich
louter en alleen te baseren op grijpbaar materiaal, kan alleen bij benade-
ring gissen, waaruit de inhoud van de gesprekken bestaat. Zeker is het,
dat de grote passie van alle aanwezigen het toneel en de toneelpoëzie is.
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Honderduit kan men over een drama, een bepaalde dichterlijke passage,
een rol,ja een of andere ondergeschikt schijnende wending spreken; voor
de dichter is niets ondergeschikt. Iedereen uit zijn mening, en de vak-
kennis van deze mannen is wel zo groot, dat er geen slagen in de ruimte
worden gedaan. De schitterende dramatische lectuur van deze periode
doet haar voordeel met de opmerkingen, die in de vriendenkring worden
geplaatst. Er is verder waarschijnlijk wel steeds een van de aanwezigen,
die een manuscript op zak heeft, dat hij denkelijk niet alleen tot groot
genoegen van zichzelf, maar ook van de aanwezige kunstenaars, en zelfs
van de man van de straat, die de Mermaid binnenwipt, voorleest. Want
de passie voor het toneel heeft zich immers meester gemaakt van alle
standen; terwijl veel van de verfijnde poëzie de gemiddelde burger en
burgeres ontgaat, en de literatuur in haar exclusieve zin bezit blijft van
een kleine uitverkoren groep, dringt de poëzie, die van de planken komt,
door haar aanschouwelijkheid, zintuigelijkheid diep in het bewustzijn
van de alledaagse toeschouwer door; zij begrijpen die, zij willen er steeds
weer door worden meegesleept.
Zo is het mogelijk, dat Ben J onson op een avond als deze zijn geliefkoosde
theorie ontwikkelt - dit meestal met een schuins oogje naar Shakespeare,
die niet veel zegt, maar glimlacht, want Ben's denkbeelden, die afwijken
van de zijne, doen aan hun vriendschap niets af. Ben Jonson is tegen het
voorstellen van onmogelijkheden op de planken, die hij zelf 'potsierlijk'
noemt, maar waar Shakespeare nooit bang voor is geweest: veldslagen,
natuurrampen, zeestormen, het snel zich verplaatsen van personen en
handelingen, dat alleen wezens met een bovennatuurlijke macht zich
zouden kunnen veroorloven. Daarmee, beweert Jonson, tekent men
monsters, géén natuurlijke mensen. En Ben Jonson, die in het dagelijks
leven veel meer vol streken en boertigheden zit dan Bill Shakespeare,
tikt met de knokkels op tafel en zegt, dat een comedie het zonder narren
en zotte figuren moet kunnen stellen, omdat de ware comedie die is,
waarin de menselijke zwakheden en dwaaf,heden zo voor zichzelf dienen
te spreken, dat men geen bu/loons nodig heeft, om dat leven interessanter
te maken. - Waarschijnlijk protesteren hier de toneelspelers, Armin voor-
op, dat Ben hun blijkbaar het brood uit de mond wil stoten: bestaat het
leven niet uit alle soorten karakters, alle verscheidenheden van het genus
mens? En nu kijken ze allemaal naar Shakespeare, die kennelijk het
mikpunt is van de J onsoniaanse aanval. Maar de dichter klopt zijn oude
vriend, wiens blijspel Every Man in his Humour hij in zijn eigen schouwburg
heeft laten opvoeren, ja, waarin hijzelf een hoofdrol heeft vervuld, ge-
moedelijk op de schouder en zegt, dat de bekoring van het theater juist
daarin bestaat, dat men in deze kleine ruim te al het denkbaar mogelijke
kan laten gebeuren, en dat 's levens ongebreidelde veelsoortigheid op het
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prosecenium te brengen een van de zeldzame voorrechten is van de
dramaturg. John Marston, die ten allen tijde klaar staat, om zijn afgod
J onson bij te springen, vraagt spottend, of Shakespeare soms denkt, dat
Ben jaloers op hem is? Maar dit lokt zoveel rumoer uit, bij Ben zelf in de
eerste plaats, dat Marston zich grinnikend achter zijn buurman's rug
verschanst en zijn neus maar in de wijnkan steekt. John Donne, zelf een
kenner van de oudheid, informeert bij Chapman, of deze al niet een nieuw
boek van de Ilias heeft vertaald, en Chapman knikt bescheiden, waarop
een nieuw koor van stemmen opgaat, ditkeer met het gebod, om het voor
te lezen. Shakespeare vooral dringt daar sterk op aan, want hij denkt er
over, om na de comedie, die hij onderhanden heeft, een Trojaans drama
te schrijven, en hij is altijd begerig, meer bizonderheden omtrent de
Grieken voor Troje te vernemen. Chapman kleurt lichtjes en kucht een
paar maal in zijn krullenbaard, maar hij haalt, als het stemmen koor zich
met nog meer kracht verheft, een rol beschreven papieren uit zijn wam-
buis en vraagt om stilte.
Onder de gasten van de Mermaid, die zich al gespitst hebben om mee te
luisteren, ontstaat tijdens het lezen enige onrust. Dit hebben zij niet ver-
wacht, en zij vatten ook niet precies, waarin de zin van deze verzen
schuil t. Zij zien elkaar hier en daar schouderophalend aan, en een van
de types, die al enkele malen naar de gouden halsketting van de fatterige
Alleyn heeft zitten kijken met ogen, die net iets te dicht bij elkaar staan,
trekt de hoed over de ogen en houdt zich slapend. De anderen fluisteren
bij tussenpozen met elkaar, wat hun woedende blikken van de kunste-
naars-tafel bezorgt, waar men goed kan praten, maar ook goed luisteren.
Terwijl Chapman leest, gaat de deur open, en met een fikse herfstvlaag
komt een cavalier naar binnen, die onmiddellijk op de tenen gaat lopen,
als hij bemerkt, wie daar leest en wat daar gelezen wordt. De vintner holt
op zijn krakende schoenen naderbij, maar sir Walter Raleigh geeft hem
kortaf een teken, dat hij zich koest moet houden, helpt zichzelf uit de
mantel, en schuift behoedzaam aan een zijtafel, waar de jonge acteurs
zitten, die zich haasten, plaats te maken. Chapman is zo vervoerd door
zijn voorlezing, dat hij de komst van de letterkundige schutspatroon niet
eens heeft bemerkt. Als hij ophoudt, schrikt hij dan ook op van sir Wal-
ter's krachtig handgeklap, en blijft ietwat verlegen met de papieren voor
zich op tafel zitten. .
Nu moet eerst sir Walter verwelkomd worden. Jonson en de toneelspelers
rammelen om strijd met de wijnkannen, die intussen leeggedronken zijn,
en Schele Harry en zijn maat snellen al naderbij, om ze te vullen: Anon,
anon, Sir!, hetgeen het Elizabethaanse synoniem is voor het onsterfelijke:
Kom bij u, meneer! - De kannen worden gevuld, en de beschermheer
van deze kring wordt staande en met een salvo van heilwensen toege-
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dronken, de tapknechten hanteren het krijt op de balk bij de keukendeur
en turven er in de algemene geestdrift maar een paar extra kannetjes bij -
ze zijn nu eenkeer onverbeterlijk -; en de bezoekers, die tijdens Chap-
man's voorlezing zoveel gedwongen stilte hebben moeten bewaren,
halen opgelucht adem. Nu komen de commentaren op de Homerus-
vertaling los. Ze zijn vrijwel zonder uitzondering vol lof, want niemand
haalt het in zijn hoofd om aanmerking te maken op het feit, dat Chapman
vijfvoetige, rijmende jamben bezigt inplaats van rijmloze hexameters, en
dat hij van de klassieke helden mannen maakt, zoals er op dat tijdstip
heel wat voor Engeland uitvaren, om koloniën in America te stichten,
Spaanse prijzen te kapen, en de wonderen van het Oosten aan de
kaden van de Theems uit de galjoenen te slepen en in de City uit te
stallen ...
De toortsen flakkeren, en worden ten dele al vernieuwd. De damp van de
doorregende mantels drijft in slierten onder de zoldering; met de turf-
smook de enige walm in de taveerne, want zo min als kofIiegeuren kennen
deze Londenaars nog de pijptabak. Het Anon, Sir! blijft als eentonige,
maar opgewekte begeleiding door de gesprekken klinken. De klokken van
Cheapside schijnen met al korter tussenpoos te luiden. Ten gerieve van
sir Walter wordt er nog enige tijd over poëzie gepraat, maar met het ver-
strijken van de avond nadert meer en meer dat ogenblik, vlak voordat
de wapenknechten van de schout door de straten gaan en de nachtwaker
het galmend signaal geeft om de lichten te doven, dat ieder van het ge-
zelschap zich uitslooft om al wat hij aan woordspelingen, geestigheden en
pikante verhalen in de afgelopen weken heeft gehoord of wie weet zelf
verzonnen, ten beste te geven. Het lachen en voetgestamp is nu haast niet
meer van de lucht. En het ogenblik zelf is hier ook moeder van snedig-
heden ; wie hier kaatst, moet de bal verwachten. Een tijdlang weet John
Marston met zijn ongezouten koddigheid de boventoon te voeren, maar
hij ziet aan het gezicht van sir \Valter, dat deze er op de duur een beetje
genoeg van krijgt, en daarvoor hoeft men waarachtig geen hoveling te
zijn. Allcyn en Armin improviseren een dialoog tussen een puritein en
een lichtmis, waarbij Chapman zo moet lachen, dat Dekker hem op de
rug klopt, bang, dat de ander in zijn vrolijkheid zal verschieten. En het
hoogtepunt van de avond komt, als Ben Jonson en William Shakespeare
elkaar met de wapens van hun spitsvondigheid bevechten. De gasten,
daar aan de voet van de verhoging, laten er zelfs hun pinten voor staan,
en de vintner loopt de keuken in en uit, omdat ook moeder de vrouwen
het dienstvolk achter de schermen voortdurend op de hoogte willen wor-
den gehouden van de dolle invallen der dichters, terwijl Schele Harry
en George elkaar bij elke geslaagde scherts zo hard stompen, dat ze mor-
gen blauwe plekken kunnen betasten. Bisschop Fuller, die een halve eeuw
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later in de fleur was en ijverig alle merkwaardigheden omtrent grote
Engelsen verzameld heeft, die hij nog achterhalen kon, schrijft over deze
duels van Ben en Bill, dat het veel weg had van een zeeslag tussen een
Spaans galjoen en een Britse oorlogsbodem. 'Master J onson was, als het
galjoen, hoger gebouwd in kennis, zeer solide, trager in zijn bewegingen;
Shakespeare was, juist als het Engelse krijgsvaartuig, minder omvangrijk,
maar lichter in de vaart; hij kon koersen op alle getijden, zich wenden en
keren, en voordeel trekken van alle winden door de paraatheid van zijn
geest en invallen.'
De nakomelingschap kan het alleen maar betreuren, dat er geen woor-
delijke verslagen van deze geestrijke tweegevechten bestaan; maar elk
stuk van Shakespeare wemelt haast van scènes, die ons tenaastenbij een
denkbeeld kunnen geven van de snelheid en de aard van het woorden-
spel, de burleske en fantastische sprongen die de humor maakte, de be-
weeglijkheid waarover men beschikte, de rake scherpte van elke treffer,
die werd geplaatst. Francis Beaumont, die enkele jaren later als opkomend
toneelspeler tot dezelfde kring zou worden toegelaten, heeft in een be-
rijmd epistel aan Ben J onson verklaard, dat er zoveel geest werd getapt,
dat men soms zou vrezen, dat geen der aanwezigen meer iets over zou
houden voor de rest van zijn leven en verder als domkop over de aarde
zou moeten wandelen. Ja, zo zegt Beaumont, er werd zo subtiel en vaar-
dig van over en weer geredekaveld, dat de hele stad voor drie dagen ge-
noeg zou hebben aan alda3.r opgediste welbespraaktheid; en als de bij-
eenkomsten gesloten werden, hing er nog zoveel slagvaardige humor in
de lucht, dat de volgende twee gezelschappen er wijs van hadden kunnen
worden, - al waren het ook platweg stommerikk~n.
De lezer mag met zijn fantasie aanvullen, wat de historie ons niet over-
brieft. vVant het uur slaat, waarop afscheid moet worden genomen van
het gezelschap in de Mermaid, al was het alleen, omdat hier van hen on-
geveer alles is verteld, wat de overlevering weet te vertellen. Men zou
zich bijvoorbeeld verder kunnen verbeelden, hoe J ohn Donne een wijs-
gerig sonnet voorleest, en hoe John Marston daar voor de vuist weg een
obscene parodie op weggeeft. Hoe Thomas Dekker en sir Wal ter Raleigh
om beurten hun best doen, Shakespeare aan het praten te krijgen over
zijn comedie, en hoe hij er niet meer van vertellen wil, dan dat het een
pastorale zal worden, waarin hij de geur van het Engelse bos met de zon-
neschijn van Arcadië wil mengen, en dat alles scherts en jeugd zal zijn.
En hoe de acteurs met de blanke complexies al beginnen te vragen, of er
rollen in zullen zitten voor hen, waarop de dichter, mild door de vriend-
schap en de wijn een paar maal knikt. Wij kunnen ons voorstellen, hoe
de loenzende gast, voor de komst van het gewapende wachtvolk op straat,
afrekent met de tapknecht en in de duisternis verdwijnt, hoogstwaar-
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schijnlijk met de bedoeling, zijn werktijd te beginnen. Wij horen nog,
voordat de vintner de roep van de nachtwaker herhaalt, dat het goede
volk van Londen vuren en lichten moet doven, een keer of wat het Anon,
Sir! van Harry en George, die bij het in- en uitwippen van de kelder
graag even een blik op de balk met streepjes werpen, en trachten uit te
rekenen, wat de literatuur en de gezelligheid hun deze avond hebben in-
gebracht. ...
Zo is het tijd, op te breken. Daar volgen de afscheidsgroeten, daar deelt
zich het gezelschap in groepen, daar vallen groepjes uiteen in paren en
enkelingen. De lucht zit aan één kant nog vol met de rollende, inktzwarte
buien, maar in het noorden is ze helder en donkerblauw, met een enkel
vief sterretje. In de Mermaid wordt het stil. De grendels zitten voor de
deuren en de schoorsteen verkilt van lieverlede.
William Shakespeare loopt weer alleen. De wijn zingt nog aangenaam in
zijn gestel en zijn stemming is rond en welgemutst. Hij denkt ditkeer zelfs
niet aan straatrovers; zijn beurs is trouwens vrijwat leger, en de tap-
knechten kunnen tevreden zijn met hun braspenning. Ver weg bast een
hond, en twee straten verder, waar een andere taveerne haar menselijke
inhoud op straat veegt, weerklinkt onsamenhangend gezang. Wat denkt
de dichter? De lichte verwikkelingen van zijn comedie spelen hem als
muziekjes door het hoofd, maar daaronder klinkt reeds de plechtige en
heldhaftige echo van Chapman's Homerusvertaling, en vormen zich on-
bewust de eerste beelden van de nieuwe tragedie. Straat in, straat uit;
de wind blaast met rukken en nurkse ademstoten van de Theems. De
vriendschap en het vertier zijn goed, maar ook de eenzaamheid is goed.
Het leven heeft zijn zomers, maar ook zijn najaar met schaarse sterren ....
And so, zou de secretaris van de Royal Society, die een mensenleeftijd na
Shakespeare leefde, in zijn geheim dagboek uit en te na schrijven, - and
so fo bed.
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Toen en Nu

Aan de Universiteit van Amsterdam is eind September mej. L. P. Leuven
tot doctor in de letteren en wijsbegeerte gepromoveerd op een proefschrift
'De boekhandel te Amsterdam door Katholieken gedreven tijdens de Re-
publiek'. Promotor was Prof. Romein.
Het boekje bevat het resultaat van een archief onderzoek, dat, hoe zorg-
vuldig het ook gedaan mag wezen en hoezeer het onze kennis vermeer-
derd mag hebben, in een algemeen tijdschrift als dit geen vermelding zou
verdienen, ware het niet dat er aan die beperking iets algemeens was ont-
sproten; iets algemeens dat o.i. een les inhoudt voor onze Katholieken.
Wat toch is het geval? Het blijkt, dat althans op dit gebied van achter-
stelling der roomsen door 'die van de religie' geen sprake is. Het enige
punt waar een discriminatie valt aan te wijzen is dat er in het Amster-
damse gildebestuur geen Katholieken zitting hadden, maar dat lijkt meer
het gevolg van de betrekkelijk bescheiden zaken der katholieke boeknij-
veren dan van een principiële houding der gereformeerden tegenover hun
roomse collega's. In Den Haag immers waar alle boekzaken beperkt van
op- en omzet waren, zijn roomse gildebestuurderen volstrekt geen onge-
woon verschijnsel. In plaats van achterstelling en discriminatie zien we,
om een voorbeeld te noemen, Suzanne Veselaers, de roomse weduwe van
de protestantse uitgever Schippers, tezamen met de Jood Athias octrooi
verwerven om protestantse Bijbels voor Engeland te drukken en daarheen
uit te voeren.
De les dezer ontdekking lijkt ons deze: het gedrag van de Nederlandse
mens werd ten tijde van de Republiek beheerst door het beginsel der ver-
draagzaamheid. Ook al zou dit bij tijd en wijle door winzucht moeten
worden vertaald. En als dat zo was, waarom moeten dan nu de Katholie-
ken alles op eigen gelegenheid, in eigen organisatie en met eigen bedoe-
ling doen? Of willen soms de Katholieken, nu bewezen is dat zij door de
moraal der andersdenkenden van destijds niet achter werden gesteld, be-
wijzen dat zij zichzelf bij de andersdenkenden van nu achterstellen in
moraal om vóór te komen in macht?

Nationale hulde

Nederlandse afgevaardigden die enkele jaren geleden in Brussel eenjubi-
leum van de PEN-Club bijwoonden, zagen tot hun verrassing de officiële
plechtigheid in niet minder dan de luisterrijke trouwzaal van het Raad-
huis plaatsvinden. Begin October van dit jaar vond hier ook de huldiging
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plaats van de Vlaamse schrijver Stijn Streuvels, ter gelegenheid van zijn
tachtigste verjaardag. Een waarlijk nationale huldiging. Onwillekeurig
dachten wij dit om in Nederlandse toestanden. Zou het mogelijk zijn, dat
er een groot Nederlands schrijver of dichter - en die zijn er toch wel, waren
niet Boutens, Van SchendeI, Couperus groot, en zijn niet Henriëtte Ro-
land Holst en A. Roland Holst en Top Naeff groot! - werd gehuldigd in
tegenwoordigheid van ministers, van de presidenten van Eerste en Twee-
de Kamer, van gezanten en verdere hoogwaardigheidsbekleders? Men
glimlacht bij de gedachte. Niet om het dwaze ervan voor wie onze schrij-
vers kent maar om het onwaarschijnlijke ervan voor wie onze overheid
kent. Een nationale hulde aan een Nederlands kunstenaar in de residen-
tie, in de Ridderzaal? Is het te hoog gegrepen? Blijft het als hoge eer en
uitzondering gereserveerd voor de ridderslag aan de fijnproevers van de
wijn, waar de Ridderzaal niet mee ontwijd schijnt te worden? Te hoog-
gegrepen is het alleen zolang de overheid niet zo hoog te grijpen vermag
in ons land, om een ridder van de geest op de eerste plaats in den lande te
eren. Misschien is ons nationaal besef hiervoor nog te weinig geestelijk
geaard. Misschien hebben wij doordat wij gespaard bleven voor een bit-
tere taalstrijd als door onze Vlaamse stamge~oten zo lang gevoerd is moe-
ten worden, nog niet genoeg geleerd wat het voor een volk betekent dat er
daaronder zijn die in de taal tot het hart van de natie, tot de grond van
de menselijke ziel vermoge~ door te dringen, en daarom dat volk repre-
senteren - welbegrepen dan ook - tot op de meest representatieve plaats, in
het hart van het hart der residentie. En misschien heeft het onze overheid
tot nog toe minder aan goede wil dan aan fantasie ontbroken, om bij bij-
zondere gelegenheden de dragers van 's lands cultuur ook zichtbaar de
plaats te geven die zij in dat land onzienlijk immers innemen. Dan valt
er niet te despereren!
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ERNST ROBERT CURTIUS, Kritische Essays
zur europäischen Literatur. A. Francke AG.
Verlag, Bern, 1950 (490 blz. geb. fr. 16.50)
Van Curtius, dë hoogleraar in de litera-
tuurgeschiedenis te Bonn, mochten wij in-
dertijd (De Nieuwe Stem 1950, blz. 60)
'Europäische Literatur und Lateinisches
MittelaIter' aankondigen. Wij gebruikten
toen voor dat werk het epitheton magis-
traal. Misschien is dit woord voor een bun-
del essays minder geëigend, maar meester-
lijk zijn deze opstellen wel. Vrij van alle
Duitse wijdlopigheid en quasi-grondig-
heid, compact, beheerst, met diep indrin-
gende analysen van mensen en boeken en
zaken, bondige karakteristieken, getui-
gend van zeldzame eruditie, zijn ze; vol
grotere en kleinere verrassingen, zelfs in de
noten, uitermate boeiend en instructief,
ook daar waar men de inzichten van de
schrijver niet deelt. De brede belangstel-
ling bij deze geleerde, van huis uit Ro-
maans filoloog, is merkwaardig en treft aan-
stonds bij het zien van de inhoudsopgave:
Virgilius, Goethe, Friedrich SchlegcI, Bal-
zac, Emerson, Stefan George, Hofmanns-
thaI, Hesse, Unamuno, Ortega y Gasset,
Ramón Pérez de Ayala, T. S. Eliot, Toyn-
bee, de Franse roman, Cocteau, het Argo-
nautenschip. Met enkele uitzonderingen
beweegt hij zich in deze bundel in de mo-
derne wer~ld. Het is natuurlijk ondoenlijk
in het korte bestek van een aankondiging
over al deze essays iets te zeggen. Wel is het
mogelijk iets aan te duiden van de geest
waarin ze geschreven worden en wat deze
geleerde bezielt. Elzasser van geboorte,
Duitser, heeft hij Frankrijk altijd als een
noodzakelijke aanvulling van zijn wezen
gevoeld; studerend te Strassburg richtte
hij zich naast zijn eigenlijke studie ook op
de moderne Franse literatuur, maar ook de
Duits-Franse wereld was hem te eng; En-
geland kon hem dingen geven die Frank-
rijk niet had. Reizen voerden hem naar
Rome en naar Spanje; de Italiaanse lite-
ratuur zei hem weinig, de Spaanse des te-

meer. Zo verruimt zich zijn blik; zijn den-
ken wordt Europees. In de jaren twintig
publiceert hij veel over het nieuwe Frank-
rijk met de sterren van zijn generatie:
Bergson, Romain Rolland, Péguy, Gide,
Claudel; hij schrijft over Barrès, de Franse
geest in het nieuwe Europa, en een prach-
tig boek over Balzac, die hij zeer bewon-
dert. Daarnaast vele opstellen over figuren
uit de andere literaturen die wij noemden
en die nu in deze bundel te vinden zijn.
Dit geeft de typische geest aan de bundel:
de Europese. Want het is niet zo dat hij
diverse literaturen bestudeerd heeft en er
over schrijft, los van elkander; hij tracht
altijd weer boven de landsgrenzen uit te
komen, en de boven-nationale aspiraties
der besproken schrijvers te laten zien. Zo
schrijft hij over Friedrich Schlegel en diens
belangstelling voor de Franse literatuur,
over Stefan George's liefde voor Frankrijk,
constateert hij dat Hofmannsthal 'Kost-
barstes aus romanischer Sprach- und See-
lenwelt in seinem Kronschatz gesammelt
hat' en zich gebonden voelde aan de we-
reld van Calderon, dat Ortega y Gasset zo
goed op de hoogte was van de Duitse lite-
ratuur en zich als een van zijn taken heeft
gesteld 'den spanischen Geist mit dem
Sturzbach des germanischen Gedanken-
schatzes zu bereichern', en laakt hij de be-
perktheid van Unamuno die Europa 'his-
paniseeren' wilde. Europees wil Curtius
zien, al moet hier aan toegevoegd worden:
Westeuropees.
De geleerde is in deze opstellen niet schuil
gegaan. Curtius ziet meer de ideeën en de
gedachten, dan dat hij het aesthetische
vooropstelt. Ik ben historicus en criticus,
zegt hij van zich zelf en mijn gebied is de
literatuur. Ik ben geen filosoof, al spreek ik
wel over filosofische literatuur. En dan
blijkt dat hij filosofisch, en ook op andere.
terreinen, zeer goed geschoold is en glas-
helder de dingen stelt. Daardoor is hij, al
is zijn werk uiteraard geen lichte kost,
toch verteerbaar.



Vestigen wij tenslotte nog de aandacht op
de 'Anhang', het oorspronkelijke voor-
woord voor zijn 'Europäische Literatur
und Lateinisches :Mittelaltcr', waarin men
iets kan lezen over de ontwikkelingsgang
van deze merkwaardige geleerde.

K. F. Proost

PITIRIMA. SOROKIN,De Crisis onzer Eeuw.
Met een woord vooraf van dl' J. H. van dcr
Hoop (t).N. Kluwel', Deventer 1950,264
blz.
De ontstaansgeschiedenis van dit boek
vergt enigc toelichting, wil men het billijk
beoordelen. De beroemde socioloog van
Russische afkomst, sinds jarcn hoogleraar
in Amerika, heeft zijn levenswerk samen-
gevat in vier zwaar-geladen delen onder
de titel 'Social end Cultural Dynamics'.
Daarover heeft hij, in '41, lezingen gehou-
den en daarvan weer cen samenvatting in
boekvorm gegeven 'The crisis of our age'
genaamd. Het hier aangekondigde boek
nu is een passabele vertaling (door ir J. A.
Blok) van die samenvatting, met dien ver-
stande dat de vcrtaling niet naar die eerste
uitgavc van '41, maar naar de twecde van
'50 gemaakt is, die door de auteur zelf ver-
mccrderd werd mct een hoofdstuk over het
laatste dccennium, dat, in de vertaling, 'De
crisis wordt rijp' heet.
Hoezeer de veelzijdige inhoud zelfs van dit
uittreksel tot voldragen beoordeling noopt
- men kan er van vinden wat men wil,
maar het gaat dan toch om het belangrijk-
ste probleem der huidige sociale weten-
schap -, we moeten ons hier tot een weer-
gave van Sorokins gronddenkbeeld beper-
ken, het de lezer overlatende of hij meent
er iets van zijn gading in aan te treffen. S.
dan gaat uit van de veronderstelling - meer
is het niet en kan het ook niet zijn, al houdt
de schr. het voor een weergave van de
werkelijkheid - dat er drie soorten waar-
den en bijgevolg drie soorten waarheden
en daarop gebaseerde cultuurvormen zijn.
De eerste noemt hij ideational (door de ver-
taler: ideëel genoemd), de tweede idealistic
(idealistisch) en de derde sensate (werelds of
zintuigelijk). De tweede moet als een
mengvorm van de eerste en derde be-

schouwd worden. Voorbeeld: de eerste
vorm heerste in de Middeleeuwen, tot ong.
de helft der 14e eeuw, waarna deze idea-
tional Europese cultuur enige elementen
van de derde vorm in zich opneemt, die na
verloop van tijd zo talrijk worden, dat de
cultuur dan idealistic moet worden ge-
noemd. Voortgaande infiltratie van de
derde vorm maakt deze - sinds 1600 ong. -
zó overheersend, dat de cultuur sindsdien
en in toenemende mate de naam sensate
verdient. De woordkeus al maakt wel dui-
delijk waar Sc!Ir.'S voorkeur ligt: een
ideational beschaving is bewonderenswaar-
dig, maar te ver van de 'werkelijkheid'. AI
te veel werkelijkheid echter deugt nog min-
der: sensate is emotioneel-negatief geladen.
De idealistic mengvorm is dus het ware
midden, dat tot de grootste culturele pre-
staties in staat stelt.
Na deze uiteenzetting is niet veel scherp-
zinnigheid meer nodig om S.'s standpunt
te raden. We zijn sinds 1600 ong. op het
neerwaarts hellend vlak en glijden sinds
1900 ong. de afgrond in. Merkwaardiger-
wijs - cn dat is wel het originele in dit
standpunt - leidt dit S. niet tot een pessi-
misme à la Spengler noch tot een alleen-
maar-hoop-op-bekering à Ia Toynbee. De
crisis immers waarin wij verkeren is vol-
gcns S. een heilzame crisis, of kan het al-
thans worden wanneer wij ons opnieuw
tot de beide andere waarden keren. De
crisis betekent dus dat niet de cultuur tot
ondergang gedoemd is, maar slechts de
bestaande sensate-faze ervan. Achter haar
instortende muren verrijzen de grondsla-
gen van een nieuwe cultuur die krachtens
de wet der afwisseling, weer Of ideational of
tenminstc idealistic zal zijn. Vele verschijn-
selen, die veelal tot de ontaarding worden
gerekend zijn dat volgens S., die ook hierin
een aparte positie inneemt, slechts schijn-
baar, in zover het - nog mislukte - protes-
ten tegen het heersende sensate-karakter
van de bestaande beschaving zijn. Als zo-
danig worden b.v. alle richtingen in de
schilderkunst na het impressionisme be-
schouwd. Mensen als Toynbee, Schweit-
zer, Berdjajew, Northrop en Kroeber - in
het toegevoegde hoofdstuk met name ge-



noemd - weten het wc1iswaar in S.'s ogen
minder goed dan S.; naar hun methode en
inhoud zijn zij nog eclectisch (kenmerk
van de setlsate-faze in haar verval), maar
hun 'achtergrond' is toch al idealistisch
(blz. 259). Bepaald positief staat hij tegen-
over figuren als Gandhi, Sri Aurobindo en
Schweitzer (nu niet als geleerde, maar als
leider genomen). Zij zijn hem 'waarlijk
grote scheppers van idealistische en ideële
waarden op het gebied van de goedheid.'
(blz. 263).
Is dit nu waar, wil de lezer tenslotte we-
ten? Ik meen dat op die vraag noch een ja
noch een neen past en zij dus verkeerd ge-
steld is. Waar het bij deze alomvattende
cultuurtheoriën om gaat is steeds weer:
wat kan men er mee doen? Helpen zij ons
bepaalde verschijnselen beter begrijpen?

Hierop zouden wij willen antwoorden: tot
op zekere hoogte: ja. Hieraan moet O.i.
evenwel een belangrijke beperking wor-
den toegevoegd en wel deze: dat S.'s theo-
rie naar haar benamingen weliswaar nieuw
is, doch naar haar inhoud neerkomt op de
onderscheiding tussen meer 'geestelijk',
meer van een idee uit beleefde, en meer
'aards' gerichte, meer door de ervaring
geleide culturen, C.q. cultuurfazen, waar-
bij dat 'meer' reeds op alle mogelijke
mengvormen duidt: hetgeen nu niet be-
paald nieuw is. De waardering van die ver-
schillende vormen is dan bovendien een
zaak die zich helemaal aan wetenschap-
pc1ijke waarneming onttrekt en waarin
dus S.'s gezag niet meer telt dan dat van
wie ook.

j.R.
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MOA MOA
Het moderne denken en de primitieve wijsheid

In welke richting beweegt zich onze beschaving? Wat is de toekomst
van onze cultuur? Deze vragen houden zeer velen in onze tijd bezig
en een groot cultuurpessimisme dreigt menigeen te overweldigen. Som-
migen zien alleen de redding in een terugkeer tot de idialcn, die achter
ons liggende eeuwen golden, maar zulk een reactie lijkt al zeeronwaarschijn-
lijk en is volgens Professor van Os niet wenselijk. Hij verdedigt weliswaar
een teruggang naar het verleden, echter niet om oude waarden te herstellen,
doch om de levende krachten, die in de jeugd van het mensdom werkzaam
waren tot nieuw leven te wekken, zodat een nieuwe ontwikkeling kan be-
ginnen en het kosmische eenheidsbesef, dat de mens duizend jaren geleden
bezielde, zal herleven. De schrijver toont aan, dat ook de ontwikkeling
der moderne natuurwetenschap ons het heelal als een eenheid doet
zien, waarin alles, wat schijnbaar door ruimte en tijd gescheiden is, innig
is verbonden. De titel van zijn boek "Moa Moa" ontleende hij aan
een der talen van Polynesië, waarin Moa vogel of ziel betekent.
Het boek is door de schrijver bedoeld om bij velen, die zich wellicht
vergeefs inspannen hun houding in de huidige gistende wereld te be-
palen, weerklank te vinden.
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Na een kort polemisch gedeelte,
volgt het 'program', dat in een
reeks korte hoofdstukken is samen-
gevat en die achtereenvolgens be-
handelen: woord en begrip geschiede-
nis, de psychologische voorwaarden,
die haar beoefening tegelijk mogelijk
en onvermijdelijk maakten, het ont-
staan en de voortgang der geschied-
schrijving en ten slotte vorm, inhoud,
wezen en zin der geschiedenis.
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il VAN vVAARNEMING TOT OORDEEL
I I Een bezinning op de werkwijze en de betekenis van de wetenschap

voor maatschappij en geestesleven

In dit boek belicht de schrijver de verhouding tussen wijsbegeerte en
wetenschap. De drijfveren, die eraan ten grondslag liggen, voorwerp, doel,
methode en middelen van het wetenschappelijk onderzoek.
Van bijzonder belang hierbij is O.m. de vraag, waarop de schrijver uit-
voerig ingaat, hoe de werkelijkheid op ons inwerkt, hoe wij door de ont-
vankelijkheid van de zintuigen en van de geest tot waarneming komen
en welke weg er moet worden afgelegd om van waarneming via critische
bezinning tot het oordeel te naderen.
Een boek bestemd voor ieder die wezenlijk belangstelling heeft voor cul-
turele vraagstukken en voor de eminente plaats en betekenis van de
wetenschap in onze beschaving.
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