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Raymond Bruin:;

JULIEN K UYPERS, DE DYNAMISCHE

Bij zijn 60ste verjaardag
Het begint aldus: In 1912 voelt zich, aan de Vrije Universiteit te Brussel,
een kleine groep Vlaamse studenten verbonden door vriendschap en ge-
meenzame idealen. Zij dwepen met vrijzinnig flamingantisme en mo-
derne kunst. Als flaminganten ijveren zij voor de vervlaamsing van de
Gentse Hogeschool, laten professor G. J. P. J. Bolland uit Leiden over-
komen om door voordrachten over 'Zuivere Rede en haar werkelijkheid'
de ongelovige franskiljonse Thomassen te bewijzen dat het Nederlands
wel degelijk geschikt is voor de behandçling 'der hogere aangelegen-
heden des geestes'. Wat is echter in die tijd 'moderne kunst'? Qua lit-
teratuur: nog altijd de tachtigers en ook reeds Arthur van Schendel, de
Van Nu en Straksers en ook reeds de 'Villa des Roses' van een Antwerp-
se debutant: Willem Elsschot. Muziek? Nog altijd Wagner, Debussy en
Richard Strauss, voor wiens revolutionnaire Electra wij bereid zijn in de
Muntschouwburg te manifesteren tegen de weerbarstige bourgeois.
Schilderkunst? De Laetemse school alsook Rik Wouters. Sommigen
hebben de gelegenheid gehad een futuristisch doek te bewonderen ... te
Parijs.
Talrijk zijn zij niet deze studenten. Onder hen heeft zich dan nog een
bepaalde kern geselecteerd: de germaanse filologen die college lopen bij
August Vermeylen, Willem Duflou, de Reul en Ernst StadIer. Zij zijn
de uitverkorenen die dan toch in dit Frans universitair milieu enkele
cursussen krijgen in de Nederlandse taal. Onder hen een uitblinker:
Julien Kuypers die als 'normalist' degelijker onderricht genoot in de
moedertaal dan de gewone atheneum- of collegestudenten.
Het is met de Duitse Elzasser StadIer dat het contact het levendigst
wordt onderhouden. Iedere maandagavond ontvangt hij in zijn villa
aan de zoom van het Zoniënwoud de getrouwen die al de aspecten van
de Duitse Romantiek bespreken. Ná de thee, vertelt de dichter, stichter
der 'Weissen Blätter', samen met René en Lanatsch Schickelé, alsook
de eveneens naar België uitgeweken dramaturg Carl Sternheim, over de
geestesgesteldheid der Duitse intellectuele jeugd. Deze is democratisch,
pacifist en - n'en déplaise wij flaminganten - fransgezind. Deze geluk-
kige conjunctuur waarborgt een duurzame wereldvrede.
Ik bezit nog een kleine foto, verkleurd doordat ze een amateuropname
was: een herinnering aan een Pinksteruitstapje naar Mechelen. De ver-
eerde StadIer rijst er op uit het groepje der vier meisjesstudenten geflan-
keerd door drie jongelieden: Julien Kuypers, Maurits Alofs en schrijver
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dezes. Luttele weken later weerklinkt het revolverschot van Serajewo.
Enkele maanden nadien sneuvelen Ernst Stadier als Duits artillerieoffi-
cier aan de Aisne, Maurits Alofs als Belgisch soldaat aan de Ijzer.
Gedurende de bezettingsjaren zijn wij in onderwijsinrichtingen als jeug-
dige taalleraars te werk gesteld. Julien Kuypers belandt te Tienen, een
burcht van provinciaal franskiljonisme, waar zijn Vlaams idealisme pre-
cies niet op gejubel zal worden onthaald. Het is dan ook begrijpelijk zo
hij, eens de vrede ingeluid, gelukkig is naar de hoofdstad terug te kunnen
keren. Van nu af aan zal hij in deze tweevoudige activiteit van Vlaams
[en tevens socialistisch] idealisme en artistieke belangstelling een ijver
ontwikkelen met een dynamische intensiteit, waarvan ik bij zijn Vlaamse
tijdgenoten tevergeefs de weerga zoek. Uiteraard is het niet mogelijk deze
twee leitmotieven in Kuypers' loopbaan gescheiden te analyseren. Zij
zijn veeleer door elkaar gevlochten en deze verstrengeling of samenbun-
deling versterkte het impact der inspanning en verhoogde de verwezen-
lijkte resultaten.
De jonge leraar heeft zijn persoonlijke relaties met de Van Nu en Strak-
sers verstevigd; vooral met. Herman Teirlinck, die wekelijks een avond-
cursus in de Nederlandse letteren doceert. Nadien sluit een gezellig on-
deronsje hierbij aim 'in een oude staminee alwaar, steeds in denzelfde hoek
om een zelfde banale pitch-pinetafel de vrienden grote glazen kralend
zuurbier dronken en het eeuwenoude dobbelspel met vier teerlingen
hutselden aan hetwelk de etymologische nog steeds niet opgehelderde
benaming 'Myol' is verbonden'.
In 192 I publiceert Julien Kuypers zijn eerste werk' Op Ruime Banen': een
essay gewijd aan de litteraire vernieuwing ingeluid door het tijdschrift
Van Nu en Straks. Ook nu nog behoudt deze monografie haar historische
en critische betekenis. Zeker getuigt ze van oprechte bewondering voor
de auteurs die voor het eerst de Vlaamse Letteren op een Europees peil
wisten te verheffen en deze verering klinkt zelfs enigszins ongewoon in de
dagen dat Marnix Gijsen in zijn studie over Karel van de Woestijne eti-
sche verwijten richt tot de dichter van 'De Modderen Man' en Paul van
Ostayen met geringschatting, zoniet sarkasme, de betekenis van Vermey-
lens 'Wandelende Jood' poogt te kleineren.
Bij dit eerste schrift sluiten onmiddellijk de didactische werken aan die
in het onderwijs der belletrie in het Vlaamse land een frisser geest en een
doeltreffendere methode willen invoeren. Twee dezer boeken de 'Beknopte
Geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde' en 'Onze Litteratuur in beeld' wer-
den in samenwerking met Dr Theo de Ronde geschreven ofsamengesteld.
,De Gouden Poort' een driedelige bloemlezing voor middelbaar- en nor-
maalschoolonderwijs was niet mi.nder belangrijk. Ze bedoelde niet alleen
een beeld op te hangen van de ontwikkelingsgang der Nederlandse Let-
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JULIEN KUYPERS, DE DYNAMISCHE

teren aan de hand van de op pedagogische en esthetische gronden vol-
komen verantwoorde keuze, maar tevens de leerlingen te brengen tot een
zelfstandige aanvoeling van de schoonheid en tot een helder inzicht in de
litteraire kunst. Hoeveel dit kapitaal werk heeft bijgedragen tot de ver-
fijning van de artistieke smaak bij de schoolgangers van tientallen gene-
raties, valt bezwaarlijk te schatten.
Gelijktijdig met deze activiteit ten bate der hervorming der educatieve
methode in ons land, zette Julien Kuypers een parapolitieke carrière in
waarbij hij als secretaris en later als kabinetchef van diverse ministers
fungeerde; niet steeds in het departement van Openbaar Onderwijs maar
ook wel eens in dit van Financiën.
Toen in 1930, na een experimenteel stadium als privé-organisme te heb-
ben doorgemaakt, de inrichting van het Belgische radio-omroepwezen
door de Staat aan een Nationaal Instituut [N.LR.] werd toevertrouwd,
zou Julien Kuypers als een der beheerders worden aangesteld. Van 1937
af fungeerde hij zelfs als Onder-Voorzitter van de Raad van Beheer
en als Voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Het is niet te veel gezegd zo
wij beweren dat in deze hoedanigheid Julien Kuypers zowel op vorming
der personeelkaders als op het ontwerpen der programma-politiek dui-
delijk zijn stempel heeft gemerkt. Door de inval der Duitse legers in ons
land werd deze activiteit natuurlijk jarenlang onderbroken en een der
eerste maatregelen van de vijand was deze vooraanstaande personaliteit
ook als directeur der administratie van het normaalschoolonderwijs uit
zijn ambt te ontzetten. De bezetter vergiste zich echter toen hij meende
dat de door hem geduchte activiteit van deze dynamische natuur hiermee
gefnuikt zou zijn. Zij gebeurde thans ondergronds. De Belgische Rege-
ring te Londen had zijn vertrouwensman de gewichtige maar levensge-
vaarlijke opdracht gegeven de clandestiene radio in het bezette Belgische
gebied te organiseren samen met de directeur-generafll der Vlaamse uit-
zendingen, Jan Boon. Voor beiden betekende dit 'onderduiken' van zodra
de speurdiensten der nazi's lont hadden gekregen van het opzet.
'Q.uefaire en un gîte à moins que ['on ne songe? . .' vraagt de fabeldichter. Wat
gedaan in het ver van de stad gelegen schuiloord dan te mijmeren over
een romantisch verleden ten einde het gruwelijk heden te vergeten? In
1931 was er van de hand van Julien Kuypers reeds een boekje 'Jacob
Kats, agitator' verschenen, levensrelaas over een vrij eigenaardige perso-
naliteit, hetgeen de auteur de gelegenheid had geboden een boeiend
beeld te schetsen van de Belgische sociale en politieke toestanden bij de
aanvang der vorige eeuw. Dat was echter'nog niet wat men overeenge-
komen is: 'belletrie' te noemen. Zijn roman' Heer van Lembeke, rijd aan!'
.vertoonde zich daarentegen als een zuiver product van fantasie en ver-
beelding - ook al werden ter staving der authenticiteit van het gegeven
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oorkonden uit de staatsarchieven opgediept. Met dit boek beleven wij een
verrassende wedergeboorte en vernieuwing van de historische roman, die
sinds de heuchelijke dagen van Henri Conscience en August Snieders,
met uitzondering althans van een 'Blauwbaard' of 'Soldaat Johan' van
de Pillecijn, volledig was ingedommeld. Julien Kuypers grijpt terug naar
het bewogen middeleeuwse verleden van een onzer gewesten: de 'Vrij-
heid Lembeke', een onafhankelijke heerlijkheid gelegen tussen Hene-
gouwen en Brabant, besproeid door de toen nog lieflijk-pastorale Zenne-
rivier, en verwoed betwist door de naburige feodale heren. Terwijl de
Koningen van Frankrijk en Engeland wedijveren om hun invloed in onze
gewesten te bestendigen en uit te breiden, klampt een verarmd ridder-
schap zich vast aan zijn oude prerogatieven, terwijl in de steden de
nieuwe stand der poorters langzaam maar zeker zijn macht en rijkdom
ziet aangroeien. De zoon van de Heer van Lembeke, na een woelige en
zwervende jeugd, zal ten slotte het vervallen en door schulden belaste
vaderlijk erfgoed tot nieuwe welvaart brengen en ook de oude vete tussen
de heren van Lembeke en deze van Beersel-Dworp beslechten door een
huwelijk af te sluiten met de trotse dochter der naburige heerlijkheid.
Het is alleszins een bewogen, kleurig en boeiend verhaal, dat getuigt van
een perfekte stijlvaardigheid en woordenrijkdom, maar in betekenis toch
moet onderdoen voor de volgende groots opgezette roman, die in zekere
zin ook als 'historisch' kan beschouwd worden, maar ditmaal gewijd is
aan het tijdperk waarin de auteur zelve leefde. Hij draagt de revelatieve
opdracht: 'Aan allen die tijdens de bezetting niet hebben versaagd: dit
boek waarvan het schrijven mij over twee moeilijke oorlogsjaren heeft
heengeholpen. 1942-43'.
Met' Donderkoppen' heeft Kuypers het aangedurfd een uitvoerige familie-
kroniek te schrijven, welke meermalen doet denken aan de bekende
'Forsythe-saga' van Galsworthy. De actie speelt zich af van 1919 tot de
vooravond van de tweede \Vereldoorlog en de eerste weken der nazi-in-
vazie. Door beurtelings de lotgevallen te verhalen van de verschillende
leden ener voorname Brabantse familie heeft de schrijver de gelegenheid
waargenomen om een veelzijdig en breed opgezette veelluik te borstelen
gewijd aan de bij uitstek bewogen periode tussen de twee wereldoorlogen.
Wij zullen niet zo ver gaan te beweren dat wij hier staan tegenover een
roman-à-clef, al valt het niet moeilijk enkele gefingeerde namen door
werkelijke te vervangen. Niettemin is het duidelijk dat wij met een auteur
te doen hebben welke, door zijn menigvuldige activiteiten een 'inside-
look' heeft kunnen werpen in de sociale, politieke, economische en cul-
turele problemen die zich achtereenvolgens in België hebben gesteld,
alsook in de intrigues en kuiperijen welke zich vaak afspeelden bij het
zoeken naar 'oplossingen'. Hoeft het gezegd dat, zo de schrijver blijk geeft
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van een verbluffend geheugen, hij bij het beroep doen op zijn kennis van
feiten en mensen steeds een voorbeeldige tact wist te bewaren? Hoeveel
'waarheid' en hoeveel 'verdichtsel' er in deze omvangrijke roman schuil
gaat, kan wellicht het onderwerp uitmaken voor doctorale onderzoekin-
gen. Onze zorg diene hier veeleer te wezen haar litteraire waarde te om-
schrijven. Dat het boek 'in de lijn' ligt der Van Nu en Straksers hoeft geen
verwondering te baren. Maar wie nu daarom van epigonisme zou gewa-
gen, willen wij voorhouden dat zo men 'Donderkoppen' vergelijkt met
Vermeylens ' Twee Vrienden', een roman van gelijkaardige opzet en thema
alsook in dezelfde bedrukkende omstandigheden geschreven, het werk
van de 'leerling', qua ruimheid van visie, raakheid van de mensentype-
ring en psychologische peiling, vruchtbaarheid der verbeelding, acurate
taalbeheersing en pittigheid van stijl het onbetwistbaar wint op dit van
de 'leermeester'.
Een dergelijke kroniek roept om een 'vervolgdeel'. Maar hiervoor zal
vooralsnog de vereiste vrije tijd wel niet beschikbaar blijken te zijn. In-
tussen verschenen nog een kleine bundel verhalen 'Mijn vriend vertelt':
episodes uit typische levens, enige hiervan humoristisch, andere weer
dramatisch van aard, maar allen weergegeven in een voorbeeldig proza;
terwijl in het Nieuw Vlaams Tijdschrift waarvan Kuypers medestichter en
redakteur is, ettelijke fris-evocatieve toeristische relazen afgedrukt werden.
De bevrijding van het land bracht de ambtenaar de hoogste functie: deze
van secretaris-generaal van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.
Thans werd hem de gelegenheid gegeven de volle maat van zijn werk-
kracht te ontwikkelen en tal van vruchtbare initiatieven te bedenken ten
bate der Vlaamse cultuur. Ik zal niet zo ver gaan te beweren dat tot
dan toe van overheidswege men deze cultuur vijandig zoude gezind zijn
geweest, maar de kennis van en belangstelling voor specifiek Vlaamse
educatieve, litteraire en artistieke noden leek nu waarachtig niet bepaald
indrukwekkend. Indachtig de vermaning dat ons Vlaams wezen zou ver-
schrompelen moest het gedoemd worden een sukkelachtig bestaan te leven
in de schaduw van een Chinese muur, leidde Kuypers als Belgisch voor-
zitter der gemengde. Commissies de werkzaamheden die tot het afsluiten
van culturele accoorden met Groot-Brittanië, Nederland, Noorwegen,
Luxemburg, Tchechoslowakije, Italië en Egypte z<Judenvoeren. Hoe in
het bijzonder onze gemeenschappelijke Nederlandse cultuur hierdoor
gebaat werd, is algemeen bekend en ook in Nederland hoog gewaardeerd.
Julien Kuypers is niet alleen een grote drijvende kracht maar ook een
symbolisch exponent van de groeiende macht van de Vlaamse en demo-
cratische gemeenschap in het geheel van de Belgische nationale samen-
leving. Hoeft het te verwonderen zo dergelijk exponent ook een doelwit
wordt voor de vijandige krachten, die hun zeer oude maar daarom toch
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niet gerechtigde privileges en monopolies in het gedrang zagen komen?
Dat zij een noodlottige gebeurtenis, die zich buiten elk ambtelijk beleid
voordeed, als gretig voorwendsel gebruikten om een verwoede campagne
tegen de hervormer en de Vlaamsgezinde in te zetten ... ? 'Het zijn sterke
schouders die de weelde moeten dragen', zegt een West-Vlaams spreek-
woord. Dit geldt evenzeer voor de mens, die een listige en perfied geor-
ganiseerde tegenspoed heeft te trotseren. Zulk een man bewees Kuypers
te zijn.
Hoe kunnen wij ten slotte het best de trouwe vereerder van de Van Nu
en Straksers karakteriseren op zijn zestigste verjaardag? Wellicht met
deze vaststelling dat geen Vlaming zoveel als hij er toe bijgedragen heeft
opdat werkelijkheid zouden worden: de twee categorische imperatieven
die Vermeylen destijds in gevlçugelde uitspraken vastlegde: 'Mijn vriend,
wij zullen dit land schoner maken' en 'Wij willen Vlamingen zijn om Europeeërs
te worden'.
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DE LASSER

Blauwe wolken over gouden sterrenregen.
Sissend smelt het staal. .
Ruwe handen, die de brander zacht bewegen,
Handen, vuil en vaal.

Oogverblindend flitst de felle steekvlam tegen
Een gebogen man.
Ruwe handen, die het zweet van 't voorhoofd vegen,
Werken aan een plan.

Ruwe handen, vaardig scheppend schepen, steden,
Werken onvermoeid.
Lied'ren klinken over hen, die toekomst smeden
Als het ijzer vloeit.
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HERDERLIJKE ZIELKUNDE
Aber es steht Niemandem [rei, Krcbs zu sein.

Niet::.sche.

De inaugurele rede die Dr J. H. van den Berg onlangs aan de Utrechtse
Universiteit onder de titel Psychologie en Theologische Anthropologie
heeft gehouden komt mij zozeer kenmerkend voor de huidige geestelijke
situatie en daardoor van zo bijzonder wijsgerig belang voor, dat ik de
schroom terzijde stel, die mij wellicht anders weerhouden zou hebben om
over de stellingen van deze deskundige zielearts een filosofisch leken-
oordeel te vellen. Een aanmoediging daartoe was ook dat de schrijver
zijn terrein zo wijd heeft afgebakend, dat hij er telkens toe komt om wijs-
geren uit het verleden [Aristoteles, Augustinus, Descartes, Locke, Kierke-
gaard] te vermelden en naar hun betekenis voor de huidige situatie te
kenschetsen. In dit opstel zal eerst een verslag van de inhoud van de rede
gegeven worden om vervolgens het werkstuk in algemener verband te
plaatsen en als exempel van de tijdssituatie te kenschetsen. De weergave
vrij te houden van commentaar en critiek zou mij uiterst moeilijk vallen.
Ik troost er mij mede, dat de lezer die tot kennisneming geprikkeld wordt
zich de rede zal aanschaffen. [Ze is uitgegeven bij G. F. Callenbach,
N.V.;Nijkerk]
De auteur begint met de stelling dat er in de psychologie in de laatste
twintig jaren wezenlijke veranderingen plaats hebben en illustreert dit
door de tegenstelling tussen de methode van 'de kunstmatige, laborato-
riumachtige benaderingswijze van de mens' en 'de jongste, zg. phenome-
nologische of existentiële psychologie'. Eerstgenoemde demonstreert hij
aan de objectivistische Pawlow en de subjectivistische Freud. Pawlow's
beroemde onderzoekingen over de differentiëring van de reflexvorming
bij een hond, die men een gong laat horen vlak voordat hij een stuk vlees
te ruiken krijgt en bij wie dan later de speekselafscheiding gaat plaats
vinden alleen al als de gong gaat, vormen het uitgangspunt. V. d. Berg
zegt dat Pawlow zijn onderzoek heeft uitgebreid over de gehele mens,
zodat hij het leven is gaan zien als een ingewikkelde machinerie. P. ver-
bood aan zijn medewerkers het gebruik van het woord psyche en heeft
tot zijn dood gewerkt aan de enorme taak, die hij zich gesteld had. De
critiek luidt nu aldus, dat Pawlow zich volstrekt niet interesseert voor
'wat er omgaat' in de mensen wier gedragingen hij onderzoekt. Neem
bijv. een kind, dat vergenoegd iswanneer het een reep chocola krijgt. Het
enige verband dat voor Pawlow 'gold en dus nog geldt', is dat van eten
en vergenoegd-zijn, het verdere verband is 'verworven en artificieel'.
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Schr. stelt nu 1. dat deze onderzoekingen mank gaan door verwaarlozing
van een verband, dat zij zouden dienen vast te houden, 2. dat tegenover
een psychologie die aldus het leven verminkt er een gesteld kan worden
die aan het geheel recht doet; 3. dat Pawlow's methode de mens tot het
'lagere' herleidt: de blijheid van het kind wordt gereduceerd tot de lust
bij het nuttigen van zoete materie. Terwijl het schr. kennelijk moeite
kost de onderzoekingen van Pawlow positief te waarderen, legt hij veel
nadruk op de ontoereikendheid, de onvervuldheid van het program, de
kunstmatigheid en de verminking die er het gevolg van zijn.
Is deze critiek rechtvaardig? Is ze een weerlegging van de leer der re-
flexen? Biedt ze andere, betere wetenschappelijke inzichten inplaats van
de voorlopige, die Pawlow heeft geboden en waar de physiologie nog
altijd hoog van opgeeft? Wanneer gezegd wordt dat Pawlow een heel
bepaald aspect van het dier isoleerde en daardoor het beest tot een
'laboratoriumproduct' maakte dat geen hond meer was, maar ineens
weer een hond werd toen een plotselinge evacuatie alle voorwaardelijke
reflexen voorshands deed verdwijnen, is dat dan een objectieve beschrij-
ving, die de werkelijke gang van zaken weergeeft? Is de misleiding niet
dat v. d. B. zegt dat de dieren waarvan de reflex op een vlees-aankondi-
gende gongslag onderzocht werd, doordat dit aspect van hun gedragingen
afzonderlijk werd bekeken, geen honden meer waren, terwijl Pawlow dat
bij mijn weten nergens zegt daar hij immers enkel de reflexvorming als
onderdeel van het dierlijk gedrag onderzocht? Is niet de enige mogelijk-
heid om de levensverschijnselen nader te Ieren kennen en de wetenschap
boven een vage gevoelsmatige onmiddellijkheid uit te brengen, dat men
een welomschreven verband van verschijnselen isoleert? Mij lijkt de
grootheid van Pawlow juist hierin te bestaan, dat hij, terwijl de voor-
wetenschappelijke geest levende wezens waarneemt als gehelen, d.w.z.
zich verlustigt aan de aanblik van hun gedragingen en zichzelf daarin
terugvindt, deze genieting door denkend ingrijpen doorbroken heeft om-
dat hem intuïtief een verband voorzweefde, dat alleen door proefneming
kon worden vastgesteld. Juist in het vermoeden van zulk een verband
bestaat de grootheid van de onderzoeker. Zo was het met Galilei, met
Harvey, met Pasteur en Semmelweis, met Mendel en zo vele anderen. In
de geesteswetenschappen ligt de zaak wel moeilijker, maar niet princi-
pieel anders: daar heeft de geleerde meer gelegenheid om uit te wijken
wanneer een theorie hem niet zint. Zo hoort men soms dat historisch
onderzoek van de documenten der Joodse en Christelijke religie de be-
vestiging levert van eeuwenoude sacrale tradities dienaangaande. En in
. een nabije periode zijn er geleerden geweest, die hebben 'bewezen' dat
de afscheiding van Nederland van het Duitse Rijk in 1648 voor ons een
schade is geweest.
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Pawlow nu heeft met alle grote onderzoekers van natuur- en cultuur-
wetenschappen gemeen, dat hij eerst analyseerde, een verband intuïtief
vermoedde en toen het vermoeden bevestigd werd, zijn methode uit-
breidde. Aan een uitbreiding tot de 'gehele mens' is hij echter niet toege-
komen en mocht ergens in zijn geschriften de hoop zijn uitgesproken dat
de gehele mens of het gehele dier tot reflexen kan worden herleid, dan
ligt niet daarin zijn blijvende betekenis, want dit is, indien hij het ooit
ergens geschreven heeft, enkel vrucht van dromende verpozing, die men
zonder schade kan overslaan. Er op starende dreigt men te vergeten wat
men van grote onderzoekers kan leren: analyse en methode, toegepast op
bepaalde objecten en juist niet verabsoluteerd tot abstracte theorie.
Antwoorden wij nu op het eerste punt van critiek, dat de wetenschappen
alleen vooruitkomen wanneer uit dat ongedifferentieerde beeld der din-
gen, dat in de natuurlijke aanschouwing wordt genoten een bepaald ver-
band wordt losgemaakt en afzonderlijk onderzocht, dan kan deze me-
thode bezwaarlijk als 'een kunstmatig uitgangspunt' worden geken-
schetst. Neen, een andere methode van onderzoek is er niet. Wel is er een
menselijk verweer, dat voor het geschonden levensgeheel opkomt, dat de
afstand tussen natuurlijke aanschouwing en analyse aanwijst en uitdruk-
king is van de onlust, die ontstaat, wanneer de analytische kennis zich
verwijdert van het 'vertrouwde' beeld dat de mens van het leven heeft.
Ook kan er moeilijk sprake van zijn dat de 'voorwaardelijke reflexen'
producten zijn van Pawlow's uitgangspunt: deze reflexen bevestigen zich
in ieders ervaring. Hoe zou b.v. een fietser, een treinbestuurder of een
piloot zich kunnen redden, beschikten zij niet over voorwaardelijke re-
flexen die hen zonder bewuste inspanning op signalen doen reageren?
Is nu de analytische methode de enige en vraagt zij een intellectuele in-
tuïtie als waarover alleen wetenschappelijke geesten beschikken, dan gaat
het ook niet aan, aan de gevonden inhouden alle realiteit te ontzeggen.
De valwetten omvatten slechts een klein deel van het natuurgebeuren,
maar dit heft allerminst haar geldigheid op. Het isjuist de alomvattende
wereldformule, die door de physica niet kan worden opgesteld: binnen
het 'geheel' evenwel zijn vele wetten bekend, getuige haar toepassingen
in de techniek, in de medische wetenschap en op alle levensgebieden.
Dat de wetenschap steeds bepaalde, wel omschreven, niet alomvattende
vragen stelt, is juist haar kracht. Ze moge daardoor soms tegenover het
levensgevoel komen te staan, in elk van haar ontdekkingen bewijst zij het
leven diensten. En zo schijnt niet het beeld van het leven dat Pawlow of
dat van de ziel dat Freud ontwerpt 'karikaturaal', maar veeleer de inter-
pretatie die v. d. B. van de methode dezer wetenschappen geeft.
Terwijl nu de critiek op de analyse alleen nog maar het formele, de ge-
kunstelde methodologie en de klacht van levensverminking betreft, grijpt
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veel dieper een volgende klacht, namelijk dat de analytische methode
alles tot het 'lage', ja laagste herleidt en aldus aan de hoogheid van dier
en mens te kort doet. 'De facet wordt tot het geheel geproclameerd', en
'De facet die het geheel vervangt, is lager van aard' [blzz. 12, 13]. Even
te voren was gezegd, dat de blijheid van het kind dat van een bezoeker
een reep chocola krijgt door de reflexoiogen 'hedonistisch' wordt geïntet-
preteerd, immers door hen wordt gereduceerd tot de lust bij het nuttigen
van zoete materie. Waar het hier gaat om de beoordeling van menselijke
feiten die ieder kent, waag ik het, zonder diepere kennis van reflexologie,
uit ervaring en waarneming over het verband van lust en blijdschap het
volgende op te merken: de lust is een zo wezenlijke factor in het bestaan
van het kind, dat ze met de blijdschap allernauwst is verbonden. De be-
vrediging der behoeften, die de natuur ons tot instandhouding en ont-
plooiing van een ondeelbaar lichamelijk-geestelijk bestaan heeft ge-
schonken, kan wel worden uitgesteld, maar niet stilgezet. De zintuigelijke
lust die een kind heeft aan spijzen en dranken waar zijn leeftijd en orga-
nisme om vraagt vervult zijn hele 'geest'. Een zuigeling die de fles krijgt
is in de eerste plaats verzadigd en nog niet dadelijk dankbaar. De op de
medemens betrokken gevoelens, die bij verdergaande differentiëring de
verzadiging begeleiden hebben toch steeds de laatst'genoemde tot voor-
waarde, ze blijven eraan gebonden en kunnen niet optreden als de be-
vredigingen er niet zijn. Het is bijv. wel waar dat uitgestelde of gemiste
geslachtelijke bevrediging soms tot geestelijke scheppingen leidt, maar
dat de honger dit ooit zou doen, kan men zich in het geheel niet voor-
stellen, hij ligt daarvoor te centraal. Ieder weet dat als hij de mens gaat
kwellen, al het andere onverschillig wordt en ook de geslachtsdrift tot
zwijgen komt. De werkelijke honger is wellicht erger dan ooit het z.g.
geestelijk lijden van een overigens behoorlijk gevoed mens kan zijn. En
juist daarom is ook de lust van de hongerbevrediging zo zoet. Een kind
zal zeker blij zijn met een reep chocola, het zal wellicht van de ene gever
met meer vreugde ontvangen dan van de andere: de zoete lust blijft
echter toch het centrale. Men stelle zich. eens voor dat het gretig aan-
vaarde geschenk zou blijken van hout te zijn en hoe dan de onlust in alle
schakeringen op de boosaardige gever zou terugvallen! De lust is elemen-
tair, hij is de telkens onderbroken en telkens hernieuwde prikkel die het
leven voedt. Dat overmaat van genieting haar in haar tegendeel doet om-
slaan verandert hieraan niets; het bewijst alleen dat de natuur in het
groot en niet in kleinere bijzonderheden voor de levende enkeling zorgt.
Heeft v. d. B. nu gelijk met dit elementairste en fundamenteelste als 'laag'
te kenschetsen? Kan hij soms een 'hoger' element aanwijzen, dat bij on-
bevangen beschouwing van de menselijke natuur even centraal, even
diepgeworteld en onverdelgbaar blijkt als het streven naar lust? Is dit
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elementaire, dat in bijna onherkenbare gedaanteverwisselingen optreedt,
als geestelijk streven, als inhouding, als ascese, als troost en vervanging,
ja als voorsmaak van bovenaardse zaligheid, iets 'laags'? Is de analyse die
er de vinger op legt 'uit een ressentiment ten opzichte van de poëzie of
van de esprit' te verklaren? Waren de negentiende-eeuwers, toen zij de
'geest' ondanks zijn traditionele hoge allure dorsten onderzoeken er op
uit om hem te vernielen of om hem te genezen van de kranke waan, dat
hij 'zichzelf stelt' en dus 'vrij' is? Waren het niet veeleer de ziekten, door
die waan gewekt, welke zij streefden te genezen? Zo zouden wij gaarne
antwoorden op de vraag van v. d. B.: 'wat heeft de negentiende-eeuwers
bewogen de mens te willen verklaren' met zijn eigen woorden, die wij
met volle instemming citeren: de zin der psychologie is therapie. Maar, vragen
we, therapie tot wat? waarheen? Wat verwacht de zielszieke van de be-
handeling? Waaruit wil hij worden bevrijd? Is het niet uit de onlust van
de overgegevenheid aan lust die heeft opgehouden lust te zijn doordat ze
zich heeft losgemaakt uit levensverbanden, waarbinnen ze zou willen
fungeren, maar voorshands niet meer kan? Is het in de therapie om de
uitdoving van de lust te doen of om de opheffing van haar wilde uitbraak,
maakt de therapeut asceten en pilaarheiligen of maakt hij mensen die op-
nieuw 'lust' krijgen nadat hun leven ondragelijk dreigde te worden door-
dat de lustbevrediging alleen nog maar onlust wekte? Wat is het geheim
van de gezonde lust in onderscheid van de kranke anders dan dat de ge-
zonde lust echte lust, d.w.z. niet van onlust doortrokken is, dat ze zonder
vrees of kramp wordt genoten? En als dit zo is, is het den therapeut dan
niet om herstel van de verloren gegane lust te doen? Slaagt hij daarin,
bevestigt hij dan niet dat de mens in de lust zijn wezen vervult? Is een
mens z'n lust niet 'n mens z'n leven?
'Men proeft. .. het genoegen, dat de auteurs gekend moeten hebben wan-
neer het hun weeral gelukte een menselijke werkelijkheid terug te voeren
tot niets anders dan .. .' Ook wij kennen dit genoegen en zouden het zelfs
wel vreugde willen noemen, vreugde over een begrepen verband, een
toegenomen inzicht in ons raadselachtig wezen. Dat de dichterlijke fan-
tasie niets anders is dan 'een smadelijke uitweg van onbevredigde driften'
zouden wij met het oog op Plato's Staat, Dante's Divina Comedia en zo-
vele andere meesterwerken der beschaving liever niet zeggen. Immers
een dankbare mensheid zegent de tot kunstwerk omgezette frustratie en
de genieting van het kunstwerk wordt niet bedorven wanneer we ook
nog iets begrijpen van de dynamiek waaruit het is ontstaan. Want het
kunstwerk is niet zozeer een geschenk uit de hemel dan wel een diep-
menselijk gebeuren, dat echter in een hoog licht verschijnt, wanneer wij
bedenken hoe eindeloos vele onbevredigdheden enkel maar verzuurde
mensen opleveren. Omnia praeclara tam difficilia quam rara. Waarom,
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ZO vragen wij, heeft nu v. d. B. datzelfde genoegen in het begrijpen niet,
ja, schijnt hij het te verachten? "Waarom is het in plaats daarvan nu juist
zijn genoegen om de 'laagheid' te denonceren van de Freudse reducties,
waarvan hij toch immers tegelijk erkent dat zij de enige weg tot genezing
zijn?
Het antwoord op dergelijke vragen wordt door het tweede deel van de
oratie gegeven. De overgang van psychologie naar theologie wordt daar
ingeluid met de volgende stellingen, 'bakens, waarop beide in de toekomst
zullen blijven varen'. Zij luiden: 'de mens is solitair noch wereldloos, hij
is originair en essentieel 'met de anderen', hij is 'de ontmoete' '. Laat men
deze bewoordingen, die in het Duits vertaald vertrouwder klinken, op
zich inwerken, dan schijnen zij te betekenen dat de mens zich steeds in
een wereld bevindt, die niet afhangt van zijn believen en dat in die wereld
de omgang met medemensen op het eerste plan staat. Jammer, dat de
schrijver bij zijn afwijzing van het solipsisme halverwege blijft staan en
niet vermeldt, dat de mens door die omgevende wereld ook is voortge-
bracht en door haar wordt bepaald, noch ook dat de medemensen die hij
'ontmoet' in zijn jeugd de bepalers van zijn innerlijk leven geweest zijn
van wier invloed hij zich zijn gehele verdere bestaan niet zal vrij maken.
De term 'ontmoeten' dekt in zijn vaagheid de meest uiteenlopende be-
trekkingen. Een mens is altijd 'in situatie' (Gabriel Marcel] .Juist daarom
zegt die term onzes inziens zo weinig. Hij is bv. 'in situatie' wanneer hij
slaapt, wanneer hij als zuigeling gevoed wordt, wanneer hij op school is,
of ziek wordt, ofwanneer zijn geslachtsleven ontwaakt. Hij is het wanneer
hij werkt en wanneer hij uitrust, als hij praat en als hij schrijft, hij is het
steeds en overal. Niet dit kan worden betwijfeld, maar wel de existentieel-
ethische interpretatie, die v. d. B. in aansluiting aan Marcel en Merleau-
Ponty ervan geeft en die ons in strijd lijkt met zuivere phenomenologische
descriptie. De herderlijke geest van onze auteur wil, dat zijn schapen
steeds hun verantwoordelijkheid beseffen, hij wil dat eisen en driften
steeds tegenover elkaar staan, en hij verwijt aan de grote Freud, dat deze
nergens van verantwoordelijkheid heeft gesproken. Men vraagt zich af
of deze blaam niet terugvalt op hem die haar uitdeelt, of het grote in de
analyse niet juist is dat ze het klaar speelt om in het geheel niet 'ethisch'
te zijn en daardoor te ontkomen aan het ijdele moralisme dat van verant-
woordelijkheid spreekt als iets dat men aan zijn medemens moet voor-
houden. Inderdaad, deze ethische categorie kan altijd gepredikt worden,
juist omdat en in zoverre aan haar geen dynamische realiteit beant-
woordt. De prediking moet er nu eenmaal zijn: omdat er predikers zijn.
Maar wanneer ze de menselijke werkelijkheid kenschetst als iets dat ge-
beuren moet en toch niet gebeurt, dan is zij of vruchteloos of overbodig.
Overbodig is ze, wanneer de verantwoordelijkheid niet een eis maar een
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aandrift is, waardoor een mens zich voor zijn naasten inzet omdat hij het
niet laten kan. Omvang en inhoud der in dynamische zin begrepen ver-
antwoordelijkheid zijn dan ook bij de ene mens geheel verschillend van
de andere. Er liggen oneindig veel nuanceringen tussen volslagen primi-
tiefegocentrisme en de tragische wanhoop van een mysticus die de ganse
mensheid in haar leed zou willen dragen en omvatten. De uitbreiding en
de kracht die de verantwoordelijkheid in een mens neemt, hangt af van
zijn geestelijke potentie. Verantwoordelijkheid is er niet omdat ze ge-
predikt wordt als iets dat er behoort te zijn, maar omgekeerd: ze kan
wo~den gepredikt en voorgehouden omdat er mensen zijn die haar als
aandrift vertonen. Omdat deze er zijn, omdat een Socrates, Ghandi,
Schweitzer bestaan hebben of bestaan en omdat deze in andere mensen
krachten losmaken, die anders zouden sluimeren, daarom kunnen er ook
predikers zijn die zeggen dat de mens-in het algemeen zich zijn verantwoor-
delijkheid bewust moet zijn. Zij bewegen zich in de onbegrensde tussen-
ruimte die de dynamische verantwoordelijkheid als element van onaf:'
hankelijke zelf-ontplooiing, van de behoeftigheid van velen aan geestelijke
leiding, scheidt.
De mens, zo heet het nader, wordt telkens voor beslissingen gesteld.
Onzes inziens zou het juister zijn, te zeggen dat dit inderdaad af en toe
het geval is en bij vele mensen nauwelijks enige malen in hun leven. De
ophef die men hedendaagse denkers over de 'beslissende keuze' hoort
maken, is phenomenologisch niet verantwoord: het dagelijks leven-der
mensen verloopt in een regelmaat, die niets weg heeft van keuze of be-
slissing, immers het wordt hoofdzakelijk bepaald door automatismen, die
van de jeugd af zijn aangenomen. Objectief gezien, zou er telkens wel
gelegenheid zijn om te 'kiezen', maar deze wordt gemeenlijk niet benut.
Waarschijnlijk is de reden, dat de gemiddelde mens al zijn krachten nodig
heeft om in de levensstrijd staande te blijven en juist daardoor aan het
risico van keuzen niet toekomt. In de jeugd bv. kiest iemand niet zelf,
maar zijn ouders en omgeving kiezen voor hem. Bij de beslissing inzake
een beroep, volgt men of zijn aanleg, ofwelmen laat zich een advies geven.
De 'keuze' van een levensgezel wordt soms bepaald doordat met onverbid-
delijke kracht liefdewordt opgevat. Maar in dat geval isjuist elke gedachte
aan andere mogelijkheden afwezig! Wien dit niet overkomt, die overlegt
en aarzelt; en in dat geval wordt de 'keuze' gepaald door de mengeling
van vrees en aantrekking, waarbij de sterkere kracht de doorslag geeft.
Wanneer men erop let, hoe de enkeling in de regel zonder ofna spoedig
opgegeven weerstand zich voegt in de bepalende machten, die milieu,
klasse en geestelijke tradities reeds vóór zijn geboorte betekenen en er zich
rekenschap van geeft, hoe zelden de objectief-aanwezige kans om een be-
slissing te nemen anders uitvalt dan door de omgeving verwacht wordt,
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die begrijpt dat veeleer de weg van de minste weerstand regel is en dat
de 'inzet' van ieder ogenblik, waarvan de existentiële phenomenologie
spreekt een karikaturale overdrijving is. Wanneer men inziet dat alle 'be-
slissingen' die uitvallen zoals ze worden verwacht ten onrechte die be-
naming dragen, dan blijft alleen over dat van beslissing sprake kan zijn,
wanneer iemand het volle gewicht van een daad in stelt tegen zijn om-
geving en met gevaar voor zijn eigen bestaan.
Beslissingen zijn dus zeldzaam en een phenomenologie die zegt dat ze er
voortdurend zijn, wekt een scheef beeld doordat zij prediking wil zijn en
uitgaat van de behoefte aan prediking als het wezenlijke van het leven.
De prediker die v. d. B. is, zegt, dat hij de mens 'zijn belangrijkheid doet
beseffen' [blz. 26]' Hij komt daardoor echter in tegenspraak met de er-
varing van de mens zoals deze 'gewoonlijk verschijnt'. De schr. kan ons
et overtuigen dat deze mens al maar in beslissingen leeft en ook niet dat

hij zich al maar vernieuwt en het nieuwe stelt [het is de 'ernst der be-
slissingen die de mens telkens nieuw maakt']. Wanneer onvoorziene ver-
anderingen worden aangehaald als bewijs van het 'doorbraakkarakter'
van het zieleleven, moge eraan worden herinnerd dat een doorbraak aan
het oppervlak veelal een lange innerlijke voorbereiding gehad heeft, die
verborgen was gebleven. Een hartkwaal kan zich openbaren als de ein-
delijke verstoring van een orgaan dat wellicht jarenlang kleine schokjes
van emotie heeft geregistreerd. Zo ook met een geestelijke verandering,
een bekering of overgang. Ware het anders, waar zou dan de eenheid van
de persoon blijven? Als de verantwoordelijke en besliste zich telkens tot
een geheel ander mens maakte, dan zou elk mensenleven een serie af-
zonderlijke levens zijn! Het 'nieuwe' van het mensenleven wordt vervol-
gens door de schr. in verband gebracht met de 'ononderbroken door-
braak' [!] van het Andere, met de verschijning van Iemand, die 'ontijdig
door het leven heenbreekt' !
Aldus heeft onze auteur, na de ik-gij verhouding in ethisch-pastorale zin
te hebben gesteld en daarmee aan de verscheidenheid der menselijke rela-
ties en stellingnamen te hebben tekort gedaan, er vervolgens een meta-
fysisch-protestants fundament aan verleend. Geen spoor van vermelding
vindt bij hem de invloed van het sociaal en groepmatig gebonden ka-
rakter van de 'menselijke ontmoetingen'. De macht die geestelijke en eco-
nomische groeperingen, nationalistische en racistische vooroordelen zelfs
op de rijkste en sterkste van alle 'ontmoetingen', de eros, uitoefenen,
blijft onvermeld. En eveneens de tragiek van wie krachtens de liefde hun
levens samenbinden, maar ervaren hoe machtig de verschillen van in de
jeugd opgedane gevoelens en oordelen in elk van hen doorwerken. Dezen
zullen zich vergeefs afvragen wie toch de ik en de gij wel zijn, waar v. d. B.
in ongenuanceerde vaagheid zo herderlijk over spreekt. .
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Dat de auteur op het einde zijn geloofsovertuiging uitspreekt dient ge-
eerbiedigd te worden. Dat hij niet nader aangeeft, welke uit de honderd-
voudige schakeringen die Christelijk geloof heten, door hem wordt aan-
gehangen, is jammer, immers hij wekt daardoor een indruk van univer-
saliteit die in schijn zal vergaan wanneer bestrijding door andere Chris-
tenen, Katholieken bijv., hem ten deel zal vallen. Overigens is duidelijk.
dat hij de Barthiaans-protestantse schakering aanhangt. En dus ook, dat
hij, als velen tegenwoordig, tegelijk rechtzinnig en vrijzinnig is. Het is
hoogst waarschijnlijk dat v. d. B. deze onderscheiding 'uit de tijd' acht.
Maar is hij nu een rechtzinnig-vrijzinnig protestant, dan is hij in feite
rechtzinnig - natuurlijk niet ouderwets, maar 'modern'. Dit is om zo te
zeggen zijn persoonlijke beslissing, waarvan wij aannemen dat hij er lang
voor geworsteld heeft. Inderdaad, een lange worsteling is vereist om tot
zo iets te komen, tot een theologie, die, nadat een eeuw lang orthodox en
vrijzinnig van weerszijden als onverenigbaar hadden gegolden, nu in de
laatste twintig jaar - preèies als de psychologie immers - ontdekt heeft,
dat dit helemaal geen tegenstelling is, evenmin als de ons 'vertrouwde'
mens van de dagelijkse omgang aan de inzichten der psychologie tegen-
gesteld zou zijn. Nu is o.i. deze theologie er een niet van beslissingen,
maar zwevende boven beslissingen, in de hoge lucht der onbelijndheid,
een die vrijzinnig doet en rechtzinnig is en alle winsten van historisch
onderzoek en godsdienstwetenschap, die door Spinoza ingeluid, de roem
van de Nederlandse wetenschap in de vorige eeuw geweest zijn, te niet
maakt. Wij hebben eerbied voor een geloof dat zich waar maakt in daden
van zelfverloochening, mensenliefde en standvastigheid tegenover het
levenslot, maar wordt niet de geestelijke schoonheid daarvan troosteloos
verminkt wanneer het gepaard gaat met zekerheden van historische aard,
die niets dan zelfrnisleidingen zijn? Waar heeft v. d. B. de 'oorspronkelijke
definitie' van Aristoteles gelezen, dat, 'de zielkunde de leer van 's mensen
innerlijk is'?! Terecht, zegt hij er nog bij, en waarschuwt dan, dat 'inner-
lijk' hier moet worden opgevat als 'het onmiddellijk waargenomen secret
personnel van de ontmoete ander', waar de Franse existentialist Gusdorf
van spreekt! Wie historisch denkt voelt, dit lezende, een soort verbijste-
ring van geest over zich heenkomen. Jammer toch dat nu juist Aristoteles
de voorloper is van dat solipsistisch idealisme dat viaDescartes enSpinoza
in Hegel zijn top bereikte, dat diezelfde Aristoteles een God leert die
puur denkende zelfgenieting is, dat de navolging van die god door ster-
felijke mensen vrijmaking van alle aardse beslommeringen eist en dat nu
desondanks diezelfde idealistische solipsist, die in het geheel niet existen-
tieel denkt, een boekje over de vriendschap geschreven heeft dat tot de
klassieken der wereldletterkunde behoort. Natuurlijk is in dat boekje van
Gusdorf's secret personnel geen sprake, hoe zou ook zo'n Griekse reus
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van klaarheid een 'persoonlijk geheim' in de medemens hebben kunnen
ontwaren?
Welke inhoud, vragen wij verder, heeft het 'Christendom' van de schrij-
ver? De verkondiging van een wonderdoend profeet, die waarschuwt dat
het Koninkrijk der Hemelen nabij is? Of de Bergrede? Of de proloog van
het Johannes-evangelie, of misschien Paulus' leer aangaande de Gods-
zoon, die als offerlam de gramschap van de Vader der mensen verzoent?
Hij zegt het ons niet en wekt daarmee de indruk, te menen dat hij het
niet hoeft te zeggen, dat immers de genoemde leringen een eenheid vor-
men, die 'ttet' Christendom is. Meent hij dat, dan is hij inderdaad recht-
zinnig, wat overigens nog weer bevestigd wordt door hetgeen de schrijver
aan het slot van zijn rede ten beste geeft over de psychologie welke men
'niet vindt buiten een cultuur, die gestempeld is door een 'theïstische ge-
loofsovertuiging', en die nu bezig is 'terug te keren naar de moeder-
bodem waaruit zij ontstond'. 'Deze moederbodem is het evangelie, de
goede Boodschap die tevens de moederbodem is van wat een Christelijke,
d.i. Bijbels verantwoorde anthropologie mag heten. Na veel omzwer-
vingen en bedenkelijke uitspattingen - (Pawlow en Freud?] -keren psycho-
logie en theologische anthropologie als twee verloren dochters terug in
het huis van oorsprong.'
Deze volzinnen mogen de 'eerlijke' overtuiging van de schr. uitdrukken,
voor de onderzoeker van de geschiedenis der Europese beschaving klin-
ken ze ontstellend van misleiding en fanatisme. Bij alle volken van hogere
beschaving zijn de mens en zijn ziel voorwerp van overdenking en onder-
zoek geweest. Inzonderheid bij de Grieken, bij een Empedocles, Hera-
cleitos, Socrates, Plato en Aristoteles. Waar blijven deze in v. d. B.'s be-
schouwing en waar ook de oud-testamentische leer: de ziel is in het bloed,
zo diep verschillend van die van ziel en geest bij Paulus? En bovenal:
kent onze schrijver de Stoa niet? De Stoa met haar stelselmatige leer over
ziel en lichàam, over de slavernij der affecten, over onthechting en zelf-
bevrijding? Weet hij soms niet - of verbiedt zijn 'geloof' hem het, te
vermelden - dat de stoïsche prediking drie eeuwen lang vóor de opkomst
van het Christendom zich tot de kranke zielen van slaven en vrijen, van
nederigen en groten gericht en daarmee de bodem voor het Christendom
heeft toebereid? Weet hij niet of wil hij het niet zeggen dat de stoïsche
anthropologie in talloze levens haar macht in de bevrijding van de harts-
tochten, in eerbied voor de medemens, in vera~hting van de dood en in
geestelijke zelfhandhaving heeft bewezen, en dat zodanige toppen van
menselijk leven zonder enig beroep op een bijzondere openbaring en
zonder een spoor van uitzicht op een troostend hiernamaals, in het besef
van onoverwinnelijke waardigheid zijn bestegen? Weet hij dit alles niet?
Hoe durft hij dan staande houden dat de wetenschap der psychologie
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ontsprongen is aan de Goede Boodschap, aan een 'bijbels verantwoorde
anthropologie'? Weet hij het wel en heeft'hij wellicht ook nog vernomen
van de wijsheid van China en de verlossingsleer van India, waarom zegt
hij dan niet dat voor hem als herderlijk zielearts, toegelaten tot een pro-
testants-theologische faculteit van orthodoxe kleur, toch alle bestaande
psychologieën tot waan verbleken in het licht van de Goede Boodschap,
ook indien kan worden aangetoond hoeveel de door hem omhelsde met
de andere gemeen en misschien wel aan deze te danken heeft? Zou hij
niet goeddoen voortaan rekening te houden met het groeiend aantal der-
genen bij wie de term Goede Boodschap niet van zelf meer meetrillende
gevoelens van herkenning en geestverwantschap wekt en aangeven, wat
hij er nader onder verstaat en in hoeverre hij meent dat de geest van 'het'
evangelie voor de ziel van de tegenwoordige mens betekenis kan hebben?
Het moge onbillijk schijnen om zo nadrukkelijk het licht van de kritiek
te werpen op de zwakheden en mistekeningen in het door een zielearts
ontworpen beeld der geestesgeschiedenis. Het zou dit dan vooral zijn, in-
dien de schrijver, gericht als hij is op zielszorg in haar 'actualiteit' zich
enkel misging door zijn op het heden betrokken inzichten te willen staven
met een onhoudbaar historisch perspectief. 'Wijmenen echter dat v. d. B.'s
dolingen in de hof der geschiedenis geen bijkomstig avontuur zijn. Tot
zijn ontlasting kan gezegd worden, dat hij op dit punt in machtig gezel-
schap is: een eeuwenoude traditie leert hetzelfde als hij. Weliswaar is er
onderscheid tussen een ruimere Katholieke en een bevangenere protes-
tantse vorm van absolutisme, maar beide maken samen front tegenover
het historisch onderzoek dat in de laatste twee eeuwen tot bloei is ge-
komen. Het enige wat v. d. B.'s uitlatingen van de geijkte sacrale leer
onderscheidt is dat hij over het Christendom onvoorzichtiger en bouder
spreekt. En wij menen de hardheid van onze afwijzing te mogen aan-
vullen met de erkenning dat de auteur in dit alles als geblinddoekt is ge-
struikeld over een probleem, waarbij de smak hem verdoofd heeft. Dit
probleem raakt niet rechtstreeks de psychologie of de psychiatrie, maar
beider historische grondslag: de zelf-interpretatie van de mens die in het
Christendom een historische realiteit is geworden en die bij alle door-
werking van de antieke beschaving een geheel andere geest ademt. Het
Griekse zelfgevoel was optimistisch en tragisch. De mens ervoer zijn adel
en zijn zwakheid. Naar de deugd streefde hij om zichzelf te bevrijden. Hij
stond daarbij niet onder de wet van een toornig Heer. Hij kende geen
heilsplan dat staat te worden volvoerd. Neemt men van de Christelijke
theologie de metafysische bovenbouw af, dan ontwaart men op de bodem
een zelfgevoel dat noch met het Griekse noch met het Joodse identiek is,
al is het met het laatste verwant. De chr.istelijke zelf-interpretatie stelt een
goddelijk gij als realiteit en beseft dit gij als 'Vader'. Van dit vaderbeeld
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heeft de psychoanalyse reëel-menselijke achtergronden blootgelegd. Toch
is deze zelfopvatting nog altijd zeer verbreid en legt ze een bijna onver-
brekelijk beslag op talloze zielen. Dat ze langzaam aan historisch begint
te worden, doordat de geest der beschaving zich van het vaderlijk gezags-
symbool emancipeert, lijkt evident. Een historisch ontstane geestelijke
levensvorm is niet eeuwig, maar wel kan hij een zo machtig beslag leggen
op de geesten van vele generaties, dat de schijn van blijvende gelding
ontstaat. Maar de psychoanalyse en de sociologie onderzoeken de drijf-
krachten die tot de opkomst en de triumf van het christelijk levensgevoel
hebben geleid. Treffend is het vermoeden van Nietzsche dat de moeheid
der antieke beschaving een der oorzaken is geweest. En zoals de uitge-
leefde antieke wereld de bodem werd voor een transcendent geloof, zo
zien wij na zijn duizendjarige heerschappij nieuwe geestelijke machten
komen die de geleidelijke verflauwing van het christelijk levensgevoel
flankeren. Aan onze auteur schijnen deze processen te ontgaan. Hoe zou
het anders kunnen: de orthodoxie die hij aanhangt staat of valt met de
bestendige ontkenning van deze gang van zaken.
Onze kritiek besprak achtereenvolgens Van den Berg's ambivalente aan-
prijzing en afwijzing van Pawlow en Freud, de vaagheid van de ik-gij
relatie die als 'ontmoeting' wordt gekenschetst, de plaatsing van de psy-
chologie 'in het hart der theologische anthropologie' en de stelling dat
mens- en zielkunde beide uit het Christendom ontsprongen zouden zijn.
Zien wij tenslotte deze aanvechtbare stellingen in het licht van een om-
vattend er problematiek, dan versmalt de pastorale psychologie zich tot
een specifiek geval van een grote wet: is de 'waarheid' waar de herderlijke
zielszorg van spreekt, verzoenbaar met de 'waarheid' die de wetenschap-
pelijke geest zoekt vast te stellen? Is het niet onvermijdelijk, dat de mens
in de bezieling waarheden stelt die hij niet verantwoorden kan, terwijl
hij omgekeerd in wetenschappelijke nuchterheid alleen kan verantwoor-
woorden wat per se niet bezielt? Wekt bezieling niet krachtens haar we-
zen illusies en is het niet zo, dat vele mensen illusies verkiezen als het be-
schuttende dal boven de bestijging van gure hoogten? Dat zij er de voor-
keur aan geven de koesteringen van een verdovende waan te ondergaan
en in elkander beloerende naijverige groepen bijeen te hokken in plaats
van met banden van broederschap de gehele mensheid te omstrengelen?
De herderlijke zielkunde richt de blik binnenwaarts en ook achterwaarts.
Binnenwaarts, immers ze laat de mens 'zijn belangrijkheid beseffen'. Ze
brengt hem in de illusie dat hij eigenmachtige beslissingen neemt. Speelt
nu alle beslissing en vernieuwing zich in de binnenwereld af, dan is er
welbeschouwd in het geheel geen buitenwereld meer, er blijft alleen nog
een rijk der geesten. Dat zulk een geestenwereld een wensdroom is, dat
men in plaats van de enkeling te leren hoe belangrijk hij is hem veeleer
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moet voorhouden hoe nietig hij is in het alle voorstelling tartend kos-
misch verband en in het raderwerk van menselijke machten, waardoor
hij zich ongeweten en onwillens of welgeweten en dan willens kan laten
bepalen, is onze mening. Niet het besef van eigen belangrijkheid moet
worden versterkt, want daardoor wordt de kranke illusie van middelpunt
te zijn alleen maar erger, en de de wereld buitensluitende cocon waarvan
Dèr Mouw spreekt wordt zo dikwandig, dat het werkelijk gaat lijken alsof
er daarbuiten niets meer is. Zijn niet de verinnelijking en zelf-inspinning
wegen van afweer en vlucht, schouwt de binnenwaarts gerichte blik ni<~t
tevens achterwaarts inplaats van vooruit? En indien hij de afweer en de
behoudsdrift uitdrukt, symboliseert hij dan niet de reactie, dit woord
verstaan als de ebbing die op hoog water pleegt te volgen, de resignatie
na de geestdrift, het veilig compromis, de bewering dat het voorshands
overwonnen gewaande nog zo kwaad niet was, de bedaagde rust na jeug-
dig stormlopen, de terugwending tot wat van alle tijden is, nadat de
springvloed waardoor men zich opgetild voelde is neergezonken in de
onverschillige kabbeling van dood getij? De reactie, in onvrede aanvaard
door hen in wie een vonk blijft gloren, met kransen getooid en door kla-
roenende herauten verkondigd voor halfslachtigen, lauwen en hen wien
de rust voor alles gaat, wier trage harten nu opspringen bij de mare, dat
de vijand dood is, dat de woelzieke geesten zijn bedwongen, dat de draak
der zich noemende moderne wetenschap door de heilige voorvechters
van het goddelijk licht voorgoed is neergestoten in de hel. Onze auteur
zegt deze dingen anders, maar beluisteren we niet een gelijkgestem-
de boodschap in zijn verhaal van de afvallige dochters psychologie en
anthropologie, die na een leven van schande in het ouderlijk huis zijn
teruggekeerd? Terug-gekeerd, inderdaad, de blik neergeslagen van be-
rouwen nu weer veilig thuis. Zullen de beide ontaarde vrouwen het daar
uithouden? Of zal wellicht de zucht naar avontuur haar nog weer eens
te machtig worden? Wij hebben er een hard hoofd in. En voorzover hier
in deerniswekkende beeldspraak gedoeld wordt op de gangen van de vrije
geest in de mensheid, maken wij Hegel's woord tot het onze: de geest
keert nooit terug tot wat hij achter zich gelaten heeft. Een spanning tussen
bezieling en bezinning, tussen geloof en kennis zal er altijd zijn. Maar in
de verbinding tussen een tweeduizendjarige mythe en de hedendaagse
zielkunde, zoals de pastorale psychologie deze onderneemt te slaan is
geen enkele spanning, het is slechts een in woorden bestaande samen-
brenging. De vrees van de auteur dat hij van theologische studenten
psychologen zal maken lijkt ons ongegrond en overigens verwondert het,
hem die vrees te zien bestrijden. Is hij niet zelf een pastor die van de
wetenschap overspringt naar de mythe en die in de strijd tussen illusie en
waarheid met beslistheid heeft gekozen voor de eerste?
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REIZEND NAAR AMSTERDAM

De trein doorsnijdt het weiland als vruchtvlees,
dat zacht het klokhuis van de stad omgeeft:
zijn doel. er is weer niets meer aan te doen:
ik ben gans opgenomen in de vaart
van 't leven naar de roos van mijn bestaan -
het zaad ontkiemde, groeide en schoot zaad ...

Ik breng kastanjes mee naar Amsterdam,
een tas vol, om te voeren aan de hertjes
- nee, niet in Artis, - buiten, van de Kamp
bij Haarlem, in Den Hout; de blauwe tram
brengt bij mooi weer, als er niets tussen komt,
Zondag, ons allemaal, voorop de zoon
- hij mag de zak met de kastanjes dragen:
die zijn van hèÏn! - en dan de beide meiskes,
pret-ginnegappend om zijn ongeduld;
heel achteraan - de eersten zijn de laatsten -
komt kalmpjes en behoedzaam 't ouderpaar,
de stad een dagje uit in de natuur.

Mijn werk brengt mij dag in, dag uit naar 't Gooi,
daar liggen de kastanjes voor het rapen,
die je vergeefs in 't Vondelpark gaat zoeken:
de stad heeft veel meer kinderen dan bomen,
meer grage handen dan geyallen vruchten -
in onze straat staan achttien populieren
met aan weerszijden rijen, rijen huizen:
gezinnen naast en op elkaar gestapeld
in ladekast aan ladekast aan -kast,
elk laatje weer een andere familie,
maar van een eendere gelijkvormigheid
als deze kleine, glanzend bruine vruchten.
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Weer ben ik op de thuisweg van mijn werk,
de kinderen zijn al uit school gekomen,
ik zie mijn jongen spelen voor de deur,
de meisjes over boek en schrift gebogen,
mijn vrouw druk bezig in de smalle keuken
- het eten heeft zij nu net opgezet,
de was hangt al aan het balcon te drogen,
en daar springt poesje van de kolenbak,
de thee staat klaar, ik rook een cigaret,
voordat meteen de tafel wordt gedekt:
o. liefelijk familietafereel,
dat mij het raampje van een trein voorspiegelt.

Hoe vaak ben ik naar Amsterdam gereisd:
als jongetje dat op vacantie ging,
als jongeling - gewichtig congressist,
als jongeman die eigen wegen zocht,
en het gezochte vond in Amsterdam;
de grote sprong - voorgoed kom ik naar hier;
sindsdien keer ik er weer als naar mijn huis,
een tweede thuis, mezelven opgebouwd
in wat de vaderstad werd van mijn kroost -
een motje, aangezogen door de kaars,
vloog 'k op de lichtzee van de hoofdstad af,
ik aangenomen zoon van Amsterdam.

''''at heb ik niet naar deze stad gebracht:
mezelf met hart en ziel, mijn warme zaad,
mijn wilde haren en mijn beste krachten,
de jaren dat een mens gestalte krijgt,
en beurse plekken, bittere gewoonten;
de jaren na de bloei, van volle wasdom,
als die gestalte onherroepelijk wordt
nu vruchten wortel schieten bij de stam:
het peppeltje, verplant uit de provincie
naar 't hartje van het land, de hoofdstad zelf,
werd in een smalle straat der buitenwijken
een steedse populier, nog net natuur.
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Verplante bomen, aangezogen motten,
zij vormen mee het beeld van Amsterdam;
zij zijn daarin 't vervreemde deel van buiten,
tesamen met de meeuwen in de lucht
en, hogerop, de wolken aan de hemel,
de sterren in een wolkeloze nacht -
zij allen samen, levende natuur
en makrokosmos, liggen omgebracht
in hun verstening op het asfalt van de steden,
herschapen in 't proces van haar cultuur
tot dode tekens van een eeuwig leven -
ach, wie blijft in zijn hart geen vreemdeling?

Wie heeft geen thuis waar hij zich eenzaam voelt,
zodra de ruimte aan de ruiten tikt?
hij gaat naar buiten, uit op avontuur
waarvan de winden weten mee te spreken;
de regen ruist geheimen in het oór;
door deuren, even open, vlaagt muziek;
een ganglamp spiegelt zich in 't natte wegdek;
de stad gaat over in"het polderlandschap;
de wegen krijgen einders in 't verschiet:
hier zijn de mensen eenzaam als de bomen
met wijde vergezichten om zich heen,
en schieten vruchten wortel bij de stam.

Maar telkens keer ik weer naar Amsterdam -
ik wil er weg, ik snak naar vergezichten,
ik wil der wereld horizonnen zien,
nog bij mijn leven 't ongekende kennen,
ik wil..., maar keer terug naar Amsterdam,
met al mijn zinnen hongerig gespannen,
met heel mijn geest belust op haar bezit,
mijn ganse wezen in haar aard verworteld:
van alle zijden en te allen tijde, .
op elke wijze en langs elke weg,
uit elke verte, over alle grenzen
terug naar 't eeuwig licht van deze stad!
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Onder een hoge, wolkenrijke hemel
bereikt mijn trein haar eindpunt aan het IJ,
het hart van Amsterdam, dat spiegelwoud :
hier rust de voet op steen, de steen op bomen
die omgehouwen zijn en in de klei geheid;
hier werd natuur herschapen tot beschaving,
moerasgrond omgeploegd in een cultuur
die, worstelend met nors bedwongen driften,
het forse ho?fd nauw' boven water houdt,
maar bovenwerelds glanst in stroeve ogen
waar ook de stroming van het water kolkt:
vlak aan de schoorwal dreigend lijfsgevaar.

Langs Damrak en Rokin voert inij de tram,
als voedsel door een slokdarm naar de maag,
stadinwaarts en uiteindelijk huistoe:
de vruchten van de herfst gaan naar de herten;
het uur is dubbelzinnig als de dood;
de roofdierogen van de nacht gaan open
op het gebroken licht van late dag;
de stad leeft van het land, zijn elf provincies;
die mesten haar met bloed en vlees en levens;
haar wortels groeien onder grenzen door,
haar takken reiken over zeeën heen,
haar vuurkolom verteert tot in de hemel.

Thuis wacht mij nog een tijdelijk behoud,
maar onafwendbaar nadert reeds het einde:
ik word geveld, versleept en ingeheid,
hier in de grond - wat blijft er van mij over
dan deze vruchten: kinderen en verzen,
die ik mag nalaten aan Amsterdam?
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Als je leeft en antwoordt, metd dan Sai Poh, of Carrim nog woont in het
kleine paviljoen en 's middags in zijn rode auto de wereld uit, het paradijs
in rijdt.
Doe je ogen dicht en herinner je hoe het was, meer dan tien jaar geleden
toen we vaste grond onder de voeten voelden, maar leefden op een vul-
kaan. Carrim wist - misschien - beter. Hij geloofde - misschien - niet in
vaste grond. In elk geval acteerde hij; goed; elk uur klaar voor decor-
wisseling.
's Middags half vijf: daar stapt hij her paviljoen binnen dat de wereld
voorstelt, zo klein en vol als het is. De boy neemt eerbiedig de actentas
aan, alles gaat uiterlijk op z'n Engels, de thee staat klaar. Carrim met zijn
pijp gaat zitten in een hemelsblauwe stoel en kijkt naar een vuurrode. Hij
heeft twee ameublementen van Pritchard's in één kamer, maar er staat
dan ook een duur Chinees k~merscherm tussen, waar hij tot de vorige
avond het prijskaartje aan heeft laten hangen. Hij weet heel goed dat de
kamer te vol is, maar wat geeft hij om zo'n belachelijk klein huis waar hij
woont buiten het paleis van zijn vader. De stad waar hij nu leeft meet met
geld en iedereen kan zien dat de blauwfluwelen zitkamer en de roodleren
eetkamer papier hebben gekost, dus men zal hem respecteren, dat is
genoeg.
Zijn gasten van de vorige avond hadden alles zeer bewonderd. Hij had
de bewoners van het hoofdgebouw te dineren gevraagd - Europeanen,
maar geen Engelsen. De bijpassende gasten had hij goed uitgezocht. Hij
had een van zijn Chinese collega's gevraagd, omdat die met een Schotse
vrouw getrouwd was, dat versterkte het Europese element. Verder was er
natuurlijk zijn landgenoot Abdoelkadir, dien de Europeanen als de voor-
naamste Indiër in deze Maleise kolonie beschouwden. Ze wisten niet dat
deze gewichtige ja-zegger, die op geen officieel diner vergeten werd, in
zijn eigen land van weinig belang was en zelfs van geringe stand. De
Chinees was trouwens de kleinzoon van een rijkgeworden emigranten-
koelie, al had hij in Schotland rechten gestudeerd. Carrim zelf, met zijn
vorstelijke antecedenten, had het laatst in Cambridge een graad gehaald.
Zo was het een uitstekend gezelschap geweest, 'niemand, behalve hij, wist
iets van de ander, maar een vernisje Europese beschaving hadden allen
gemeen en de conversatie vlotte. De Europeaan had met de Chinees en
zijn vrouw over de races gepraat en de Europese had Abdoelkadir naar
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Gandhi en hem zelf naar Oudperzische poëzie gevraagd. Om die Gandhi-
vraag hadden Abdoelkadir en hij, Moslim, erg moeten lachen. Tenslotte
had hij met moeite uitgebracht dat Gandhi een geniale gek was en daarna
waren ze getweeën weer in lachen uitgebarsten. Zij begreep er niets van,
dat was nog grappiger. Hij moest weer lachen als hij er aan dacht. Maar
het was nog mooi dat ze wist dat Gandhi bestond. Het was een Europese
vrouw met een kind, en 's middags liep ze met haar man in de tuin en
legde haar arm om zijn rug, zo maar in 't openbaar als alleen Europeanen
deden die er nooit aan dachten dat een ander ogen had.
Europeanen ... zelf schenen ze blind te zijn en zagen de meest voor de
hand liggende dingen niet. Haar vraag was ook een gewone Europeanen-
domheid, het verbluffend gebrek aan tact, dat niemand schokte die er-
varingen met de vreemdelingen had. Maar haar belangstelling voor de
Perzische dichters was heel beleefd geweest, het was verwonderlijk
'dat ze daarvan gehoord had, maar hij had dadelijk een paar verzen laten
horen. Och, dat was een genot geweest, de klanken rolden zoet van tong
en lippen en de inhoud bracht zo'n heerlijke emotie te weeg, dat hij begon
te trillen over zijn ganse lichaam. Ja, het was niet alleen een geslaagde
avond geweest, maar hij had zich zelfs vermaakt en dat gebeurde niet
vaak in dit banale land. Nog eens prevelde hij een paar regels van Saädi
voor zich heen in het kleurrijke stromende Perzisch.
Toen stond hij op en riep de boy om zijn handdoek in de rode auto te
leggen.
De Schotse vrouw had lachend opgemerkt: 'Ik wist niet datje zo cultu-
reel was, Carrim', en de vreemde vrouw maakte het compliment nog
groter. Ze zei, dat hij een echte Engelsman was, want hij verborg zijn
kennis en ontwikkeling en deed zich oppervlakkig voor. Carrim trok extra
aan zijn pijp, het sluitstuk van zijn Engelse mimicri.
Hij was dan wel donker, een Zuid-Indiër, maar fijn van huid en breedge-
schouderd. Misschien had hij enige aanleg tot gezetheid, maar wie had
zulke fijne beenderen als hij, wie kon hoofd en hals met zulk een zelfver-
zekerdheid verheffen? Weer trok hij krachtig aan zijn pijp, terwijl hij
keek naar zijn hand, zo welgevormd als alleen enige eeuwen van prinse-
lijke bevoorrechting een hand konden maken. Hij was er bijzonder
trots op.
En wat zijn kennis en ontwikkeling betrof wisten ze nog niet half wat er
te verbergen viel: Hindoe-universiteit, Egyptische Soefi-scholing en Eu-
ropese rechtenstudie. Het was zoveel, dat hij na volbrachte studie het niet
had kunnen uithouden in h~t paleis dat zijn vaderlijke woning was. Niet
dat er een breuk was tussen hem en zijn vader, integendeel. Toen hij thuis
kwam uit Engeland had de oude Sheikh een huis voor hem laten bouwen,
van alle Westerse materiële gemakken voorzien. Dejonge Carrim had die
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attentie op prijs gesteld, hoewel het hem even lief was geweest op de oude
inheemse wijze zonder waterclosets te leven. De schatrijke oude vorst
waardeerde het op zijn beurt zeer, dat de zoon en erfgenaam hem bij ge-
legenheid duizend dollars zelf verdiend geld stuurde. Zeker, de verhou-
ding tussen hem en zijn vader was best, maar diens wereld was te klein,
zolang de zoon zelf geen gezag kon uitoefenen. Daarom had hij een ge-
legenheid gezocht om zijn Europees beroep uit te oefenen en het toeval of
het noodlot bracht hem in het klein Penang, de bonte Chinezenstad op
het Maleise eiland met de Engelse administratie. Hier wachtte hij tot zijn
Mars-tijd kwam.
Want Mars was zijn planeet, had hij geleerd, en als hij er aan dacht, dan
lachte hij inwendig. Hij wist dat macht en heersen hem wachtten. De
felle Mars-tijd zou zijn tijd zijn en daarom was de lange auto rood: rood
is Mars' kleur. Bovendien was rood mooi en het maakte de wagen, zijn
wagen, goed herkenbaar. Iedere automobilist op de lange weg langs de
kust kon uit de verte al zien dat de advocaat Carrim naderde.
De boy had de chauffeur geroepen, Carrim was onderweg; geleund tegen
de roodleren kussens van de racewagen keek hij uit. Ze waren het als een
park aangelegde Europeanen-kwartier waar hij zo mooi was komen te
wonen, snel doorgereden en toen ging het voorbij de gecolonadeerde hui-
zen der rijke Chinezen met hun versierde opritten en uitgestrekte erven.
Die rijkdom had de kuststrook in pacht, maar de rose en groen gepleister-
de huisjes van de magere Indo-bevolking, die kinderrijk en verácht hun
afzonderlijk maatschappijtje leefden, stonden aan de landkant. De grote
bomen van de hoofdweg schonken hun vorstelijke schaduw aan beide
zijden.
Iets verder werd de weg opener en de bebouwing schaarser. Rechts lag de
zee te blinken, maar dichtbij de stad had het water de troebelheid van de
haven en het contact met te veel mensen nog niet verloren. Een enkele
sampan - de roeier, puntiggehoed, rechtop - dreef tegen het licht in: een
Chinese silhouet. Carrim reed verder.
Daar waar de weg een haakse bocht maakte, voerde een Maleise vissers-
kampong een onberoerd en onafhankelijk bestaan. Juist in de oksel van
de weg stond een houten moskee. In de matgroen verweerde gevel waren
enkele Moorse figuren gesneden en een forse halvemaan. Het deed hem
goed dat te zien.
Na de bocht veranderde het toneel, de natuur kreeg de overhand op de
merktekens van mensen. Links rezen de bossen omhoog langs de heuvels,
rechts stonden de houten optrekjes waar rijke Chinezen hun weekends
doorbrachten. Maar er blonk een wit strand tussen de bomen door en de
zee werd stralender en wijder, zich uitspreidend tegen de achtergrond van
een uitspringende kaap en met, niet ver van de kust, een klein eiland als
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een groen juweel in haar kleed. Op dit uitzicht tuurde men van uit de
Chinese Swimming Club met zijn nonchalante houten gebouwtjes en
van uit de Europese met zijn smetteloze tuinterrassen en het in de zon
blinkend kunstmatig bassin.
Maar stiller werd het. Er kwam nog het paleisachtige huis van een Engel-
se dokter in ruste; op de heuvel was een klein zwembad en een uitspan-
ning voor de burgerbevolking: Chinese en Indo-klerken en onderwijzers;
vlak bij lag de matig onderhouden buitenresidentie van de sultan van
Perak; en dan werden de optrekjes schaarser, zeldzamer, verdwenen; en
het strand was hem: het witte strand met bomen die tot over het water
hingen en rotsblokken die de kustlijn grillig maakten. In een laatste kam-
pong, een vissersdorp van zwarte Klingalezen, waren woud en strand
reeds machti~er dan de bewoners, die langzaam bewogen onder de bo-
men, alsof ze zelf een deel van de schaduw waren. De houten huizen
schenen over te gaan in het bos en alleen een electrische zaklantaren naast
een rood conservenblik in het winkeltje, drongen Carrim een herinnering
op die hij wilde vergeten. Maar dan hadden zee en zon, wijdheid, wit
zand en slanke bomen het gewonnen.
De rode auto hield stil, Carrim, de erfgenaam van een oude stad, klauter-
de, vrij van de wereld, langs de rotsblokken naar beneden. Hij ontkleedde
zich tussen de stenen en zwom met al de kracht en vreugde van een ge-
zond mens in het groene water; de zon stond reeds laag. Als hij op zijn
rug dreef, zag hij op naar de donker begroeide h~uvels; als hij vooruit
zwom, was aan alle kanten de weidse dans van de zee: hier met de bomen
en het strand, ginds met het licht en de kaap, waar het vormloze groen
diepte kreeg door een paar vrij wuivende klapperpalmen ; en in de verte
zonder grenzen strekte de zee zich uit tot de hemel zelf.
Later zat hij, naakt, in het warme zand en mediteerde. Voor hem blik-
kerde en klotste de zee, geen andere onrust was er dan dat.
Voordat de lucht rood begon te worden, klom hij weer naar boven en
aanvaardde de terugtocht. Op de rit, terug van zijn vrijheid naar de troe-
bele stad, groeide hij weer in zijn Europese kleren, paste zich weer aan bij
zijn rode wagen; de tevredenheid op zijn gelaat veranderde van geluk
opnieuw in zelfvoldaanheid.
Het was donker, toen hij thuis kwam. Hij at weinig cn ging in de kleine
slaapkamer op bed liggen. Soms gleed hij zo rustende weg in het grens-
gebied der contemplatie, maar vandaag hielden de processtukken die hij
nog door moest zien zijn bewustzijn wakker. Telkens wilde hij opstaan en
stelde het weer uit. Misschien kon het morgenochtend nog; ja zeker,
morgen ...
Zijn gedachten dreven toch weg. Hij tuurde naar de eternietplaten van
het plafond, behagelijk door bad en avondkoelte, werkloos. De Europe-
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anen-gewoonte om altijd boek of krant bij de hand te hebben, was hem
vreemd.
Hij wist niet hoe lang hij gelegen had, toen opeens de muziek klonk. Het
begon met een fluittoon, even aangehouden, die hem riep. En toen volgde
het op en neer gaan van het motief, als takkengewemel, terwijl de fluit
steeds weer opklonk en lachte, wat ook hobo of violen weenden. Het was
het deinende van de cadans, dat hem vasthield, het scheen zonder begin
of einde als de tempelgezangen die hem op koele Indische morgens ge-
wekt hadden in zijn eigen land. Het wond hem op, zoals gewijde melo-
dieën bij sommige oefeningen deden. Maar de muziek kwam uit het
hoofdgebouw.
Bracht het Westen zulke klanken voort?
Een klik, een kras. Natuurlijk een machine, een grammofoon. Hij ont-
spande weer, zocht zijn eigen stilte terug. Toen werd L'Après-midi opge-
volgd door Brahms' Haydn-variaties en weer werd de kamer warm en vol,
terwijl hij met nieuwe verrukking luisterde naar het klare, helder om-
lijnd motief, dat in steeds feller bewogenheid en ontroering verklankt
werd, tot het in opperste wellust en weemoed heen zong door het zoet
Grazioso.
Plotseling brak de muziek af.

II

Voordat ze L'Après-midi opzette, nam Phien het rode schrift en boekte
haar ervaringen van die dag.
'That is what life ought to be like - Mozart.' Zo eindigt Priestley zijn
Adam in Moonshine. Maar ik zit hier - nu ja, niet met Mozart, maar
toch met Debussy -, terwijl ik weet hoe het gezin van de kok leeft: in één
kamer, ouders en vier kinderen samen. Ze slapen op een rijtje op een
planken verhoging. Het hokje is er één uit een hele rij, een huurkazerne
gelijkvloers. Er loopt een houten galerij om heen, daar rusten de mannen
overdag, daar wordt ook gekookt en gewassen, en vrouwen en kinderen
krioelen dooreen. Bij Arunasalam hangt een gordijntje voor het raam en
felgekleurde Krishna- en Lakshmi-prenten aan de muur. In een koffertje
bewarén ze hun fraaiste bezittingen, zoals het handwerk van hun oudste
die school gaat. Er is alleen een hoog spantendak, dus het regent trouw
in. Buiten het huis modder, een afgeschutte badplaats ... en een schom-
mel. Als er nieuwe rijke huizen gebouwd worden, verdwijnen zulke hok-
kenstapels en moeten de arme mensen maar zien waar ze blijven. Er
schijnt geen woninginspectie te zijn. Wel gratis medische behandeling.
Geen officiële armenzorg ... '
Phien met haar woninginspectie kwam vers, erg sociaal en erg cultureel
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uit Holland. Ze verwachtte dat elke Chinees een dichter en elke Indiër
een heilige zou zijn. De eerste Chinese die ze sprak, een door de zending
opgevoede onderwijzeres, de enige gezonde en geredde uit een melaats
gezin, antwoordde op de vraag hoe ze Li Tai Po vond, met de mede-
deling dat Dr Li van Penang Road een heel goeie dokter was, de beste
uit de stad. De Indiërs lagen inderdaad in extase in hun tempel, maar
tempel en priester waren vuil en armoedig. En toen ze eindelijk de won-
deren tegen kwam, gewoon in een dorpsprocessie onderweg, was het vre-
selijk om te zien. Twee mannen en een jongen droegen elk een grote boog
bloemen, die bij de mannen met grote pennen aan hun lijf bevestigd was.
Dejongen behoefde alleen maar te dansen, met zijn bloemengevaarte op.
Een paar volwassenen begeleidden hem en hielden het kind op de been
door telkens water over hem te storten. De doorpriemde mannen, be-
zweet onder de grijze asstrepen op hun voorhoofd, zongen zich zelf in
extase. De jongen keek hulpeloos, uitgeput. En danste voort.
In plaats van Chinese verzen, kreeg Phien Chinese begrafenissen en dat
was tenminste iets. Ze liet zich voor elke stoet roepen: bontversierde
draagstoelen met rode en groene tempeltjes van bordpapier; draken,
tijgers, vogels; roodzijden lange doeken met fascinerende Chinese tekens
beschilderd; hele speenvarkens, bungelend aan draagstokken; de nabe-
staanden terzijde van de stoet, het hoofd gehuld in zakken - schone jute
zakken, zonder as; en tussen al het volop Oosterse een fotografisch por-
tret van de overledene, dat de betovering van het levend geworden
sprookje verbrak.
Telkens brak het wonder.
Het was niet moeilijk geweest om in sprookje en boek te vluchten in een
Hollandse kinderkamer, noch later, in een Hollandse intellectuelenom-
geving. Daar waar mensen en wereld onbetrouwbaar waren gebleken,
toonden de wonderen trouw hun bont, maar statisch gezicht. Op won-
deren en droom kon ze rekenen, maar verraderlijk was de mensenmaat-
schappij. Doch nu ze leefde te midden van de kleur en pracht van elk
droomverhaaJ, nu de wonderen werkelijkheid waren, nu kwam ieder
ogenblik de wind en blies de beelden van een hele bladzij weg. Dan stond
er een werkelijkheid, een vreemde werkelijkheid, die nergens in paste.
Een werkelijkheid met het vertrouwde gezicht van het wonder en een
stem die onverstaanbaar was.
Eens, toen ze met Bert in Holland langs het strand liep, had ze die stem
voor het eerst gehoord. Strand, zee en verte waren een vertrouwde
droom, altijd dezelfde van toen ze een kind was tot nu ze zou trouwen:
een begeerlijke onbereikbare verte: achter de zee en de horizon, ver weg
zou alles goed zijn. Toen sprak Bert vertrouwde woorden, die bij hem een
nieuwe inhoud hadden. Hij zag de zee en dacht aan wat daarachter lag:
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een geliefde eens bezeten verte; achter de zee in Oosterse landen, daar
was hij gelukkig geweest. Het was een goed land voor hem geweest, ginds
in het Oosten. Hij wenste weer daar heen te kunnen gaan. Deze dingen
zei hij en Phien ontwaakte door de klank van werkelijkheid in zijn stem.
Bert met zijn verleden vol China, japan, Malaya, was zelf een stukje
droom geweest. Maar voor hem was de verte geen illusie, doch zo waar
als een Loosdrechtse avond voor haar.
Phien, in het land der wonderen bij haar grammofoon, verlangde heime-
lijk naar Loosdrecht en een Amsterdamse gracht. Twintig jaren en meer
had ze door alle vensters van gevangenschap naar buiten gestaard en ge-
wenst weg te zijn, ver weg. De dakrand tegenover het ouderhuis, de boom-
toppen naast de school, de gootpijp langs een venster, die hadden de wens
gehoord. De stenen langs de Amstel, het jaagpad langs de Schinkel, die
hadden haar voeten gedragen - heen als ze vluchtte; terug als ze weer
keerde; na een uur, of twee uur. Ze kon immers niet weg.
Het kon. Zoals Bert het deed, kon het. Bert wilde terug en hij kwam
terug. Het was een goed land daarginds, zei hij, en meende het. Zijn wens
werd vervuld en hij stond en liep en werkte opnieuw in een wereld waar
hij van hield en waar men van hem hield. Hij zette zijn vrouwen kind
in een goed nest Cnvloog uit om de dagelijkse wormpjes te verdienen.
Phien ging op de rand van het nest staan en keek uit. ja, dit waren de
wonderen, ze zag ze, verheugd en bedroefd. Ze keek er naar en schreef
op wat ze zag, ze plukte de wonderen als bloemen en, zoals een bloem
verlept, zo ontglansde het wonder als ze het vastgreep. Intussen liep ze
zelf als een eigenzinnig, keihard Amsterdams fenomeentje door de week
geurende tropenwereld en wist niet dat dit vreemd was, maar voelde het
wel, want ze botste. Ze voelde zich heel dom en onwerelds, ze leerde wel
gauw de plaatselijke gebruiken der Europeanen, maar de conversatie
met haar veronderstelde gelijken bood moeilijkheden. Zij vond het aardig
om te vertellen, dat het goed gegaan was, toen Bert een boy die vroeger
eens gestolen had, niet weg had gestuurd, maar vaderlijk had toegesproken
en onder controle gehouden. Bert wist dat het goed werken was met een
gelegenheidsmisdadiger, die hecht aan wie hem vergeeft, en voor Phien
was het geval iets dat paste bij haar begrippen van woninginspectie en
bijbehoren. Het scheen echter, dat dergelijke onderwerpen dwaas of on-
behoorlijk waren, geen van de mevrouwen wilde reageren op het verhaal.
Eén zei er slaperig dat ze maar voorzichtig moest zijn en een ander begon
een enthousiaste beschrijving van een nieuw soort bustehouder.
Phien echter vond haar medemevrouwen raar en beschreef ze even goed
in het rode schrift als het huis van de kok en een bruiloft van een Chinees.
Ze schreef, dat de dames hun inlichtingen, zowel omtrent de zonden als
omtrent de japonnen hunner vriendinnen, van de bedienden betrokken
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en dat ze bij het uitbreken van de oorlog het een patriottisch gebaar van
zich zelf hadden gevonden om voortaan de whiskey bij ochtendmahjong-
partijtjes achterwege te laten.
En dan ging ze weer op de rand van het nest staan en keek en keek en
probeerde haar ogen niet te laten wennen aan de dagelijkse pracht en
kleurigheid: de goud-en-rode deuren van Chinese huizen, een oude man
bij een vuurtje voor een kamponghuisje op palen, en Klingalezen die, op
straat hurkend elkaar schoren, de demonstratief blote jongensbabies die
boven de open goten zindelijk werden gemaakt.
Ze hupte het nest uit en liep de kampong in of ze de duinen instapte,
en ze voelde zich ongelukkig omdat het niet meer op de duinen geleek:
de lucht was zwoel en zwaar en het eeuwig zoemen en gonzen van on-
zichtbare insecten hield niet op. Maar ze was blij, omdat ze orchideetjes
in het wild vond en een griezelig leger reuzenrnieren, en omdat de grillig
gekerfde grond rood en leemachtig was, zoals vroeger alleen in boeken
bestond. Ze vond het interessant in de beek de sporen van beschaving
te vinden in de vorm van een weggegooid spel kaarten en van een klein
meisje dat ernstig en met een vrij vuil borsteltje haar tanden stond te
poetsen. Het eerste gevoel van Europeanen-superioriteit kroop in haar op,
toen ze een Chinees meisje bovenstrooms de was zag doen, terwijl lager
de mannen nog bezig waren met hun toilet. Maar direct daarop merkte
ze, dat ze ook hier als raar werd beschouwd. Er kwam een dichte colonne
witte monniken aan, het waren Chinese Franciskaners met brillen op die
streng voor zich keken, toen een Europese vrouw in zomerjurk voorbij-
kwam. Ze liep een familie Klingen in de weg, die staarden naar haar en
draalden tot ze achter haar kwamen. Veel later begreep ze dat dat uit
beleefdheid geschiedde. Een Maleise vrouw, vrijmoediger, vroeg haar
wat. Ze had graag met haar gesproken, maar ze had geen onderwerp.
In Amsterdam kon ze praten met een vreemde kleine volksjongen, met
een glazenwasser op de ladder en een oude vrouw in de deur. Hier liep
ze als in een museum langs vitrines of op zijn best langs kooien in een
model dierentuin, waar de dieren vrij op de rotsen sprongen, maar een
diepe kloof is gegraven, die het aangestaarde en de starende scheidt.
Bert had een makelaar, een ouderwetse Chinees, die kalkoenen ten ge-
schenke gaf en de wonderlijkste medicijnen aanbood, vooral op liefdes-
gebied. Deze man kwam met uitnodigingen voor bruiloften en begrafenis-
sen van zijn uitgebreide kennissenkring en voor een diner in de Chinese
zendingskerk, waar een nieuw orgel werd ingewijd met kampliedjes en
verrukkelijk Chinees eten. Phien nam alles gretig aan en schuchter ging
ze steeds naar binnen. Men was vereerd met haar belangstelling, maar
zij plukte de wonderbloem die verdorde en ze voelde zich beschaamd,
een indringster.
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Natuurlijk was ze dat ook. Eén van de honderdduizend indringers die
rondliepen in anderer landen, deden of dat het hunne was en niet
wisten hoe gehaat ze waren. Maar Phien voelde de haat en daarom kon
ze de begeerde wonderen niet blijven aanstaren. Ze leerde het niet door
de uitlatingen van haat en ressentiment, die ze eerst veel later hoorde, toen
men wist dat ze de haat begrepen had. Ze ervoer het door een veelzeggend
zwijgen of lachen op vragen van haar; het waren de averechtse verhou-
dingen die zeontmoette: handelingen der mensen, precies omgekeerd aan
wat voor haar normale daden waren.
De Chinese handwerker voor zijn winkel die lachend en knikkend haar
zijn bordpapieren schaakspel cadeau gaf, alleen omdat ze was blijven
staan en kijken, en met Bert als tolk had gevraagd hoe de stukken liepen.
De oudere Chinese vrouw, de weduwe van de Captain of Chinese, de
voornaamste Chinese in de stad, die Phien, jong ding, bij elke deur voor
liet gaan. De zichtbare onbehagelijkheid en opgepriktheid van Ooster-
lingen die ze op bezoek vroeg; die vleiden en prezen. En de volgende dag,
als Bert en zij van huis waren, ongevraagd en brutaal het huis kwamen
bekijken; of de Maleise artist, die meer vroeg voor een schilderij dan de
vastgestelde prijs was, want zulke vriendelijke Europeanen zouden wel
dom zijn.
De intense verlegenheid van de kok, toen ze Gandhi's portret liet zien en
vroeg of hij wist wie dat was en wat hij wilde. Hij wist wie het was en
lachte met afgewende blik.
De blindheid van haar Europese vrienden zelf, die overtuigd waren van
de onbekwaamheid der Oosterlingen en geloofden in de verknochtheid
van de overheerste aan zijn overheersers, even argeloos als ouders dit ver-
onderstellen en eisen van hun kinderen.
Het waren dingen die ook in kranten en boeken stonden, er werden dikke
werken over geschreven, er bestonden verenigingen die de verhouding
bestudeerden. Ze las wat in die boeken en werd er niet wijzer van. Wat
er in stond, wist ze nu of kon ze begrijpen met haar verstand.
Maar ze wilde iets anders. Ze wilde de kloof overbruggen. Ze wilde niet
weten hoe het er uit zag aan de andere kant van het hek, ze had lang ge-
noeg gestaard. Ze wilde het gewone van het wonder. Niet weten dat het
was, maar voelen hoe het was. Naast elkaar gaan en vanzelf hetzelfde
zeggen, praten over daagse en wereldschokkende dingen met rust en ple-
zier, thuiszijn als in de tuin van buren, waar men jaren naast heeft ge-
woond: Ze had geen naam voor dit verlangen, maar ze staarde minder
en begon verlegen te praten, te vragen. Het Oosten bleef bij vorme-
lijke vereerdheid of beleefd en afwijzend zwijgen. Een enkele keer
kwam er een lang verstandelijk antwoord, geleerdheid die ook in boeken
stond.
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Wie was zo wonderlijk en zo gewoon dat hij antwoorden kon?
Phiens vragen stak als de helft van een brug over de kloof tussen haar en
het ongrijpbare wonder. Wie had de andere helft, hetzelfde verlangen?

III

Sai Poh dacht er over zelf een singsong te geven, dit avondje van de zen-
ding was verschrikkelijk vervelend. Zonder stijl, zoals alles in dit land.
Mrs Dimsworth had alle nationaliteiten in haar kerk verzameld, er waren
nu Chinezen, Indiërs, Philippino's, Bataks, zelfs de enige in dit land ver-
dwaalde negerin was in dienst bij de Amerikaanse. Dat was wel goed, zo
moest de wereld zijn, alle volken vreedzaam bij elkaar en niemand de
baas van de andere. Maar hier was nog altijd Mrs Dimsworth de baas en
ze leidde het partijtje geagiteerd stralend en honingzoet animerend, alsof
het een kinderpartijtje was en zij iemand die volstrekt niet wist wat er in
kinderen omgaat, maar duidelijk wou tonen hoe lief ze hen had.
Alles was aangepast aan de domsten en de onnozelsten. Sai Poh was ge-
ergerd en verveeld de verandah opgegaan met de gast, die ze nog wel
had meegebracht: een Engelse vrouw die met een Chinees getrouwd
was en hier eens wat Europeanen kon ontmoeten. De gast was ook te
ontwikkeld voor het mergloos raadseltjes- en liedjesvermaak, en de 'zen-
dingsmensen hadden geen tijd .ofgeen lust om meer dan beroepsvriende-
lijkheid aan de introducee te wijden. Ze hadden net zo goed als de
wereldsen iets tegen gemengde huwelijken. Alsofhetvermaak in een goede
Chinese familie niet op een heel wat hoger peil stond dan dit water- en
melkgedoe ... om van het whiskeygedoe van de anderen maar te zwijgen.
Sai Poh raakte wel graag verontwaardigd. Als ze dan sprak, werd haar
zware stem nog dieper. Ze was niet mooi, in haar jeugd heette ze zelfs
lelijk. Haar trekken waren misschien te persoonlijk, te krachtig. Maar ze
had een regelmatig rond gezicht, ernstig en onderzoekend keek ze de
wereld aan door een stevig omrande bril.
Ze had met de wereld nogal wat te doen gehad, want van haar geboorte
af was ze achteruitgezet. Toch was ze er gekomen; niet eens verbitterd;
wel wantrouwend.
Als zevende kleindochter was ze haar grootvader geboren: een zevende
waardeloos meisje en nog geen kleinzoon. De oude mandarijn plukte in
zwijgende toorn aan zijn baard. Welke angst doorstond zijn hart? Hij
werd oud, moest zijn geest dan onverzorgd dwalen als hij gestorven zou
zijn? Waardeloos was een meisje dat slechts werd voortgebracht om voor
andere geesten kleinzoons te baren.
Zeven waardeloze kleine meisjes - welk een nood en leed bracht de zorg
voor zijn geest-na-de-dood aan hun levende ziel. Deze jongste vergat het
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nooit. Niet lang na haar werd de kleinzoon toch geboren, maar het lot
van de zeven werd er niet beter op. Elke plagerij, elk getreiter van de
jongen moesten ze dragen. Er bestond geen appèl. Bovendien was zij de
lelijkste. Niemand verwachtte dat zij ooit zou trouwen. Rustig lieten ze
haar naar Hongkong gaan, ver van huis en goede stijl, om bij de vreemde
barbaren te studeren. Wat moest een lelijk meisje anders doen?
Dikwijls vergeleek Sai Pohde grofheid en manierloosheid van de kolonie,
waar ze leefde onder koelieafstammelingen, die nauwelijks behoorlijke
woorçlen gebruikten, met de rustige beschaafde sfeer op de binnenhoven
en in de vrouwenvertrekken uit haar jeugd, - maar zonder ooit het leed
te vergeten dat haar was aangedaan. Ze voelde nog het knijpen van de
jongen, ze hoorde nog de meewarige verhalen der ouderen als het over
haar ging en ze haar beklaagden, in de dwaze veronderstelling van vol-
wassenen dat een kind niet hoort als er boven zijn hoofd over hem ge-
sproken wordt.
Maar onder die verhalen, meestal vernederend, was er één van vreugde.
Een verhaal van iets schoons en bijzonders en die geschiedenis behoorde
bij haar. Bij haar die de minste was, en bij haar alleen.
Want juist in het jaar van haar geboorte en niet in dat van een ander,
zelfs niet in dat van die akelige jongen van wie ze pas rust hadden toen
hij eindelijk het huis uitging voor een heel bijzondere opleiding - juist
in haar jaar hadden de bijen drie keer gezwermd en meer honing ge-
schonken dan ooit. Zij was geboren in het beste bijenjaar en de bijen
hadden de grootvader verzoend. Hij liet zich de opbrengst tonen, hij
nam de rijk omzwermde korven waar. En hij begreep dat het onbedui-
dende kleinkind gezegend was met een goed voorteken. De diepte van het
geheim, van het waarom kon hij niet doorgronden, maar als nobel man
schonk hij het kind haar kans. Toen de dagen goed waren voor de plech-
tige naamgeving werd ze gespaard voor de bloemnamen met hun sug-
gestieve marktwaarde in de huwelijkshandel. Ze kreeg een eigen naam,
die niemand anders droeg, dit meisje dat de bijenzegen mee had. Nobele
Mededinging noemde hij haar, dat klinkt in het zuidelijk dialect: Sai Poh.
En in dappere mededinging had het kind haar jeugd en vernedering
doorstaan, tot ze de wereld in kon gaan. Aan de universiteit werd ze snel
als intelligent herkend en als gelijkwaardig met anderen behandeld. Ja,
er waren er die haar gezelschap zochten en blij waren als zij kwam. Er
waren Christenen, die een theorie van liefde uitlegden, een verrassende
leer die zij met de diepte van haar ernstig hart letterlijk nam naar zijn
veelbelovend woord: vrede tussen allen, tussen alle volken, tussen mannen
en vrouwen. De Christenen noemden haar Constance, een naam die haar
paste, maar die ze in tegenstelling tot alle Diana's Lim en Lilians Cheah
zelden gebruikte. Wel vond ze het spoedig even dwaas als anderen, wan-
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neer een man nog in Chinees costuum rondliep en niet in een Westers
kort strak jasje met een Westerse strakke rechte broek, die nooit strak en
recht genoeg bleven zitten; wel deelde ze de koorts om in te halen wat
men technisch achter was; - maar de naam, de riethalm uit haar ge-
plaagde jeugd, liet ze nooit los: Nobele Mededinging, Sai Poh.
In Hongkong leerde ze, dat niet zij alleen ongelukkig was, maar een heel
volk. Haar rond, weliswaar bebrild maar gaaf gezicht leek hier vaak mooi
en fijn, want onder de studenten waren ook meisjes uit het volk met grove
huid; die hadden naast de verachting voor de vrouw de achteruitzetting
der armen gedragen en vonden hier het enige dat hun redding toescheen:
kennis, leren. Wat hun misschien begrip zou brengen, maar zeker macht.
Zij die voor oorlog en revolutie gevlucht war~n, waren de felsten in de
strijd om vernieuwing. Maar ook anderen die mooier en rijker waren dan
Sai Poh, ja, de machtige benijde mannen zelfs - allen leden onder de
macht, de usurpatie, en arrogantie van de vreemdeling. Krampachtig
onhandig en luidruchtig trachtten velen zich te assimileren. Niet alleen
in kleding, namen en kennis, maar ook in gebruiken. Ingrijpend was het
doordringen van nieuwe familieverhoudingen. Over de rechten voor arm
en rijk was niet iedereen het eens en daarOIu werd er niet altijd over ge-
sproken; de vreemdeling haatte iedereen, dus daarover behoefde men
niet altijd te spreken; maar het geliefde onderwerp van gesprek was het
vrije huwelijk. Niet vrij in de betekenis van wettig ongesanctionneerd,
doch vrij want naar eigen keuze gesloten en niet door de ouders beschikt.
Iedereen praatte er over - maar lang niet allen waagden de stap. Waar de
band met de ouders sterk was, niet alle vertrouwen of niet alle vrees ver-
dwenen, daar huwde men naar ouders wil.
Sai Poh, Constance, leefde ver van de ouderen die ze jong had leren
wantrouwen en die ze niet meer vreesde. Ook was er in haar oorspronke-
lijke omgeving moeilijk een partij voor haar te vinden. Zo huwde ze naar
eigen keuze een student in de medicijnen, die zelf niet in China geboren
was. Hij kwam van de eilanden in de Zuidelijke Zee en was eens in Euro-
pa geweest, waar de Europeanen veel prettiger in de omgang waren dan
in het Oosten. Hij was jongensachtig zonder te plagen, hij had haar nodig
en bewonderde haar en wist toch een zeker mannelijk overwicht te tonen.
Het was niet moeilijk van hem te houden, ze trouwden en ze volgde hem
naar de eilanden in het Zuiden. De breuk met het oude scheen volledig.
Sai Poh werd wel gelukkig; ze kreeg twee intelligente, mooie kinderen, ze
voedde ze goed op, modern, hygiënisch, vrij en toch beleefd. Een kostbaar
bezit was de woning, waar zij regeerde, zij alleen en niemand anders,
geen schoonmoeder en geen grootvader. Ze richtte het huis Europees in,
hygiënisch, ruim, en met de schaarse goede Chinese tapijten en prenten
die ze zich veroorloven kon. Veel was dat niet, want haar man was
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gouvernementsarts en kreeg maar een klein salaris, omdat hij niet Engels
was. Dat ging zo in een kolonie.
Haar man aanvaardde die ongelijke behandeling, omdat hij in dit land
geboren was en aan de discriminatie in salariëring gewend; en omdat
hij in zijn jeugd niet had moeten vechten; ook woog in een klein hoekje
van zijn hart de voornaamheid van zijn positie en kennis wel tegen de te
geringe honorering op. Sai Poh was te aristocratisch om veel om geld te
geven en ze hield te veel van haar man om over het aperte onrecht te
spreken. Wie geen student meer is, schreeuwt niet zo luid. Sai Poh was
gelukkig, haar vrouwenleven was vervuld, het leed van de groep prikkelde
haar niet altijd.
Maar het was juist de, voor een aristocrate betrekkelijk onbelangrijke,
geldkwestie, die telkens de oude wond, de herinnering aan achteruitzet-
ting openreet. Want in elke kolonie bestond de ongeschreven, maar
conscientieus gehandhaafde wet, die zei dat alleen de rijke geacht en in
tel was. Zo kwam het dat andere Chinezen, die grover, dikker, onbehou-
wener en ongemanierder waren dan de welgeboren Sai Poh, de toon aan-
gaven in de stad. Het waren de tin- en rubberbazen, ze hadden nog een
grove tongval, maar ze reden rond in dure auto's en hun vrouwen waren
behangen met diamanten.
Sai Poh klaagde niet snel, want als kind had ze zwijgen geleerd. Ze duldde
het geduld te zijn op partijen van hen, die eigenlijk koelievolk waren en
dat wisten. Omdat ze dat wisten, nodigden ze haar nu en dan uit, want
een ambtenaarsvrouw als kennis stond toch wel goed, al had ze geen geld.
Slechts was het lastig dat ze nooit veel terug kon doen, zowel voor de
gastvrouwen als voor Sai Poh.
Nu ze in de koele avond op de verandah het plan maakte om in waardige
mededinging zelf een ochtendpartijtje te geven, overwoog ze wat voor
versnapering ze kon maken zonder dat het te duur werd, en wie ze zou
vragen. Binnen werd luid gelachen, foei, en in de handen geklapt. Ieder-
een nam de Europese luidruchtigheid over, och, ze was er nu wel aan
gewend.
Er kwam iemand naar buiten, een Europese vrouw, die vroeg of er geen
bezwaar tegen was, dat ze bij haar kwam zitten. Sai Poh keek even op.
Ja, het was werkelijk een Europese. Een Westerling die permissie vroeg
en niet nam. Die kon nog maar kort in het land zijn. Sai Poh herinnerde
. zich ook slechts vaag haar ooit gezien te hebben. De vreemde zuchtte
eens, terwijl ze ging zitten, en ze trok de wenkbrauwen komisch op. Geen
twijfel of het was een Europese, ze vertoonde alle Westerse abruptheid
en overbodige beweging; alleen het hautaine ontbrak; ze had zelfs iets
vragends en tastends.
Ze keken elkaar even aan en wisselden een glimlach, zoals men die wis-
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selen kan met een kind of met een mens zonder al te veel kwade of drukke
gedachten. Toen kwam er een heer buiten. Hem kende Sai Poh wel, het
was een heel hoffelijk iemand, die zich rustig gedragen kon. Hij stelde zijn
vrouw voor, die antwoordde in Engels met een sterk accent, ze had nooit
geweten dat Mr Brandt niet Engels was. Ach, waren ze Hollands?
Sai Poh's belangstelling luwde, werd critisch. Ze hield niet van Hollan-
ders. Op Sumatra was ze eens onaangenaam bejegend, en drie Hollandse
vrouwen van wie ze in Singapore en Penang had horen spreken, waren
lichtzinnige mannenverleidsters geweest. En generaliserend, hetgeen een al
te menselijke eigenschap is, kwam Sai Poh tot de amusante conclusie dat
wereldsheid en lichtzinnigheid kenmerkende eigenschappen der Hollandse
vrouwen waren. Ze vond echter, toen ze naar Phien keek, dat Mrs Brandt
er nog niet erg lichtzinnig uitzag; ze was zo jong. Ze herinnerde Sai Poh
aan een ernstige studente die ze gekend had, heel wijs en aandachtig in
haar werk en onnozel in wereldse zaken.
Sai Poh geloofde haar ogen en vergat haar theorie. Toen vonden de twee
vrouwen elkaar als gelijken. Ze lachten samen om Mrs Dimsworths
avondje en ze waren het er over eens, dat de bedoeling goed was. En na
bijna merkbaar een aarzeling te hebben weggeslikt, inviteerde Sai Poh
Phien voor haar singsong. Ze twijfelde even, omdat ze niet recht begreep,
waarom Phien het gezelschap bij Mrs Dimsworth en vervolgens het hare
zocht. Was de Hollandse arm? ofeen outcast? een Eurasian misschien?-
Het hinderde niet, zij, Nobele Mededinging, zou er niet minder van wor-
den; ze ging hier nu eenmaal met alles en iedereen om en haar Christelijk
geloof leerde haar ook, dat ze dat doen moest zonder hoogmoed. Wat
wel eens moeilijk was, want als ze nu eerlijk in haar hart keek - en eerlijk
was Sai Poh -, dan vond ze het toch wel aardig een Westerse die niet 'eens
van de zending was, op een partij te kunnen tonen, zij die zo zelden ver-
toon kon maken. Het was dwaas er trots op te zijn. Maar de Westerling
had de macht en wie ter wereld is er niet trots op een machtige aan zijn
tafel te kunnen nodigen?
Een machtige; ook die kleine jonge vrouw; ook de blonde kinderen met
bevelende stemmen. Ieder van de groep.
Macht. Ook diep in Sai Poh, de als kind vernederde, leefde het verlangen
naar macht. Nauwelijks bewust beïnvloedde het haar uitnodiging aan de
geheel vreemde vrouw. Die was jong als het student je in Hongkong. Ze
zou kunnen luisteren. Misschien zou ze verstaan. Ze kon beïnvloed wor-
den. Misschien was haar iets van de vernedering, van de bezwaren, van de
pijn van de Oosterling uit te leggen. Als eens een Europeaan de gevolgen
van zijn daden voor het Oosten kon begrijpen, dan zou alles veranderen.
Eén keer had Sai Poh een artikel in handen gekregen van een Engels
officier, die beschreefwelk een onrecht het ex-territoriale recht in Chinese
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kustplaatsen was. Een Engelsman, die dat inzag en eerlijk toegaf ... Sai
Poh was er een week lang gelukkig om geweest en haar vertrouwen was
er door gegroeid.
Nu vroeg ze een intelligente blanke vrouw bij zich thuis. Bij de eerste be-
zoeken snuffelden de twee wat om elkaar heen. Phien had al geleerd om
voorzichtig te zijn en Sai Poh was wantrouwend.
Een wildvreemde Boeddhistische monnik, die de stad voor hun ontmoe-
ting reeds verlaten had, bracht de twee tot elkaar.
De Boeddhist was een geboren Fransman en zat Pal i-teksten te lezen in
de bibliotheek van de Chinees-Boeddhistische tempel, waar nooit iemand
kwam, behalve wonderzoekers als Phien en een zakelijk student als hij-
zelf. Phien vroeg de bibliothecaris, die languit op een bank lag te slapen,
haar aan de ander voor te stellen. De blanke bhikkhu toonde zich vol-
strekt niet verbaasd, maar legde Phien met veel toewijding de verschillen-
de soorten Boeddhisme uit. Hij had de zuiverste soort gevonden, die kwam
in Siam voor en daar woonde hij ook. Maar Siam was weer niet ~o sterk
in de hygiëne, hij had er een paar keer lelijk typhus gehad en was nu in
Penang om wat op te knappen. Het ging al beter en inJuni zou hij weer
vertrekken. Dat speet Phien. Ze had wel eens Boeddha-beeldjes op Hol-
landse schoorstenen zien staan en ze had een leven van Boeddha gelezen,
het was prettig er meer van te horen; zoveel meer, dat ze het nauwelijks
kon volgen. Met zijn ware leer en minder ware leer leek het op verschil-
lende soorten Christendom en goed beschouwd had de man best Francis-
kaner kunnen worden. Maar stellig had ook hij zijn illusies van verre
heiligen gehad en thans was hij rustig en vrolijk, de eerste niet gejaagde
blanke die ze tegenkwam. Iemand die.zijn illusies had waar gemaakt.
Het was dom van haar om met een blanke vrouw over deze ontmoeting
te spreken, met Mrs Dimsworth van de zending nog wel. '0 ja,' antwoord-
de het goede mens, 'ik heb hem ook gezien; in een geel gewaad, net als
de inlanders, en blootshoofds en blootsvoets, stel je voor.'
Phien zweeg. Tot de oorlog kwam en alles dat anders was dan gewoon
op de grove fantasie der plotseling geëmotioneerde middelmaat begon te
werken. Zolang tantièmes en de fraaiere auto of kledij van mijnheer en
mevrouw Zo-en-zo de gemoederen bezighielden, keek men de monnik
voorbij. Nu de tantièmes en de mooie auto's bedreigd werden, had men
opeens aandacht voor alles wat een vorm van het dreigend gevaar zou
kunnen zijn. De Europeaan die zich niet als normale tropen-blanke ge-
droeg en zelfs gemene zaak met de Oosterling scheen te maken door diens
klederdracht te verkiezen en in diens tempel te wonen, was meteen ver-
dacht.
In gelukkige opwinding zat een groepje mah jong spelende dames een
spionnageverhaal uit te spinnen. De blanke bhikkhu was een schurk en
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opgepakt met een pak vol kaarten onder zijn gewaad. Phien zei schuchter
maar nuchter, dat dit onmogelijk was, daar de man inJuni reeds de stad
had verlaten en er voor September geen oorlog en geen gevangenneming
van spionnen was geweest. Doch de spreekster hield eenvoudig vol 'Het
is zo', zonder ander argument dan het feit, dat de andere aanwezigen
het ook graag geloofden. Phien had nog geen ervaring op het punt van
geruchten en was bereid aan te nemen dat de andere vrouwen over
betere bronnen beschikten dan zij, die de man zelf gesproken had. Maar
toen het gesprek bezonken was, kon ze zich toch geen wereldse kaarten
en verraad voorstellen bij de onwereldse dromer met zijn Pali-teksten en
het ware geloof.
Ze koos dan ook de blanke bhikkhu in zijn gouden kleed als één van haar
voorbeelden, toen ze bij Sai Poh de geestelijke belangstelling van die
materialistische Westerlingen verdedigde. Doch, denkend aan het oor-
deel van haar kennissen, voegde zij er voorzichtig aan toe: 'Als hij ten-
minste geen spion was, zoals men zei.'
Toen antwoordde Sai Poh met Phiens gedachten en Mrs Dimsworths
woorden: 'Die man een spion! En hij liep blootshoofds en blootsvoets, hij
was eenvoudig en gelukkig, je kon zien dat hij een geestelijk man was.'
Van dat ogenblik was de brug geslagen, sindsdien voelden ze zich één in
oordeel, ook al was hun uitkomst ongelijk. Phien kon vragen naar wat
haar ontzette en Sai Poh had een Europeaan gevonden, die iets van het
Oosten begreep.
En ofnu - dit is een brief, niet waar, 'Aan Nobele Mededinging in Azië',
zo duidelijk geadresseerd als ooit 'Aan Boerhaave in Europa' - of nu
Sai Poh de Westerling begrijpt?

IV

Om te beginnen was de Europeaan zwak. De Noorse dokter had het
gezegd.
Phien was met Bert mee geweest het binnenland in. Op verzoek van de
chauffeur reden ze in Perak anderhalve mijl de rimboe in over een smalle
zijweg, die weldra slechts een spoor werd, dat voerde naar een kleine
kampong. Ahmad had gevraagd of Mem naar zijn zieke moeder wilde
kijken. Hij bracht haar naar de grootste hut, zijn vader was dorpshoofd
geweest, maar binnen moest Phien voorzichtig op de dwarsbalken stap-
pen om niet door de gaten in de vloer te vallen. De vrouw leek niet erg
ziek, ze had misschien rheumatiek en ze was oud, maar haar pols was
normaal. Achter een gordijn echter, in een ander kamertje, lag een kind
dat veel zieker was. Zijn hoofd en oog etterden op een verschrikkelijke
manier, maar hij keek nog geduldiger en minder verschrikt dan de
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Klingenknaap die dansen moest en niet meer kon en voortzwoegde, ge-
hoorzaam. De jongen zou wel doodgaan, alleen de mooien en sterken
zoals Ahmad bleven leven. Phien dacht aan haar schone, veilig verzorgde
dochtertje. Vonden de ouders van dit koortsende kind zijn lijden niet
erg? Ja, natuurlijk vonden ze het erg, het Oosten aanbad zijn kinderen.
Het Oosten was wreed, zei de Noorse dokter, maar wij waren gek, we
waren zwak. We lieten een idioot leven. Waartoe?
In een Malaya zonder Europeanen zouden alle kebons met een kapot
been aan tetanus sterven. Met Europeanen in de buurt gaan ze naar de
kliniek op gevaar af met een afgezet been onbruikbaar voort te leven.
Misschien hadden zij wel gelijk, die bang waren voor snijden en hun
kinderen sloegen als ze op school geplombeerde kiezen of voortreffelijke
injecties kregen. Iedereen heeft op zijn manier gelijk. De strijd ontstaat
als één kant zijn gelijk als het enig mogelijke ieder op wil leggen.
We zouden leugenaars zijn, als we niet in ons gelijk geloofden; we worden
moordenaars, nu we strak aan ons gelijk vasthouden.
'Wij brachten toch de betere levensomstandigheden, de rust, de orde, dat
is iets goeds.' - Maar dit is ons land en dat is een recht. -
'Ik heb hem zo lief.' - Hij behoort toch aan mij. -
'Mijn zoon, blijf thuis, bij ons is het goed, wij menen het goed.' - Maar
ik wil dat goed niet, ik wil mijn eigen leven. -
'Ik geef u deze nieuwe medicijn, duizenden hebben gewerkt om dit tot
stand te brengen, hiermee blijft ge leven.' - Maar ik draag de pijn, al die
dagen langer, laat me mijn dood. -
'Wij vragen een menswaardig bestaan; een brood kost veertig cent .. .'
- Maar hoe kan ik meer geven, 't bedrijf rendeert niet. -
Landen, gelieven, kinderen, patiënten, arbeiders - ieder vechtend voor
zijn gelijk en de sterkste wint.
Phiens gelijk, haar gevoel voor hygiëne en sociaal recht, dreef haar, tegen
theoretisch weten in. Toen Kandesamy, haar kebon, met een gruwelijk
opgezet been verscheen, gevolg van een duizendpootbeet, zond ze hem
ondanks zijn angst naar het hospitaal. Ze vond dit echter niet loffelijk van
zichzelf, want ze wist nu dat ze hielp daar ze niet anders kon. Ze wilde
de pijn van de man niet aanzien, dat was al.
De Europeaan is zich altijd bewust van de wereld buiten hem, dat is twee.
Hij is te bewust, maar gedeeltelijk niet bewust genoeg en dat brengt zijn
handelingen in strijd met elkaar. Hij richt hospitalen inen brengt genezing,
omdat hij het lijden niet als een deel van het leven kan zien, het losmaakt
van het geheel, en zelf lijdt reeds door het aanschouwen van pijn in een
oud schuldbewustzijn dat hij half erkent en tracht te verzoenen. Ander-
zijds vergroot hij het lijden door zijn begeerte. Dat is punt drie.
Begeerte uit vrees van te kort te komen, want de forse begeerte uit lust is
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zeldzaam. Toch is het niet alleen wat de Noor zwakheid noemde, dat de
blanke doet handelen en struikelen en anderen meeslepen in zijn val, er
schuilt ook een kracht in het te bewust leven van hem die van de boom
der kennis heeft gegeten. Altijd weet hij dat er buiten hem dingen en
mensen bestaan, hij kan niet meer dromerig en intuïtief in natuur en
eeuwigheid leven. Er bestaat iets anders, iets vreemds, iets buiten de
enkele denkende mens en omdat het buiten hem is, is het dreigend en
vreesaanjagend. De halfslapende, halfwetende zoekt een compromis, hij
tracht het vreemde te verzoenen door deugd, te onderdrukken door
loochening, te overwinnen door geweld of aan zich te assimileren in knap
komediespel. Maar de ontwaakte zet de weg voort: weten is zijn lot - maar
dan ook ten volle weten, de enige bevrijding.
Eens ontwaakte hij, zoals Adam, zoals allen. Er bestaat iets anders, iets
buiten ons, het vreemde, angstaanjagend daar het vreemd is. Laat ons
dan gaan en het kennen, het vatten, bevatten, begrijpen, aanraken. Laat
ons gaan en het andere zoeken ... Zie, hier is het: zo groeien daar de
bloemen, zo groen is ginds het woud, zo zwoel is daar de lucht, zo traag
schijnen de mensen - tot het soms ook de sterke overmant, zodat hij
staart naar de horizon en denkt aan het bekende thuis, en hij weet niet
dat hij een vreemde is geworden in zijn oude wereld en een vreemde zal
blijven in de nieuwe die hij pas ontdekte. Er is maar een verlossing. Sai
Poh, jij leefde die.
Maar begrijp je nu hoe de Westerling de wereld veroverde, hoe zijn
zwakheid zijn kracht werd? Een klein deel deden de avonturiers, die
wilden zien en weten; het meeste deden de zwakken, de uit angst be-
gerigen, die vreesden geen voedsel en veiligheid genoeg te hebben. Ze
moesten steeds meer en beter eten bezitten en peper uit verre landen
strooien op hun wildbraad; ze moesten de vreemde zijde dragen om rijk-
dom en macht te tonen. Zo groeide het. Een. vijand of gevreesde concur-
rent begon ook met peper te strooien en zijde te vertonen. Toen moest
elke sterk vrezende meer geld verdienen om meer peper en zijde te kun-
nen kopen en wie in de weg stond, doodde men. Tenslotte hielpen rubber
en olie bij een sneller vervoer van de begeerde schatten en bleken van
groot nut te zijn om de gevreesde anderen, die ook zijde en rubber en
peper en petroleum wilden halen, dood te slaan. Van bijzonder nut bleek
ook tin te zijn, want met behulp daarvan kon men in de landen van zijde
en peper, om welker bezit ze anderen doodsloegen, maar waar ze zelf
niet gelukkig waren, blikjes met vlees en peper meevoeren en bewaren
en eten, juist zoals thuis.
Want alle angst en alle wreedheid en alle veroveren is om het veilige
thuis niet te verliezen. De Europeaan verlangt naar huis, dat is vier. Dat
weet je wel, Sai Poh, je hebt het vaak gezien, je hebt geglimlacht om de
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erwtensoepeters. Och, er is geen beter vaderlander dan die ver van zijn
vaderland is.
Geen roerender betoon van vaderlandsliefde dan die erwtensoep in de
hitte bij de Hollanders en het benauwend zelfbedrog van een 'geslaagde
golfcourse der Engelsen: onder de brandende tropenzon meer dan een
kilometer ver een golvend, onverbrand en werkelijk groen terrein; geen
klapperboom in het zicht, niets dan loofbomen, struikgewas, een rood
dak - als thuis. Elk spoor van tropenwereld uitgewist; althans op de grond
en aan de gezichtseinder. Aan de hemel staat altijd de gloeiende zon,
onbereikba~r. '
Nu verlangde ook Namasivaya Pathr naar huis, en alle Indiërs die als
hij - en de Britten - vrouwen kinderen niet wilden brengen in het vreem-
de land, waar de regels met welke hij was opgegroeid, de voorschriften
van hoe het werkelijk hoorde, niet in acht werden genomen. Namasivaya
was een heel kleine, heel zwarte goudsmid, hij zat op de grond in zijn
winkel en maakte mooi émail in een kleine, hete vlam, terwijl er lelijke
platen van zijn goden aan de muur hingen; aan de muur naast het portret
van Gandhi en dat van zijn kind. Altijd praatte hij over dat kind en hij
vergeleek het met Berts kind en roemde Berts kind, omdat hij het zijne
zo ver wist: thuis, bij zijn vrouw, die hij eens in een paar jaar bezocht,
zodat er weer een nieuw kind zou komen.
Kon men, hetzelfde heimwee herkennend en erkennend, niet vrienden
worden? Zelden.
De Engelse ambtenaar, die een vriend van Bert was, geloofde niet in het
heimwee van Namasivaya. Hij zag alleen de Klingenkoelies, de aller-
armsten die geen keus hebben, waar ter wereld ook. Die koelies gingen
naar huis en kwamen, naar hij zei, drie boten later terug, omdat de toe-
standen in Malaya beter waren dan in dat zogenaamd geliefde eigen
land. Hun India stond tot Penang als Pe,nang tot Engeland. Een vieze
boel was het in India, ze konden blij zijn dat er wat rust en orde en
hygiëne was gebracht.
De moderne Europeaan blijft een ardent gelovige, een kruisvaarder, die
ieder zijn gelijk opdringt. Dat is vijf. Zijn godsdienst, zijn hygiëne, zijn
soort democratie, alles was alleenzaligmakend, al zeshonderd jaar lang.
Hij ging op kruistocht, hij bracht heil met kanonnen, hij maakte propa-
ganda. Soms uit begeerte, soms uit idealisme. Maar wie hem thuis kreeg,
voelde de reclame. Sai Poh zag zelfs in een vriendelijke, idealistische film
als Mr Smith goes to Washington propaganda en gelijkhebberij. Demo-
cratie, alleen echt met dit merk.
Phien, die hier tegenover haar eigen gelijk werd gesteld en zelf te goeder
trouw was, had moeite om die confrontatie te verwerken. Maar ze ver-
wierp het niet, sinds ze Betty en nog twee Amerikaansen die niet van de
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zending waren, had ontmoet op Sai Poh's ochtendjes. Hun aanwezigheid
zou haar niet bevreemd hebben, als Betty niet gelogen had om haar vaar-
digheid in Chinees mahjong. Toen ze Betty voor het eerst ontmoette en
merkte, dat deze de moeilijke werkelijke spelregels kende, had Phien
terloops gevraagd, waar ze die geleerd had en Betty, ~ven aarzelend, had
geantwoord: ik geloof bij onze consul. De aarzeling was Phien opgeval-
len, het antwoord zelf was plausibel. Iedereen wist dat de Amerikaanse
consul graag en veel met Aziaten verkeerde. Toen ze echter, na dit ge-
sprekje, Betty en de andere gewoon wereldse vrouwen bij Chinezen
ontmoette en ze nog onnatuurlijker opgewekt dan anders zag doen, be-
greep ze dat ze die bezoekjes voor hun Europese kennissen verborgen
wilden houden en er heen werden gestuurd - als reclame.
Maar Betty was aandoenlijk. Sai Poh mocht zeggen van de blanken wat
ze wilde, ze hielden zich dapper, ze hielden zich groot in hun jacht naar
bezit, hun drang naar gelijk. En dat was zes.
Betty kwam uit een Amerikaanse provinciestad. Jong, blond, klein, heel
bleek, heel knap, heel Amerikaans en heel verdwaald. Ze woonde in een
grote houten bungalow en had Phien uitgenodigd voor een ochtend-
bezoekje. Phien kwam zonder auto, ze liep over het gras van het erf en
toen ze de trap naar de voorgalerij op kwam, zag ze Betty zitten, alleen
in de lange veranda, waar zitjes stonden, matten lagen, platen en bloe-
men hingen en die toch geen kamer werd. Betty zat op één van de drie
banken met een tijdschrift op haar knie en las niet. Op de houten wand
voor haar zag ze Our Town, maar door een omgekeerde verrekijker, zon-
der de verveling van het dichtbije en met alle veiligheid van het er thuis
zijn. Phien stond aarzelend stil in de ingang. Zou ze teruggaan? Ze maak-
te een beweging. Er ging een schokje door Betty's rug, ze stond onwillig
op, maar toen trok ze een glimlach aan en zei het enig te vinden dat
Phien er was. Phien verklaarde harerzijds dat Betty hier zalig woonde
en Betty liet de boy komen met wat men zo al at en dronk bij ochtend-
bezoekjes en ze namen alle twee een handwerk en Phien zei dat Betty's
manilla cane meubelen zo beeldig waren en Betty vond de kleur snoezig
van het jurkje dat Phien borduurde. Phien oordeelde dat Betty's kaas-en-
paprika-sandwiches verrukkelijk waren en of ze het recept kon krijgen.
Betty reciproceerde dat Phiens kok goddelijke currypuffs maakte en of
ze het recept kon krijgen. Toen zeiden ze alle twee, dat het erg heet was
en ze zuchtten en Betty voegde er aan toe, dat zij misschien naar Manila
ging, daar was het althans iets Amerikaanser. Phien dacht, als ik eens
naar Batavia kon gaan, daar is het tenminste wat Hollandser, maar ze
zei het niet, ze begon alleen over Betty's tijdschrift en haar boeken te
spreken. Maar Betty was goed opgevoed; behalve de mededeling van de
kans op Manila, ontsnapte haar geen woord buiten de honderd zinnen
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conversatie-comme-il-faut en ze begonnen dus over andere mensen te
praten. Met bloedend hart, maar reeds ervaren, zei Phien Yes, toen Betty
opdreunde dat die inlanders toch zo grappig leefden en zeker niet beter
wisten ofhet hoorde zo. Tenslotte spraken ze af samen naar de Swimming
Club te gaan, dan kon klein Anske mee, en Betty zei dat het zo leuk was
dat Phien gekomen was en Phien zei dat het echt gezellig was geweest.
Betty was blij, omdat ze weer een ochtend dichter bij het verlof was en
misschien ging ze naar Manila. En Phien hield haar adem in en dacht
'wat ontzettend' en ze wist niet waarom, maar ze had in een spiegel ge-
zien: over vier jaar verlof en misschien gaan we naar Batavia, daar is
alles Hollandser.
Holland. Een Hollandse straat met huizen aan weerszijden die eens
troosteloos in de regen had gelegen, was opeens iets begeerlijks, iets goeds,
wonderbaarlijks; want ver.
Ontworteld en verlaten was zelfs de avonturiersziel. Phien, de nieuws-
gierige, die in haar verdwaaldheid links en rechts naar antwoord zocht,
vond in een honderd jaar oud boek, een Penang Gazette van 1840, de
verbaasd gelaten mededeling van een broeder-zoeker uit een vorige eeuw.
'Ik zie nu uit op een landschap waarvan de beschrijving mij', twintig jaar
geleden, vervuld zou hebben met het verlangen de wereld te doorkruisen
om het te zoeken.' Weer keek ze in een spiegel. De avonturier trekt de
wereld door om het landschap van zijn droom te zoeken en als hij er voor
staat, stoten droom en werkelijkheid op elkaar. Hij aanschouwt het land-
schap waarvoor hij de wereld doorkruist heeft om het te zoeken, dit is het
Grote Andere. En nu hij er voor staat is het landschap van de droom een
ander geworden: de velden van zijn jeugd, die hij achterliet en die nu
onbereikbaar zijn. Zelfs die pijnlijke jeugd van jou, Sai Poh, was iets
goeds en waardevols gebleken in het land waar je vrij was. De onrust
blijft. Tot een enkele keer een van hen, de nieuwsgierigen, de avonturiers,
stoot op de grootste werkelijkheid en stil staat in zijn ren, als hij ziet hoe
simpel het leven is van die niet denken, die leven in hun kleine buurtschap
en die de dood als deel van het leven aanvaarden.
Maar het is een lange weg van de boom der kennis naar de boom des
levens. De enige kennis die iedereen duidelijk is, is het besef van richting,
leven, leven, hoe dan ook.
Het Oosten leefde en wist het niet. Het Westen kwam en zag het niet. Is
dat leven, waar zo in rust gestorven wordt? 'Wij brengen leven,' zeiden
zij die van de boom der kennis hadden gegeten. En Adam, zo goed als
Eva, verlokte de omstanders om mee te eten.
En de omstanders begonnen te eten.
Phien had weldra begrepen, waarom men Li Tai Po niet kende en waar-
om elke Aziaat, die zijn land en zichzelf een gerespecteerde plaats in de
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wereld wilde geven, hygiëne en techniek moest overschatten. Het scheen
ofhet slechts hygiëne en techniek was, die de westerling aan zijn machts-
positie had geholpen. Slechts diezelfde kundigheden zouden gelijkgerech-
tigden in 't Oosten voortbrengen. Geen schooljongën, geen student, of hij
droomde van ingenieursschap, van de techniek die ingehaald moest
worden. De oude cultuur kwam later wel weer, die schonk, dacht men,
de macht niet.
Zelfs de' baboe dacht diep na bij de levertraan op Anske's tafel. Dat
maakten de blanken. Het was olie van een vis. De blanke mensen maak-
ten veel, ze maakten sardines, ze maakten zalm, ze wisten veel. De Chi-
nezen konden dat niet. Minta voelde zich voor twee beschavingen staan
en opteerde voor die der knappe blikjesmakers.
En hoe gelukkig was de schepper van al dat blik temidden van zijn
prestaties? - Matig.
Misschien waren enkelen van hen bevredigd, omdat ze zoveel geld ver-
dienden dat ze nog te kort kwamen en zorgen hadden om de dure auto's
voor hun vrouwen de schulden van hun zoons; of met heimelijke angst
voldaan, omdat ze macht mochten uitoefenen en op een stoel zaten die,
van hun voetenbankjes thuis gezien, een troon geleek. Waarschijnlijk zijn
het de ex-voetenbankers, die je haat, Sai Poh.
Begrijp je nu de grote angst voor verlies waar de blanke in leeft, Sai Poh?
Je weet het al te goed welk vernuftig destructief blik en staal de knappe
ook kan maken. Begrijp je nu, waarom hij, als hij dit gebruikt of laat ge-
bruiken, zich zelf van alleswijsmaakt? Somsmet open ogen, soms nobel en
te goeder trouw.
Er viel eens een duizendpoot uit een boom, waaronder Phien zat met drie
Engelse vrouwen en zes kleine kinderen; een duizendpoot zoals de arme
kebon Kandesamy had gebeten, zodat zijn been rauwrood werd en op-
gezet. Twee van de Engelsen sloegen het beest handig dood met een stoel-
poot, maar ze rilden lang na tot één van hen uitsprak wat drie van hen
dachten: 'Wat een land, duizendpoten en slangen.' "En de officiers-
vrouwen zeiden tot de handelshuisvrouwen, dat ze niet begrepen hoe
iemand zijn leven lang in een dergelijk land kon blijven. De Engelse
importvrouw verbeterde, dat het alleen maar een werkleven lang was en
toen zei de jongste officiersvrouw : 'Ik haat dit land; maar ik weet wel,
het is goed voor het Empire.' Ze zei het simpel, bijna excuserend, ze wou
niet dik doen, maar ze geloofde wat ze zei.
Kun jij Sai Poh, die de vrees van je jeugd hebt overwonnen, die ver bent
gegaan op de weg van begrijpen, maar stilhield waar je persoonlijke ge-
kwetstheid overging in de wonden, het onrecht je land aangedaan - kun
jij nog verder gaan, boven alle eigen gekwetstheid en zelfs boven de her-
innering aan je doden uit, kun jij, al is het maar een ogenblik, het gelijk

430



BRIEF AAN SAI POH

van die andere voelen? Zie je dat die jonge offieiersvrouw hetzelfde doet
als jij? haar lot verbinden aan iets groots en vaags. Ze was zo eenvoudig
en natuurlijk, dat ze heel dicht bij jouw diepste gelijk kwam: liefde. En
toch hebben haar man en zijn voorgangers Aziatische mannen en vrou-
wen en kinderen ongelukkig gemaakt. Maar ze hebben er zich ook veel
malaria en buikkwalen voor getroost en zich net zo goed volgens hun
zelfbeheersingscode goed gehouden als een Aziaat volgens de Oosterse.
Jou werd geleerd geen emotie te tonen. Met lachen en woede neemt het
Westen het zo nauw niet, maar het beschouwt het als fatsoen om zijn pijn
te looc.henen, en ergens in een vroegere eeuw heeft het de vreemde ge-
woonte aangenomen om die daad verdienstelijk te vinden die men on-
gaarne doet.
Moesten de mensen eens ophouden met zich altijd op te offeren voor een
gelijk, een ideaal, een zaak? Je zult het nauwelijks geloven, Sai Poh, maar
ten zevende is de Europeaan verschrikkelijk opofferend. Net zo opoffe-
rend als hebzuchtig. Hij staat gespannen, tussen twee polen. Opoffering
en zelfbeheersing die onderdrukking is, zijn de ergste valse toon, de toon
die bijna goed is, maar net niet de juiste. Ze zijn een buiging, een eer-
bewijs aan de ware verlossende klanken: het loslaten van angst. Opoffe-
ring en beheersing volgens voorschrift zijn de schijnverlossing. Er onder
groeit de begeerte nog heviger. En de mensen worden uit elkaar getrokken
en haten elkaar, niet wetend dat de ander hetzelfde lijdt, op andere
manier.
Phien voelde zich tussen twee uitersten getrokken. De vrees ging als een
koude tocht door haar hart, toen ze de duizendpoot zag. Ze wist hoe ge-
vaarlijk hij was, want dat had ze met eigen ogen gezien. Ze moest er niet
aan denken, dat haar kind op die plaats had kunnen staan. Maar tegelijk
was ze opgetogen. Het beest was zo groot als een dromenrnonster, een
insect van een halve voet lang en lakrood. En dan de slangen. Ze hoopte
maar, dat er nooit een slang zou komen als ze alleen thuis was, maar die
morgen was ze nog met innig genoegen op de weg over een dode slang
heen gestapt. Zonder slangen geen Oosten, geen werkelijk Oosten. Die
slangen waren iets, nu dichters en heiligen verstek hadden laten gaan.
Zo leefde Phien als elke avonturier getrokken tussen twee verlangens, dat
naar het beleven van het Oosten en dat naar het onbereikbaar thuisland.
Ze had een man en een kind en twintig grammofoonplaten. Als de man
op reis was en het kind sliep, schiep ze een eigen wereld, even in even-
wicht. 's Avonds in de koele zijgalerij, ongestoord. Nachten met sterren en
boomsilhouetten en zes, zeven geliefde concerten, kamermuziek en zang.
Maar bovenal de twee die Carrim hoorde, L'après-midi d'un faun en
Brahms' Haydn-variaties, geliefde en vertrouwde klank. Ze luisterde stil
wordend naar de grilligheid en het verlangen van de hobotoon, soms in
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vastheid en rust door een viool overgenomen; harpdruppels dartelden
achter en door het motief heen, het was als wind tussen takkengewemel;
blazen en strijken ging ver uiteen, het verlangen week en verwijdde zich
en kwam in vrede, zich wetend, terug. Dat was Debussy. Met de Haydn-
variaties ging het anders, vooral het deinend grazioso kon alle heimwee
en verlangen wakker maken. Ze luisterde gespannen, ze wilde dat het
langer duurde, dat geen toon haar ontgaan zou. -
Opeens stond de kebon op de trap van de zijgalerij. Hij was de armzalig-
ste van de bedienden, zijn mooie naam Kandesamy verbasterden Bert en
Phien onder elkaar tot Hannes. Hij was een magere, schutterige hannes
in zijn gescheurde hemd, stotterend, armoedig. Nu stond hij daar zeer
eerbiedig, maar straalde van emotie en gewichtigheid.
'Ik heb een dief gezien, Mem. Met een groot mes. In de heg: Een dief met
een mes in de heg, Mem.'
Phien zette de grammofoon af.

v

Het was niet zo erg als een slang, maar ze had toch weinig lust om alles
te sluiten. Hannes was een Kling, Klingen waren emotioneel, misschien
verbeeldde hij het zich maar. 'Weetje het zeker?' vroeg ze hoopvol. Han-
nes verzekerde dat hij het zelf gezien had. Zo'n groot mes. En een hand.
Fronsend keek Phien rond, tot haar blik viel op het paviljoen van Carrim,
waar nog licht brandde.
Toen Carrim met een pijp in zijn mond, zwaar demonstrerend niet onder
de indruk van Europeanen te zijn, het paviljoen kwam huren, had Bert
gezegd dat het wel goed was een man op het erf te hebben, als hij zelf op
reis was. Juist een man die dicht genoeg bij was in beschaving om te
kunnen helpen en ver genoeg af in de rest om onbescheidenheden uit te
sluiten.
De man op het erf was de oplossing, prachtig. Ze waren gisteren bij hem te
dineren geweest en hij kende Perzische gedichten. Daar kon ze toen niet
verder naar vragen, maar als er niemand anders bij was wel ...
De boy moest toewan Carrim maar roepen en Hannes zelf mocht de poli-
tie gaan halen. Hannes straalde en vertrok. Even later hoorde Phien druk
gepraat op het achtererf en kreeg een onaangenaam vermoeden van wat
er gedacht werd. Sai Poh had haar verteld van de kwalijke reputatie die
Europese vrouwen bij de meeste Oosterlingen hebben. Het enthousiaste
gebabbel betekende vereerdheid, omdat hun landgenoot werd geroepen
om Baby en Mem te beschermen, maar het was ook een smakelijk sudde-
rende anticipatie van wat er nog wel meer kon gebeuren.
Phien dacht er niet aan de uitnodiging ongedaan te maken. Carrim was
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Europees opgevoed en wist heel goed dat een man en een vrouw niet al-
leen als een man en een vrouw bij elkaar hoefden te komen. Ze wilde
zich trouwens de kans op verzen en misschien zelfs heiligen niet laten ont-
gaan. Hij had zich gisteren laten ontvallen, dat hij bij de Hindoes en in
Egypte geheime wetenschappen had bestudeerd. Misschien wilde hij er
van vertellen. Het was goed dat de dief gekomen was, en wat de bedier-
den dachten moesten ze maar aan de buren vertellen.
Het duurde even eer Carrim verscheen. Hij had zich weer aan moeten
kleden, want hij lag al op bed, zo zei hij opzettelijk, Phien aankijkend.
Phien excuseerde zich wegens haar onbescheidenheid, maar haar man
had gezegd dat het goed was een gentleman op het erf te hebben voor
gevallen als dit. Carrim begreep de hint en begon over de muziek te
praten. Wat Mrs Brandt een mooie emotionele muziek had.
Dat was gemeend en Phien veerde op. Alle opzettelijkheid was verdwenen
bij haar, en bij Carrim eveneens. Muziek behoorde voor hem bij dans,
verrukkelijk extatisch dansen, waar hij de vrouw tegenover hem nooit
alles van zou vertellen, maar ook hoorde het bij zijnjeugd, toen hij maar
hoefde te pruilen of zijn hand op te steken en zijn nichtjes dansten voor
hem. Alles wat lieflijk en troostend was, was muziek.
Voor de politie kwam, had Phien al een glimp van Carrims wereld ge-
zien, maar nu moest ze terugkeren naar die van het ogenblik. De agent
was een Maleier, slank, onverschillig, een volkomen gracieuze superieure
gentleman. Hij werd geflankeerd door Hannes die zich voorzien had van
een mes om de dief aan te rijgen. Carrim zat er stralend en passief bij
als het verwende kind dat hij was. Hij maalde om dief noch politie, doch
liet bij gebrek aan nichtjes Phiens doen en laten voor zich dansen. Phien
zag het wel, zijn houding zei dat hij het mooi vond als bezoek in haar zij-
galerij te zijn. Toen schoot het haar te binnen, dat zij verondersteld werd
nog superieurder te doen dan Maleier en Sheikhszoon bij elkaar. Gehoor-

\ zaam greep ze de teugels. De agent kreeg bevel voor het erfin de laan te
waken. Kandesamy mocht met zijn mes en zijn geestdrift de heg ver-
dedigen en Carrims confidenties, hoe boeiend ook, moesten maar be-
sloten worden met de grammofoon. Ze zou nog één plaat draaien, stelde
ze voor; dan begreep hij wel, dat hij weg moest gaan.
Carrim wilde de laatste plaat nog eens horen, het was zo mooi en emotio-
neel, prachtig mooi. Hij babbelde door, terwijl ze het grazioso opzette.
Hij sloot zijn ogen, maar toen doordringend slepend het vol en deinend
motief de nacht vulde, veranderde de man. Hij was weg, de omgeving
vergeten, hij liet zich gaan, Phien wenste zich zelf zulk een overgave,
maar toen het duurde begon de vreemdeling te trillen, zijn gezicht ver-
trok, zij wendde de oge~ af. De walsmaat golfde als een gloeiende lijn
door de tropennacht.
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Toen de kras zei dat het uit was, schudde Carrim de emotie van zich af
als de druppels na een bad en bedankte zijn gastvrouw, het was zo mooi
geweest, zo mooi emotioneel. Beleefd nam hij afscheid.
Sindsdien werd hij een vaste bezoeker van de Brandts en vertelde met het
plezier van iemand die zich zelf belangrijk vindt, alles wat Bert en Phien
maar horen wilden en meer dan dat. Van yoga, van politiek en van zich
zelf vooral.
'En als u ooit over me schrijft, mevrouw, noem me dan Carrim.'
Phien keek hem verbluft aan. De stralend emotionele man praatte
door.
'Want Carrim betekent schitterend, briljant. En ik ben briljant.'
Phien noteerde het met westerse nauwgezetheid.

VI

Op één punt kon Phien het met de briljante nooit eens worden en dat was
het sociale. Telkens als zij in de trant van woninginspectie en hospitalen
begon, lachte hij en sneed iets anders aan. Toen ze vond dat ze hem ge-
noeg kende, vroeg ze hem waarom hij niet naar het land van zijn vader
ging om er scholen en ziekenhuizen op te richten. Hij schaterde, de man
die niet gedrukt werd door het denken aan anderen, door teveel bewust
weten. Hij was wel zo vriendelijk om te antwoorden. De Hindoes interes-
seerden zich alleen voor de hemel en gaven niet om het aardse. Moham-
medanen als hij waren een krachtig slag openlucht-mensen, wat hadden
zij te doen met peuter- en oplapwerk als onderwijs en ziekenverpleging.
Phien had echter juist Katherine Mayo's Mother India gelezen, een re-
portage vol sexuele gruwelen; ze was onder de indruk van de vuilnis-
bevallingsverhalen en zei boos dat elke vrouw die een baby kreeg, blij zou
zijn met een behoorlijk ziekenhuis. Hij beaamde dit toegeeflijk, zoals
men een dwingend kind zijn zin geeft. Later, in een ogenblik van ernst,
vertelde hij dat het geen zin had naar huis terug te gaan om de wereld te
hervormen, want er zou slechts van hem verwacht worden nog meer
voordelen voor zijn familie te verwerven.
Uit vrees hem te kwetsen wilde Phien over de aanleiding tot haar aan-
dringen niet spreken, Miss Mayo's boek was te kwaadaardig. Het liet
niets heel van haar schilderachtige illusies. Maar het obsedeerde haar.
Kinderhuwelijken, verkrachtingen, wreedheid, tempelzonden, de gods-
dienst een wellust, smerigheid, infectie - dat zou India zijn. Enkele
Engelsen die er geweest waren, bevestigden de feiten. Zeker, het was een
vies land, de koeien liepen er zo op straat en hun lijken bleven liggen.
Tenslotte waagde ze bij Sai Poh te informeren of er behalve die gruwelen
geen sporen waren van de beschaving waar ze in geloofde. Sai Poh als
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Chinese kon niet gekwetst zijn door het gif dat een Amerikaanse journa-
liste over India uitgoot.
Sai Poh was wel gekwetst. Nauwelijks hoorde ze de naam van het boek,
of in heilige verontwaardiging trilde haar stem laag en diep. Miss Mayo
haatte de Indiërs, op elke bladzij was te lezen hoe ze hen haatte. Phien
moest het antwoord, Father India, maar eens lezen. Als een blanke maar
begrijpen kon. . . .
Phien las Father India. Dit antwoord aan Miss Mayo was een gedocu-
menteerde straatjongensrepliek: Amerika kende ook sexuele wantoestan-
den onder de jeugd, zie bladzij zo-en-zoveel van Judge Lindsay's boek.
Phien werd er niet veel wijzer van. En daar ze zelf geestesbeschaving be-
langrijker vond dan technische prestaties en sinds het contact met Carrim
en Sai Poh haar iets van de Oosterse geesteswereld leerde zien, oordeelde
ze - althans zo lang er geen ziekte of pijn in haar eigen huis was - dat het
Westen overdreef met zijn trots op jodium- en zeepgebruiken, en het
Oosten met zijn haast om de techniek in te halen. Een tijd lang neigde
ze meer tot Carrims houding, die de wereld de wereld liet en zei dat men
boven alles verheven moet zijn, dan tot die van Sai Poh, die de wereld
wilde vooruitbrengen.
Maar soms zei de briljante dingen, die ergens in haar een waarschuwend
belletje lieten overgaan: was Carrim zo boven alles verheven?
Hij vertelde graag van de tijd, dat hij, studerende aan de Hindoe-univer-
siteit, bij een voorname Hindoe-familie in huis was. De dochter van deze
familie was bijzonder begaafd en knap. Toen ze twee en twintig was,
trouwde ze, maar weldra wenste ze weer te scheiden. De echtgenoot was
wel van stand en ook een ontwikkeld man, maar zij was zo trots, ze moest
Mussolini zelf hebben. Dat alleen zou haar zelfgevoel genoeg zijn. De
waardigsten ter wereld waren deze lieden in eigen ogen. En nergens had
hij ook zulke goede scherts gehoord als onder deze voorname Hindoes.
Nergens zag hij zulk een mooi dansen als van de tempelmeisjes. Hij wilde
niet tellen, dat ze priesterliefjes waren. De meisjes stelden in hun dansen
het hart en zijn gevoelens voor. Het was zo mooi en zo bewogen. 's Mor-
gens ging hij met de Hindoes mee om te bidden en elk gebed, elk gebaar
had rhythmiek, was symbolisch. De meeste Westerlingen begrepen dat
niet, ze vonden het grof en sensueel; het hart werd voorgesteld als een
vrouwen de vergelijking consequent doorgevoerd.
Ondanks het belletje dat ze duidelijk had horen overgaan, even, was
Phien door dit verhaal geboeid. En nu Carrim zelf iets in deze richting
gezegd had, waagde ze het over Miss Mayo's aanklacht te spreken. En
zie nu Carrim, dat was toch superieur en briljant: hij werd niet kwaad
zoals Sai Poh, maar knikte lachend. Zeker was het waar, alles was waar
wat vertéld werd en nog veel meer ook, Miss Mayo liet de helft weg. Wat
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zou het? Zo was het leven, en verdiep u er niet in Mrs Brandt, wat geeft
het, leef om gelukkig te zijn, dat doe ik ook en ik voel me God.
Phien vond het een hoogstaande levensbeschouwing, onmaterialistisch.
Bovendien was Carrim menselijker dan zijn theorie. Hij handelde ook, al
lachte hij steeds. Dat had ze gemerkt.
Hij stikte van het lachen, die morgen toen hij het raam van zijn paviljoen
opendeed op het moment dat Phien met haar dochtertje langs kwam. Of
Mrs Brandt het al had gehoord? Haar kok was sociaal geworden, nu kon
ze tevreden zijn. De kok had een vakvereniging opgericht, dat was, iets
voor haar.
De kok Arunasalam, die met zijn gezin in een hokje op planken woonde,
was een schrander en bijzonder man. Eens had Phien hem op een bruiloft
in zijn eigen familie gezien en het eerste ogenblik had ze hem niet her-
kend: de man die 's avonds in de zijgalerij met de afrekening kwam, was
wel pienter en praatgraag, maar nederig, nerveus-lacherig. In zijn eigen
omgeving stond hij met rustig gelaat de lakens uit te delen, een man van
gewicht die de zaken overzag, rechtop, een wakker organisator. Nu had
hij al de Klingalese huisbedienden in een bond bijeengebracht om ze van
drank en dobbelen af te houden. Hij pakte het goed en zakelijk aan en
richtte zich tot zijn landgenoot, de advocaat Carrim, om voor de vereni-
ging rechtsgeldigheid te krijgen. En Carrirh lachte zo hard niet, of hij
voldeed aan het verzoek. Hij hielp de eenvoudige bedienden, en de kok
z'n club bloeide. Op een avond toonde Arunasalam Toewan en Mem
mooie foto's van de eerste toneelvoorstelling, waar de gereclasseerde boy
zeer geslaagd op stond in travesti, als de vrouwelijke hoofdrol. En geen
lid van de club liep meer dronk~n op straat.
Daar had Carrim, ondanks al zijn theorieën, toch aan mee geholpen.
En Carrim deed meer voor de eenvoudigen.
De wijze Arunasalam vertelde op de dag dat hij het toch gedaan had, dat
hij al sinds twintig jaar niet vocht. Als iemand hem beledigde, dan at
hij het op; hij stak zijn vinger in de mond ter verduidelijking. Maar nu
de vrouw van de kebon er bij stond, toen Carrims boy hem beledigde,
moest hij vechten voor zijn eer. Bert en Carrim hadden de vechters ge-
scheiden en Carrim had beledigde en belediger toegesproken in hun eigen
taal. Phien luisterde naar het verschil in uitspraak. Carrim sprak vloeiend,
zacht en melodieus, de klanken van de bedienden waren hoekiger en
harder, sissender en scherper.
's Avonds bij de afrekening vertelde Arunasalam wat Toewan Carrim ge-
zegd had in zijn zoet vloeiende taal. Hij had gezegd dat hij en die andere
boy niet samen moesten vechten, want ze waren allemaal Indiërs. En
hij had ook wel eens gezegd, Toewan Carrim, dat ze het niet aan mijn-
heer en mevrouw moesten vertellen, als Carrims boy de kraan vergat te
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sluiten en het water verspild werd; want Carrim en zijn boy, en Arunasa-
I lam en de boy van het huis en Kandesamy de kebon, ze waren allemaal
Indiërs, ze hoorden bij elkaar.
ZÓboven al het aardse verheven was Carrim ook weer niet.

Toen kwam er een dief met bommen dwars door alle heggen, vernielend
met zijn macht.
Carrim schaterde.
Waarom, Sai Poh, waarom?

VII

Op een ochtend in Mei speelde een verre radio voor het laatst het Wil-
helm us; Bert en Phien stonden op bij hun toestel en schaamden zich niet
voor tranen.
De Engelse kennissen zeiden niet veel, het was maar een rare zaak met
al die verraders in Holland, beter er niet over te spreken. De andere Hol-
landers in de stad waren opeens intieme vrienden en ze gingen vergade-
ren en geld bijeenbrengen en vergaten weldra waarom, maar ze kregen
stof tot veel vermaak van fancy fair en ruzie tot diep in hun eigen be-
zettingstijd toe.
Een paar dagen lang wist iedereen opeens dat Holland bestond. De kok
Arunasalam vroeg of werkelijk in Toewans land een vrouw koningin was,
hoe kon dat? Ook vroeg hij of het waar was, dat het in Duitsland zo goed
leven was, dat stond in zijn krant. Het was een verboden exemplaar van
die krant, maar hij durfde er met Toewan en Mem wel over spreken.
Mem had hem eens gevraagd ofhij wist wie Gandhi was, dat had hij ver-
legen bevestigd; en toen vroeg ze ofhij wist wat Gandhi wilde, ja natuur-
lijk, hij wilde het land India. Dat is zo, had Mem gezegd, maar hij wilde
ook dat de mensen gezond en goed leefden en Arunasalam had gewillig
bevestigd dat Gandhi scholen en hospitalen wilde. Arunasalam had zelf
ook een club gemaakt, maar wat nu gebeurde, daar praatte iedereen
over, hij moest het Toewan en Mem ook vertellen, dat kon bij he~. De
mensen zeiden dat ieder naar zijn eigen land terug zou worden gestuurd
als Duitsland won: de Indiërs naar India, de Chinezen naar China, de
Hollanders naar Holland ... hier zweeg hij in duidelijk waarneembare
stippeltjes, waarop ingevuld moest worden: en de Engelsen naar Enge-
land. Toewan en Mem bewogen hun hoofd even, ze keken elkaar niet
aan, ze keken ook langs hem heen, ze zeiden niet direct iets, ze zeiden
niets met woorden. Maar hij voelde dat ze het niet geloofden en het ook
niet vanzelfsprekend vonden. Nu, de mensen zeiden het, hij had het niet
bedacht. En de pieptere cluboprichter retireerde, hij hield het hoofd
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schuin, verzekerend dat de mensen het zo zeiden, de klerk van het tele-
graafkantoor had het gezegd, ach, de mensen zeiden zoveel.
Aldus de goede kok.
Sai Poh, die het leed om een verloren land al drie jaar kende, trachtte
woorden van troost te spreken. Het was werkelijk als troost bedoeld wat
ze zei. Duitsland, dacht Sai Poh, zou nu wel een nobele vrede aanbie-
den, als het nog maar even in Frankrijk ook zijn zin had gekregen. Nog
even en Phien zou het zien, dan kwam alles goed.
Phien zou het wel willen zien, maar ze had andere verwachtingen van
een fascistisch machtsstreven en ze begreep niet dat de nobel strevende
Sai Poh, de intelligente kok, de individualist Carrim zich op dat punt
illusies maakten en zelfs de dragers van het systeem als wereld redders
zagen. Ze dacht aan het waarschuwend klikje dat ze had gevoeld, toen
Carrim van een Hindoe-schone zei, dat slechts Mussolini goed genoeg
voor haar zou zijn. Ze begreep niet, dat mensen die het haatten overheerst
te worden, nu andere overheersgragen bewonderden. 'Waarom is dat,
Sai Poh, is iedereen hier begerig naar macht?'
Sai Poh zat te breien, dat had ze van Phien geleerd. Phien knipte patro-
nen, daar hielp Sai Poh mee. Nu legde Sai Poh haar breiwerk neer en
keek Phien aan. Neen, Phien kende niet de brand van een dorp, dat rood
bleef in de nacht en niet de verstarde blik der gevluchten, Phien wist niet
het gezicht van een jong meisje, opgehangen aan een dode boom, zodat
de wijde pijpen van haar broek zachtjes waaiden in de wind en haar
vlecht hing heel onbewegelijk - gebeurtenissen, gezichten, zoals er in China
sinds honderd jaar, sinds om wat geld de opiumoorlog begonnen was, tel-
kens waren geweest. Maar Phien had zelf verteld hoe ze geschrokken was
van de lange lijn vrouwelijke koelies, in vaalblauwe werkkleding als
mannen, gedekt met vaalrode hoofddoeken, waaronder ze telkens weer
met schrik een tanig vrouwengezicht herkende: de ergste obsessievan het
toch al troosteloos, kale tinmijnengebied. Phien zelf had ontzet en mach-
teloos gestaan bij een gelaten ziek kind in de kampong.
Dit alles stond op de achtergrond van haar gedachten toen ze Phien ant-
woordde. Natuurlijk was het geen karaktertrek, zei ze, die begeerte naar
macht. Als de Oosterling werkelijk van macht hield, dan zou hij niet
onderdrukt zijn, niet zo'n geduldig drager zijn. Maar nu hij zelf de macht
zo lang ontbeerd had, nu bewonderde hij de drager van macht. En ze
staarde Phien verwonderd en nadenkend aan van boven het neergelegde
werk, niet begrijpend dat Phien niet begreep.
Waarom kijkt ze zo, dacht Phien. Ze was heel bedroefd op dat ogenblik,
haar angst om het thuisland dat verloren scheen was groot. Wat Sai Poh
zei bleven woorden voor haar. Maar haar wil om te begrijpen was goed.
Die van Sai Poh ook. Toen Duitsland Frankrijk geen nobele vrede aan.
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bood, zoals zij zelf met haar ridderlijk hart zou hebben gedaan, klonk
haar stem in diepe teleurstelling. Nu zag ze de verwoeste velden van
China ook in Frankrijk. En daar achter de ruïne van haar naïeve droom:
een marmeren schone hemel van edele abstracte machtigen, die machts-
misbruik zouden knotten en de rechtelozen hun rechten geven. De grote
machtige was een begerend klein mannetje, de marmeren zuilen van een
fraai ideaal lagen om, in één dag oud geworden, berookt, nutteloos. Wie
moest nu de wereld redden?
Was er dan niets dan oorlog, verwoest land, scheiding van geliefde mensen,
pijn en ziekte en dood? Ze kende dat al drie jaar lang in eigen ervaring,
maar nog had ze gemeend dat het eenvoudig was om het beter te doen.
Ze had het zo simpel gedroomd en duizenden met haar, hoe zij het zou
doen. Ze handelde zelf er ook naar, Sai Poh, de patriottisch Chinese die
op straat een Japans kindje toeknikte, omdat het lief keek en omdat zij
geen oorlog voerde, blindelings tegen een volk. Maar de japanse moeder
kwam en fluisterde het kind wat in en dat trok toen een lelijk gezicht
tegen de vreemde, braaf en gehoorzaam hatend. Sai Poh nam de liefde
ernstig, heel ernstig. Maar zo eenvoudig als iemand die in een goed bijen-
jaar geboren is het ziet, zo gemakkelijk als dat tussen breiwerk en knip-
patronen gezegd wordt, zo kinderlijk wijs en moederlijk wijs wordt de
macht en de haat niet geweerd.
Droegen deze twee vrouwen niet ook de haat in zich mee? Phien zelf
haatte en begeerde. Soms was in Sai Poh een arme mededinging, zonder
nobelheid. En Carrim die aan het strand de aarde vergat, die zich kon
laten optillen boven al het aardse, Carrim wandelde solide, weldoorvoed,
aards en donker, voorbij met zijn mooie actentas, die morgen in Mei toen
Phien bleek en ontdaan naar buiten kwam. Hij zag haar en groette, en
voor hij instapte in zijn rode wagen, draaide hij zich nog om en riep
schaterend dat de Engelsen al weer op hun kop hadden gekregen en
goed teruggeslagen waren.
Goed ver van Holland teruggeslagen. Nu kwam er honger en executie in
Holland.
Car'rim zag Phiens gelaat veranderen. Of zij het dan niet grappig vond?
Phien zei dat hij er rekening mee kon houden dat die grappige gebeurte-
nissen in haar land waren voorgevallen.
Ach ja, dat was daar bij Holland gebeurd, hij had er niet om gedacht.
Mrs Brandt moest het hem niet kwalijk nemen, hij nam zijn voet van de
treeplank terug, hij maakte excuses, formele excuses, en daarbij begon hij
telkens opnieuw te lachen. U moet het begrijpen, Mevrouw 'Brandt, zij
hebben zo lang de baas gespeeld over ons, laat een ander hun nu eens de
baas zijn. En hij schaterde.
De auto reed weg. Rood, Mars-kleur, goed zichtbaar.
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VIII

Maar er was nog een brug. Een brug van een grasspriet, een takje.
Op een hete middag liep Phien aan de rand van een Oosterse stad. Ze
was toen allang in het land, ze wist al aardig Europees te reageren, want
ze was woedend, omdat het twaalf uur 's middags was, de zon op zijn
hoogst stond en geen auto, geen rickshaw langs reed om haar naar huis
te brengen. Belachelijk. Het was onmogelijk om een halfuur door de zon
te marcheren, dat deed geen mens.
Onmogelijk of niet, ze moest terug en ze liep.
Het was lang geleden dat ze de kampong in ging om wonderen te zien.
Nu kende ze het Oosten. Ze kende mah jong en de Europese coden, ze
kende de Aziaten en de gevoelige punten tussen de volken; ze wist de
namen van bomen, rassen, bouwstijlen en kledij uit elkaar te houden. En
toch begonnen op die wandeling haar ogen weer te zien; van zelf.
Een lange rij koeliewoningen, een kamer - dat kende ze.
Een overschaduwde laan, paleizen van huizen - bekend.
Een brede weg, blinkend stof in de zon.
Het geluid van een auto - een taxi misschien. Phien wilde omkijken, maar
iets hield haar vast.
Aan de rand van de weg zat een kleine Chinese jongen te spelen. Hij boog
tussen stenen een poort van een takje, een sprietje: een brug. En op de
smalle brug legde hij een steentje in evenwicht. Hij werkte vol aandacht,
telkens zette hij zijn brug opnieuw recht, telkens, voorzichtig, vleide hij
het gladde steentje neer.
Phien hield de pas in; liep weer door.
Ze hoorde het water gurgelen achter het gewafelde putdeksel, de goten
liepen over en zij zat er bij en bouwde een brug - steeds opnieuw, wat
het water ook deed en omver smeet.
Een kind waar ter wereld ook, verwonderd en in aandacht, toegewijd in
een klein spel; niet wetend welke machten in kunnen.grijpen, zodat hij
zijn spel moet laten; maar hij speelt, bouwt, in een vreugde die hij zelf
niet weet. Een voorbijganger, soms, herkent en houdt even de adem in.
Dit kind zag Phien toen ze boos was omdat er geen taxi kwam. De boos- ,
heid herinnert ze zich alleen met het verstand, zeker, zo was het, maar
dat is voorbij, dat is dood. Doch de herkenning van het kinderspel, zo ver
van huis en gelijk aan thuis, leeft nog. Naast elk Hollands kind dat ze
diep verzonken zijn spel met het water ziet spelen, nu, staat dadelijk het
Chineesje in de blakende zon, toen. Toen en nu. Ginds? Hier?
Phien is weer in Holland. Er is veel gebeurd.
De brief aan Sai Poh is tien jaar in de pen gebleven. Toen Sai Poh en
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Phien beiden uit Penang vertrokken en het contact alleen per brief kon
worden voortgezet, sleet de vriendschap uit. Het getij van de oorlog steeg,
Phien hielp strodammen bouwen en de brug was nog niet sterk genoeg.
Sindsdien heeft menigeen de macht gekregen die hij als onbereikbaar
begeerde. De vlag van onafhankelijkheid waait boven oosterse landen. En
de dode boom met het bengelend meisjeslichaam staat nog buiten een
brandend dorp in nieuwe verwoeste streken. De strijd tussen honderd
soorten gelijk gaat voort.
Phien zoekt geen wonderen meer.
De dief heeft geraakt met zijn mes. Die haar na stonden, leven niet meer,
zij toevallig wel. Ze heeft gewoond zoals de kok woonde: op een planken
verhoging, tachtig vrouwen en kinderen in twee rijen boven elkaar. De
zaal was er één uit vele en er voor liep een galerij, daar stonden de koffers,
daar werd ook gewassen, vrouwen en kinderen krioelden dooreen. Bij
alle goede ,huisvrouwen lag een kleedje op de opgerolde matras. In de
koffers bewaarden ze hun kostbaarste bezittingen: een portret, een laken,
een blik suiker.
En weet je wat het merkwaardige was, Sai Poh? Het was gewoon.
Twee jaar lang was het doodgewoon. De goede buurvrouw, de scheldende
buurvrouw, een groot broodje, een slecht broodje, een gerucht, een ruzie.
Kinderen die liever Jap dan Hollander speelden, want de Jap is sterk, hè
Mam? 's Morgens appèl, 's avonds appèl. Malaria, dysenterie, eudeem,
iemand gaat dood. Geruchten: de oorlog is uit; over een maand. De oor-
log is altijd over een maand afgelopen, dat is gewoon. 's Morgens appèl,
's avonds appèl. Rondom de matten omheining met prikkeldraad. En
daarachter ...
Daarachter was, ten langen langen leste, de wereld van vandaag. Een
wereld die anders is dan de vroegere en er aan gelijk.
Phien staat te kijken naar de vele soorten gelijk die onderling de strijd
hebben aangebonden, woester, duidelijker, primitiever dan tien jaar
geleden. Ze voelt zich meer dan toen in hun greep, ze hebben hun handen
naar haar uitgestrekt: het gelijk van oliebezit, het gelijk van die honger
lijden, het gelijk van atoomgeheimen, het gelijk van bezit en behoud, het
gelijk van die lijden en ontsnappen willen, het gelijk van die hulpeloos
genezing trachtten te brengen, het machteloos gelijk van die overzicht en
inzicht hebben, maar wier stem verloren gaat in het geratel en gedreun
van nieuwe tanks en helicopters: het gelijk van geweld. En het opper-
machtig gelijk van de dood.
Ze is geen kind meer, dat argeloos de rimboe inloopt op zoek naar wat
schoons. Als ze denkt aan die tijd, komt Phien het beeld van Sai Poh voor
de geest: een lange vrouw met diepe stem die in eenvoud de liefde serieus
nam. Niet de liefde uit zwakheid, die anti-bonden opricht uit vrees voor
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dood en verlies, maar de eenvoudige liefde, die zelfs het gelijk van een
ander begrijpt, zonder daarvoor van de eigen overtuiging af te wijken.
Is liefde en de wereld willen voorthelpen ook maar een vorm van gelijk,
zo goed als elke andere?
Houd het dan vol, Sai Poh; zoals de Klingenjongen, die voortdanste met
zijn bloemenboog, uitgeput, maar hij sprong, omdat hij geloofde dat het
goed was.
Houd het dan vol, Sai Poh, zoals de jongen die een brug bouwde van
een grasspriet en een mooi steentje er op trachtte te leggen - gewoon, om-
dat hem dat beviel. Zo'n kind - zo'n mens, als overal ter wereld werkt:
gebogen bij zijn schaafbank, bij haar naaimachine; in stilte bij een boek,
bij een ziek mens; lachend, nabij de geliefde. Overal, bij jou en bij mij.
En vrees niet; zo min als de jongen die op de kapotte vloer lag in een
Maleise hut, met zijn etterend hoofd en oog, en hij keek nog geduldiger
en minder verschrikt dan de dansende Klingenknaap.
Want het laatste gelijk heeft de dood.
Maar wij leven.

Is dat waar? Leef jij, Sai Poh ? Je was een Chinese tegenover Japanners.

Maar natuurlijk leef je, Sai Poh, zelfs als bomscherven of martelingen je
lichaam hebben genomen.
Want de brug die jij geslagen hebt tussen jou en Phien, twee gewone
vrouwen, die ondanks de strijd van alle gelijk om hen heen, ondanks
jouw gerechtvaardigd ressentiment, ondanks Phiens onhandigheid en
jeugd, die brug van ondanks-alles ligt ongeschonden in alle rumoer: Jij
met al je liefde, nobel; jij met al je kracht, vast in mededinging.

Laat ons wensen dat er dikwijls een goed bijenjaar zal zijn.
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HET UUR VAN DAG EN NACHT

De steden waren ver
die dag en van de landen
was nergens meer een vuur
of meer een late gloed
bespeur baar vreemdelingen
zelfs kwamen niet meer langs
vervreemden dwalenden
die zwerven overal
en achter alle wegen
steeds doorgaan rusteloos
geen donker brandend vuur
stond van hen meer te wachter
uitwakende de nacht

Het daglicht had geschenen
te fel te weergaloos
de roekeloze zon
had naar omlaag gesmeten
verpletterend geweld
van suizend stalen stralen
ontelbaar dicht opeen
en door de lege ruimte
een duizendvoudig licht
weerkaatst en uit de holen
de schaduwen verjaagd
en voor zich uitgedreven
lichtschuwe schemerdieren

En boven de berglanden
was dreunend een geluid
gekomen grote klank
van overtrekkend weer
de hemelkoepel trilde
de windhoorns bliezen luid
de wolkentrommen sloegen
en galmend streken vlaag
na vlaag de brede golven
der luchtgezangen neer
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een feestelijk uitklinken
was onweerstaanbaar vreemd
en dreigend langsgegaan

Ver weg waar eindeloos
de oceaan zich wentelt
liepen te hoop opeens
de wateren der zee
wervelend golf na golf
en kwamen stuivend nader
springvloeden plotseling
gingen dicht aan de kust
gevaarlijk hoog voorbij
zeetorens waterbergen
aanzwellend op en neer
een spoor van deinend schuim
omhoogslaand op de stranden

En alom in de landen
was donkerdiep geluid
gehoord grondwaterklank
die klaterend omhoogsprong
een stroom van snelle beken
en stijgende rivieren
en boom en plant en dieren
waren groot uit gaan groeien
en bloesemden en riepen
de steden vielen stil
verbijsterd en verrast
de poorten stonden aan
en staarden in de dag

Laat stonden nog te bloeien
de uren van die dag
late namiddagbloemen
reikhalzend naar het licht
dat langzaam schitterend
ging dalen avondwaarts
en langzaam een voor een
vingen zij aan te doven
hun helder brandend hart
één enkele houdt nog aan
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en wuift en staat te pralen
en breekt dan uitgeblust
gebroken naar omlaag

Doodzware stilte ligt
uithangend op de velden
geen enkel zwak geluid
heeft adem meer en nergens
een schijnsel meer een vuursein
bewegend door de nacht
doodmoe ten einde toe
verslagen van het branden
der laaiend late dag
gaat al het leven neer
verbruikt en machteloos
ten prooi aan schaduwdamp
verstikkend opgestegen

De steden zijn gedoofd
de lichten zijn gestorven
zo ver is nu het land
zo ver zijn weg de wegen
de bomen en de bergen
zijn er bijna niet meer
de zware lucht is moeilijk
en nauwelijks beweegt
er adem plant noch dier
noch mens noch vreemdelingen
die tovenaars geen enkele
houdt stand meer onbezweken
en tegenweert de nacht

Alleen het dode licht
der dode maan beschijnt
bleekeenzaam troosteloos
de uitgestorven vormen
en tast met koude stralen
het aardelichaam af
waaruit is weggezonken
diep ondergronds omlaag
de stroomrivier de bron
nachtdamp en schaduwen
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ELDERT WILLEMS

halfwezens ongeboren
weeklagen overal
uithuilend door het duister

De kloven en ravijnen
weergalmen van een leeg
en jammerluid verzuchten
de zwarte nachthond jaagt
en komt reeds naderbij
hoor daar het hijgen nadert
roofadem langs de grond
daar springt hij daar omhoog
een krijsend scherp uitgillen
valt snijdend door de nacht
o slaap 0 groot verzinken
o broederduisternis
zwijg aan en wreek de dag



J. C. van Broekhuizen

KOREAANSE FRAGMENTEN
Zand ben ik, steen,
stof als het najaar
winter wordt, stormend
over dor land.

* **
Midden op de weg
ligt een dode -
onherkenbaar,
gelaat verwoest,
armen gespreid.

op zij, op zij,
ik moet verder!

* **
In mij voltrekt zich het verraad.

ziende blind, horende doof.
wie koopt mijn ogen, mijn oren?
ik adem stof met verdroogde keel.
wie koopt mijn longen?

wie koopt mijn hart, mijn aderen,
mijn handen, mijn voeten?
't is alles veil voor ~en stuk brood,
voarwater.
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JACOBUS VAN LOOYl

Geachte Toehoorders!

Wij maken ons op - hoe dan ook - de tweede helft vande twintigste eeuw
binnen te treden. Maar nog boeien ons in sterke mate de beeldende kunst
en de literatuur uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. De kracht
van die kunst en van die literatuur is zo groot, dat zij thans nog een deel
van ons leven uitmaken. Zo menigeen onderneemt van tijd tot tijd een
pelgrimstocht naar het in de bossen verscholen museum op de Hoge Velu-
we. En is niet een van de indrukwekkendste schilderijenverzamelingen te
Parijs de grote collectie impressionisten, permanent geëxposeerd in de Sal-
Ie du jeu de paume? Het impressionisme veroverde eens de wereld, maar
ook ons, modernen, spreekt het aan en dat niet uitsluitend uit reactie op
de abstracte kunst, waarvan het een voorloper is geweest.
En wat de literatuur van die tijd betreft, daarmee staat het niet anders.
Hier in Nederland zijn voor menigeen Couperus en Gorter, om er slechts
twee te noemen, even sterk levende kunstenaars als Breitner en Isaäc Is-
raëls en Floris Verster. Verlaine, Oscar Wilde, Rubén Dada veroverden
eens de oude en nieuwe wereld. Maar zij behoren niet in die zin tot de
literatuurgeschiedenis, dat hun werken alleen historisch waardeerbaar
zouden zijn.
Nu van de generatie dezer kunstenaars vrijwel niemand meer in leven is,
beschikken wij langzamerhand over voldoende gegevens om ons een beeld
van hun leven en werken te vormen. Nóg staan wij er té dichtbij om het
zo volledig te kunnen doen als wij zouden wensen. Vele brieven en aan-
tekeningen en dagboeken rusten nog onbekend in particuliere archieven
onder de bepaling, dat zij eerst na zovele jaren geopend mogen worden.
Men kan er vrede mee hebben zolang dierbare verwanten en vrienden
nog in leven zijn en dus de mogelijkheid bestaat van een nobele, maar te
subjectieve pennestrijd, waarmee de kunstgeschiedenis niet is gebaat. En
laten wij de hoop uitspreken, dat het hiermee niet zal gaan als met de
documenten over het leven van Guido GezeIle, van wie men anno 1950 nog
brieven uit 1859 publiceert, waaruit 'kiesheidshalve' passages zijn gelicht,
zodat, naar Marnix Gijsen terecht verontwaardigd opmerkte, wij na een
eeuw nog niet mogen weten, wat er in het gemoed van de dichter omging!
Maar vele mémoires, autobiographieën, brievenpublicaties en herdenkin-
gen hebben ons reeds een inzicht gegeven in het streven der Nederlandse
jonge schilders en schrijvers omstreeks 1880.
Nog voordat in volle omvang blijkt hoe ánders hun kunst zal zijn, dan die
1 Voordracht gehouden op IQ Juli 1950 in het Van Looy-museum te Haarlem.
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van de ouderen, voelen zij zich ánders, zijn zij anders. Tezamen vormen
zij 'de stille gemeente', zoals zij zich tussen 1881-1885 graag noemen, naar
de woorden van Kloos bij de dood van Perk, de stille gemeente van hen,
'wier zielen in dagelijkse gemeenschap plegen te verkeren met wat er
schoonst en heerlijkst op deze wereld is gedicht en gedacht'. Terwijl zij
zich, zoals uit deze woorden van Kloos blijkt, nog uitdrukken in de tradi-
tionele vorm, voélen zij zich onderscheiden van de anderen, die zeggen de
kunst lief te hebben en die kunst maken. In vele opzichten doen zij, naar-
mate ze zich ontwikkelen, denken aan de romantici van het eerste kwart
der negentiende eeuw, die Nederland nauwelijks had gekend. Hartstoch-
telijk, zéér gevoelig, zéér onevenwichtig, levende in sterke aandoeningen,
explosief en mensen van uitersten, vormen zij een ander type kunstenaar
dan hier - Multatuli uitgezonderd - voorkwam. De scheiding burger-
kunstenaar én de scheiding burgerij-kunst gaan zich voltrekken. Maar al
kunnen we hun levenshouding in zekere opzichten romantisch noemen,
hun kunst is toch niet zonder meer vergelijkbaar met die van het begin
der negentiende eeuw. Niet de nachtzijde van het leven, niet de levens-
vlucht is er het kenmerk van, maar de intensieve beleving van het ogen-
blik, in de dubbel~ betekenis van dit woord: het scherp geobserveerde
moment, dat zo onmiddellijk mogelijk wordt vastgelegd. Dit is het wer-
kelijk nieuwe, het echt moderne, dat het beste gemaakt wordt door Breitner
in de schilderkunst, door Gorter in de literatuur. Maar algemener en
minder modern, minder experiment en revolutie, is de kunst van de
stemming, de gevoelige aandoening, waarin de verwantschap met de
romantiek toch weer sterker naar voren komt. Stemming is voor velen het
wacht~oord in die begintijd en het blijft dat nog lang in de engere kring
van Kloos en zijn vrienden. Daaruit ontwikkelt zich een lyriek, die in
Nederland het meest in trek is geraakt en een eindeloze reeks van eentonig
herhaalde kleine wisselende persoonlijke stemmingen, hoofdzakelijk in
sonnetvorm, op zijn naam heeft staan. \
Maar in de eerste tijd, als er nog geen Nieuwe Gids is, als er nog geen ro-
man, geen bundel gedichten verschijnt van hun hand, en als ze nog in de
loges van de Academie elkaars werken bewonderen en schuchter meedin-
gen naar prijsvragen of aarzelend inzenden naar tentoonstellingen, in die
eerste tijd lijkt het nog te gaan om één nieuwe kunst en lijken zij nog te
zijn één hechte broederschap. In diejaren vormen zij wat men later jeugd-
beweging zou noemen. Op hun kamers, in de café's, op de Academie zoe-
ken zij in nimmer eindigende gesprekken het grote maar nog onbestemde
verlangen naar een nieuwe kunst uitdrukking te geven. Gemeenschappe-
lijke innerlijke belevingen doen vriendschappen ontstaan die, welke ver-
wijderingen, tegenstellingen en vervreemdingen er in de latere jaren 'op
mogen volgen, nooit geheel verloren gaan. Hoezeer verschillend van type,
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van aanleg en karakter zij ook zijn, zij voelen zich bijeen horen in één-
zelfde drang naar een nieuwe en grote kunst. Wij hebben thans hun vol-
tooide persoonlijkheid voor ogen en daarOIll valt het ons moeilijk in een
eendracht te geloven bij zo'n grote verscheidenheid. En wellicht heeft
hun herinnering aan die eerste gezamenlijke jaren der stille gemeente die
gémeenschap inniger, harmonischer en gelukkiger voorgesteld dan hij
was. Niet te betwijfelen valt echter, dat hij beslissend is geweest voor hun
vorming als kunstenaar, hoezeer het ook in latere jaren hun taak werd
zich los te maken uit een werkelijkheid die zij voor de enige en opperste
kunst hadden gehouden.
En tot deze kleine, zo intens levende kring van jonge schilders, schrijvers
en dichters behoort ook de jonge jacobus van Looy. Wij weten, dat het
niet geoorloofd is zijn jeugd gelijk te maken aan die vanjaapje, maar wij'
mogen er wel van overtuigd zijn, dat de levenskring en de levenssfeer van
dit kleine Haarlemse weesjongetje die van jacobus' jeugdjaren zijn ge-
weest. Meer nog, wat ons van jaapje, jaren na lezing van het boek bij-
blijft, is het heldere, pientere zelfstandige opmerkertje, dat de wereld met
zijn ogen en op zijn wijze in bezit wil nemen, de jeugdige voorganger van
de schilder en de schrijver jacobus van Looy, de jacobus, die in 1877
aankomt als leerling van de Rijksacademie van beeldende kunsten in Am-
sterdam. Hij brengt er zijn eigen wereld mee, definitiever gevormd dan
die van de andere leerlingen. Hij is dan 22 jaar. De anderen zijn veel
jonger, een voor die leeftijd beslissend aantal jaren jonger. Willem Witsen
komt in 1876 aan als 16-jarige jongen, vergezeld van de ernstige raad-
gevingen van zijn bezorgde oudere zusters, die hem willen behoeden voor
de gevaren van het bohémienleven. In 1878 komt Karsen op de Acade-
mie, 18jaar oud, in 1880jan Veth, op z'n 16e jaar, allemaal kersvers van
de een of andere schoolopleiding en zó uit het beschermende gezinsmilieu.
Maar Van Looy heeft reeds een leertijd achter de rug, die hem met het
maatschappelijk leven in aanraking heeft gebracht. In de zeer beslissende
jaren van de vorming van zijn persoonlijkheid is hij in vaste tradities van
leven en arbeid opgegroeid. De anderen geraken in de heerlijke maar vaak
verwarrende vrijheid juist in de periode, dat zij bewust gaan leven. Som-
migen komen uit artistieke milieus, uit een culturele traditie van verfijnde
smaak en omgang met veel voorwerpen van kunst. Vroegrijp, dikwijls
nerveus - intelligent, gevoelig voor de subtiele uitersten van het fin de
siècle, waarin ondergang én opgang met elkaar streden, leven zij in een
op de spits gedreven individualisme, een op de spits gedreven onmaat-
schappelijkheid, een op de spits gedreven kunst. Dit geldt natuurlijk niet
voor allen, met name niet voor Antoon der Kinderen. Maar ook hij is al
wat ouder bij zijn aankomst op de Academie en heeft dan evenals Van
Looy een andere leertijd achter de rug.
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Het is niet mijn bedoeling een tegenstelling te maken tussen Van Looy en
de meerderheid van de groep;der jonge tachtiger schilders. Van Looy is
van harte het nieuwe impressionisme van de krachtige ingeving toege-
daan. Maar hij is dat op een andere manier of liever, met een andere
houding, dan vele van zijn bentgenoten. Hij leeft niet zo sterk uit het ge-,
voel, dat alles op losseschroeven staat, zowel artistiek als maàtschappelijk
en moreel. Al is hij een modern schilder, hij leeft niet uitsluitend in het
moderne moment; en dat betekende toen: leven in een volstrekt ander
voelen en verbeelden, in verzenuwende uiterst verfijnde aandoeningen en
zeer subjectieve, experimentele vormgevingen. Daarvoor heeft hij net iets
te lang in een nog hecht verleden geleefd en is hij net iets te lang in andere
tradities opgevoed. En, wat hierbij het beslissende is, daarvoor is hij net
even teveel een mens, die niet leven kan zonder het warme, directe con-
tact met z'n medemensen. Er is verschil, of men in een weeshuis als één
van de troep opgroeit zoals Van Looy, dan wel als stiefkind zoals Kloos,
of van jongs af onbegrepen zoals Delang, of zoals Witsen in een familie,
waarvan de sfeer bekend is als men Eline Vere heeft gelezen.
Hoewel velen uit deze kring van schilders en schrijvers ons aandoen als
volstrekt nieuwe mensen, die zó ánders voelen en aanvoelen dan hun
oudere tijdgenoten, dat er een onoverbrugbare afstand schijnt te bestaan
tussen hun leven en kunst en dat van die ouderen - toch zijn ook zij op
welke verschillende gebieden ook en in welke mate het moge zijn, aan het
verleden verbonden. Van Duinkerken heeft op grond van de sterke ver-
binding tussen ethiek en literatuur in het werk van Van Eeden deze au-
teur geen typische tachtiger genoemd. Voor Van Looy zou dit ook kun-
nen gelden, maar om algemener redenen. Zijn gehele type is zo, dat het
de onrust en het moderne in zich opneemt, tracht teverwerken. Maar nooit
is hij die onrust en het moderne zélf.
Hij heeft dat verschil gevoeld. En eronder geleden. Er is veel in het
toenmaals moderne dat hem verschrikt. Hij noemt zichzelf allesbehalve
artistiek van opvatting. Wat bedoelt deze kunstenaar daarmee? Toch
niets anders, dan wat toen artistiek heette. Hij voelt zich, sterker dan nor-
maal is of dan toen normaal was, de mindere van de andere schilders. De
twijfel aan zijn schilderschap begeleidt hem. Teleurstellingen verwerkt
hij moeilijker dan anderen, hoe opgewekt hij naar buiten toe ook schijnt.
Hij heeft blijkbaar veel moeite om zichzelf te zijn in zijn schilderkunst.
Hij zoekt naar een evenwicht in zijn betrekkingen tot de buitenwereld in
een tijd, waar de kunst leefde uit en van het onevenwichtige. Toen het im-
pressionisme aan de orde was, dat werd gevoed door de indrukken van
buitenaf, verlangde hij naar een kunst die tevens voortkwam uit indruk-
ken van'binnen. Toen de schilderkunst natuurwetenschap werd, leer van
licht en kleurbreking in het pointillisme, zocht hij het menselijke bedrijf.
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Toen, uit reactie tegen dOeogendienst der werkelijkheid de kunst omsloeg
naar een extreem symbolische opvatting der realiteit, kwam Van Looy
ook daarin niet aan zijn trekken. Was hij dan toch een schilder van de
voorbije periode, die de anecdote zocht, het verhaal? Men zou het soms
denken. Maar wie zich dan de schilderijen te binnen brengt van de jonge
Toorop, de jonge Verster, de jonge Witsen en Veth, die weet, dat het
menselijke bedrijf óók om zichzelfs wille bij deze jongeren nog niet ver-
dwenen was. Maar; het was bezig te verdwijnen als zodanig en daarin be-
stond nujuist een van de historische functies der nieuwe richting. Dat be-
drijf zou óftot kleur worden óftot idee óftot ornament. En het zou in elk
geval niet meer verhalend worden geschilderd. Literatuur en schilderkunst
werden autonome gebieden van de kunst. Het lot heeft gewild dat dit
juist in een 5ijd gebeurde van groot, dagelijks en intens contact tussen de
schrijvers en schilders van de nieuwe generatie én bovendien in een tijd,
dat in Nederland de literatuur, op zoek naar een nieuw fundament, in de
dwaling verviel geschreven schilderwerk te willen zijn.
Het is bekend, dat Van Looy van schilder steeds meer schrijver is gewor-
den, althans in de openbaarheid. Zijn naam is tenslotte in de eerste plaats
verbonden geraakt met zijn literaire werk, daarná pas met zijn schilde-
rijen. Hammacher is de eerste geweest, die gewezen heeft op de grote in-
nerlijke strijd, die Van Looy heeft moeten voeren om de keuze tussen
schrijver- en schilderschap. Want zij gingen in de grond voor hem niet
samen, zij waren voor hem principieel verschillende kunsten, die men niet
dooreen mocht halen, die men beide niet tegelijkertijd goed kon doen. Zelf
verfoeide Van Looy de qualificatie schilder-schrijver, die zo vaak op hem
werd en wordt toegepast. Hij kon niet schilderen als een schrijver, dat
verbood hem zijn tijd en hij wist ook dat het niet meer zo ging. Maar hij
wilde ook niet schrijven als een schilder, al heeft hij het gedaan, omdat de
tijd het scheen te gebieden toen de literatuur in gestamelde kleurwoorden
uiteenviel. Wat Van Looy wilde was: kunst maken van het mensenleven
door te vertellen. En dat kan men in de literatuur nu eenmaal beter dan
in de schilderkunst. Van Looy was in wezen een literator, een schrijver,
omdat, zoals Hammacher het duidelijk heeft gezegd, de mensen voor
hem 'geschiedenissen van leven' waren. 'Jaapje' en 'Feesten' bewijzen het.
Wat bij anderen, zoals Jan Veth b.v., rustig samenging, bracht Van Looy
een zware innerlijke strijd. Hij stond voor een beslissende keuze; de ande-
ren die ook wel eens als schilder schreven of als schrijver schilderden waren
één van beide: óf schilder óf schrijver. En Van Looy moest tot de ontdek-
king komen dat hij het aanvankelijk niet wist. Deze onzekerheid veroor-
zaakt zijn sombere buien, zijn moeilijke reacties na terugkeer van zijn
Italiaanse en Spaanse reis, die hij als winnaar van de Prix de Rome
had gemaakt, een prijs, die hem ook alweer niet geheel was toegekend,
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maar die hij had moeten delen. In zijn geest~l<e moeilijkheden is het
natuurlijk Willem Witsen die hem helpt. Natuurlijk, omdat deze zwijg-
zame vriend der Tachtigers voor zovelen van hen een toeverlaat is ge-
weest in kritieke uren. Wat zou er van Delang, wat van Kloos, wat van
De Nieuwe Gids na de débacle van 1893 terecht zijn gekomen zonder de
toewijding en de steun van Witsen ? Frans Erens heeft in zijn mémoires
geschreven, dat aan Willem Witsen de Nieuwe Gidsbeweging te danken
valt, want, zegt hij, Witsen liet ze met elkander praten en met elkaar drin-
ken. Het is wellicht wat overdreven de zaak zo te stellen. Maar zeker is
het, dat Witsen voor velen uit die kring de biechtvader is geweest. En
daaraan danken wij de vele mooie en cultuurhistorisch gezien belangwek-
kende brieven uit de laatste vijftien jaren van de negentiende eeuw ge-
schreven door de besten onzer kunstenaars. De brieven van Van Looy
behoren tot de oudsten van deze verzameling. Het zijn om te beginnen
enkele reisbrieven, die voor de vrienden in Nederland waren bestemd.
Een brief van 12 Februari 1888, uit Nieuwer-Amstel, vermeldt in het
voorbijgaan de feiten uit het bekende verhaal 'De Dood van mijn Poes'.
Van Looy bekent ook, dat hij toch nog erg graag Dickens leest en De
Genestet, wat in 1888, vooral ten aanzien van De Genestet, ketterij is ge-
weest. Van September 1889 is er een brief aan Witsen, waarin hij geest-
driftig schrijft over zijn werk aan de later zo bekend geworden novelle
'Een Tango'. Van Looy schrijft uitvoeriger en enthousiaster over zijn lite-
raire werk dan over het schilderen!
Intussen waren al enkele jaren literaire bijdragen van Van Looy in De
Nieuwe Gids verschenen. De eerste is een gedicht, in 1884 gemaakt, in
1885gepubliceerd onder de schuilnaam Adr. Brouwer. Met jan Veth had
hij zeker afgesproken de achternaam van een schilder te nemen, want on-
der het pseudoniem Henric van Gooyen staan er van Veth gedichten -
natuurlijk ook sonnetten - in De Nieuwe Gids van die tijd.
Van Looy's eerste prozabijdrage is het schetsje uit Venetië 'Een dag met
sneeuw'. Dan volgen uit Spanje enkele schetsen, daarna de grotere ver-
halen, 'Een Stierengevecht' en 'De Nachtcactus'. In 1890 begint hij de
publicàtie van zijn'eerste boek: 'Gekken'. Dan is in 1889de bundel Proza
al verschenen, waarin de schetsen en verhalen bijeen zijn gebracht die tus-
sen 1886en 1889in De Nieuwe Gids hadden gestaan en waarvan er enkele
zo'n grote bekendheid hebben verkregen. Het boek 'Gekken', in zijn ge-
heel gepubliceerd in 1892, bevat herinneringen aan zijn verblijf in Ma-
rokko. Maar het is tevens een afrekening met het verleden van twijfel en
strijd, van zwaarmoedigheid en innerlijke verdeeldheid, van onzekerheid,
ongeloof aan zichzelf, van teleurstellingen in de vriendschap. Van Looy
legt in de hoofdpersoon johan een stuk van zijn eigen leven neer, dat hij
achter zich had. Tegenover elkaar stelt hij dat kleine Hollandse wereldje
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van innerlijk wroeten, van verwijten en zelfverwijt, van subtiele spannin-
gen en nerveuse reacties, dat Westeuropese fin-de-siècle, waarin het ver-
langen naar ontbinding, naar opgaan in het niets, en waarin chaotische
gevoelsaandoeningen, verfijnde sensaties werden gecultiveerd - stelt hij
dat wereldje, waarin hij tracht zich zelf te zijn, tegenover het felle, primi-
tieve, hartstochtelijke hete land en volk. Wie zijn de Gekken: de opge-
zweepten, voortgezweepten, elkander in verblinde woede geselende pro-
cessiegangers in Tanger, die hij er benauwend beschrijft of die Noordelin-
gen, die elkander kwellen met hun woorden, hun toespelingen, hun twij-
fel en scepsis? Van Looy gooit het van zich afin dit boek, is er doorheen.
De mooie zwartkrijttekening die Witsen van hem maakte in September
1891 toont een ernstig man, eenvoudig, zonder pose en met sterke, don-
kereogen.
Dan volgen, bij tussenpozen, de zes schetsen, die in 1903 onder de titel
'Feesten' tezamen worden uitgegeven. Feesten van de kleine burgerij, van
de proletariërs, van de landadel. Maar bovenal toch van de kleine burge-
rij. Van Looy beschrijft er het binnenhuisleven van familie en kennissen,
het binnenhuisfeest, waar nog eens de oude tradities blijken te leven van
eenvoudige kerkse vroomheid, van huldeliederen en declamatie, van ver-
trouwde innigheid en eenvoudige gevoelens, en waar al wat tracht te ont-
binden, te verwoesten, te doen ondergaan, in evenwicht wordt gehouden
door een krachtig besef van een rechtschapen menselijk bestaan. Van
Looy zet er het gehele bewegelijke bedrijf op van benepen fatsoen, be-
krompen oordeel en kleingeestige houding naast waarachtige liefde en
echte toewijding, spontane gezelligheid en kinderlijke vrolijkheid. Het is
of de schrijver het met een zekere nadruk doet om de heersende eenzij-
digheid te brandmerken van een naturalisme, dat slechts oog had voorde
ontluistering van het maatschappelijke leven, een ontluistering die Van
Looy zeker niet ontkende, maar die hij evenmin allesbeheersend zag. Men
moet deze feesten van Van Looy lezen tegen de achtergrond van het mis-
troostige, miezerige, vale en kale leven, dat de voorkeur van het natura-
lisme genoot, zoals het in de laatste jaren van de negentiende eeuw hier
tierde met de hardnekkigheid van de Hollandse neiging tot het precieze,
het detailleren, het uitspinnen en breedsprakige. Een eindeloze reeks van
eendere verhalen trok door onze maandbladen en novellenbundels. Dat
was het oppermachtige proza in de jaren waarin Van Looy de kunst ver-
stond maat te houden, evenwicht en harmonie, die het leven eigen blij-
ven. Hij verweet daarmee zijn vele naturalistische confraters zo geen on-
waarheid, dan toch een tekort aan waarheid. De wereld, die Van Looy
beschreef, was er óók. En niemand zal het verwonderen dat juist hîj die
wereld opriep. Hij had er zijn bestejeugdherinneringen liggen. En zo zien
wij, dat het alweer Van Looy is, die tot taak heeft en neemt corrigerend
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Op te treden tegen wat het nieuwe proza bedreigde door te grote toespit-
sing naar één kant, door te grote onevenwichtigheid.
Natuurlijk blijft hij daarbij kind van zijn tijd. En dat wil dan voor een
schrijver altijd zeggen, dat hij met zijn tijdgenoten in de literatuur stilis-
tisch veel gemeen heeft. Des te meer, wanneer het een tijd betreft, waarin
de literatuur aan grote veranderingen onderhevig is. En dat was juist aan
het eind van de vorige eeuw het geval, ja, zó sterk, dat de stijl van dejonge
Tachtigers vrijwel niets meer gemeen scheen te hebben met die van hun
voorgangers. In hun streven naar vernieuwing en verandering gingen zij
daarbij zéér ver. Geen experiment met de taal werd geschuwd, ja, elk ex-
periment werd toegejuicht, hoe de buitenwereld er aanvankelijk ook van
gruwen mocht. Allen hebben er gewoonten uit overgehouden die storend
werken. Iedere moderne lezer van Jaapje zal het zijn opgevallen, dat hij
van tijd tot tijd hokt door een vreemde en volgens hem onnodige omzet-
ting van de normale volgorde van de woorden in de Nederlandse zin.
Iedere lezer van Coupe rus heeft dezelfde ervaring. Van Looy en Couperus
hebben, het blijkt heden, niet alleen geschreven voor hun eigen tijd. Een
aantal van hun werken wordt ook nu graag gelezen. Daarom moet de
vraag worden gesteld of het de bekendheid met dit werk en het genieten
van deze boeken zou bevorderen, als enkele storende kenmerken van
een voorbije periode eruitgenomen werden. De zaak is nl. dat men daar-
mee hun werk niet aantast. Dat staat of valt niet met de al of niet aan-
wezigheid van dié omzettingen der woordvolgorde en dié verbindingen,
welke bij hen een dode erfenis zijn van een jeugd, die groot genoeg was
om er niet geheel van los te komen. Het zou hier niet een modernisering
betreffen op de wijze b.v. waarop Nijhoff de Historieën van P. C. Hooft
voor onze tijd heeft herschreven. Bij Van Looy en bij Couperus zouden
slechts enkele stereotype, nu storende stijlverschijnselen weggewerkt moe-
ten worden. Ik ben ervan overtuigd dat, als dit met liefde en schroom ge-
beurt, hun werk in geen enkel opzicht erdoor aangetast zou worden. En
ook: dat het gedurende langere tijd lezers zou vinden. Maar al te veel
werk van de Tachtigers en hun directe nakomelingen is om redenen van
tachtiger manierisme uit de aandacht verdwenen, ondanks grote kwali-
teiten, die er in te vinden zijn en die het een blijvende belangstelling zou-
den kunnen verzekeren. -
Zoals wij zagen reageerde Van Looy met 'Feesten' op het sombere, lege
leven van het naturalisme. In zijn verhalen treft men een realistisch-im-
pressionisme aan, dat oog en hart heeft voor de veelzijdigheid van het ge-
wone menselijke leven, waarnaar de liefde van de schrijver uitgaat. Op
het naturalisme volgde echter van elders ook nog een andere reactie.
Toen de kunst van de zintuigen, van het zien, horen en voelen, zijn triom-
fen had gevierd in Van Deyssel en Gorter en vele "anderen, kwam de
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terugslag. De geest hernam zijn rechten, maar de dragers van die geest
waren er voorlopig niet minder hartstochtelijk om. Met een ware woede
wierpen zij zich op een ándere werkelijkheid, op die van de idee. Alles
wat zij eerst aanbeden hadden als de enige, ware en slechts met de zinnen
te vatten realiteit, wilden zij nu beschouwen als de vorm 'van een daar-
achter gelegen ideale werkelijkheid. Symbool werd elke verschijning,
symbolisme werd de kunst. Op aesthetische wijze werd men mystiek, de-
voot, occult. Het voert hier te ver te verhalen welk een wonderlijke vor-
men deze kunst in Nederland toen heeft aangenomen. Tot de beste en
meest bekende behoren de tekeningen van Toorop van omstreeks 1893 in
de trant van De Drie Bruiden. André Jolles, toen een jong en begaafd
kunstenaar, die aàn deze reactie volop deel had en deel nam, schreef er
later over: 'Heel het realisme was uit den booze, niets deugde ofhet moest
een mystiek tintje hebben. Aan al ons doen en laten was een luchtje van
wierook. Zoo pleegde men toen de namen van Ibsen en Maeterlinck in
eenen adem te noemen en het was al heel mooi, wanneer er geen christe-
lijke kerkvader ofmiddeneeuwsch mysticus als derde man bij kwam.'
In het symbolisme, op deze wijze bedreven, openbaarde zich wel zeer
duidelijk de fin-de-siècle stemming van die tijd. Vormloosheid, verslap-
ping van taal en lijn, weekheid van toon en kleur overheersten. In het mu-
seum op De Hoge Veluwe is een klein zaaltje waar men voor de schilder-
kunst deze periode voortreffelijk kan zien. Het bevindt zich als tussen-
schakel in de overgang van impressionisme en-neo-impressionisme naar
de abstracte kunst. In de literatuur is het ook alweer Van Looy geweest
die deze nieuwe eenzijdigheid heeft bestreden, omdat hij er het even-
wicht mist, dat het leven voor hem eigen is. Deze keer doet hij het door
lichte spot en rijkelijke humor. Hij schrijft een boek 'De wonderlijke
avonturen van Zebedeus', waarin hij uitgaat van een onmogelijke split-
sing van zijn hoofdpersoon in een wereld van louter ziel en die van enkel
lichaam. Hij laat Zebedeus eerst een reis maken door het rijk van de ziel,
een mislukte reis, zodat het bestaan als ziel én lichaam hernomen moet
worden. En dan stelt Van Looy zijn door en door Hollandse aard, die
deze/verfijnde weekheid van symbolisme en mysticisme afwees, tegenover
décadence en slapheid, die zich aandienden in gewijde vormen. Maar te-
gelijkertijd reageert hij op talloze verschijnselen in kunst en maatschap-
pij dier dagen, b.v. de eerste gramofoon, de eerste auto, de kolonie Wal-
den van Frederik van Eeden, de filosofische spinozistische gedichten van
Gorter.
De Wonderlijke avonturen van Zebedeus gaan dus in diepste zin over de
eeuwige spanning in de mens tussen de uitersten van levensvlucht en
van levensroes. In het boek school de mogelijkheid, juist omdat het aan
diepe, algemeen menselijke tendenties raakt, dat het een blijvende waar-
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de zou hebben. Dit is niet het geval. Zebedeus is té zeer een reactie op die
bepaalde tijd, op de dingen: de voorvallen en feiten en gebeurtenissep. van
die jaren. Van Looy heeft voor wat hij daarover had op te merken niet
de vorm gevonden, die zijn houding in de tijd een objectiever, algemener
zin verleende. Voor de tijdgenoten mocht de opmerking van zijn vrouw
waar zijn, dat het niet nodig is alle feiten te kennen, die eraan ten grond-
slag liggen: voor ons, die in een andere wereld en met andere mensen
leven, die zelf andere mensen zijn, is grondige oriëntatie nodig in de lite-
ratuur- en cultuurgeschiedenis van omstreeks 1900 in Nederland om 'De
Wonderlijke avonturen van Zebedeus' te kunnen waarderen. Dit is een
handicap, te betreuren vooral omdat het Van Looy's persoonlijkste boek
betreft.
In 1913 verscheen 'Reizen', dat aansluit bij 'Gekken' en ons in een streek
voert dieper Noord-Afrika in, tussen Tanger en Fez. In 1902 is Van Looy
daar teruggeweest en de roman 'Reizen' bevat herinneringen aan die
tijd. En na 'Reizen' verschijnt in 1917 'Jaapje', dat Van Looy de meeste
lezers heeft bezorgd. In 1923 publiceert hij 'Jaap'. En enkele jaren later
besluit 'Jakob' zijn jeugdherinneringen.

Welke betekenis heeft het werk van Van Looy voor de lezer in 1950? En
in het bizon der voor de lezer, die nauwelijks meer iets afweet van de tijd,
waarin de schrijver leefde en werkte? De lezer, die wellicht de opruiming
heeft meegemaakt, omstreeks 1930 [het sterfjaar van Van Looy] gehou-
den onder de resten van de woordkunst der Tachtigers. De lezer ten-
slotte, die misschien alleen de gevolgen van die opruiming kent, d.w.z.
alleen de romans en gedichten van de laatste 15jaar.
Ik heb reeds gesproken van de noodzaak enige fossiele verschijnselen
van '80, te vinden in Van Looy's werk, te verwijderen. Zij waren voor
hem tezeer bijzaak, dan dat zijn boeken door die verwijdering tekort ge-
daan zou worden. Ik heb verder gesproken over Van Looy's reactie
op zijn tijd en de gedeeltelijke onverstaanbaarheid daarvan voor de mo-
derne lezer. Laten wij erkennen dat er in Van Looy's boeken een en ander
onherroepelijk voorbij is. Hoe' zou het ook anders! Laten we niet uit eer-
bied werken handhaven, die ieder vervelend vindt zonder het te durven
zeggen, al durft hij ze wel na inzage ongelezen te laten. Een dergelijke
handhaving maakt het mogelijk, zoals onlangs gebeurde, een lijst op te
stellen van de tien vervelendste werken der wereldliteratuur.
Waarom daaraan een lijstje toevoegen van de tien vervelendste werken
uit de Nederlandse letteren? En vooral: waarom Van Looy de kans gun-
nen daarop te paraderen? Ik weet wel dat anderen die kans veel eerder
lopen, maar waarom op grond van verkeerd begrepen piëteit de schijn
ophouden?
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Het is ook niet nodig. In het werk van Van Looy is een deel blijvend, al-
thans van waarde voor de moderne lezer. Dat we dit thans kunnen vast-
stellen op grond van een kwaliteit die de tachtigers niet in de eerste plaats
erkend zouden hebben, doet niets ter zake. De kwaliteit nl., dat een deel
van Van Looy's werk, een levend gebleven deel tot heden, de beste tradi-
tie voortzet van het eeuwenoude en altijd weer boeiende realisme van de
Nederlandse kunst. Een realisme, dat, naar een woord van Albert Ver-
wey, in zijn beste ogenblikken stijgt tot de hoogte van het vizioen, dat,
m.a.w. dóór de werkelijkheid heenstoot naar steeds dieperewerkelijkheden
en waarin oog en geest worden verzoend. Van Looy is de voortzetter van
het beste werk van Bredero, Van Effen, Betje Wolf, Beets. En die delen
van zijn werk zullen blijvend zijn waarin dat realisme aanwezig is: Jaap-
je, gezuiverd van enkele 'Bo-er taalspecialiteiten; op dezelfde voorwaarde
uit Proza het Stierengevecht en De Dood van mijn Poes, uit Zebedeus
vooral enkele der nieuwe en nieuwste bijlagen, uit Feesten: De Bruiloft,
Moeders verjaring, De Regenboog.
Een kleine oogst? Waartoe de omvang berekend! Hebben wij van Beets
zo gerekend meer dan enkele verhalen uit de Camera, van Betje Wolff
een aantal romanbrieven, van Van Effen een klein aantal schetsen, van
Bredero twee blijspelen en twee kluchten?
Sprekende over het Hollandse realisme van Van Looy ben ik eigenlijk
teruggekeerd naar het begin van mijn schets. Ik riep toen voor u op het
beeld van eenjonge kunstenaar, die zijn werk begint in een revolutionnaire
periode van de kunst, toen fin de sièc1e,décadence, en nieuwe levensmo-
gelijkheden dooreenwoelden en werkten, toen een verfijnd individualis-
me en de neiging tot het extreme hoogtij vierden. Ik heb getracht hem u
te tekenen als de jonge man, die met vele vezelen vastzit aan krachtig
levende tradities van het Nederlandse burgerlijke leven. Welnu, het blijkt
dat deze oorsprong en aanleg het behoud zijn geweest voor zijn werk. Zij
hebben Van Looy gemaakt tot de beste vertegenwoordiger van het Ne-
derlandse realisme onder de tachtigers.
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AMERIKAANSE POLITIEK IN AZIË

'Foreign policy is designed to serve the interests
of the United States in the worldsituation ti
faces from time to time. If facts and situations
change policies are reexamined to see if they
still serve our interests' .
Philip C. Jessup, Amerikaans ambassadeur in alge-
mene dienst, in een verklaring afgelegd voor een byzon-
dere subcommissie van de Commissie voor de Buiten-
landse Betrekkingen uit de Senaat.

Feiten en toestanden in de wereld en in de Verenigde Staten zelf zijn wel
héél grondig veranderd sedert Amerika's eerste president George
Washington, nu bijna 160 jaar geleden, in zijn bekende Farewell Address
voor het eerst de doelstellingen van de buitenlandse politiek der jonge
republiek formuleerde. Om de belangen van de Verenigde Staten te die-
nen moest de buitenlandse politiek er op gericht zijn te 'cultivate peace
and harmony with all'. '!t will', zo ging de president voort, 'be worthy of
a free enlightened ... nation to give mankind the magnanimous and too
novel exempel of a people guided by an exaltedjustice and benevolence.'
Dit algemene beginsel uitwerkend stelde president Washington vast:
'Europe has a set of primary interests which to us have none or a very
remote relation. Hence she must be engaged in frequent controversies the
causes ofwhich are essentially foreign to our concern.'

Wie zich rekenschap geeft van de wereldverhoudingen in die tijd en van
de sociale, economische en politieke structuur van de Verenigde Staten
van Noord-Amerika onmiddellijk na de Onafhankelijkheidsoorlog, zal
ongetwijfeld waardering hebben voor de Amerikaanse staatsman, die in
die tijd een buitenlandse politiek formuleerde, welke volkomen paste bij
de toestand waarin zijn land verkeerde en bij de feiten en toestanden die
de internationale politiek beheersten.
Het innerlijk verdeelde, door een lange oorlog uitgeputte volk van de pas
gevormde zelfstandige staat had in de eerste plaats tijd nodig om de
nieuw gevormde staatkundige structuur te kunnen consolideren. Men
had geen enkele behoefte om zich te mengen in andermans zaken en was
alleen maar bevreesd voor kuiperijen van de twee Europese grootmach-
ten, Frankrijk en Engeland, die er op konden gericht zijn, de interne
tegenstellingen in de Verenigde Staten uit te buiten om de jonge staat
mee te slepen in politieke avonturen. Het gevaar was verre van gering.
De anti-Engelse sentimenten waren tijdens de vrijheidsoorlog hoog opge-
laaid en vel;n waren bij voorbaat geneigd mee te werken aan iedere
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actie die er toe zou kunnen leiden de vervloektt; lirizeys eens en vooral op
hun nummer te zetten en zo mogelijk van het hele Amerikaanse conti-
nent te verdrijven. Maar de staatsman Washington zag zeer duidelijk in,
dat dit de Amerikanen zou terughouden van hunne historische taak, de
vorming van een krachtige natie op het Amerikaanse continent en hen
zou bloot stellen aan alle risico's van een een groot deel der toenmalige
wereld omvattende oorlog. 'The interests of the United States' om met
Jessup te spreken, eisten op dat moment een politiek, zoals die door
Washington werd uitgestippeld en tevens een politiek, die begrepen
kon worden door het volk van geïmmigreerde boeren en handelaren,
die zelf of wier ouders of grootouders het oude Europa de rug hadden
toegekeerd omdat daar voor hen om allerlei redenen geen plaats meer
was. Partij-kiezen in de onderlinge strijd van de Europese machten zou
onberekenbare gevaren hebben ingehouden ook voor de omvorming van
het conglomeraat van de meest verschillende nationaliteitengroepen tot
een Amerikaanse natie. De Onafhankelijkheidsoorlog was nog slechts de
eerste phase geweest in dat proces. Als ze slechts met rust gelaten werden
lag daar een heel continent te wachten om door hunne ontembare energie
te worden ontgonnen en Washington komt de eer toe duidelijk te hebben
ingezien dat een dergelijke gezamelijke krachtsinspanning een meer effi-
ciënte methode is om uit de heterogene elementen, waaruit het Ameri-
kaanse volk was opgebouwd, een natie te maken, dan het voeren van
nationale oorlogen. 'To be left alone' was voorwaarde voor een gezonde
en snelle ontwikkeling van het jonge volk en daarop richtte zich het
buitenlandse politieke beleid van de eerste regeringen van de Federatie.
De beginselen van Washington hebben een diepgaande invloed gehad op
het politieke denken van het jonge Amerikaanse volk en nog lang nadat
de zwakke staat van het einde der achttiende eeuw ,was uitgegroeid tot
een machtige natie, waagde geen Amerikaans politicus van betekenis het
officieel en openlijk deze grondleggende principes van de Amerikaanse
buitenlandse politiek aan te tasten. Ze waren in de loop van de tijd om-
geven met een nimbus van geldigheid voor alle tijden en alle omstandig-
heden. Maar dat betekende geenszins, dat men zich in de politieke
practijk daardoor al te veel gebonden achtte. Talrijk zijn de voorbeelden,
ook in de eerste honderd jaren van het bestaan van de Amerikaanse
republiek, dat een regering te Washington handelde tegen letter en geest
van Washington's principes. Hoe krachtiger de jonge staat werd en hoe
uitgebreider zijn contacten met de wereld buiten het eigen territorium,
hoe moeilijker het viel zich geheel te onthouden van inmenging in de
zaken van anderen. Reeds in 1823 richtte president Momoe zijn bekende
Boodschap tot het Congress, waarbij heel het Amerikaanse continent tot
een interesse-sfeer van de Verenigde Staten werd verklaard. Dreigend
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hief de regering te Washington de vinger op tegen allen, die van zins
zouden zijn zich te bemoeien met de andere volken van Noord- en Zuid-
Amerika: geen verdere gebiedsuitbreiding van Europese staten op het
Amerikaanse continent, geen verdere kolonisatie en geen inmenging in
de aangelegenheden van nieuwe staten in Noord- en Zuid-Amerika. Zo
verwierf - met Britse steun - de Noord-Amerikaanse Federatie zich de
gelegenheid om ongestoord door inmenging van buiten het grote gebied
tussen 'frontier' en Pacific in te lijven bij de States en practisch alle
materiële hulpbronnen van de twee subcontinenten te reserveren voor de
Verenigde Staten.
Het grootste deel van de negentiende eeuw was nodig om dit programma
uit te voeren. In die tijd werd de grondslag gelegd voor een machtige in-
dustrie en begonnen de V.S. hunne plaats in te nemen in dewereldhandel.
Hoever men intussen reeds was afgedwaald van het principe van Wash-
ington van niet-inmenging in de nationale aangelegenheden van andere
volken of groepen van andere volken, bleek wel heel duidelijk toen in 1853
president Pierce Perry opdracht gaf voor zijn bekende tocht naar de baai
van J edo om de Japanners te dwingen hunne havens open te stellen voor
de buitenlandse handel.
Hoe belangrijker Amerika's buitenlandse handel werd, hoe meer de bui-
tenlandse politiek zich ging richten op bescherming van die handel en op
bevordering van de vrije wereldhandel. In een zeer groot deel van de
wereld kon men bij dat streven rekenen op de steun van Engeland, toen
nog wereldmacht nummer I. In het Verre Oosten echter, waar Engeland
zeer grote koloniën had, was de Britse steun minder duidelijk; daar
streefden sterke koloniaal gerichte Britse krachten naar het opbreken van
het Chinese rijk, en droomden van de stichting van een koloniaal empire,
dat India in betekenis ver achter zich zou laten. Het oude rijk van Peking
was weinig meer dan een jachtterrein voor concessies en exterritoriale
rechten voor Engeland en Rusland, braaf gesecondeerd door Frankrijk"
Duitsland en later door Japan, terwijl ook kleinere landen zich niet ge-
heel onbetuigd lieten. Amerika deed aan die jacht niet mee, maar dat
weerhield de Amerikanen er niet van om op grond van de meestbegun-
stigingsclausule in de met China gesloten handelsverdragen het volle
Amerikaanse aandeel te eisen in de buit, welke de jacht opleverde.
Het gevaar, dat China ten slotte opgedeeld zou worden tussen de grote
Europese mogendheden en Japan - dat laatste begon toen net mee te
tellen - was verre van denkbeeldig en dan zou het uit zijn met het mee-
profiteren op grond van de meestbegunstigingsclausule. In koloniale ge-
bieden was zo goed als geen kans voor vrije handel. Dat bewezen de toestan-
den in Brits-Indië, in Indo-China, in Chosen [Korea] en in Formosa. Al-
leen Nederlands-Indië maakte daarop in vele opzichten een uitzondering.
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Tegen deze achtergrond moet men dan ook het besluit van Washington
zien om na de oorlog tegen Spanje, het beheer over de Philippijnen op
zich te nemen. Amerika was daardoor in een beduidend betere positie
gekomen om zijn handel op het Verre Oosten te beschermen. Manila
was daarbij gedacht als een Amerikaans centrum van de handel op Oost-
en Zuid-Azië beide. Van nu af aan begint Amerika een meer actieve rol
te spelen in de Aziatische politiek. john Hay geeft aan deze nieuwe
Amerikaanse politiek vorm door de bekende 'Open Deur'-nota van 1899,
welke ten doel had Amerika's commerciële belangen in China onder alle
omstandigheden veilig te stellen.
Als desondanks een jaar later tijdens de Boxer-expeditie naar Peking het
gevaar voor een verdeling van China toch weer acuut wordt, volgt een
nieuwe nota van Washington, waarin wordt aangedrongen op eerbiedi-
ging van China's territoriale integriteit. Het is waarschijnlijk meer de
onderlinge na-ijver van de expeditie-mogendheden, dan de Amerikaanse
nota geweest, die China in 1900 voor een verdeling heeft behoed. Van nu
af aan echter wordt bescherming van China's territoriale integriteit het
voornaamste doel van Amerika's politiek in het Verre Oosten, omdat
daarvan de veiligheid van de uitgebreide Amerikaanse commerciële be-
langen in dat land afhankelijk wordt geacht.
Naar Brits model in Europa begint Amerika in het Verre Oosten te stre-
ven naar een balance of power. China zelf is hierbij slechts object der
Amerikaanse, Russische, Engelse en japanse politiek. Voor Amerika gaat
het er om een machtsevenwicht te scheppen tussen Engeland, japan en
Rusland. Dit schijnt met het Engels-japanse[vloot]verdrag van 1902

bereikt, maar tijdens de Russisch-japanse oorlog van 1904-1905 dreigt
het weer verloren te gaan. President Theodore Roosevelt, draagt er het
zijne toe bij, door zijn bemiddeling, die leidt tot de vrede van Ports-
mouth, dat een volledige ineenstorting van het tsarenrijk wordt voor-
komen. De tijd, dat de tegenstellingen tussen de mogendheden 'vreemd'
waren aan de Amerikaanse belangen, was wel heel lang voorbij ...

Als een van de belangrijkste consequenties van de eerste wereldoorlog
valt aan te merken de diepgaande wijziging in de machtsverhoudingen
in het Verre Oosten. Niet alleen viel Rusland ten gevolge van de revolutie
van 1917 weg als militaire en politieke machtsfactor in dat deel der we-
reld, maar daar komt nog bij, dat Engeland dermate verzwakt uit het
conflict te voorschijn kwam, dat het nauwelijks meer in staat geacht kon
worden een rol van betekenis te spelen in het Westelijk deel van de
Pacific. japan had practisch het rijk alleen. Wat dat betekende, daarvan
kreeg men een voorproefje in de beruchte 21 eisen. Amerika was ge-
dwongen - geoccupeerd als het was door de oorlog in Europa - bij de
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Lansing-Ishii-overeenkomst, Japans 'paramount interests' in China en
Mantsjurije te erkennen in ruil voor een Japanse buiging voor de 'Open
Deur'. Ook het Japanse optreden in Oost-Siberië tijdens de gemeen-
schappelijke actie in dat deel van het Russische rijk vormde een ernstige
waarschuwing. Alleen door te dreigen met de meest drastische maat-
regelen wist het Department of State Japan er toe te bewegen zich uit
Siberië terug te trekken. Dat was een zeer belangrijke diplomatieke over-
winning voor de Amerikanen, die er kort daarna in slaagden] apan mat te
zetten tijdens de besprekingen te Washington over de Vloot-overeen-
komst en het Negen-Mogendhedenverdrag. Engeland, dat er tijdens de
eerste wereldoorlog toe had moeten besluiten zijn Zuid-Aziatisch kolo-
niale rijk onder] apanse bescherming te stellen - ] apanse troepen demp-
ten een opstand van Indische leger-eenheden in Singapore - en dat reeds
eerder Japans bijzondere belangen in China had erkend, kon zich dank
zij Amerika's steun losmaken van de min of meer compromitterende
vriendschap met Nippon. Het deed dit met te meer animo omdat]apan
zich na 1910 - het jaar van de tarieven-autonomie - in ongekend snel
tempo had ontwikkeld tot Engelands ernstigste concurrent op vrijwel alle
markten in Azië en op vele daarbuiten.
Er scheen dus weer een soort evenwicht geschapen in het Verre Oosten,
maar lang duurde dat niet. Twee factoren waren daarbij van overwe-
gende invloed: het verrassend snelle herstel van Rusland als machts-
factor in Azië en de crisis van 1929, gevolgd door de depressie van het
begin der dertiger jaren, die Amerika en Engeland verlamden.
Sun Vat-sens vriendschapsverdrag met ]offe had intussen een geheel
nieuwe situatie geschapen en, om alweer met] essup te spreken, de nieuwe
feiten en omstandigheden dwongen Amerika tot een nauwgezette bestu-
dering der situatie en het overwegen van een nieuw beleid ter bescher-
ming van de Amerikaanse belangen.
Deze belangen waren als gevolg van Amerika's phenomenale in-
dustriële ontwikkeling in sterke mate toegenomen. De uitbreiding der
industriële capaciteit maakte export van een niet-onaanzienlijk deel
der productie noodzakelijk. In Azië en vooral in China lag een ge-
weldige potentiële markt. Maar nog veel belangrijker was, dat de aan-
voer van grondstoffen uit Azië voor de Amerikaanse industrie van
vitale betekenis was geworden. Wij noemen hier slechts rubber, tin,
tungsten en mangaan. Nu kwamen de twee belangrijkste, rubber en
tin, wel niet uit China, maar van China uit kon de aanvoer gemakkelijk
verhinderd worden.

Het Aziatische Rapallo betekende, dat China zich niet langer als een
object der buitenlandse politiek van andere mogendheden liet behan-
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delen, maar voor het eerst sedert lange tijd besloot een eigen weg te gaan
en wat voor een weg!'
De meningen over het ten opzichte van de nieuwgeschapen situatie te
volgen politiek, waren in Washington zeer verdeeld. Aan de ene kant
stond de groep, die japan de vrije hand wilde laten om met het opdrin-
gende communisme in China afte rekenen, onder voorwaarde natuurlijk,
dat het de 'Open Deur' zou eerbiedigen, een terugkeer dus tot de politiek
welke onder oorlogsomstandigheden Amerika er toe gebracht had, contre
cceur, het Lansing-Ishii-agreement te tekenen.
Een andere school gaf er de voorkeur aan steun te verlenen aan anti-
communistische krachten in China zelf. De aanhangers van deze opvat-
tingen waren van mening, dat het bestrijden van het communisme in
Azië met behulp van japan zou neerkomen op het uitdrijven van de dui-
vel met Belzebub. Aan een dergelijke politiek zouden bovendien de meest
ernstige gevaren verbonden zijn voor de Amerikaans-Britse relaties.
Het was de Chinese school die het pleit won en zij was grotendeels verant-
woordelijk voor de gebeurtenissen, welke zich kort na het begin van de
Expeditie naar het Noorden voltrokken in het Oostelijke bekken van de
Yangtse, Chiang Kai-cheks breuk met Moskou. Washington kiest dan
definitief voor Chiang en het Amerikaanse streven is ervan nu af aan op
gericht de belangen van Amerika in Oost-Azië te verdedigen door middel
van het Kuo Min-tang-bewind in China.

Crisis en depressie plaatsten de regering in de Amerikaanse hoofdstad
voor binnenlandse problemen van zodanige omvang, dat van een actieve
buitenlandse politiek nauwelijks sprake meer kon zijn. japan was er snel
bij om daarvan partij te trekken en het incident van Mukden schiep de
gelegenheid om Mantsjurije practisch onder japans bewind te brengen.
De betekenis van dat feit voor de verdere ontwikkeling der gebeurtenissen
in Oost-Azië kan moeilijk worden overschat. In enkele jaren slaagt japan
er in deze Noord-Oostelijke provinciën met hunne rijke kolen- en erts-
voorkomens te maken tot een geweldig arsenaal van een volk, dat reeds
lang op expansie uit was, maar dat tevoren in de uitvoering van zijn
expansie-politiek werd belemmerd door een ernstig tekort aan grond-
stoffen voor een bewapeningsindustrie. Amerika's positie in het Verre
Oosten kreeg door deze ontwikkeling in Mantsjurije een beslissende klap.
De pogingen om Kuo Min-tang-China te maken tot een krachtig tegen-
speler van Tokyo mislukten ten enenmale. Chiang werd geheel in beslag
genomen door zijn strijd tegen de Chinese communisten van Mao Tse-
tung, terwijl zijn binnenlandse politiek steunend op de meest conserva-
tieve elementen uit de Kuo Min-tang een onoverkomelijk beletsel was
voor het bewerkstelligen van een nationale herleving. Zo kon het ge-
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beuren, dat na het incident bij de Marco Polo-brug Japan in nauwelijks
twee jaren tijds het grootste deel van China onder de voet liep en Chiang
werd teruggedreven naar het verre Szechuan. japan was heer en meester
niet alleen op het Chinese vasteland, maar ook in de Chinese Zee.
Nee, bepaald succesvol was de Amerikaanse politiek in Oost-Azië tussen
de twee wereldoorlogen niet.
Dat de Amerikaanse handel daaronder betrekkelijk weinig leed was een
gevolg van de omstandigheid, dat japan in die jaren een van Amerika's
grootste afnemers werd en japans betekenis als koper op de Amerikaanse
markt nam toe naarmate de eigen industrie meer en meer in beslag ge-
nomen werd door ~ijn militaire activiteiten in China. Niet ten onrechte
verweten de Chinezen in die tijd hun Amerikaanse beschermers, dat japan,
dank zij de grondstoffen die het uit Amerika importeerde, in staat was de
oorlog in China voort te zetten ...
In Amerika werden de krachten weer sterker, die er op aandrongen
Chiang als een totalloss af te schrijven en de Amerikaanse Oost-Azië po-
litiek te baseren op nauwere samenwerking met japan. Zij die hiervoor
pleitten gaven er zich echter geen rekenschap van, dat het hypernationa-
listische en van eigen kracht bewuste japan niet in een stemming was om
object te worden van de politi.ek van enig ander land. Steun uit japan
kregen deze elementen dus in het geheel niet, want de regering te Tokyo
liet geen gelegenheid voorbij gaan om duidelijk te maken, dat zij van de
'Open Deur' niet terug had. De Oost- en Zuid-Oost-Aziatische Co-
Prosperity zou niet rusten op een internationale, vrije uitwisseling van
goederen, maar op de autarkie van een groot gebied, dat rijk is aan
grondstoffen en waarvan japan het industriële hart zou vormen. In de
conceptie van Tokyo en Berlijn zou Amerika zich moeten beperken tot
de Westelijke Hemelsfeer, de rest der wereld zou behoren tot de Le-
bensraum van Duitsland en Nippon.
De policy-makers in Washington bevonden zich in een moeilijk parket,
want in heel Azië was buiten Rusland geen enkele macht te vinden waar-
op men zou kunnen steunen, maar steun aan dat land zou tot een zo-
danige versterking van de U.S.S.R. leiden, dat het middel de Amerikanen
wel erger moest voorkomen dan de kwaal. Daar kwam nog bij, dat de
oorlogsdreiging en later de oorlog zelf het aanzijn gaven aan een boom
in de bewapeningsindustrie. Het scheen wel dat Amerika ten volle bereid
was zich te concentreren op zijn directe belangen en de oplossing van het
probleem waarvoor het zich in Azië gesteld zag over te laten aan de tijd.
Wie zich nog de verkiezingscampagne van Wendell Wilkie in 1940 her-
innert, zal weten, dat de isolationistische leuzen een diepe indruk maakten
op het Amerikaanse volk. Dat hij ten slotte niet werd gekozen was meer
een gevolg van overwegingen op het gebied der binnenlandse politiek dan
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van een afwijzing van het door hem voorgestane buitenlandse beleid.
Eerst toen Japan voortdrong naar Zuid-Indo-China en een directe be-
dreiging ging vormen voor de aanvoer van noodzakelijke grondstoffen
uit Malakka en Indonesia en dus Amerika bedreigde in vitale belangen
kwam er directe actie van Washington: de boycott, dat wil zeggen de
afsluiting van Japan van de toevoer van olie. Tot nog toe was het door
Amerikaanse en Brits-Nederlandse leveranties van het levenselixer ener
moderne weermacht, benzine, in staat gesteld zijn militaire activiteiten
in het Verre Oosten rustig voort te zetten. De boycott trof het in zijn ge-
voeligste plek. De militaristen in Tokyo maakten amok en begonnen de
oorlog.
Het verloop daarvan is te bekend, dan dat wij daarbij lang hoeven stil te
staan. Japan had zich intussen van de Russische neutraliteit in het con-
flict verzekerd door het verdrag van Moskou van begin 1941 dat de
Soviet Unie in staat stelde al zijn krachten in te zetten in het Westen,
terwijl Japan zich geheel geven kon in de oorlog tegen de Westelijke
mogendheden in het Oosten. In China bepaalde Chiang Kai-chek er
zich in hoofdzaak toe om in het Westen van zijn rijk de machtsmiddelen
intact te houden, waarmee hij na de oorlog de communisten in zijn land
zou kunnen te lijf gaan, zulks op basis van de opvatting, dat de oorlog
uiteindelijk gewonnen wordt door diegene, die aan het einde van de
strijd over de middelen beschikt om de vrede te organiseren.
De politieke macht in Kuo Min-tang-China was geheel in handen ge-
raakt van de uiterst reactionnaire elementen.
In Amerikaanse kringen was men zich ook tijdens de oorlog reeds bewust
van de innerlijke zwakte van de Chiang Kai-chek-kliek, maar miste de
kracht en de middelen om daarin enige veranderingen aan te brengen.
Toen het einde van de oorlog kwam bleek weldra, dat Chiang als steunpun t
voor een Amerikaanse Azië-politiek iedere soliditeit miste. Marshall's po-
gingen om de dictatuur om te vormen tot iets wat leek opWesterse demo-
cratie leden deerlijk schipbreuk en daarmee kwam aan de Amerikaan-
se conceptie van een Azië-politiek steunend op China feitelijk een einde.
De Chinese school leed een ernstige nederlaag en dat hield in, dat nu de
op Japan ingestelden weer een kans kregen. Van medio 1946af reeds kan
men de symptomen waarnemen, die er op wijzen, dat Washington zijn
toekomst in Azië gaat bouwen op Japan. Heel duidelijk wordt dat echter
eerst wanneer Mao Tse-tung er in slaagt Chiang steeds verder terug te
dringen en zich ten slotte meester te maken van heel het Chinese vaste-
land. Chiang is een totalloss geworden en dat men hem in staat stelt zich
zo goed en zo kwaad als het gaat op Formosa te handhaven komt alleen
omdat men dat strategisch zo belangrijke eiland in ieder geval uit handen
wil houden van het nieuwe Pekingse bewind.
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Opnieuw lijdt de Amerikaanse politiek een zeer ernstige nederlaag in
Azië, een nederlaag, die nog ernstiger is dan die van de dertiger jaren,
omdat niet alleen de positie der Russen, Amerika's grote tegenspeler ook
in Azië, door de loop der gebeurtenissen aanzienlijk was versterkt, maar
ook omdat het streven van Amerika om zich als beschermer van het naar
vrijheid strevende Aziatische nationalisme voor te doen had gefaald. De
gedachten van Amerika waren uitgegaan naar een Azië, waarvan een
aan Amerikaanse leiband lopend China het centrum zou worden, een
Azië van economisch en militair zwakke landen, waar het Amerikaans
kapitaal een onbeperkt arbeidsveld zou kunnen vinden en dat zich het
oppertoezicht van Washington zou moeten laten welgevallen.
In China hadden de communisten zich meester gemaakt van de nationa-
listische sentimenten en deze geïncorporeerd in hunne sociale en politieke
hervormingsplannen. Dat bleef niet zonder invloed op de nationalistische
bewegingen buiten China. Ook in Viët-Nam, in Birma, ja zelfs in India
en Indonesia wendden de nationalisten zich meer en meer af van de Ame-
rikaanse vrienden van de eerste jaren na de oorlog. Alleen bij de uiterste
reactionnairen vinden de Amerikanen nog steun. Heel Azië, dat onmiddel-
lijk na de oorlog vol hoop naar Amerika opzag om steun in de nationale
bevrijdingsbeweging, ziet weinige jaren later in datzelfde Amerika de
grootste bedreiging voor de verwezenlijking van een werkelijke vrijheid.
Dat is de grote mislukking van de Amerikaanse politiek in Azië in de
achter ons liggende jaren. Zij plaatste de diplomaten in Washington voor
de taak een nieuwe lijn uit te stippelen en dat geschiedde onder leiding
van MacArthur en Foster Dulles. In de nieuwe conceptie vormde japan
het middelpunt en zij betekende in werkelijkheid niet anders dan een
terugkeer tot de noodtoestand v~n de eerste wereldoorlog, de tijd van het
Lansing-Ishii-agreement, de erkenning van japans 'paramount interests'
in China en Mantsjurije, alleen met dit verschil, dat Amerika thans in
staat is, zij het dan ook slechts voorlopig, japan zijn wil op te leggen.
'Azië voor de Aziaten' luidde de japanse leuze inde tijdder'co-prosperi-
ty' en men dacht er bij: de Aziaten voor japan. Azië is geleidelijk aan
voor de Aziaten geworden, maar of het mogelijk zal zijn deze Aziaten
thans in het japanse gareel te krijgen, dat staat nog te bezien en hoe
japan zich op de duur gedragen zal tegenover zijn vroegere meesters is
ook lang nog niet zeker. Dat militaire bezetting de genegenheid van het
overheerste volk voor de overheerser versterkt is nog nooit vertoond en er
zijn tal van aanwijzingen, dat daarvan ook in het geval van japan geen
sprake is. japan is economisch en cultureel zo nauw met de rest van Azië
verbonden en zeer in het bijzonder met China, dat de invloed van de
veranderingen, die daar hebben plaatsgevonden, wel zeer diep moet
gaan.
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'De oorlog op Korea verscherpt de Amerikaans-Aziatische tegenstellingen.
Hoe men deze strijd ook in Europa en Amerika mag zien, in Azië be-
schouwt men hem als een ingrijpen van Amerika in Aziatische zaken,
waar uiteindelijk de buitenwereld niets mee te maken heeft. Wie thans de
redevoeringen van Aziatische staatslieden als Nehru, Thakinu, Shahrir en
Natsir leest vindt daar telkens weer in terug elementen, die men ook aan-
treft in het Farewell Address van George Washington - leave us alone,
wij zullen ons ook niet met jelui zaken bemoeien - en in de boodschap
van Monroe aan het Amerikaanse Congress van 1823: Handen af van
Azië.
Van Amerikaanse zijde wordt daar tegenover gesteld, dat een aan zijn
lot overgelaten Azië een weerloze prooi zal worden van Moskou. Dit
houdt in dat Azië een object blijft der Amerikaanse politiek en daartegen
verzet Azië zich op steeds krachtiger wijze. De jongste crisis in Indonesia
vormt daarvan een duidelijk bewijs. Nehru wordt niet moe de wereld te
waarschuwen, dat deze houding van Amerika het averechtse effect heeft
en de massa steeds verder stuwt in een richting, die het 'Vesten en hijzelf
onjuist vinden. Amerika's steun aan Frankrijk en diens puppet Bao Dai
in Viët-N am, de vereenzelviging van de belangen van het Westen met die
van de duistere figuur van Synghman Rhee in Korea, het handhaven van
Chiang Kai-chek op Formosa, de steun aan Chinese nationalisten die op
Birmaanse bodem intrigeren tegen Chinese troepen in Yunnan, het wordt
alles gezien als een directe aantasting van Azië's recht tot eigen lotsbe-
paling.
Alleen uiterst reactionnaire, dictatoriale regeringen die de steun van het
eigen volk missen, zoals die van Bipul Songgram in Thailand, staan nog
op goede voet met het Westen omdat zij behoefte hebben aan Ameri-
kaanse steun om zich te kunnen handhaven.
Veel kwaad bloed zet het ook in Azië, dat Amerika niet ophoudt zich op
de borst te slaan als de grote weldoener onder de volken, die milliarden
steun verleent aan Europa om dat werelddeel voor honger te behoeden,
terwijl in Azië honderden millioenen in de bitterste nood verkeren en de
steun die men van het rijke Amerika krijgt toegewezen wel heel, heel erg
karig is vergeleken met die welke elders met ruime hand wordt verspreid.
En wat men nog krijgt wordt gegeven onder voorwaarden die nauwelijks
verenigbaar zijn met de souvereine rechten van een zelfstandige staat. En
op het gebied der souvereine' rechten zijn volken, die pas hunne onaf-
hankelijkheid hebben verworven uiterst gevoelig. Ten slotte is daar het
duidelijke streven van Amerika om op de wereldmarkt de prijzen van de
grondstoffen die Azië aan te bieden heeft te drukken. De dispariteit tussen
de prijzen der grondstoffen, welke de onontwikkelde landen als hunne bij-
drage tot de wereldeconomie kunnen leveren, en die van de industrie-
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producten, welke uit de hoogstontwikkelde landen komen, neemt eer af
dan toe. De jongste tin- en rubberbesprekingen in Amerika vormen een
duidelijk bewijs, dat Amerika niet van zins is daarin verandering te bren-
gen. Zodra de prijzen van een grondstof afkomstig uit een Aziatisch land
stijgen tot een niveau, dat de daarmee te maken winsten zouden kunnen
leiden tot enigszins aanzienlijke kapitaalsvorming in de productie-ge-
bieden, wordt heel het monopolistische apparaat der verwerkende landen
actief gemaakt om de prijzen te drukken. De tijd, dat men deze dingen
in Azië niet begreep is voorbij. En men trekt er zijn conclusies uit. Ook
die groepen uit de Aziatische samenleving, die krachtens hunne positie in
de sociale structuur nog het meest geneigd zijn tot het onderhouden van
vriendschappelijke relaties met het Westen, worden daardoor van dat
Westen vervreenid.
Zo leidt de situatie er toe, dat de kloof steeds wijder wordt en tenzij men
zich in de naaste toekomst zal zetten aan het uitwerken van een politiek,
die Azië geeft wat het toekomt, kan alleen nog verdere vervreemding
worden verwacht. Reeds gewaagde Nehru van de mogelijkheid, dat de
'Aziatische' en Arabische landen de U.N.O. zouden kunnen verlaten,
reeds is de positie zo, dat pro-Amerikanisme in het grootste deel van Azië
als een politieke doodzonde geldt. Is er duidelijker symptoom van het
falen ener politiek van een groot en machtig land denkbaar?



Rogier van den Gouden

DEFINITIE

Ik ben de Alfa. Ik ben het Oerslijm. Ik ben
Het eeuwig eindigende Begin, het Onvoltooide.
Ik ben de schamele, schurftige, berooide
Zwerver. Ik ben de Echo van de Stem.

Ik ben de Vijgeboom, de dorre. Geen
Mensch zal mijne wrange Vrucht begeren.
Een zure Wind komt van mijn Takken weren
De Vogelen. In mij woont de Worm. Alléén.
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DE TRAGE VINGERS VAN DE LATERE UREN ...

De trage vingers van de latere uren
beduimelden de inhoud van de dag,
ze maakten grijze vlekken aan de muren,
maar hebben langzaam in het ruim der nacht,
de stoelen en de kast en elk gezicht
met zorg geborgen en de nacht sloot dicht.

En in de morgen werden overal
de dingen teruggegeven aan het licht.
Maar één van ons is in het ruim gebleven.
Nu is de nacht, die hem behouden zal
al ver en verder van ons afgedreven.
'k Herinner me nog nauwelijks zijn gezicht.
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Onze derde weg

Er is alle reden om de Chinese en Noordkoreaanse beschuldigingen over
bacteriologische oorlog in Korea hoog op te nemen. Want het is een be-
klemmende zaak, zowel wanneer deze beschuldigingen waar als wanneer
ze onwaar, d.i. gelogen zijn. Zijn ze waar, dan openen ze beklemmende
vooruitzichten, al zijn wij hierop, van de bacteriologische oorlogsvoor-
bereiding wetende, zeker niet onvoorbereid, en al zou deze eerste toe-
passing ervan weinig toevoegen aan wat het Westen reeds in Korea mis-
dreven heeft. Zijn ze onwaar, d.i. gelogen, dan is het vooruitzicht niet
minder beklemmend op de volstrekte dienstbaarheid van de waarheid
aan de politiek, waarvoor de relativering van het waarheidsbegrip door
filosofen en sociologen handlangersdiensten bewezen heeft en bewijst.
Wij verwerpen niet de winst aan inzicht, d.i. aan waarheid, die de cri-
tische beschouwing van het waarheidsprobleem heeft geboden en nog
verder kan bieden. Maar wij verwerpen de sofisterij, die hier zovaak mee
gepaard gaat, en die het waarheidsbegrip-zelf aantast, het denken per-
verteert en de poort wijd opent voor de zegetocht van de politieke leugen.
Het waar of onwaar, d.i. gelogen, van de beschuldigingen in kwestie, is
één van de talloze voorbeelden waarbij onze waarheidsnorm, evenals
onze fatsoensnorm, volledig samenvallen met waarheidsnorm en fatsoens-
norm van de gewone man. Het politiek antagonisme, datde wereld steeds
meer beheerst, heeft de strekking de waarheid slechts als nuttige en
vruchtbare, in de zin van aan dit antagonisme dienstbare, waarheid te
erkennen. Temeer reden voor ons, die dit politiek antagonisme willen
teboven komen en de wereld tot vrede brengen, om hiertegen op onze
hoede te zijn.
En daarom nemen wij genoemde Chinese en Noordkoreaanse beschul-
digingen zo hoog op. Daarom eisen wij een onpartijdig onderzoek naar
de waarheid ervan. Daarom vatten wij het op als een uitdaging, wanneer,
in de Veiligheidsraad bij monde van Rusland, met het als-waar-bevinden
door de Wereldvredesraad, waarvan de politieke afhankelijkheid oekend
is, wordt volstaan, en een onderzoek door het Internationale Rode Kruis
wordt afgewezen, zonder dat tegelijk met deze afwijzing een onderzoek
door een andere instantie, die wij als politiek-onafhankelijk kunnen er-
kennen, wordt toegestaan. Blijft het hierbij, dan zijn wij gedwongen tot
een voorlopig oordeel, dat past bij deze weigering om ons tot een zelf-

472



KORT BESTEK

standig oordeel in staat te stellen, en dit moet dan luiden: de beschuldi-
gingen zijn onwaar, d.i. gelogen.
Hoe hoog wij deze beschuldigingen opnemen moge blijken uit de be-
hoefte, die ze bij ons wekken, om onze positie opnieuw duidelijk te mar-
keren en voor ieder zichtbaar te maken. Als progressief tijdschrift staan
wij, hoezeer ook met de politiek verbonden, niet in het vlak van het
politiek antagonisme met zijn dienstbaar waarheidsbegrip, maar belijden
onze trouw aan de politiek-onafhankelijke .waarheid, in de overtuiging
van haar nut en vruchtbaarheid in deze hogere zin, dat alleen zij dit
antagonisme ten gunste van de vrede kan helpen teboven komen. Het
is de vredespolitiek van de Derde Weg, die wij zo tot de onze maken, de
enige ook die ons veroorlooft 'cultuur en politiek' in één adem te noemen.

Nun singen sie wieder

Neen, ik bedoel niet de gesneuvelde soldaten uit dat Zwitserse toneelstuk,
die nog als geesten zingend voortmarcheren. Om dadelijk alle misver-
stand te voorkomen, het gaat hier over de springlevende toeristen die
tegenwoordig weer zingend over onze Oostgrens komen. Afrika heeft
zijn sprinkhanen, wij hebben onze Sommerfrischler. Men herkent ze niet
meer zo gemakkelijk als enkele jaren geleden, toen droegen ze uniformen.
Maar wat men zo gauw niet ziet, dat hoort men gauw genoeg. Waar het
oog tekortschiet komt het oor te hulp. Na, sehen's mal, da sind wir wieder.
Ach, dieses Holland ist ja gar nicht so kaputt wie bei uns. 0 zeker, het
zijn vreedzame toeristen, eigenlijk is het een idylle: onze voormalige
vijanden die nu molens en ruïnes komen fotograferen. Worden nu echt
alle Menschen Brüder? kan men vragen. Das ist aber schön. Ze komen
ook zo heel anders dan toen ze uit de lucht kwamen vallen [Ja, mein
Schatz, hier bin ich mit dem Fallschirm heruntergekommen, hier muss
das sein.] En nu, zo gemoedelijk met autobussen, vrede, vrede über alles.
En met het advies geen aanstoot te geven, dat wordt met loudspeakers in
trein en bus verzocht: Benehmt Euch bescheiden. Het zal zeker ter harte
worden genomen, als de loudspeakers boven het gesprek uit kunnen ko-
men. Nur keine Sorgen! En knipsen, er is zoveel bezienswaardigs in Hol-
land: die Kanäle, en de Grachtenfahrt, en de Bunker die Vati nog heeft
helpen maken, und hier haben wir mal diese Razzia abgehalten. Wenn
ich erst mal wieder meine Uniform habe, ist "alleswieder wie früher.
Holland, ach hier habe ich die schönste Zeit vom ganzen Krieg erlebt.
Laat er nu geen misverstand opkomen, dit is immers een compliment aan
onze natie. En alles konje toen in Holland krijgen, alsje maar een actetas
of een boodschappentas had. Het is alles nog net zo hübsch als vroeger.
Er is eigenlijk weinig veranderd. Nur diese Holländer, die bokken nog net

473



KORT BESTEK

als toen. Das sollte noch anders werden, man darf nicht kleinlich sein.
Nun singen wir wieder, ja, trink, Brüderlein, trink! En sa unsympatisch
zijn die Holländer doch auch nicht. Nergens een Siegesdenkmal, enkel
hier en daar een gedenkteken.

Jammer ...

Attlee en Bevan hebben woorden gehad. De laatste heeft achteraf uit de
school- in dit geval het kabinet - geklapt en de eerste heeft hem dat ver-
weten, waartegen de laatste zich weer heeft verweerd.
Dat is niet zo belangrijk. Belangrijker is al wat Bevan dan verklapt heeft,
nl. dat de 'slag-om-de-arm', die destijds in de aankondiging van het
Britse bewapeningsplan te vinden was, afkomstig was, niet van de pre-
mier zelf, maar van zijn rebelse vazal.
Het allerbelangrijkst is echter de aanleiding tot dit geschil, nl. de medede-
ling van Churchill dat de kosten van dit program te zwaar zijn voor het
Engelse volk en mitsdien verminderd zullen worden. Hièr toch blijkt
niets meer of minder uit, dan dat zogenaamde socialisten bereid zijn hun
volken nog zwaardere lasten op te leggen dan conservatieven en dat niet
om het socialisme in hun land op te bouwen, maar uit vrees voor Rusland
afvaar - Amerika: dus niet met een positief, maar in elk geval met een
negatief doel.
Jammer. Jammer ook dat de geschiedenis zich nooit precies herhaalt.
Anders hadden wij hier in Nederland ook nog kans op vermindering van
de bewapeningskasten, wanneer we in plaats van de vorige een echt-
conservatieve regering krijgen. Maar Romme, Schouten en Tilanus zijn
wel echt-conservatief, maar daarom nog geen Churchills.
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Dr CLARA STUYVER, Ibsens Dramatische
Gestalten, Psychologie und Symbolik, 1952.
North-Holland Publishing Company, Am-
sterdam, 549 blz.
De naam Ibsen is een van de antwoorden
op de vaak geuite klacht over het beperkte
Nederlandse taalgebied, waarbinnen onze
literaire productie een gesloten boek blijft
voor de vreemdeling. Het argument dat
de dramatische literatuur over deze be-
lemmering gemakkelijker triomfeert dan
de andere genres van literatuur gaat in dit
geval toch wel niet op: de vertaalde Ibsen
verliest veel, veel meer dan de van het
Noors onkundige lezer beseffen kan en on-
danks dat verlies handhaaft Ibsen zich als
een klassiek schrijver. Klassiek geworden
dan, zowel na de opgang van enige ge-
slachten geleden, toen er zelfs Ibsen-ciga-
retten en dito koffie te koop waren als na
de direct daarop volgende periode, waar-
in zijn problemen hun actualiteit heetten
te hebben verloren. Ibsen heeft én het ene
én het andere overleefd. Men heeft dit wel
eens daaruit willen verklaren, dat die pro-
blemen toch niet zo oudbakken waren als
men verondersteld had; zelfs 'Een Poppen-
huis' bleek nog vol levenskracht, toen het
- nog maar kort geleden - gespeeld werd
in India; het toneel was Calcutta, er wa-
ren cadeautjes gekocht voor het Licp.tfeest
[Divali], Nora droeg een Hindoese naam
en de drinkende dokter heette Hafiz, een
steekje onder water aan de Moslims, z.g.
geheelonthouders; de rest was navenant.
'Deed' dit stuk het nu vanwege de actuali-
teit van het 'Nora'-probleem in de Hindoe-
maatschappij ? Het is mogelijk, maar dan
toch ook vooral hierdoor, dat Ibsen be-
paald een groot artist is, die voorlopig
wel wat te zeggen heeft aan iedere nieuwe
generatie en elk nieuw milieu, een artist,
die alleen maar tot onze eigen schade niet
in Nederland wordt gespeeld. Onlangs
verdiepte ik mij nog eens in 'Hedda GabIer'
en gaf er mij rekenschap van, wat Ibsen

van een doodgewoon, in de krant gevon-
den gegeven gemaakt had: een vrouw, die
zich werkelijk uit verveling het leven be-
neemt; een onbegrijpelijk knap gecon-
strueerd stuk, waarin elk woord op zijn
plaats staat, elke zin is gelàden met be-
tekenis. Ideeëndrama? Symbooldrama?
Zeker, maar ook een super-Sardou, in een
potentie, een perfectie, waar zijn Franse
voorganger niet aan heeft kunnen tippen.
Zulk een stuk doet uiteraard de vraag rij-
zen naar de schrijver. Let wel: naar de
schrijver, los van zijn achtergrond. Want
dat is toch wel merkwaardig: ik geloof niet
dat zich iemand al lezend gaat interesseren
voor de politieke, economische, sociale en
andere verhoudingen in het toenmalige
Noorwegen, ik tenminste heb er helemaal
vrede mee, wanneer men mij Ibsen opdist
als 'a sudden, causeless phenomenon, born
in a hyperborean desert with no traceable
ancestry'. Iets anders is het, dat ons de
mens Ibsen wel degelijk boeit, als is het
alleen al doordat wij, zonder iets van
hem te weten, reeds tijdens de lectuur
vermoeden dat leven en werk hier sterk
hebben moeten samenvallen, een vermoe-
den dat inderdaad bevestigd wordt [al
blijft het mij nog een raadsel, dat zijn
ceuvre niet de vader-zoon-tragedie bevat,
waar hij n.b. in leefde, maar die hij mis-
schien niet heeft kunnen zien, welke blind-
heid zelve mogelijk weer een voorwaarde
was voor ... de tragedie!] .
Het is deze nieuwsgierigheid, welke Mej.
Dr Stuyver bevredigd heeft in een boek,
dat ik zonder aarzeling of voorbehoud zou
willen prijzen als buitengewoon goed. De
belofte, die reeds stak in haar zo voortreffe-
lijke dissertatie [Psychologie en Symboliek
van Ibsens Ouderdomsdrama's, 1942] is
hiermede vervuld op een wijze die mij tot
eerbied en bewondering heeft gestemd.
Het is tegen die dissertatie een vooruit-
gang, niet het minst door de sobere en ge-
reserveerde wijze, waarop hier de psycho-
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logie is gehanteerd; men vergelijke slechts
de behandeling van 'De Vrouw van de
Zee' in beide boeken! Zelfs na herhaalde
herlezing van Ibsen's werk zal men in dit
boek steeds weer nieuwe ontdekkingen
doen en zijn opvattingen wijzigen omtrent
personen en samenhangen. Hoe diep Dr
Stuyver gaat bewijzen vooral de analyses
van die figuren, die in het drama als af-
wezigen een louter passieve rol vervullen,
zoals Beate in Rosmersholm of de generaal
in Hedda Gabier. Mej. Stuyver neemt ons
mede, het hele ccuvre door, doorlicht elk
stuk op volmaakte wijze en brengt het in
verband met het leven van de auteur, zo-
dat tot stand komt wat men de ideale
levensbeschrijving van een kunstenaar kan
noemen: die, waarin het werk helemaal
vooropstaat, weerspiegelend een innerlijke
ontwikkeling en waarin de 'feiten' of wat

men daaronder verstaat, op het tweede
plan komen en alleen voor zo ver nodig tot
goed begrip.

Bij het doorlopen van de literatuurlijst trof
het mij dat ze geen enkel boek van de laat-
ste tien jaar vermeldt, hetgeen een on-
juiste indruk zou kunnen wekken; Ibsen is,
als gezegd, waarlijk niet vergeten. Daar is
b.v. Brian W. Downs, Ibsen: The Intel-
lectual Background van 1946, P. F. D.
Tennant, Ibsen's Dramatic Technique van
1948,]anko Lavrin, Ibsen. An Approach,
van 1950. Maar deze leemte doet niets af
aan de grote verdienste van een werk,
waarmede ik niet alleen schrijfster en uit-
geverij gelukwens, maar ook de Neder-
landse Organisatie voor Zuiver Weten-
schappelijk Onderzoek, die deze uitgave
haar steun heeft verleend. ]. PRESSER
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Dr ERlcH FROMM, De angst voor vrijheid.
Vertaald door Hans Redeker, Utrecht,
ErvenJ. Bijleveld, 1952.

Dit boek is de vertaling van een in de door
Karl Mannheim begonnen reeks: 'Inter-
national Library of Sociology and Social
Reconstruction' verschenen werk. In En-
geland en de Ver. Staten is het herhaalde-
lijk herdrukt en de belangstelling die het
daar gevonden heeft, verdient het ook hier
in de zorgvuldige vertaling van Redeker.
De titel maakt reeds duidelijk dat de
schrijver vrijheid niet zulk een eenvoudige
zaak acht als ze in leuzen van de dag .soms
schijnt te zijn. Vrijheid heeft als begrip te
maken zowel met een maatschappelijk en
psychologisch proces als met een ideaal.
De stelling van de auteur is deze dat het
proces van individuatie in de moderne ge-
schiedenis weliswaar onafhankelijkheid en
redelijkheid heeft geschonken, maar even-
zeer een ondraaglijke vereenzaming en de
last der vrijheid die velen de~d verlangen
naar nieuwe afhankelijkheid en onderwer-
ping. Hij raadpleegt dus behalve' de we-
tenschap der psychologie ook de historie.
In twee hoofdstukken schetst hij de begin-
periode van de strijd voor vrijheid in het
Protestantisme en vervolgt de ontwikke-
ling in de kapitalistische maatschappij.
Voordat hij het fascisme en de democratie
in zijn onderzoek betrekt, bespreekt hij
twee typen: het autoritaire karakter en de
automatische, hersenloze mens, waarbij hij
uitvoerig ingaat op het sado-masochisme.
De theoretische conclusie, waartoe hij
komt bij de vraag naar de correlatie van
maatsehappelijke en psychologische pro-
cessen en ideologieën is deze in het alge-
meen: een gegeven maatschappij vormt
een sociaal karakter, waaruit de cultuur
en de ideologieën ontstaan. De domine-
rende, karakterkrachten werken weer als
zelfstandige krachten in op het maatsehap-
pelijk proces. Het boek is in de eerste

plaats een analyse of diagnose, maar de
schrijver, emigrant uit Duitsland sinds
1933, daarna docent en hoogleraar in de
Ver. Staten en Mexico, staat aan de kant
van de 'positieve' vrijheid, van het geloof
in het leven en de waarheid, van dat han-
delen dat de totalitaire machten kan over-

, winnen. In Duitsland heeft de schrijver de
vlucht voor de vrijheid meegemaakt, in
Amerika kon hij de angst voor de vrijheid
als een gevaar voor de democratie bestu-
deren. Maar de democratie heeft tot taak
te verwezenlijken, wat zij zich eens ten
doel heeft gesteld in de geesten van hen die
in de laatste eeuwen voor de vrijheid heb-
ben gestreden. O. N.

Dr RUDOLFJANS, Tolstoj in Nederland. Bus-
sum. Paul Brand N.V. 1952.

Omstreeks 1886 wordt Tolstoj, al was
voordien, als over andere grote Russische
schrijvers wel een en ander geschreven, in
ons land bekend. In dat jaar wijdt Busken
Huet vooral aan de schrijver van Oorlog en
Vrede bewonderende aandacht. In 1887
verschijnt van dit boek een Nederlandse
vertaling. Weldra komt naast, soms boven,
de schrijver de profeet Tolstoj in de belang-
stelling. Onder de mannen van tachtig is
het Van Eeden, voor wie T. veel meer be-
tekent dan een groot schrijver. Hij nadert
tot de Tolstojanen genoemde Christen-
anarchisten over wie dit boek, dat het ver-
schijnsel Tolstoj in Nederland in zijn ver-
schillende aspecten behandelt, veel gege-
vens vermeldt. Onder hen treedt vooral
Lodewijk van Mierop op de voorgrond,
voor later moeten Henriette Roland Holst
en Bart de Ligt genoemd worden. De
aanhangers van T.'s bergredemoraal, van
zijn leer der geweldloosheid, van de be-
keerde Tolstoj van de Kreut;;:er-sonate, heb-
ben hun kolonie te Blaricum gehad en om-
streeks de eeuwwende in bepaalde radicale,
vrijzinnige en ethische kringen een invloed
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uitgeoefend, die tot vrij ver in deze eeuw
heeft doorgewerkt. Zodat de schrijver van
dit boek niet alleen een literaire invloed
nagaat, maar meer nog een stuk Neder-
landse cultuurgeschiedenis behandelt. Om
beide redenen lijkt ons dit werk, als Nij-
meegse dissertatie geschreven, van belang.
Een overzichtelijke indeling in korte hoofd-
stukken, een lijst van Nederlandse verta-
lingen, een bibliografie en een register, te
vaak verwaarloosde entree's tot een boek,
verhogen zijn waarde. O. N.

Dr K. F. PROOST, Maxim GorE, zijn leven en
werken. Arnhem, Van Loghum Slaterus,
1952.

In zijn wel wat heel summier Ten geleide,
waarin Dr Proost de wereld en tijd, in wel-
ke Gorki in alle opzichten groot werd,
schetst, noemt hij het een hachelijk onder-
nemen over iemand te schrijven wiens taal
men niet kent en naar wiens land men niet
kan reizen. Maar, vraagt hij, is Gorki ook
niet een groot schrijver voor landen die
buiten het zijne liggen, heeft de grote we-
reld niet toch iets begrepen van zijn 'barre-
voeters' en heeft het proletariaat van vele
landen niet De moeder in zich opgenomen
en zijn kracht voor de strijd aan dit boek
ontleend? Terecht, meen ik, en daaraan
mag hij de vrijmoedigheid ontlenen dit
boek te hebben geschreven. Want in onze
taal ontbrak een boek over deze grote
man, zijn veelbewogen leven in een veel-
bewogen tijd in een land dat een der
grootste revoluties van alle tijden heeft
doorgemaakt en waaraan hij zijn deel
heeft gehad. Hoe Gorki zich uit een uiter-
mate harde jeugd en zware leerjaren ont-
wikkeld heeft tot een der meest gelezen en
gevierde schrijvers van zijn land, hoe over-
vol het leven is geweest van deze vitale, tot
het laatst toe geweldig werkzame, een-
voudig gebleven, man, die onder alle druk
en bij het aanschouwen van alle wreed-
heid en vertwijfeling welke het leven kan
bieden, toch zijn optimisme en humaniteit
behouden heeft, dit alles is in dit boek
nauwgezet en met liefde beschreven en dit
maakt het waardevol. Van zijn voornaam-

ste werken zijn inhoud en strekking weer-
gegeven. Het intens menselijke van Gorki's
streven en werk wordt ons duidelijk voor
ogen gesteld. Men kan zich een beter ge-
stileerd boek over deze bijzondere mens
voorstellen, wij mogen toch blij zijn, dat
dit boek er is en hopen dat het zijn weg
vindt in ons volk. Kennismaking met deze
mens en met dit leven is inzicht vermeer-
deren zowel in menselijke mogelijkheden
als in het ontstaan van een nieuwe wereld.

O.N.

G. H. M. VAN HUET, Lezen en laten lezen.
Beschouwingen over schrijvers en boeken. Am-
sterdam, Arbeiderspers, 195 I.

Ongetwijfeld bestaat er verband tussen
lezen en literatuur - bete;: literaire kennis.
Maar de echte lezer stoort zich niet aan
literatuur. Want het onbevangen lezen,
dat ge als kind deed, is het echte lezen, niet
om in 'de' of 'een' literatuur thuis te ge-
raken of om bij te blijven of om mee te
kunnen praten over boeken en schrijvers.
Toch - er is zo veel te lezen - komt de
vraag: wat te lezen? En dan komt ge toch
weer bij de literatuur terecht als kompas
op de boeken-zeeën. Veel zou U kunnen
ontgaan, wat juist bij U als lezer past.
Maar pas op voor de vaste routes, want de
hoogste verkwikking is de eigen vondst, de
ontdekking. Van Huet prefereert de wilde
vaart, al zijn er havens, die elke lezer aan-
loopt, ook hij. Zijn reisnotities - zoals U
weet, is in dit boek een keur verzameld
van de 'inktpotjes' uit de Groene - willen
echter geen reiswijzer zijn. Hij schrijft zijn
bevindingen op als reiziger die met heel
wat boeken en schrijvers kennis heeft ge-
maakt. Smaak, begrip en veel vergelij-
kingsmateriaal leiden hem op zijn tochten.
Het is niet alledaags een superieure lezer
te ontmoeten, die niet voor U gelezen en
naar perioden en genres gerubriceerd
heeft. Men hoeft het niet met hem eens te
zijn, hem zelfs niet op zijn woord te ge-
loven als hij bijv. schrijft: 'Men moet niet
lezen, zolang men zelf kan nadenken'.
Toch wel fidee.l, om ook op de gevaren van
het lezen te wijzen, de leeswoede. U ont-
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moet, deze stukjes voor het eerst lezend of
herlezend, ook andere uitspraken. Begin
in elk geval gerust 'Lezen en laten lezen' -
te lezen en dan verder. O. N.

Mr Dr C. SM'T,De Indonesische quaestie. De
wordingsgeschiedenis der souvereiniteitsover-
dracht, E. J. Bril!, Leiden, '952.

De Indonesische quaestie - hiermee is niet
bedoeld de bevrijdingsstrijd van het Indo-
nesische volk als zodanig, maar: deze zelf-
de strijd en de daartegenover door de op-
eenvolgende Nederlandse regeringen aan-
genomen houding als aspect van de Ne-
derlandse politiek. Maar, het zij de schrij-
ver tot zijn ere gezegd: niet slechts als een
aspect van de Nederlandse binnenlandse
politiek. Het is niet toevallig, dat deze
schrijver, die tot dusver voornamelijk pu-
bliceerde op het terrein van de Nederland-
se buitenlandse politiek, nu de Indone-
sische quaestie heeft aangesneden. In zijn
voor,voord geeft hij duidelijk te kennen,
dat de Indonesische quaestie zowel een
staatsrechtelijk als een volkenrechtelijk ka-
rakter had en zich op de snijlijn van het
staatsrechtelijke en het volkenrechtelijke
vlak heeft afgespeeld.
In dit voorwoord neemt de schrijver reeds
afstand tot degenen, die over Indonesië
alleen konden denken in termen van
staatsrechtelijke verhoudingen, en de be-
moeienis van de Veiligheidsraad slechts
konden zien als bemoeizucht met onze
binnenlandse aangelegenheden. Deze af-
stand blijft het hele boek door bewaard,
doordat de schrijver steeds blijft streven
naar objectiviteit en zich zoveel mogelijk
houdt aan wat de officiële documenten
over de feiten leren.
Toch zijn niet alle gedeelten uit dit oog-
punt van objectiviteit even goed geslaagd.
Het helder begrip voor de Indonesische
zienswijze, dat bij voorbeeld in het eerste
historische hoofdstuk doorstraalt, laat min
of meer verstek gaan in het hoofdstuk, dat
handelt over de periode tussen Linggadjati
en de eerste militaire actie. Uit Nederland-
se parlementaire bescheiden laat die perio-
de zich niet bevredigend reconstrueren.

De latere hoofdstukken, waarvoor de
schrijver onder andere beschikte over de
verslagen van de Commissie voor Goede
Diensten, zijn weer evenwichtiger.
Toch had ik gaarne gezien, dat de schrij-
ver meer aandacht had besteed aan Indo-
nesische bronnen, en zich bovendien min-
der angstvallig had beperkt tot wat offi-
ciële documenten leren. Had hij in grotere
mate geput uit de rijke bron van beschou-
wende geschriften en zich daarbij niet in
hoofdzaak beperkt tot Van Mook's apolo-
getisch Indonesië", Nederland en de wereld, dan
had dit werk ook een bijdrage kunnen le-
veren tot betere kennis van de achtergron-
den van de naoorlogse Indonesische ont-
wikkelingen en van de Nederlandse en
buitenlandse reacties daarop.
Maar ook zoals het nu voor ons ligt, kan
het boek van Mr Dr Smit, afgezien .van
zijn onbetwistbare documentaire waarde,
reeds een nuttige functie verrichten, door-
dat het aan het onzuiver voorgelichte deel
van het Nederlandse publiek veel omtrent
de keerzijde der gebeurtenissen kan leren,
en daarmee kan bijdragen tot een gezon-
der oordeel over een belangrijke fase in de
Nederlandse politieke geschiedenis.

W.F.W.

Wat het Leven mij geleerd heeft, onder red. van
Prof. Dr J. J. VAN LOGHEM, Prof. Dr
H.J. Pos, Dr K. F. PROOST.Van Loghum
Slaterus, Arnhem, '952.
Een aantal Nederlanders heeft, door een
terugblik op hun leven te schrijven, ant-
woord trachten te geven op de vraag wat
het leven hun geleerd heeft. Sommigen for-
muleren dit antwoord nog eens nadrukke-
lijk, anderen laten aan de lezer de conclu-
sie over. Het boek is in zover wel een geheel
dat hier een generatie aan het woord is -
een enkele jongere uitgezonderd - die nog
bewust de tijd van vóór '9'4 heeft meege-
maakt. De schrijvers vertegenwoordigen
voornamelijk wetenschap, kunst en sociale
activiteit. Een complete representatie -
trouwens niet eenvoudig - is hier niet. Bijv.
er is geen arbeider [die dit gebleven is],
boer, zeeman, bank- of zakenman, of in-
dustrieel aan het woord. Er zullen er wel
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afgevallen zijn die er niet voor voelden mee
te doen of wier schriftuur niet op peil stond.
Toch is er grote verscheidenheid, we ko-
men met tal van milieus en werkzaamhe-
den in aanraking, we hebben een aantal
autobiografische bijdragen bijeen, die an-
ders niet geschreven waren en zij geven ons
een boeiende kijk op de eerste helft van de-
ze eeuw, soms nog iets daarvóór. Een boek
voor oudere tijdgenoten? Mij dunkt, min-
stens evenzeer voor de jongeren. Ter 'le-
ring' desnoods, ter spiegeling en ter her-
kenning ook. Want deze auteurs waren
eens jong en zijn, met een leven achter
zich, vaak zo jong gebleven, terwijl zij
zich met het ouder worden vertrouwd heb-
ben moeten maken. Hoe dicht staat bijv.
Jan van Zutphen in zijn merkwaardig pre-
ciese herinneringen aan de Amsterdamse
'Eilanden' nog bij zijn jeugd! De meeste
auteurs getuigen van levens aanvaarding,
van een zin in hun leven, van een ... 'en
toch'. Maar zoals in de Bijbel het boek Pre-
diker niet ontbreekt, zo mist men hier ook
niet de man, die op de gestelde vraag, wat
het leven hem geleerd heeft, antwoordt:
Niets, en zijn twijfel belijdt. 22 meer of
minder bekende mensen vertellen u van
hun leven en dit is vaak belangwekkende,
niet zelden spannende lectuur. O. N.

G. A. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA, Gods-
dienstwetenschappelijke studii:"n. Tjeenk Wil-
link, Haarlem.
Enige jaren geleden [19491 vroegen wij
aandacht voor dit één-persoons tijdschrift,
waarvan toen 2 afleveringen waren ver-
schenen. Thans zijn er IQ nummers in het
licht gegeven. Prof. v. d. B. v. E. verdedigt,
zoals men weet, de radicale opvattingen
over het oudste Christendom als de histo-
risering van de mythe van de neergedaal-
de god. Hij staat in zijn studie van de oud-
christelijke geschriften op het enige stand-
punt, dat wetenschappelijke verantwoord
is: los van elke kerkelijke horigheid. Maar
hij geldt, ook bij de vrijzinnige, meest link-
se theologie dus [de rechtste, R.K. en or-
thodox-protestantse, isuiteraard afwijzend]
als een verouderd geval, omdat. .. ja, om-
dat hij onder vrijzinnige theologen nauwe-

lijks aanhang vindt, want deze stellen zich
weer op een vóór- ofbuiten-wetenschappe-
lijk standpunt. De ironie van een verou-
derd-verklaren op grond van een positie-
innemen op een veel oudere basis is al tref-
fend, ze heeft voor de adhaerenten nog een
bitterder konsekwentie. De theologie is nJ.
als dogmatische lering in haar onvrijheid -
omdat de kwestie van historie en mythe
haar meest kritieke en kwetsbare punt is -
gebonden aan een proces, waartegen zij
zieh met kracht verzet, maar dat zij zelf
veroorzaakt. Met de woorden van prof.
v. d. B. v. E., die in dezen geen theoloog,
maar godsdienstwetenschapsman is: 'de
kerk heeft schuld aan het moderne onge-
loof, omdat zij haar eigen dogma niet heeft
leren doorzien als gelijkenis.'
De lezer vindt in de IQ afleveringen een
keur van historische studies, verhandelin-
gen over de geschiedenis der radicale kri-
tiek, essays over moderne denkers enz.
Een greep slechts: Nietzsche's godsdienst
[IV]; De hopeloos verouderde radicale
critiek [V]; Het Christendom als Mysterie-
godsdienst; Van Mythe tot Historie [VII];
De vrijen bij Hippel [VIII]; Gehistori-
seerde mythe [IX]. Een Nederlandse tra-
ditie van historische kritiek en cultuur-
historische wetenschap, die wij niet moe-
ten onderschatten, wordt in deze studiën
gehandhaafd. O. N.

P. J. STOLK,Het spook. Een confrontatie.
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1952.
De auteur van deze oorspronkelijke en
goed geschreven studie, die een uitbrei-
ding is van het artikel, dat als 'Psychologie
van het spook' in deze jaargang is ver-
schenen, heeft een terrein betreden dat
psychologen tot nu toe weinig aandacht
waardig hebben gekeurd. Dat in onze tijd,
die immers niet meer aan spoken gelooft,
de psychische werkelijkheid van het spook,
zijn existentiële betekenis, nog groot is, dat
maken beschrijving en analyse van de
spookervaring wel duidelijk.
De betekenis van het spook als symbool
van de vereenzaming, de dissociatie, van
het verlies van 's mensen totaliteit wordt in
dit boekje voortreffelijk behandeld. O. N.
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