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Anthonie Donker

CAESAR IN MIRAMAR

Oude Romeinse nederzetting
aan de Rivièra.

Deze oever waàr eenmaal Romeinen meerden,
waar eenmaal Phoeniciërs zijn geland,
schepen uit Tyrus, triremen van Rome,
waar Saracenen geiten, vrouwen roofden
en kreten klonken van toenmaalge stemmen,
voor korte duur gaan er thans onze voeten,
maar eender bleef de Méditerrannée,
golfschittering tOt aan de horizon,
een niemandsland van week gesmolten blauw,
wazig beloofde overkant van geluk.
Het oud hotel hier heet Acropolis,
het ziet op de acropolis, het fort
waar doodsgezang uit opklinkt van soldaten,
en dat na Robespierres bloedige val
eenmaal Napoleon insloot, als kon
het zwaar rad der historie ooit gestuit.
De zee een golvende goudmijn, een lucht
van het doorzichtigst blauw satijn, maar 't larid
daarachter een verlaten legerplaats,
een stilte van verval, een dode stad.
Een absinthdrinkster wankelt naar een kroeg,
de bleke wangen bloedens rood gekrabd.
Soms lijkt het alsof men ontbinding ademt.
Het is of aan de rand der rijkste pracht
doodlijk een pest hier heeft getriomfeerd
en de geschuwde stilte er op peerliet,
die zee en hemel weer te schande maakt,
gelijk alom, altijd rampspoed, .ellende
der wereld heerlijkheid geschandvlekt heeft -
Alleen in het verborgen hart der stad
danst in het somber, kil museum nog
een knaap haast ongezien en ;ongestoord,
met onweerboudbre, eeuwig lichte voet
en onvermoeibaar de verloren droom
en lang verraden vreugde van weleer.
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Het stadje, gelijkmatig bruin en grijs,
een uit de rots gehouwen bastion,
de daken, tanig scheepszeil, hoog en laag.
Badende nymfen klautren langs de rots,
op 't allereerst gerucht van stappen schuw
als hagedissen schietend tussen 't steen.
En uit de wallen als een scheepsromp slaat
de ronde haven een verliefde arm
om d'onaandoenlijk gracieuse baai.
In d'avond licht het laag vuurtoren licht
haar needrig als een staatsiedienaar bij.
Stadswallen grenzen aan een jong blond park.
Diep uit het groen fluit er een vogel toekomst,
uit duistre bron opspuitende fontein.
En onvermoeibre hoop blinkt over zee.
Een grauw schip dat uitvaart wordt langzaam wit
alsof de ,wereld langzaam beter wordt.
Maar is ook kleurenspel niet een mirage?
Weifelend tussen golven, muur en park,
verte, nabije vrêe, verhard verleden
legt zich de hand op de gloeihete muur.
De zon brandt onvermurwbaar op 't voorbije
dat onverwoestbaar tegenstand blijft bieden
en deze hand weer eeuwen overduurt.
Een vlinder wimpelt langs den ruwen muur
en gele distel breekt zich uit het steen, .
soms licht gebloemd door groene hagedis.
De bougainvillia bloeit langs de wal,
een paarse bloeitros bevend in de bries,
een onweerstaanbare stuifbui van vreugde
uitglinstrend boven de onbewogen baai,
een baai zo blauw om nooit te willen sterven
dan hier ter dood gekust door zon en zee.
Van hier bereikt men bij de kaap ,de tuinen,
't warm duister van de pinia's en palmen,
langzaam hun sombre pauweveren wiegend,
en dan weer lichtere partijen ,van
mimosa en olijven en laurieren.
Maar onveranderlijk voert elke weg
weer naar de onverzaadlijk blauwe baai.
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Waartoe dat tegenstrijdig bijgeluid
van onderluchtse, onhemelse muziek,
de weergalm van een wankiende beschaving
waar men de stilte als zichzelve vreest?
Tussen de pijnen en de palmen jaagt
elk voertuig plet de overtollige vaart
die juist het zien en denken domweg trimt.
En ook op dit rustoord druipt drukinkt neer
en 't rustloos roffelen der rotatiepersen
voert wereldnieuws met nieuwe dreiging aan
die een onzichtbre schaduw werpt op 't brein
en even aan verdoofde zenuw ~t.
Waar deze kust te schand gemaakt werd, vormt
het strand een helse speeltuin van vermaak,
waar luie élégance, loze gratie.
en voze vraatzucht wars van fantasie
in lebbertenten en in gokspelonken
zich lijf aan lijf zielloos :tezamendringt
. en aan de onverschillige zonnepracht
der zee de deerniswekkende onmacht paart
tot 't feest der liefde van mens en natuur.
Schuimloze golven, breed schuim van vermaak.
Badstoelen, bronzen ruggen, zonrnatrassen,
gekochte ijdelheid der Cate d'Azur,
te dure franje van dat fabeldier
de weergaloze Méditerrannée -
-Oh, terreà terre, et rien à méditer -
Juan les Pi~s, Menton of Monte Carlo,
dwaze guirlanden langs d'oneindigheid,
een onuitstaanbare kermesse d'été,
vanity fair - cogito ergo sum? ,
o niets onmenslijks is de dwaasheid vreemd.
Bitse matronen en droeve maîtressen,
op dunne stokkebenen slepend als
befratste meerminnen de oude beauty's,
schuiflend tussen een al te schrille jeugd.
En voor de borstwering als aan een klaagmuur
bij zijn antiek getooide basviool
een muzikant als een vertrapte schelp.
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Eenmaal moet hij apostel zijn geweest.
Als Paulus keert hij d'andre dag terug
en speelt bij d'ingang der parochiesteeg
een ouverture aan het communiefeest,
terwijl een stoet sneeuwwitte kleine bruiden
de heuvel naar de sombre kerk betreedt
en als een sluier langs de glooüng golft.
Hij speelt zijn melodie voor iedereen
gelijk de Heer op goede en boze regent.
Zijn zere en bijna blinde ogen zien
geen onderscheid van mensen goed of kwaad,
alleen nog slim tersluiks 't verschil der munten
als er aards manna hagelt in zijn nap.
En voor een ieder beeft zijn melodie
uit d'oude hand behalve voor hemzelf,
want zingen en muziek, eens gaven Gods,
het zijn niet langer vreugdeblijken in
de smartelijke ban der barre armoe.
Hij speelt voor d'optocht der communiebruiden,
hij speelt voor de marcherende ~1daten,
gelijk, op weg naar 'dort of naar het front,
hij speelt bij d'aantocht van het carnaval,
hij speelt voor de rabbijn en de raté,
voor d'oude ladies 't leven nagenietend,
voor de casinoportier bij de draaideur
en voor de priester aan de poort der kerk,
gelijk aan wierook en parfum gewend,
krom gevelbeeld bij club en kathedraal.

o onbarmhartig liefelijke kust,
die zich modern en oud, met fort en feest
door garnizoenstijd heen en badseizoen
voorbereidt op verwoesting en vermaak.
o mens, waant gij u nog op deze wijze
Caesar in uw provincia romana? -
Zijn scherpe schim gaat in de avond om
sober onder zijn strakke wapenrusting
van wilskracht en gedachten en ontzegging,
en ziet, de helm opslaand, uit over zee,
of schrijdt met Seneca het havenhoofd

388



Juni 1952.

CAESAR IN MIRAMAR

met lange schreden af en redetwist
over de macht en onmacht van de mens.
Doch als de nacht zich tot volkomen stilte
verdicht heeft, en sterren onwetend wijs,
nachtbloemen, bloeien op dat zwarte veld,
als over ,alles zich de slaap ontfermt,
wentelt de zee door heden en verleden
en ruist de kalme deernis nog der golven.
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Asrul Sani

DE MAATSCHAPPELIJKE WORTELS VAN DE
INDONESISCHE LITTERAWVR. *

Toen ik de Indonesische gezant in Rome ontmoette, vertelde hij mij
niet zonder trots: "Waarde vriend, ik mag van alles zijn, maar ik blijf
een dorpsjongen." Ida Anwar - pseudoniem van een schrijfster -
schreef eens in een stuk getiteld "Brief uit Djakarta", gepubliceerd door
het litteraire maandblad Zenith, een zin, die niet erg bemoedigend was
voor de moderne Indonesische huisvrouw, namelijk: "Voor hen is mo-
dern zijn niets anders dan het weten gebruik te maken van de nieuwste
schoonheidsmiddelen, maar in wezen verschillen ze niet veel van boe-
renvrouwen." Het mag zijn dat Ida Anwar hier in haar bijtend sarcasme
een beetje overdrijft, doch haar oordeel heeft toch een grote schijn van
waarheid. De dames mogen anders gekleed zijn dan de boerenvrouwen,
ze mogen moderne talen spreken, doch ze worden sentimenteel, wan-
neer men aan bepaalde levensgewoonten en levensopvattingen komt,
die men nu bij de plattelandsbevolking nog vindt. Als men Ida An.
war mag geloven, dan is die moderniteit niets anders dan een heel dun
laagje vernis. Toch bestaat er wel degelijk verschil tussen de Indonesi-
sche stadsvrouw en haar zuster van het platteland. De vrouw op het
platteland leeft in harmonie met de omgeving, terwijl bij de stadsvrouw
steeds een discrepantie bestaat tussen het innerlijke en het uiterlijke.
Ze behoort tot twee werelden, die niet met elkaar te rijmen zijn. Zo be-
staat ze bij de gratie van een grote tegenstelling. Zo is het ook met de
Indonesische intellectueel. Met andere woorden, hij is een gespleten
mens, een persoonlijkheid, - als hij dat is -, die dualistisch denkt.
Hoewel de Indonesische revolutie in haar practijken en in haar conse-
quentie doorgedrongen was tot de groene dalen, tot de sawah-velden met
goudgele aren en gezang van de oogsters, tot de blauwe bergen, hoewel
de eenvoudige herders jongen, de padi-stampende vrouwen en de gras-
snijder wisten, dat er iets gaande was, bleef de revolutie in wezen toch
een stadsaangelegenheid. Zo is het nu nog. En nu nog deelt ze de mis-
verstanden van de stad. De boeren deden mee en mensen die nog nooit
uit hun streek waren weggeweest, vochten aan verschillende fronten.
Het was een rumoerige strijd. Er was een zekere homogeniteit. Doch de
revolutie bleef ongeformuleerd, de krachtbronnen zijn altijd een vraag

• Lezing, gehouden op het door de Stichting voor Culturele Samenwerking
op 26 Juni 1953 georganiseerde symposion van de moderne Indonesische litte-
ratuur.
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gebleven. En toen de tijd voorbij was, merkte men pas dat er iets mis
was. Men wist niet wàt het was, plannen liepen ~paak, gedachten vlot-
ten niet, de theorie was leuze geworden, citaten het spel van kundigt:
artikelschrijvers en de boeren bleven boeren en leidden een eigen leven.
Men wist niet precies wat het was, maar men voelde zich onbehagelijk
en onmachtig om hetgeen men duidelijk voor zich zag te verwezen-
lijken.
Zeker had het platteland contact met de stad, maar zoals elke boe-

rengemeenschap waar dan ook ter wereld had de Indonesische haar
eigen problemen anders gesteld dan die van de stad. Ze wenste haar
eigen waarheden en voor haar was de traditie een reeks van invloeden
en voorbeelden uit het verleden, die geabsorbeerd en geïmiteerd
moeten worden. En daar Indonesia een agrarisch land is, is het niet
meer dan billijk als men rekening houdt met de factoren van het plat-
teland, wanneer men een of ander aspect van het Indonesische poli-
tieke of culturele leven wil behandelen. Er is cultuur op het platte-
land. Daar is kunst en ontspanning haast identiek. Terwijl in de stad
een of andere liedjescomponist: ontspanning is en een dichtbundel:
kunst. De kunst is altijd een deel geweest van het plattelandsleven,
zo niet het leven zèlf. Wanneer een dorpsjongen de leeftijd van 15
jaar heeft bereikt, vraagt de vader zich af of de tijd nog niet gekomen
is om hem de kunst van zelfverdediging bij te brengen. Samen met
een paar vrienden wordt hij dan naar een leraar gestuurd. De jongens
moeten een eed afleggen, waarbij ze beloven, dat ze elkaar als broeders
zullen beschouwen en dat elke slechte bedoeling van één hunner
ten opzichte van de ander beschouwd zal worden als een inbreuk op
de eed. Zo ontstaat een grote broederschap waarin elk geschil behan-
deld wordt in tegenwoordigheid van ooggetuigen. Zij leren niet
slechts uiterlijke bewegingen, doch het onderwijs betreft ook verschil-
lende geestelijke onderwerpen. Ten eerste wordt de leerlingen onder-
richt j gegeven hoe ze hun omgeving moeten waarderen. De leraar
zegt: "De aarde is je moeder, dus wanneer je op de aarde valt, dan
val je in de schoot van je moeder". Een waarheid die sterk doet denken
aan de Perzische mystiek.
Links en rechts en vóór je bevinden zich de aartsengelen, áchter je

de profeet en bóven je God. De vechtkunst is een kunst van het stel-
len en beantwoorden van problemen. En daar God alléén alle pro-
blemen kan stellen en kan oplossen, is God de énige, die de kunst
van zelfverdediging volmaakt beheerst. Wij onvolmaakte schepsels
kunnen alleen maar tot het betrekkelijke komen en wat wij doen, is
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slechts het wagen van pogingen. Daarna wordt behandeld de verhou-
ding van leraar en leerling, de betekenis van elke aanval voor het
zelfvertrouwen van de aanvaller en de betekenis van elke vijandelijke
aanval voor de aangevallene. Het principe van de éér: men mag
slechts drie stappen achteruit gaan en moet zich dan op die plaats
verdedigen. Dit alles wordt onderwezen in de vorm van gedichten.
Men schrijft ze niet op. Ze zijn gemakkelijk te onthouden omdat ze
rijmen. Wanneer de jongemannen voldoende onderricht hebben ge-
had, worden ze gebracht naar andere dorpen. Daar Ieren ze hun
nieuwe broeders kennen en wordt het hun plicht de jongeren te trai-
nen. Elke jongeman, die de kunst van de zelfverdediging beheerst,
voelt zich een lid van de grote broederschap. Hij is niet minder, maar
ook niet méér dan de anderen. Hij moet zich Ieren beheersen en hem
wordt gezegd, dat hij zijn kunde alleen in uiterste nood mag gebrui-
ken. Verder denkt hij er niet over en alle bewegingen, die hij geleerd
heeft, worden reflexbewegingen. Hij kan in aanzien stijgen in de ogen
van zijn mededorpelingen, doch dat is dan ook alles, behalve dat hij
gewoonlijk galanter is, bescheidener en vriendelijker.
Maar op feesten gaat hij dansen. Geeft hij met zijn vrienden gratis-

voorstellingen. In andere dorpen hebben deze dansen zich verder ont-
wikkeld. Men is gekomen tot een soort drama. Doch een drama zon-
der podium. Het verhaal wordt gespeeld op het erf, in een kring.
Eerst komt er een rij van dansers op, die al dansende en zingende het
verhaal inleiden, terwijl het koor af en toe afgewisseld wordt door
solozang. Wanneer de inleiding afgelopen is, komen de hoofdfiguren
en de eerste dansers gaan zitten. Het verhaal is gewoonlijk vrij actueel.
Het gaat over de moeilijkheden in de dorpen, over de liefde die in
een groot duel eindigt, waarbij een van de twee rivalen vermoord
wordt met een mes. Er zijn dorpen, waar het verboden is, dat vrouwen
meespelen, zodat de vrouwenrollen bezet worden door mannen. Doch
daar ook een speciale verdedigingskunst voor vrouwen bestaat, zijn er
ook dorpen die met vrouwelijke sterren te voorschijn komen. Deze
drama's zijn drama's in versvorm.
Wanneer het volle maan is, of wanneer er feest is, krijgen jongelie-

den de gelegenheid om de meisjes van hun hart te ontmoeten. Ze
vragen dan verlof aan de ouders van het betrokken meisje en van de
andere jongemannen van het dorp, en komen met een paar vrienden,
een gendang * en een of twee kippen bij de familie van het meisje.
Want deze vrijage is geen gewone vrijage, doch een serieuze dicht-
* trom.
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wedstrijd. Zelfs kan men zeggen: een wedstrijd op leven en dood.
Want verliest de jongeman, dan moet hij direct vertrekken. Wint hij,
dan blijft hij tot 's morgens vroeg. De moeder van het meisje gaat
rijst koken, de kip wordt geslacht, en hij mag samen met het meisje
eten en met haar babbelen. Als hij het verliest, verliest hij het meisje
én zijn kip. Dit gebeurt vrij vaak, want het meisje heeft achter zich,
gewoonlijk achter een gordijn, een rij van helpsters die te hulp ko-
men, wanneer het meisje niet meer weet wat ze moet zeggen. Ze kun-
nen later gaan trouwen of het blijft alleen bij spel, bij de charme
van de slagvaardigheid en het pantuns reciteren. Dit plattelandsleven
heeft zijn eigen sfeer, zijn eigen gedachten en zijn eigen maatstaven.
Daarnaast is er de stad. Een groot deel van de Indonesische schrij-

vers is afkomstig van het platteland. En de kunstenaars, die in Dja-
karta werken, zijn dan ook geen Djakartanen van geboorte, maar ze
hebben Djakarta als hun moederstad geadopteerd. Een dichter als
Chairil Anwar, hoewel Sumatraan van geboorte, kan men gerust als
Djakartaan beschouwen. De stad is het terrein van de botsing tussen
de cultuur, die deze mensen vanuit hun dorpen hebben meegenomen
en de geïmporteerde Westerse cultuur. Men is zijn afkomst gauw ver-
geten; en gaat in de leer bij buitenlandse denkers en schrijvers. Den-
kers en schrijvers, die later van veel invloed zijn op hun schrijven.
De stadssamenleving, die heel anders is dan die van het platteland,
reduceert hoe langer hoe meer de bagage, die ze hebben meegeno-
men. En op een bepaald ogenblik is deze zo klein geworden, dat er
haast niets meer over is gebleven. De binding met het volk is verloren
gegaan. Het is alleen hieruit te verklaren, waarom men zoveel nadruk
legt op de verhouding met het gewone volk. Doch het gewone volk
zit op het platteland. Het Indonesische volk zijn de boeren.
Men gaat óp in het ogenblikkelijke, en zoals nu speelt de politiek

een heel grote rol. Critici geven dan ook veel meer een politieke in-
terpretatie aan de gedichten, dan een zuiver litteraire. Termen als re-
volutie en maatschappelijke verantwoordelijkheid komen erg veel
voor. Dit is nog begrijpelijk. Want hoewel de Indonesische revolutie
ook een culturele revolutie is; wordt ze veel meer opgevat als een
staatkundige en als een politieke revolutie. Het is waar, dat in het be-
gin de revolutie met de kunst de spontane expressie gemeen had. Doch
hoe meer ze gekanaliseerd werd, hoe méér haar daden zich scheidden
van de arbeid van de kunstenaar. Dit is dan het misverstand bij. de
kunstenaars. Vanaf het begin van de revolutie hebben ze gefungeerd
als motor van de revolutie. Sommigen sloten zich direct aan bij de

393



ASRUL SANI

gewapende macht en anderen dienden de revolutie met hun kunst.
Ze hebben zich vereenzelvigd met de ontwikkeling van de jonge In-
donesische staat en van de Indonesische maatschappij. Op hun manier
beantwoordden ze de uitdagingen veroorzaakt door de revolutie. En
zo kwamen ze op het idee dat de revolutie identiek was, wat het ver-
loop betreft, met de ontwikkeling van hun artistieke idealen. Ze spra-
ken over de vrijheid als een zekere zaak; over de staatkundige vrij-
heid als de menselijke vrijheid. In de schiiderkunst wordt een strijd
gevoerd tegen het academische, en in de litteratuur maakte het vrije
vers opgang. Klank en rijm was niet belangrijk. Het ging om de
kracht, de pushing-power! Het woord moest een vuistslag zijn! Doch
op een bepaald ogenblik werd men er zich van bewust dat deze poëzie
geen reden van bestaan meer had; dat men bezig was aan pamflet-
kunst. Het vocabulaire is langzamerhand beperkter geworden, want
de revolutie is niet meer wat zij geweest is. De dichtkunst heeft een
weg bewandeld, die haar dood zal betekenen. Het élan is dood gegaan,
het élan, dat deze poëzie nodig heeft. En daarvoor zijn in de plaats
gekomen organisaties en een grote ambtenaren-hiërarchie, die om zo
te zeggen alle beweging stremt. Onder de kunstenaars zegt men:
"Wij zijn gelegaliseerd".
De litteratuur heeft eerst als geloof gehad "het optimisme van de

revolutie". En nu blijkt dat de revolutie niet aan haar verlangen be-
antwoordt, want de staat die de kunstenaars met eigen handen ge-
schapen hebben, heeft hen in zijn onschuld verstikt. De krachtige
daad, die de kunstenaars zo bewonderen, hebben Ze niet bij de poli-
tieke leiders gevonden. De progressieve gedachte, waarvan ze zo
droomden, wordt beschouwd als een zeer gevaarlijk iets en wordt ge-
kenmerkt als een gevaar voor het nationale leven en de nationale cul-
tuur. Het nationalisme, dat ze aangehangen hebben, met de gedachte
dat het tot het zuiver menselijke kon leiden, is terechtgekomen in han-
den van beroepspolitici en gebruikt voor hun eigen belangen. De
kunstenaars hebben gezegd: "W ij zijn de wettige erfgenamen van de
wereldcultuur!" Doch de omgeving drukt hen weg en probeert die
idee van de wereldcultuur te vervangen door provinciale cultuur.
Het is nog niet te laat om een andere weg te bewandelen, maar dit

kan niet één-twéé-drie gebeuren. De vereenzelviging van de maat-
schappelijke ontwikkeling met de kunst is te ver gegaan, om zo maar
gescheiden te worden. En nu komt de kunst in de oppositie. De litte-
ratuur is de critiek op de corruptie en de oneerlijkheid.
U kunt dit zien in de short-stories. Het is. nu de periode van de
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short-story en van de kortademige gedichten. Men heeft geen tijd om
lange stukken te schrijven. Want de schrijvers hebben hun plaats in
deze na-revolutionnaire maatschappij nog niet gevonden. Ze moeten
er nog voor strijden. Iedereen is ontevreden, en het vraagstuk van de
juiste man op de juiste plaats is het vraagstuk van de dag. Geestelijk
is Indonesia een chaos, en hierin kan de short-story heel goed tot bloei
komen. De short-story kan elk onderwerp behandelen, doch in Indo-
nesia bevat ze cynische critiek op de leiders en op het politieke leven.
Voor ons is de tijd nog niet gekomen om een roman van behoorlijke
omvang te schrijven. Vooral niet over de revolutie. Want men moet
afstand kunnen nemen, om de dingen beter te zien en hiervoor ont-
breekt de tijd. De communistische schrijvers doen erg veel moeite om
te bewijzen dat de generatie van jonge schrijvers, de generatie van
'45, dood is. Doch dood is ze niét. Ze verkeert in een tijdelijke im-
passe, ze voelt hoe de omstandigheden tegen haar zijn. Uit dit alles
is een grotere belangstelling voor het individu voortgekomen. Lang-
zamerhand gaat het collectieve conflict over in het individuele con-
flict. Men wordt zich bewust van de discrepantie tussen de routine
en sleur rondom en anderzijds de verlangens naar iets anders, iets
beters. Zo zegt Rivai Apin in een gedicht:

nergens een greep op de donkere afgrond
hoor ik rochelen, het is mijn hoesten
uit al mijn verlangen vloeide het bloed weg
niets heb ik hier meer te verwachten
en dan ga ik voor caféterrassen staan
zingen van alle
ellende die jullie heel die dag hebben verbloemd
deze mistroostige aarde is niet de mijne
de aarde waar ik van droom is altijd groen ....

Hij keert terug in zichzelf. Het grote gebaar, uit zijn gedicht Sin-
bad, is weg. In Sinbad zegt hij:

Wat kan het mij schelen de grenslijn die straks toch weg zal vagen,
En gij allemaal zijt niets anders dan een punt, verdwijnende als

ge komt in het verleden.
In mijn lichaam brandt het leven trekkend en spannend.

Verder zegt hij - vrij vertaald-:
Het bloed is dun vloeibaar geworden
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Het blazen van de wind doet mij riIIen en steekt de hoop aan.
Wild gaan mijn ogen op zoek naar de
zeemeeuwen, 0, mijn gezanten,
naar de havens zuIlen ze me de weg wijzen.

De moderne Indonesische litteratuur is een stadslitteratuur. De
poëzie beweent en bezingt het stadsleven. In de korte verhalen en in
de weinige romans kiest ze het liefst stadsmensen als hoofdfiguren.
Het is eigenlijk onvermijdelijk, want elke ontdekking van zichzelf
brengt een zekere eenzaamheid met zich mee. Daarom is hèt te be-
grijpen dat stadsfiguren worden gekozen, omdat deze het meest stro-
ken met de eenzaamheid der schrijvers.
Zo ziet men dan de jonge Indonesische dichter als een pessimist

rondlopen, omdat hij te veel heeft verwacht van de revolutie. Hij is
eenzaam geworden, omdat hij zichzèlf heeft ontdekt, en hij heeft zijn
binding met het volk verloren, omdat hij bij de vreemdeling in de
leer is gekomen en omdat hij aIleen nog maar in het tijdelijke kan
geloven, terwijl het volk het tijdelijke niet wil kennen. Het is niet
snel genoeg.
De jonge litteratuur is anti-traditionee1. Doch vechten tegen de

traditie komt neer op het wegduwen van de eigen schaduw onder. de
tropenzon. Maar men is anti-traditie voordat men de traditie goed
heeft bekeken. De insteIIing is dus niet zo verschiIIend van die van
de plattelandsbevolking. De plattelandsbevolking beschouwt de tra.
ditie - zoals ik zoeven heb gezegd - als een reeks van invloeden en
voorbeelden uit het verleden, die geabsorbeerd en geïmiteerd moeten
worden. Deze visie heeft de Indonesische litteratuur. Doch als men
beseft, dat de traditie een situatie is, achtergelaten door het verleden,
behoeft men niet anti-traditioneel te zijn. Want de aard der kunst
zelf zal de kunstenaars dwingen om een nieuw terrein te betreden. Ze
hebben nieuwe terreinen betreden, doch ze zijn in een impasse geko-
men, omdat ze weigeren geloof te hebben uit angst voor de traditie.
Door dit aIles wordt een verbinding met het volk onmogelijk, hoe
graag men ook wil en hoewel men stelt, dat "het volk een heterogene
verzameling is, waaruit nieuwe werelden geboren kunnen worden".
Trouwens, dè kunst is nog niet los van de politiek en de politiek is
een stadsaangelegenheid. De kunstenaars zijn zich hiervan bewust en
verbergen dit ook niet. Terwijl de rest van de élite deze leegheid pro-
beert te bedekken met een laagje :vernis, zoals Ida Anwar gezegd
heeft. Een dun laagje vernis -blijkens hun egoïsme en hun materiële
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uitspattingen. Bij de élite is dit vernis de basis, waarop ze hun leven
willen bouwen, hoezeer het uiterlijke en het innerlijke ook uiteen
lopen. Bij de kunstenaars is het een bewijs dat de weg doodloopt. De
kunstenaar moet de waarde van de stad herzien en daarmee de waarde
van het contact met het Westen. Vanwege zijn verhouding met de.
politiek kent hij alleen maar de steden en vergeet helemaal het ach-
terland, het platteland waar het volk leeft. Dit volk kent zijn pessi-
misme niet. Het heeft genoeg problemen, zijn eigen problemen welis-
waar, maar die niet minder levend zijn. TOt nu toe bestaat het volk
niet in de theorieën van de élite, maar het zal zich op een bepaalde
dag laten gelden. Want het is stug en boers. En verder vertegenwoor-
digt het alleen de realiteit van het Indonesische volk. Zolang de poli-
tiek geen rekening houdt met het achterland, zolang zal het regeren
gebaseerd zijn op leuzen. En zolang de schrijvers geen rekening hou-
den met het achterland, zullen ze niet tot zichzelf komen, en verval-
len zij onvermijdelijk in geestelijke armoede.
U zult U misschien afvragen waarom ik dit alles vertel. Dit is toch

een zuiver Indonesisch probleem. Neen, het is niet alleen een intern
probleem. Het zal van invloed zijn bij het contact van mijn land, ja
zelfs van Azië als geheel, met de rest van de wereld. De tendens om
zich op het platteland te oriënteren is duidelijk. Een blad als "Siasat"
bijv.doet duidelijk pogingen om gebieden buiten Java te verkennen.
Hoe de Indonesische litteratuur zich zal ontwikkelen is nu nog

moeilijk te zeggen. Doch één ding kan ik wél zeggen. Het terugval-
len tot het individu heeft haar niet verrijkt. Terwijl de litteratuur in
het Westen meer en meer overgaat tOt het beschrijven van individuele
confliaen, terwijl deze litteratuur zover is, dat ze naar nieuwe con-
flicten op zoek is om deze uit te beelden, denk ik dat wij in de toe-
komst deze weg niet zullen bewandelen. De Indonesische litteratuur
zal niet op zoek gaan - in de nabije toekomst dan - naar nieuwe
emoties of conflicten. Zij zal voorlopig blijven zoeken naar de wijze
waarop ze de gewoonste dagelijkse emoties en confliaen moet uit-
beelden. Ze heeft zich eerst bevrijd van een vorm, van een starre
vorm, en nu moet ze zich ook bevrijden van een nieuwe vorm, die
ook al star begint te worden. Deze vorm die ze gekregen heeft via de
Westerse litteratuur. Als ze zich van deze vorm kan losmaken, dan
pas zal ze zichzelf zijn. Dan zal er een nieuwe verhouding ontstaan
tussen de Indonesische en de Westerse cultuur. Dan kunnen we weer
met elkaar gaan praten. En het gesprek zal veel en veel prettiger zijn
dan wij ooit ervaren hebben.
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Laten we het eerlijk bekennen: verzet tegen de Duitsers is er in
ons Ardennendorp aanvankelijk niet geweest, doch men moet weten,
waarom dit zo was, alvorens een oordeel uit te spreken.
Voor de oorlog waren de houthakkers en de mannen van de zage-

rij vaak werkloos, maar .nooit kwamen ze op het idee, dat dit iets met
politiek te maken kon hebben, paar bekommerden zij zich niet om.
Kranten werden bijna niet gelezen - sommigen kregen het parochie-
blad en er waren drie abonné's op de liberale krant. Die las de brie-
venbesteller dan waarschijnlijk ook, want hij bezorgde ze. Naar de
radio luisterden ze wel, doch meestal slechts wanneer Waalse kluch-
ten uitgezonden werden.
Met politiek bemoeide zich alleen Ramar, de garagehouder, en die

was bij de Rexisten!
Van hem wisten ze, dat hij vaak heen en weer ging naar Luik en

zelfs twee keer voor zijn "partij" in Brussel was geweest, maar wat
hij daar ~igenlijk uitvoerde, interesseerde hen niet. Toen ze hem een
paar maal in uniform gezien hadden, waren ze wat schuw geworden,
doch nadat hij in het café van }osette een paar rondjes had gegeven
en daar heel gewoon had gedaan, was dat weer geluwd. Dezasse bleef
echter ook daarna nog beweren, dat hij niet te vertrouwen was en
België verraden wou, doch ze hadden niet begrepen, hoe Ramar dat
zou kunnen ....
Toen Hitler België binnenviel, hadden hier geen Belgische troepen

gelegen, waren ook de Duitse soldaten niet door het dorp getrokken
en was in de buurt ,niet gevochten.
Vijf jongens, die hadden moeten opkomen, leefden gelukkig nog,

doch waren in Duitse krijgsgevangenschap.
De eerste Duitse .uniformen kregen ze pas een paar maanden later

te zien, toen enkele S.S: ers op motorfietsen langs reden.
Weer later kwamen van tijd tot tijd vrachtwagens voorbij, op weg

naar Duitdand, die helemaal gesloten waren. Niemand kon zien wat
er in zat, ,maar 'ze hadden daar eigenlijk ook nooit over nagedacht,
tOt Dezasse verklaarde, dat ze er lijken in transporteerden of gevan-
genen. Sinds die dag waren ze angstig en huiverig, wanneer ze die
vrachtwagens zagen, of des nachts hoorden.
In de loop der volgende maanden gebeurde dat vaker en werden
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de mensen in pet dorp steeds angstiger en huiveriger.
Toen was Iwan gekomen en met hem de grote verandering. Hij

was gevlucht uit een krijgsgevangenkamp voor Russische soldaten,
ergens in Frankrijk, ,had zich vele weken in de bossen schuilgehouden
tot Michel, de brievenbesteller, hem op een avond heel laat, toen hij
een wild zwijn op het spoor was, in het dichte struikgewas had ont-
dekt.
Ze konden elkaar weliswaar niet verstaan - Iwan sprak alleen

Russisch - maar Michel, die dadelijk begreep, dat de vluchteling
gevaar liep, had hem meegenomen naar het dorp. Midden in de nacht
was hij Pierre Bouillon, de boer van de "Grand' Ferme", komen wek-
ken en sindsdien huisde Iwan daar op een zolderkamer - nu al maan-
denlang.
Wie het weten mochten, wisten het, alleen de vrienden van Ramar

niet en eigenlijk waren dat maar een paar. Steeds opnieuw moest
Michel del anderen vertellen, hoe en waar hij Iwan ontmoet had en
vooral hoe hem toen - die nacht, diep in de bossen der Ardennen -
gevraagd was: "Ou la route nach Rusland?"

De meeste mensen in het dorp wisten niets af van Rusland, ook
Dezasse niet, maar het moest er wel goed zijn, anders zou die Iwan
immers niet zo graag terug willen.

En ze brachten de vluchteling spek en eieren en brood en meel,
hoewel de boer van de "Grand' Ferme" gezegd had, dat het niet nodig
was en hij zelf wel voor hem zou zorgen.
Ze stuurden hem appels en tabak en Michel kwam een paar weken

later zelfs met een klein radiotoestel aandragen, waar de houthakkers
en boeren ieder een paar francs voor hadden gegeven. Iwan kon dan
berichten horen in zijn eigen taal, want hij was erg ongelukkig, omdat
hij niets hoorde en hij wilde alles weten - heel anders als de mees-
ten hier.
Na vele maanden werd hij een beetje hun Geweten en ze begon-

nen te begrijpen, dat ze eigenlijk toch ook iets moesten doen, mee-
helpen mOesten om de Duitsers weg te krijgen uit hun land. Als
Iwan nu maar Frans kende ....
En Arlette, het dochtertje van de "Grand' Ferme", die zo erg op

Onde Iwan gesteld was, omdat hij haar uit allerlei stukjes hout figuur-
tjes sneed, beren en wolven en soldaten en rendieren en eenmaal zelfs
een slee met paarden ervoor, moest nu proberen om Iwan met behulp
van haar schoolboekje Frans bij te brengen. Haar vader, Dezasse en
Michel hadden te voren lang beraadslaagd, of ze de onderwijzer in
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hun "complot" zouden betrekken, maar die was slechts een paar
maanden voor de oorlog hier gekomen en ze wisten nog niet goed
wat ze aan hem hadden.
Arlette zat nu voortaan ieder vrij ogenblik op het zolderkamertje

om Iwan haar taal te leren.
Weldra vroeg Iwan andere studieboeken, maar er waren weinig

boeken in het dorp en van de pastoor halen ging niet, die was een
vriend van Ramar.
Weer hielpen Dezasse en Michel. Ze gingen voor dit doel naar

Luik en brachten ze voor Iwan mee, zodat hij door kon werken. En
hij was zo'n goede leerling, dat hij al heel gauw het nieuws kon ver-
talen voor de boer, die het doorgaf aan Dezasse en Michel en die weer
aan hun vrienden.
Hoewel ze vertrouwen hadden in Iwan, konden ze aanvankelijk

zijn berichten niet geloven, want de meeste mensen in het dorp dach-
ten, dat Duitsland stellig de oorlog zou winnen en Ramar, die regel-
matig z'n moeder kwam bezoeken, beweerde zelfs, dat ze hem al ge-
wonnen hadden en ook Rusland zich binnenkort zou overgeven.
Iwan daarentegen verklaarde: de Duitsers verliezen de oorlog Z'n

landgenoten vochten als leeuwen, zei hij en voorspelde, dat Stalingrad
het graf zou worden van het Duitse leger.
En zijn aanzien steeg, toen de waarheid over de catastrophale ne-

derlaag van Hitler voor Stalingrad bekend werd. Vanaf die dag ver-
kondigden Michel en Dezasse, dat Iwans voorspellingen zelfs beter
uitkwamen dan die van Mathieu de Laensberg, in de "Almanach de
Liège" ....
Avond aan avond leerde Arlette Iwan vlijtig wat ze die dag op

school hadden gehad en daar ze een vroom meisje was, vond ze dat
hij ook de heiligen der Ardennen moest kennen.
Op een Zondagmiddag deed ze hem dus het schone verhaal van

St. Hubertus en het hert.
Iwan luisterde ingespannen om zowel de vaak moeilijke woorden,

als de zin van wat ze vertelde, te begrijpen en hij vroeg haar, toch
vooral heel langzaam te willen spreken.
"Hubertus", begon Arlette, "was een wilde jager, die vele hon-

derden jaren geleden eens op Allerzielen ging jagen, wat hij van de
pastoor natuurlijk niet mocht. Hij deed. trouwens veel meer dingen,
die hij niet mocht en dronk ook vaak te veel en schoot allerlei wild,
dat hij niet mocht schieten, maar Hubertus, die afstamde van de ko-
ningen van Aquitanië, had maling aan alles wat de pastoor zei en ook
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die dag sloeg hij alle waarschuwingen in de wind, zadelde z'n paard,
reed met veel lawaai de ophaalbrug van z'n kasteel over en verdween
in het bos. Het was een sombere dag en de hemel zat vol sneeuw."
, Arlette spreekt heel langzaam en duidelijk en doet haar best om
het verhaal precies zo te vertellen als ze het gisteren van de onder-
wijzer geleerd heeft. Maar nu wordt het ingewikkelder en ze haalt
daarom voor alle zekerheid toch maar haar schoolboekje voor de dag
en leest hem daaruit het vervolg voor.

"De bomen droomden," gaat ze verder en Iwan spant zich in om
geen woord te missen, "de jachthoorn schalde en verscheurde de
serene rust, de echo zong en zweeg niet meer en orgeltonen kwamen
uit het diepst van het woud."
Iwan kan haar bijna niet volgen, maar zegt het niet, om haar niet

teleur te stellen en ze leest met haar heldere kinderstem, het hoofd
diep over de tafel gebogen en met haar vinger de regels volgend, tot
het slot: "Toen kwam het hert. Het hield z'n kop omhoog en z'n
ogen blikten zacht en vol verwijt. Tussen de machtige stangen van
z'n gewei droeg het een lichtend kruis. Het paard deinsde achteruit,
Hubertus zonk op de knieën en trok daarna beschaamd naar huis. En
hij verliet z'n burcht en werd een vroom man."
De volgende avond begint Arlette weer over St. Hubertus; Ze zou

zo graag willen, dat Iwan wat meer belangstelling toonde voor haar
heiligen der Ardennen, die allen in het dorp vereren.
Iwan luistert en begrijpt wat ze van hem verwacht. Hij gelooft niet

aan heiligen, maar nimmer zou hij haar willen kwetsen en zegt daar-
om, dat het een prachtig verhaal is, maar dat hij bijna niet kan ge-
loven, - en hij drukt zich met opzet heel voorzichtig uit - bijna
niet kan geloven, dat het Hubertushert nu nog door de bossen dwaalt.
Maar de kleine Arlette protesteert verontwaardigd en zegt, dat haar

vader het hert zelf gezien heeft en Dezasse ook en nog vele uit het
dorp: "Het Huberrushert trekt al jaren door het ganse land der Ar-
dennen, soms wordt het in de buurt van ons dorp gezien, maar het
heeft z'n stand in het bos van St. Jean. En zijn gewei heeft twintig
takken - het is een twintig-ender."

Dat woord kan Iwan onmogelijk begrijpen en ze neemt dus een
stukje papier en tekent een gewei met twintig takken, wijst er met haar
potlood op en herhaalt nadrukkelijk, zoals ze dagelijks haar onder-
wijzer hoort doen: "twintig-ender."

Iwan knikt ten teken dat hij het begrepen heeft: "Dobre - dobre."
Iedereen in de Ardennen, van Huy tot Arlon en van Bouillon tot
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Stavelot, is trots op het Hubertushert en geen jager zal er ooit op
schieten. Zelfs de heren uit Brussel en Parijs, die hier komen jagen,
weten van het Huberrushert, het heeft in hun jagerskranten gestaan
en bij elke jacht wordt telkens gezegd, dat het niet geschoten mag
worden. Zelfs de stropers kan men in dit geval ten volle vertrouwen,
want nooit zouden ze het Hubertushert ook maar een haar krenken.
,,Niemand mag het schieten, zelfs de Koning niet," voegt Arlette

er trots aan toe. En Oncle Iwan, die beweren wou, dat het Sint Hu-
bertusherr niet bestond. . . .
Doch Arlette's leerling schudt ietwat ongeduldig z'n hoofd, hij

heeft heel andere zorgen: "Niks hert, niks Hubertus. Niemetzki kaputt!
Boche kaputt!"
En 's avonds overlegt hij opnieuw met Dezasse en Michel, hoe het

verzet tegen de Duitsers ook in hun dorp aangewakkerd kan worden.
Het feit, dat de pastoor, in tegenstelling tot vele andere geestelijken
in de omliggende dorpen, een zekere sympahtie voor de bezetters
schijnt te koesteren, remt en ook op de onderwijzer kunnen ze tOt nu
toe niet rekenen. De meeste boeren willen ook niets van verzet weten
en troosten zich met de gedachte, dat bij hen nog niets gebeurd is en
ze zijn ook bang, dat de Duitsers misschien wraak zouden nemen op
de krijgsgevangenen.
De houthakkers bij }osette in het café - vertelt Michel - wa-

ren vaak aan het morren en sommigen scholden openlijk op de
Boches, maar toen iemand van de Partisanen-afdeling Ourthe-Am-
blêve-Luik met hen in contact wilde komen, waren ze daar toch voor
teruggeschrokken. Slechts met drie van hen was een afspraak ge-
maakt: met de zoon van de kruidenier tegenover de kerk, met de
nieuwe boer uit de Condroz en met Bernard van de zagerij.
Overal in de Ardennen nam het verzet in de volgende maanden

toe: niet alleen in Ougrée, in Seraing en in Verviers, maar ook in
Vielsalm en in Martelange, waar de mannen uit de leigroeven in be-
weging kwamen, in Poulseur en Tilf en Comblain met hun carrières
en in vele, vele andere dorpen ....
Menigmaal lag Iwan 's nachts wakker in zijn dakkamer, maar hij

dacht niet aan het Hubertushert. Nu hij zelf niet meer aan het front
kon vechten, maar genoodzaakt was zich te verbergen, tobde hij er
dag en nacht over, wat ze hier in het dorp tegen de Boches konden
doen. Misschien zou het toch nog mogelijk zijn de brug, even voorbij
de laatste huizen, waar de laatste maanden geregeld Duitse transpor-
ten over kwamen, te ondermijnen en konden de telefoonverbindingen
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doorgesneden worden. Ze moesten ook proberen levensmiddelenbon-
nen op de secretarie te bemachtigen en vooral trachten in contact te
komen met andere dorpen. En hij peinsde en peinsde ....

Op een avond, het was volle maan en hij hing nog laat uit het
raam, uitkijkend over de bossen en heuvelen der Ardennen, hoorde
hij plotseling schieten - eerst eenmaal en daarna vaker. Hij stond
stil en luisterde scherp in de nacht. Heel in de verte onderscheidde hij
nu ook stemmen: Duitse, maar ook Waalse woorden. . .. en weer
werd er geschoten.
Weer luisterde hij ingespannen: nee, twijfelen was niet meer mo-

gelijk, ginds in de bossen werd gevochten.
Juichend boog Iwan zich uit het raam en riep zo hard hij kon:

"Partisan! - Partisan!"
Niemand antwoordde, maar de boer kwam dadelijk de trap op en

smeekte hem stil te zijn: er waren Duitsers in de buurt. Moesten die
door dat geschreeuw nu op zijn huis af komen? Dan zou het niet al-
leen met Iwan gedaan zijn, doch met hen allemaal. ...
Hij sloot het raam en Iwan riep niet meer. Zwijgend luisterde hij

weer in de nacht. Nog een schot viel - nog een. Daarna werd het
stil.
Deze nacht scheen Iwan nog langer dan de vele lange nachten, die

hij reeds wakend en peinzend en hopend in zijn schuilplaats had door-
gebracht. En ook de volgende ochtend kroop voorbij zonder dat een
der vrienden verscheen.
Eindelijk - het was al bijna middag - hoorde hij Arlette, dadelijk

nadat ze van school was gekomen, met rappe schreden de trap naar
de zolder oprennen.
Buiten adem en zo opgewonden als hij haar nooit tevoren had ge-

zien, vertelde ze hem wat er die nacht was gebeurd; Hoge Duitse offi-
cieren uit Luik hadden in het Bois St. Jean gejaagd en daar gisternacht
het Sint Hubertushert geschoten.
Iwan was diep teleurgesteld: dat schieten van deze nacht was dus

niet van Partisanen geweest, maar van gewone jagers.
Opeens werd z'n aandacht weer geboeid, toen z'n kleine vriendin

verder ging met haar bericht: het hele dorp was woedend op de Duit-
sers. Bij Josette zaten houthakkers zo hardop te schelden, dat men
het op de weg kon horen en de onderwijzer was er na schooltijd ook
heengegaan. Vanmorgen in de klas had hij gezegd, dat het een schan-
de was om het Hubertushert te doden. En een van de Eerwaarde Zus-
ters had het er ook over gehad en hen verteld, dat de pastoor heel
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boos was! En wat jammer dat Iwan het vanuit z'n raam niet zien kon,
maar overal stonden de mensen er voor de huizen over te praten. Ze
waren allemaal woedend en diep verontwaardigd en ze had hen nog
nooit zo kwaad gezien. En nu zou Iwan toch eindelijk wel overtuigd
zijn, dat het Hubertushert werkelijk geleefd had! Maar Iwan ant-
wootdde niet, doch vroeg haar Dezasse en Michel te gaan halen.
Beide vrienden kwamen en bevestigden wat Arlette gezegd had en

ook, dat velen gehoord hadden wat Iwan die nacht had geroepen en
dat sommigen het begrepen óók.
Ze vertelden eveneens, dat de houding van de pastoor plotseling

veranderd was en dat de dokter, die tot nu toe gezwegen had, van-
ochtend, tegen ieder die het wilde horen, beweerde, dat zelfs de stro-
pers fatsoenlijker gebleken waren dan de Boches, want zij hadden al-
tijd respect getoond voor het Hubertushert ....
Toen staken Iwan en Michel en Dezasse heel lang de hoofden bij

elkaar en de boer kwam er ook nog bij en allen wisten, dat nu het
ogenblik was aangebroken om te handelen. Het was laat in de avond
en nog steeds zaten ze in het zolderkamertje.
Arlette was de lamp komen opsteken en had een deken voor het

raampje gehangen, opdat geen lichtschijn naar buiten hen verraden
zou.
Nu waren ze klaar: voor hen op tafel lag heteerste pamflet .van

het dorp tegen de Duitsers en nog eenmaal las Lambert hen de tekst
voor:

"Dorpsgenoten, met eigen ogen hebt gij thans gezien, dat niets
heilig is voor de Boches. Reeds moordden, roofden en plunder-
den zij overal, reeds zuchtten ook Uw mannen en zonen in
krijgsgevangenschap, reeds moet gij Uw melk en boter en vee
afstaan, reeds zijn onze kerkklokken door hen gestolen.
In de afgelopen nacht heeft zich nog een nieuwe wandaad bij

de ontelbare gevoegd: De Boches hebben het Sint Hubertushert,
ons allen zo dierbaar, moedwillig gedood.
Dorpsgenoten! Aarzelt thans niet langer! Laten wij ons ver-

enigen in eendracht tegen de bezetters. Onze leuze zij voortaan:
Met Sint Hubertus tegen Hitler. Leve België!

De Partisanen van het dorp."
Michel nam het papier en stopte het in z'n dienstpet, gaf allen de

hand en was enkele minuten later op z'n motorfiets op weg naar Luik.
De volgende dag kwam hij al terug met driehonderd exemplaren

van de oproep, die dadelijk overal in het dorp v~rspreid werden.
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Reeds een week later kiemde het zaad. Vijf houthakkers en een
boer uit het dorp - Michel kende ze en wist dat ze betrouwbaar wa-
ren - verzochten om contact met de partisanengroep Ourthe-Am-
blève-Luik; de cabinier had zich met een veelbetekenende glimlach
bereid verklaard om hen te "helpen" met de kabels en Duitse tele-
foonlijnen; de telefoniste zou voor de partisanen berichten doorgeven
en de onderwijzer liet Iwan groeten en stuurde hem boeken.
Steeds meer partisanen uit andere dorpen kwamen hem nu bezoe-

ken, maar een gesprek in het Frans over telefoonkabels en dynamiet
en het ondermijnen van bruggen en het opblazen van rails, was lang
niet gemakkelijk. Iwan leerde dus nog ijveriger dan te voren en elke
avond vroeg hij Arlette - met behulp van tekeningen gebaren -
nieuwe woorden, die ze vaak zelf niet kende en eerst moest gaan
vragen.
Maar het verzet in de streek nam toe en steeds meer mensen uit

het dorp sloten er zich bij aan en toen Arlette op een dag weer over
het hert van Sint Hubertus sprak, greep Iwan haar hand en zei -
en deed daarbij z'n best om zo correct mogelijk te spreken: "Arlette
gelijk. Hubertus goede heilige. Hubertushert goed beest. Niet dood.
Leeft. Maakt Boches kaputt. Helemaal kaputt. Vive Ie cerf de Saint
Hubert!"

De Boches zijn nu - en niet alleen in de Ardennen - al vele
jaren "kaputt", zoals Iwan voorspeld heeft en hijzelf is reeds vele ja-
ren terug naar zijn land., maar in het dorp spreken de mensen nog
altijd met trots over "notre" Iwan en hun hert van St. Hubert.
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ERASMUS

Erasmus heeft wel eens geklaagd over de vorm van zijn naam, voor
een kenner van het klassieke Grieks zo barbaars. Wel mocht menigeen
in zijn dagen Erasmus heten; het is de naam van een der veertien Nood-
helpers; maar daarmee is geen lelijk Grieks goedgepraat. Heiligheid en
barbarisme kunnen - Erasmus' idealen ten spijt - heel wel samen-
gaan; en dat St. Erasmus aan de jongste zoon van de Rotterdamse pries-
ter zijn naam had geleend, is voor onze humanist geen reden geweest,
zijn opinie over het kwalijke "Erasmus" te herzien. Juist ware "Eras-
mius" geweest; en zijn petekind, de zoon van zijn Bazelse drukker
Johannes Frobenius, zou, ofschoon Erasmus gedoopt, Erasmius geheten
worden.
Erasmius, de beminnenswaardige: was het alleen een geleerde idio-

syncrasie, die hem deze vorm deed prefereren? Hij heeft zijn gehele
leven geliefde willen zijn, en heeft wel verering (nevens bestrijding en
haat), maar weinig vriendschap en in het geheel geen liefde gevonden.
Wie zich in zijn leven, en vooral in zijn brieven en polemieken verdiept,
gaat dat begrijpen: een lichtgeraakt man, die nooit bij zichzelf, altijd bij
anderen schuld vond, een, die in de omgang zelden of nooit de rechte
weg ging, maar altijd paden open liet waarlangs hij zich uit de netelig-
heden van het verkeer met anderen kon terugtrekken, iemand, die in de
loop van de tijd steeds meer spionnen en vervolgers om zich heen ver-
moedde, en geen liefde vond (hoezeer hij betuigde haar te zoeken), om-
dat hij door de tedere zorg voor zijn eigen ouwelijke ik haar niet kàn
vinden. Erasmius? Neen, in zijn persoonlijk leven lijkt weinig bemin-
nelijks te ontdekken.
Maar ook in een breder kader wint hij onze liefde moeilijk. In de tijd,

dat het optreden van de Duitse en de Zwitserse Hervormers West-
Europa in grote beroering bracht, was hij de erkende leider van het
humanisme, dat vooral door zijn toedoen heel wat meer op zijn pro-
gramma had dan de ontdekking van de antieke cultuur en het reinigen
van haar teksten: de studie der bonae litterae had door Erasmus niet
langer een aesthetisch doel, maar was middel tot een verheffing van het
zedelijk leven der mensen en der volkeren. Menigeen heeft hem gezien
als hervormer onder de hervormers; hij was in 1517, het jaar van
Luther's openbare optreden, al de facile princeps van al wat progressief
dacht en, misschien vaag in doelstelling, maar met grote geestdrift,
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nieuwe wegen zocht. Luther eerde hem, al heeft de Wittenbergse mon-
nik reeds heel vroeg beseft, dat Erasmus en hij uit zeer verschillende
geest leefden; Zwingli heeft zich alle moeite getroost, met hem in ver-
binding te komen, en is in sommige opzichten nooit geheel uit zijn ban
losgeraakt. Ook in het kamp der oude religie hebben zij die de kerk
wilden restaureren naar hem opgezien en hem gehuldigd. Erasmus
heeft ook wel gedroomd, de sleutel tot verbetering van de kerkelijke
nood in handen te hebben. Maar wanneer de partijen in botsing komen,
dan verdwijnt Erasmus' humanisme. Zijn aanhangers vormen geen
derde, door zijn idealen hecht samengebonden partij (al houdt hij in
beide legers bewonderaars), wat over schijnt te blijven is aan de ene
kant een zeer strijdvaardige en vastberaden Reformatorische groep, die
zich zelfs door scheuring in eigen gelederen niets van zijn zelfbewuste
moed laat ontnemen, aan de andere kant een tot de tanden gewapende,
teruggedreven maar allerminst verslagen en tot nieuwe veroveringen
zich opmakende oude kerk. Erasmus mocht dit alles bejammeren (hij is
nooit een voorloper van de Contra-Reformatie geweest), zijn aanhan-
gers mochten in de jaren dertig van de zestiende eeuw zich met de hoop
vleien, een verzoening tot stand te kunnen brengen en pogingen daar-
toe in het werk stellen; maar het heeft niet gebaat. Erasmus' tijd lijkt
voorbij voordat hij goed en wel begonnen is; zijn groep mist massiviteit,
omvat een intelligentsia met een merkwaardig gemis aan talent, de
tekenen der tijden te verstaan; en zelf draagt hij niet bij om de structuur
van de komende tijd te bepalen. Men heeft hem zijn aarzelingen, zijn
dubbelzinnigheden, zijn niet-partijkiezen kwalijk genomen; en wij zijn
geneigd, de afkeer van de tijdgenoot te billijken. Ook in dit opzicht
dus geen Erasmius.
Het is niet heel moeilijk, een requisitoir tegen Erasmus op te bouwen.

De stukken wijzen het uit: geen leider, hoe gaarne hij het wilde zijn;
een geleerde met een ijdel verlangen, zijn tijdgenoten de weg te wijzen
naar een toekomst, waarin zuiver Latijn zuivere zeden zou brengen, en
de conjunctie van de schone letteren met een uit tekstcritisch gezuiverde
bronnen geput Christendom het Godsrijk zou doen ontstaan.
Toch zal twijfel achterblijven in het hart van de inquisiteur, die het

vonnis over Erasmus heeft geveld. Verstond Erasmus de tekenen der
tijden werkelijk zo slecht? Stellig: de wereld is niet gaan lijken op een
vrijzinnig-Christelijk gymnasium; maar het merkwaardige is, dat zijn
gedachten niet ten onder zijn gegaan in de botsingen van de harde en
visionnaire strijders van Reformatie en Contra-Reformatie. Coornhert's
stem heeft in ons land echo's genoeg gevonden, en zijn stem was die van
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Erasmus. Het liberalisme van de Nederlandse geest - zo deze anachro-
nistische uitdrukking geoorloofd is - is telkens weer bij Erasmus in
de leer gegaan. Wat in de vroomheid van het Rationalisme en de Ver-
lichting in de zeventiende en de achttiende eeuw heeft geleefd: de
scientia Christi, de bewondering voor de bonae mores, voot de leer-
meester in waarachtige menselijkheid, die Christus geweest zou zijn:
het is Erasmiaans erfgoed. Hugo de GroOt, Leibniz, Locke: hun ge-
dachtenwereld is aan die van Erasmus verwant. Hij zou vermoedelijk
Pope's Essayon Man met genoegen gelezen hebben (ware het, in plaats
van in exquise Engelse verzen, in vloeiend Latijn gesteld geweest), en
hij zou Mandeville's Fable of the Bees in een geestige samenspraak heb-
ben kunnen verwerken, althans de hoofdgedachte ervan in de Lof der
Zotheid aan de Moria in de mond hebben kunnen leggen.

Nu betekent dit alles nog niet, dat Erasmus daarom voor ons belang-
rijk zou zijn. Zelfs niet de overweging, dat hij in het vroegere blad der
jonge katholieken, De Gemeenschap, of in de Groene Amsterdammer
gepast zou hebben met zijn scherpe en geestige pen, kan een werkelijke
belangstelling voor hem rechtvaardigen. Maar hij blijft ons boeien, om-
dat hij ons confronteert met een ander en veel directer belang: met de
zaak van de geestelijke onafhankelijkheid. Daarin, meen ik, ligt zijn
betekenis; niet in de eerste plaats in de typisch Nederlandse structuur
van zijn vroomheid of in zijn paedagogische impulsen.

Nederlands is Erasmus zeker geweest in zijn conceptie van het Chris-
tendom. Hij is niet de man om een dogmatiek te schrijven; zijn belang-
rijkste en zeer verbreide werk op theologisch terrein is zijn Enchiridion
militis christiani geweest, het Handboekje voor de Christenridder, dat
eerder een Christelijke ethiek dan een explicatie van de geloofsleer was;
gelijk wel het geval is met het andere beroemde Enchiridion, dat elf-
honderd jaar vroeger Augustinus had geschreven. Dat was een verkla-
ring van het Christelijk geloof. Erasmus echter wijst wat de taak van
de Christenridder is. Hij wil meer doen dan die taak beschrijven: en-
chiridion betekent ook dolk, ponjaard, Erasmus heeft een wapen willen
leveren. Gaat men de inhoud na, dan vindt men allerlei gedachten en ge-
voelens, die ook in de kring van de Moderne Devotie hebben gele-dd:
geen machtige of diepe ideeën, maar wel zuivere en in hun SOOrtnobele.
Het Enchiridion is gedragen door een Nederlandse religieuze traditie.
Wel heeft Erasmus zich later zeer misprijzend uitgelaten over het onder-
wijs van de Broeders des Gemenen Levens, dat hij ondergaan, meer dan
genoten heeft. Hij heeft zich beklaagd over de ijzeren tucht, de bekrom-
penheid, de botheid van deze specifiek Nederlandse vroomheid, die
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nooit haar provinciaal karakter heeft verloochend en die zo tegen-
strijdig is met de vlugge geestigheid van de Lof der Zotheid en de
Samenspraken, evenzeer als met de elementaire kracht van Luther en
de weidse rhetorische praal van het Contra-Reformatorische katholi-
cisme. Maar Erasmus heeft zich nooit kunnen onttrekken aan de be-
koring der eenvoudige probleemstelling en der stille, innige reinheid,
die evenzeer eigenaardigheden van deze Nederlandse vroomheid zijn -
zoals Thomas à Kempis' Navolging van Christus met haar nazomerse
verstilling uitwijst. Zijn afkeer van Nederland is, meer dan een verwer-
ping van deze religiositeit, de afkeer van een benepen barbarie, die zeker
in zijn dagen in deze uithoek van de Bourgondische cultuur het beo
schaving achtte, dat men veel te veel at en dronk. Wat is het Neder-
landse humanisme - afgezien van Erasmus zelf - anders dan een
schamele schoolmeesterij; wat is het waard in vergelijking met het
Franse humanisme van Lefèvre d'Étaples of - later - Montaigne en
Rabelais, wat, wanneer het wordt gesteld naast het humanisme van de
Oxford Reformers, van mannen als Colet en Thomas Morus, wat zelfs,
als men het houdt nevens het Duitse humanisme, in Neurenberg of bij
Melanchthon? Men begrijpt de versregels van Murmellius, de Alk-
maarse scholarch, die het gymnasium daar ter stede leidde, wanneer hij,
afkomstig uit het toenmaals zeer humanistische Munster, zijn geboorte-
plaats herdenkt. Staat mij het beeld van die kring voor ogen, zegt hij,

"zo verschrikt mij niet de barbarij noch het geweld van de waatren,
zo vlucht uit mijn gemoed verre de angst en de zorg;
veilig verkeer ik dan in dit land, zo vijandig de Muzen,
en ik waan mij te zijn in de stad mijner geboorte."

Wat van Alkmaar gold, gold van iedere Nederlandse stad. Erasmus
heeft het in deze benepenheid niet uitgehouden, en in Bazel en Freiburg
tenslotte de ruimte gevonden om te ademen, toen het reizen hem te be-
zwaarlijk werd. De Nederlandse geest is nu eenmaal klein behuisd, en
Erasmus prefereerde wijder horizon.
Dat geldt ook voor het grote conflict van zijn dagen, tussen Refor-

matie en Rooms-katholicisme. Hij heeft onafhankelijk willen zijn, in
ieder opzicht op één na:. als levensdoel zag hij de opvoeding van zijn
tijdgenoten, en dat heeft zijn geestelijke activiteit steeds weer bepaald.
Maar de onafhankelijkheid des geestes was daarbij de noodzakelijke
voorwaarde. Het dient tot Erasmus' eer te worden gezegd, dat zijn
streven naar onafhankelijkheid hem niet de ermitage heeft ingejaagd,
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die voor het humanisme met zijn half Stoïsch, half Epicuraeïsch heim-
wee naar stille afgeslotenheid een zeer aanlokkelijk oord was. Niet
zonder reden is de in zijn cel studerende Hiëronymus in deze tijd door
humanistische kunstenaars zo vaak afgebeeld: de geletterde, onverstoor-
baar studerende heilige, synthese van een kloosterlijk en een Horatiaans
ideaal. Erasmus zelf heeft menigmaal de lof gezongen van het geleerd
gesprek onder geletterde vrienden, in een eenvoudig buitenhuis aan een
simpele maaltijd verenigd of wandelend in een koele en rustige hof.
Maar de onbeschaamde vlucht in de teruggetrokkenheid, door Horatius
bejubeld, door de antieke monniken vaak in practijk gebracht, heeft
Erasmus nooit kunnen bekoren. Geen partij heeft hem blijvend kunnen
binden; maar voor hem heeft ook het dilemma: ofwel als partijgenoot
meedoen, ofwel zich isoleren, niet bestaan. Men kan hem op het punt
van zijn houding om allerlei redenen aanvallen: dat hij de inzet van
het conflict niet verstond, dat hij een weerhaan was, dat hij soms met
zeer oneerlijke wapens streed, dat het ideaal dat hem voor ogen stond
een dwaze zaak en zelfs een onbenulligheid was, dat hij zijn kunnen
mateloos overschatte; men kan zeggen, dat het verwijt van Julius 1I,
die hem, ter verantwoording geroepen over een aanval op 's pausen
oorlogsbedrijf, toegevoegd zou hebben: "Gij verstaat die zaken niet",
ruimschoots verdiend was. Er is veel van waar. Maar hij heeft niet de
gemakkelijke wegen van de pastorale of van de partijschap gekozen.

Men wordt zich dat misschien het beste bewust in het grote conflict
met Luther. Erasmus kende zijn tegenstander voldoende om te weten
dat hij tegen deze geweldenaar niet opgewassen was: noch in strijd-
vaardigheid, noch in theologische diepte, noch in leiderschap. Toch
heeft hij de strijd niet vermeden; zelfs is hij met de aanval begonnen.
Zijn geschrift over de vrije wil is een zwak stuk geworden. Theologie
was zijn sterke punt niet, zoals hij in zijn inleiding ook erkent. Het
boekje heeft weinig invloed gehad, noch de theologie der Contra-
Reformatie, noch die van het protestantisme heeft er veel mee kunnen
beginnen, en het wordt alleen nog genoemd als de aanleiding tot dat
wonderlijke, paradoxale, afstotelijke en altijd boeiende werk, dat Luther
als repliek schreef: De knechtelijke wil, waarin hij met de halfheden
en de vaagheden, de vriendelijke redelijkheid en de beschaafde zedelijke
idealen van zijn tegenstander afrekende. Het is een geschrift geworden,
dat de lezer niets bespaart: geen tegenstrijdigheden en geen duisternis,
geen scholastiek en geen sofismes. Maar nog wordt het gelezen en ge-
citeerd, terwijl niemand meer omziet naar Erasmus' correct en vrien-
delijk werkje. Ook hier: hoe gemakkelijk is het, ook voor iemand die
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geen geestverwant van Luther is, de zwakheden van Erasmus bloot te
leggen. En tegelijk: hoe goedkoop. Er steekt in Luther's verweer iets
wat ons tegen de Hervormer kan innemen. Inderdaad is hij ver-uit de
belangrijkste theoloog van de twee, ver-uit de diepste denker, ver-uit
het sterkste karakter. In zijn werk spreekt een man, die de schepen
achter zich heeft verbrand en alleen weet van de gekruisigde God die
mens was. Hij is de man, die gekozen heeft: tegen wil en dank - men
gevoelt dat met name in De knechtelijke wil-, die recht van spreken
had, omdat hij het probleem in alle vezelen van zijn bestaan doorleefd
had en nog dagelijks doorleefde; een man, die zijn lezer kon aan-
spreken met een enorm élan, bespeurbaar tOt in de rhythmiek van zijn
volzinnen. Hijzelf rekende zijn boek tot het beste wat hij geschreven
had; een oordeel, dat de negentiende eeuw heeft verbaasd, maar dat
vo'or ons begrijpelijker is geworden. Maar men zou dit boek willen
lezen buiten het verband van zijn ontstaansgeschiedenis; dat wil zeggen,
zonder dat men aan de tegenspeler, Erasmus, denkt. Ziet men hem wel
in dit debat betrokken, dan krijgt men ondanks alles, en op het eerste
gezicht mogelijk onredelijk, sympathie voor de auteur van De vrije
wil. Het is niet alleen de sympathie voor de zwakste partij, die toch
maar de aanval aandorst; niet alleen een zekere bewondering voor Don
Quixotterie. Maar het is de sympathie voor een man, die niet afzijdig
bleef staan, en die de overtuiging had dat zijn bedoelingen op de een
of andere wijze bestaansrecht hadden. Het is de bewondering voor een
man, die welbewust zijn onafhankelijkheid jegens alle partijen wenste
te bewaren zonder het krijt te verlaten. Erasmus kon weten, dat hij
zeker de eerste ronden van het gevecht met Luther zou verliezen, en
hij is ironisch genoeg geweest om zijn eigen dwaasheid te zien en in
de dwaasheid van de Moria te verwerken. Onafhankelijkheid van oor-
deel, en dat ideaal op anderen over te dragen, is zijn diepste streven
geweest.
Op dit punt wordt zijn critische arbeid van bizondere betekenis. Zijn

humanisme wilde niet alleen een zuivere Latiniteit herstellen; de uit-
gave van het Griekse Nieuwe Testament is, hoe belangrijk ook, hem
niet de hoofdzaak geweest; evenmin als zijn critische uitgaven van ver-
schillende kerkvaders het waren. Merkwaardig is zelfs, dat Erasmus,
wiens prachtig klassiek Latijn alle schoolsheid ontbeerde, als filoloog
vaak zeer slordig en overhaast werk heeft geleverd. Zijn uitgave van het
Nieuwe Testament is ronduit gezegd een schandaal geweest. De door de
Spaanse kardinaal Ximenes bezorgde is van veel beter gehalte dan
Erasmus' editie, waarin de grote man inderhaast nota bene een stuk van
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de Apocalypse, waarvoor hij alleen een Latijnse vertaling ter beschik-
king had, zelf in het Grieks terugvertaalde en het voor de oorspron-
kelijke tekst dorst uit te geven. Dat is een onvergeeflijke filologische
fout geweest, ook al in die tijd en naar Erasmus' eigen maatstaven.
Alleen zijn enorm gezag als geleerde heeft zijn uitgave gemaakt tot de
grondslag van de klassi~ke bijbelvertalingen als die van Luther en de
Statenvertalers. <-

Hoofdzaak was niet eens de scientia Christi, de door Christus gehei-
ligde wetenschap èn de kennis van de ware Christus. Hier vond hij de
vorm waarin zijn vroomheid zich kon uitleven; en hij heeft van deze
scientia grote verwachtingen gehad. Maar dieper nog ligt op de bodem
van zijn hart het eigenlijke motief van zijn leven; dieper dan zijn ver-
langen naar beschaving, geweldloosheid, naar een humaniteit van cor-
recte, de medemens ontziende, eerbiedigende, beschermende gedrags-
regels. Hoofdzaak was de onafhankelijkheid van de mens. Die achtte
hij bedreigd door Luther en de hervormingsgezinden, gelijk hij de
ketterjacht van beide zijden verafschuwd heeft. De onafhankelijke
mens, dat wil zeggen de mens, die nooit fanaticus is, die nooit alleen
maar partijganger door dik en dun kan zijn, en die zijn ziel nooit aan
enige menselijke zaak kan verkopen.

Het verlangen naar onafhankelijkheid heeft hem al in zijn klooster-
jaren, bij de reguliere kanunniken van Sint Augustinus in het klooster
Steyn bij Gouda, bezig gehouden, en het heeft hem het klooster uit
gedreven. Nog jarenlang heeft het hem benauwd, niet dat hij zijn
kloostergelofte gebroken heeft, maar dat het zo lang duurde, voordat
hij officieel uit de orde ontslagen werd, en dat hem altijd het bevel tot
terugkeer boven het hoofd hing. De onafhankelijkheid heeft hem ook
de dienst van de groten der aarde zwaar doen vallen; Hendrik, bisschop
van Kamerijk, Anna van Borsselen, Lord Mountjoy: hij heeft hen
moeten verlaten om zelf zijn weg te gaan. En hij is hem gegaan, niet als
een eenzame, maar als de leermeester van allen, die jong waren en jong
dachten. Hij heeft een visioen van een vrije wereld gehad, zonder. de
geestelijke knechting, die partijschap altijd meebrengt. Geen vlucht
wilde hij: dat is zijn ware grootheid. Hij had zich naar de mode van de
tijd rustig onledig kunnen houden met de geseling van kerkelijke mis-
bruiken en van de scholastische theologie; het had hem waarschijnlijk
wel boze blikken bezorgd, maar veel kwaad zou het hem niet hebben
gedaan. Hij had zijn scientia Christi kunnen ontvouwen als een wat
wereldser, maar even gehoorzame Thomas à Kempis of een wat ge-
leerder, maar even brave Geert Groote. Hij heeft dat niet gewild en hij
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heeft zich in de storm gewaagd, zonder de bescherming, die een partij-
ganger moreel, geestelijk of materieel ten deel valt.
Daarin is hij ook de geestelijke aristocraat in de beste zin van het

woord. Zijn litteraire begaafdheid was groot genoeg om een kostelijke,
maar volmaakt onschuldige tekening van zijn tijdgenoten te geven.
Zowel de Lof der Zotheid als de Samenspraken staan vol scherp ge-
observeerde en raak getekende tafrelen, en zij waren op den duur zo
beroemd, dat hij de Samenspraken kon gebruiken als een gevreesd
middel om zijn tegenstanders aan de schandpaal te zetten. Die letter-
kundige werkzaamheid had ongevaarlijk kunnen zijn. Maar hij is wel
in het gevaar geweest; niet alleen vanwege de lichtgeraaktheid van zijn
nerveuze tijd, maar vooral omdat hij zijn schrijfkunst niet om der wille
van haarzelf oefende. Met een onwankelbaar geloof in de redelijkheid
van het menszijn en de opvoedbaarheid van zijn tijdgenoten heeft hij
geschreven; zijn werk, ernstig of schertsend, is bedoeld als middel tot
verbetering van de wereld. (Al had hij voldoende menselijke lafheid
om in gevaarlijke situaties zijn werk te loochenen). Men had te leren,
vond hij, dat de mens niet zijn ware bedoelingen kan verwezenlijken,
als hij door uiterlijk gezag wordt geleid; en hij heeft daarom de lach-
spiegel van zijn redelijke ironie aan de ruzieënde scholastieken voor-
gehouden om zijn wereld te dwingen, zelf te ontdekken hoe eenvoudig
en vormend het tekstcritisch gereinigde Evangelie is. Werkelijk, zijn
theologie heeft niet veel om het lijf, zonder daardoor nochtans de naakte
waarheid te worden, zijn filologische arbeid is vaak slordig, zijn politiek
inzicht vrijwel nihil, zijn mening, dat de wereldvrede door de studie
der bonae litterae zou ontstaan, verbijsterend naïef. Er zijn groter theo-
logen, wijsgeren, wetenschapsmensen, politici en mensenkenners ge-
weest dan hij met zijn overschatting van zijn in wezen goedaardig
humanisme. Hij achtte de redelijkheid in korte tijd even sterk en strijd-
baar te kunnen maken als de hartstochten en het ontstuimig fanatisme
van zijn tijdgenoten waren. Maar waar geloof en ware redelijkheid
werken langzaam, zij hebben een oneindig veel stiller en breder rhyth-
me dan de bezetenheid, de verwarring en het verlangen naar grote,
dramatische beslissingen op korte termijn, die de mensen van de zes-
tiende eeuw al even gaarne zochten als onze tijdgenoten. Erasmus heeft
dat wel gevoeld (hier ligt een der wortels van zijn ironie), maar des-
ondanks zich laten overhaasten. Alleen in de Lof der Zotheid eigenlijk
spreekt de man, die van de dwaasheid der omgeving nog ergens de ver-
zoening weet. Maar hij heeft zijn eigen werk verloochend, en getoornd
over een krom en verdraaid geslacht, dat naar zijn redelijke woorden
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niet wilde luisteren, en ze zelfs niet eens hoorde. In de consequentie van
zijn streven ligt de waarheid, die door Alexander Pope in zijn Essayon
Man telkens wordt herhaald: "Whatever is, is right." Pope bedoelt dat
even elegant en oppervlakkig als heel zijn werk is. Hij heeft het irri-
terende, platvloerse deïstische optimisme van de geestelijke arrivé, die
het succes der wetenschap, en misschien meer nog van de heersende
klassen in Engeland, verabsoluteert tot het succes van het mensen-
bestaan. Maar ik meen, dat Erasmus Pope's woord in een andere zin
zou hebben verstaan: dat het mensenleven altijd de moeite waard blijft
om er zich over te bekommeren en te trachten, zijn omstandigheden te
verbeteren. Hij zou het ernstiger en daarom toekomstiger hebben op-
gevat.
Erasmus zelf heeft deze consequentie van zijn houding, voor zover

ik weet, niet bewust gezien, hij heeft er tastende naar gehandeld en is
in onzekerheid en zelfs verbittering blijven steken. Hij heeft de mens
critisch willen maken, en zo honnête homme, opdat hij in geestelijke
vrijheid zou leven. Maar hij verstond de brede rhythmiek van deze
noblesse niet, hij heeft voor ons gevoel met een klappertjespistool de
reus der menselijke bevangenheid in velerlei waan willen vellen, en
heeft de krachten die het menselijk leven beheersen onderschat en zelfs
in het geheel niet gekend. Voor hem was zo iets als een opleiding van
het gymnasium-alpha de snelle en zekere weg naar een gelukkige
menselijke samenleving.
En dat is helaas nu eenmaal niet zo. Toch heeft het Erasmus niet

weerhouden van zijn paedagogische activiteit. Hij is een vrij man ge-
weest, maar heeft deze verbintenis nimmer verloochend.
Daarom, meen ik, is hij ook de oude kerk trouw gebleven. Wij heb-

ben hier te maken met een eigenaardig cultuurhistorisch probleem.
Erasmus heeft ondanks zijn critiek op Rome de kerk niet verlaten. Hij
leefde niet uit haar theologie, hij verstond haar mystiek niet, het mon-
nikenleven (voor zover hij het niet in een mismoedige bui idealiseerde
tot een stil geleerdenbestaan) heeft hij verafschuwd. Hij is priester ge-
weest, maar heeft zelden of nooit de Mis bediend. De betekenis van het
sacrament heeft hij nimmer begrepen. De cultuuridealen van de katho-
lieke kerk, in de Contra-Reformatie zo duidelijk aan de dag getreden,
maar al in de middeleeuwse kerk te onderkennen, heeft hij niet gedeeld.
In uiterlijk gezag heeft hij nooit enig heil gezien: het is onredelijk in
zijn ogen, en het drijft de mens tot partijkiezen, het laatste wat hem
trok. Maar hij heeft de kerk niet verlaten.
Dat is merkwaardig genoeg. Waarom heeft hij, de zoeker der onaf-
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afhankelijkheid, niet gebroken met de kerk? Werd hij door dit blijven
niet toch partijganger? En loochende hij daarmee niet zijn diepste be-
doelingen?
Dat hij zich niet geschaard heeft in de rijen van het protestantisme,

is wel te begrijpen. Zijn geest was zo geheel anders van aard dan die
van Luther of Zwingli, en hij had een grote afkeer van hun aanhangers.
Hij heeft de Hervorming noch in haar religieus karakter noch in haar
politieke betekenis begrepen. Minder gemakkelijk is het te verstaan,
waarom hij zich niet heeft geschaard onder de vrijbuiters, die noch
Reformatorisch, noch Roomsgezind waren: de spiritualisten. Allicht
zou hij geen Wederdoper zijn geweest; een gewelddadige oprichting
van het Koninkrijk Gods lag hem ver, en ook het sectarisme van
Menno Simonsz en zijn Doopsgezinden, waarin de wilde bergstroom
van de geestdrijverij tenslotte een kalme loop zou nemen, zou hem niet
getrokken hebben. Hij is zeker geen voorloper van deze mensen. Maar
hij staat ook ver van de stillen in den lande als Sebastiaan Franck, een
van de meest onafhankelijke geesten van de zestiende eeuw. In het
rumoer dier dagen waren zij wel te vinden, de lieden, die zich boven
alle partijen wisten te staan en die droomden van een komende gulden
tijd, waarin alle uiterlijke ceremoniën voorbij waren en allen zouden
leven uit de geest Gods, die onmiddellijk in de harten werkte. Voor
zulke dromerijen was hij te nuchter, een dergelijke mystiek lijkt wel
wat op zijn eigen idealen, maar valt toch grotendeels buiten zijn ge-
zichtskring. En bovendien: hun forum was te beperkt dan dat hij het
kunnen aanvaarden. Zijn ijdelheid zou het moeilijk verdragen hebben.
Maar die ijdelheid schraagde zijn drang, tot allen te spreken en allen
op te voeden. Hij besefte heel goed, dat hij in een groter verband moest
werken, wilde hij trouw blijven aan wat hij als zijn levenstaak zag. In
de paedagogie, niet in de stille zekerheid van het waarheidsbezit heeft
hij zijn vrede gehad.
Ik meen, dat wij daarmee de kern van het vraagstuk naderen. Wij

zullen rekening houden met de al genoemde ijdelheid en met de angst
voor de inquisitie, die hem vervuld heeft. Het is de beroemde geleerde,
die leeft van het contact met zo veel mogelijk geestverwanten, niet
kwalijk te nemen, dat hij het zeer reële en zeer harde gevaar van een
brandmerk als ketter niet heeft willen lopen. Luther heeft met Rome
gebroken, maar hij heeft machtige beschermers gevonden, omdat hij
hun - zonder dat hij het trouwens wist - meer te bieden had dan
een vurige geest en een nieuwe theologie: zijn zaak had evenzeer poli-
tiek belang. Erasmus' zaak had het niet; mag men in zijn geval van
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politiek belang spreken, dan was het dat hij zijn geestverwanten aan
weerszijden van de frontlijn vond..Had hij met de oude kerk gebroken,
dan had hij eenzaam gestaan, zonder beschermers, in levensgevaar en
zonder gemeenschapsverband: hij heeft dat alles gelijkelijk gevreesd.
Dan: het weinige dat hij theologisch te bieden had, het vele dat hem
in zijn scientia Christi bewoog, zijn verbinding van classiciteit met
Christelijke traditie, het is alles in de grond van de zaak goed katholiek.
In het huis van Rome zijn vele woningen, en in een daarvan paste
Erasmus.

Maar dat alles is nog persoonlijk. Het probleem van zijn Rooms blij-
ven heeft algemener aspecten.

Ik zei, dat Erasmus als goed paedagoog een groot gehoor nodig had.
Hij moest zich richten tot velen, hij moest kunnen arbeiden in een groot
verband. Vruchtbaar werken kan geen mens, die niet in zulk een ver-
band staat. Het behoeft in het geheel geen hecht georganiseerd verband
te zijn, alle uiterlijke organisatie kan desnoods ontbreken. Maar er moet
een gemeenschappelijk stramien zijn, een verbindend levensgevoel,
waardoor men elkaar kan herkennen en verstaan. Er moet zo iets zijn
als een gemeenschappelijke cultuurgrondslag. Eerst dan kan men be-
grepen worden en invloed oefenen. En dat juist was Erasmus' eigenlijke
bedoeling.

Dat gemeenschappelijke stramien nu vormde het katholicisme in zijn
dagen nog. Het katholicisme eerder dan de Rooms-katholieke kerk met
haar zichtbare en voelbare organisatie. Van de dagen van Constantijn
de Grote af had de kerk gearbeid aan de vorming van dit katholieke
levensgevoel, aan die gemeenschappelijke grondslag. Zij heeft een een-
heid van ideologie opgebouwd, die bij alle verschillen en tegenstrijdig-
heden toch voor de meesten herkenbaar was, die hen verbond en cultu-
rele communicatie mogelijk maakte. Voorshands had de Reformatie
zo'n grondslag niet te bieden; het is de verdienste van Melanchthon
geweest, die andere humanistische opvoeder, dat hij de mogelijkheden
van het protestantisme in die richting gezien heeft en gebruikt; hij kon
de praeceptor Germaniae worden. Maar Erasmus kon in 1517 en de
daarop volgende jaren, toen hij zelf het hoogtepunt van zijn invloed
bereikt had, een alom gevierde autoriteit was geworden en zijn levens-
roeping verwerkelijkt leek te worden - Erasmus kon toen in Luther's
strijd geen nieuwe cultuurgrondslag nog vermoeden. Zijn taak lag in
het nog katholieke Europa, dat, door het humanisme aan zijn geestelijke
basis herinnerd, naar hem luisterde. Op die grondslag heeft hij gewerkt,
gecritiseerd, opgevoed. Mede door zijn toedoen, dat wil ook zeggen:
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door zijn blijven in de oude kerk, heeft het humanisme kunnen funge-
ren als het middel, waardoor de overgang van het oude katholieke
levensgevoel naar dat van het Rationalisme der zeventiende eeuw vrij
soepel verlopen is.
Dan is het katholieke stramien niet langer nodig als middel tOt ver-

binding der geesten en onderlinge herkenning en verstaanbaarheid. Op-
voeding tot onafhankelijke, vrije, critische zin veronderstelt dan niet
langer dit forum. Men ziet het - om in negentiende-eeuwse Nederland-
se verhoudingen te blijven - aan een man als Allard Pierson. Erasmus
en Pierson zijn in menig opzicht elkaars geestelijke verwanten. Maar
Erasmus blijft in de kerk om gehoor te vinden; Pierson treedt uit om een
soortgelijke reden. Daarin blijkt het verschil der tijden.
Erasmus is een Nederlander geweest, en bij al zijn internationalisme

is hij het gebleven. Hij heeft over Nederland bizonder onvriendelijke
dingen gezegd; maar ook dat is geen on-Nederlandse traditie. In dit
opzicht is hij voorloper van Busken Huet en Multatuli, van Du Perron,
Ter Braak en Greshoff. Nederlands ishij ook in zijn niet-revolutionnaire
progressiviteit: zijn naïveteit in dit opzicht is een karakteristieke inlei-
ding op de Nederlandse humanistische traditie, die via een man als
Hugo de Groot, via onze waarlijk niet Calvinistisch gezinde regenten
bij het liberalisme van de vorige eeuw uitkomt. Het is een vrijzinnig-
heid, die ieder geweld vreest en daardoor de loop der dingen vaak niet
verstaat. Het lijkt soms zwak en dwaas, van goeden wille en weinig be-
reikend. Amorf lijkt het menigmaal; voor een stugge systematische
geest zal het wel altijd een verhaal uit een gesloten hoek blijven, hoe
Erasmus door het leven heen gelaveerd heeft, of hoe een Allard Pierson
zeer principieel met de kerk kon breken, een diep snijdende critiek op
de theologische grondslagen van het kerkelijk geloof kon geven en
tegelijk het zeer pieuze boek over zijn oudere tijdgenoten, de mannen
van het Réveil, kon schrijven. Het lijkt weinig streng, weinig vast van
lijn. Of is hf.t misschien het gevoel van continuïteit, die het mensen-
leven van geslacht op geslacht toch ook te zien geeft? Zo'n gevoel
maakt de dingen betrekkelijk, en kan ze ironiseren. Ook hierin is Eras-
mus van Nederlandse geest.
Zijn laatste woord is Nederlands geweest: "lieve God". Alle geleerd-

heid ten spijt, ondanks een leven in dienst van het klassieke Latijn, is het
Nederlands hem onvergetelijk gebleven. Op zijn sterfbed valt de
Latijnse cultuur van hem af, en de herinnering aan zijn Nederlandse tijd
herleeft: de Rotterdamse pastoor, die zijn vader was, de Brabantse
dienstbode, die hem baarde en in Deventer opvoedde, het klooster bij
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Gouda. En aan zijn doodsbed staan de schimmen van de Nederlandse
vroomheid: Geert Groote, de fraters, die hem onderrichtten, en mis-
schien iets verder af Thomas Hamerken van Kempen. Erasmus is ver-
gaderd tOt zijn Nederlandse vaderen. Misschien is het zijn rechtvaardi-
ging, misschien zijn veroordeling. Zijn God alleen weet het. '
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VERZEN

Ik zou haast zonder adem kunnen leven,
Zoozeer ben ik gevuld totaan de boorden,
En ken geen dolen meer, geen moeizaam streven,
Ben bijna tot een roerloos ding geworden.

Hier om mij heen is alles stil en goed,
De boomen zijn zoo groot dat zij elkaar
Niet zien, en 'allen hebben overvloed
Aan blad en windgeruisch en vog'lenpaar.

Ik voel mijn blikken gaan zonder te keeren,
Niets neem ik van de schoonheid die ik schouw;
Misschien nog groeit zij door mijn niet-begeeren,-
Dan heb ik deel aan 't pure hemelblauw.

Is dit de laatste halte langs den weg
Naar dood, bevrijding, naar een voller weten,
En zal ik om de dingen nog vergeten
De woorden, die ik nu stamelend zeg?
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Blijft er nog iets te droomen over?
Een beeld doemt op, verward en vaag,
De nacht wordt koud, het bloed gaat traag,
De zomer kwijnt in 't vallend loover.
Langzaam verbleekt de bonte wover
En alle peinzen wordt een vraag:
Blijft er nog iets te droomen over?

o hart, eertijds geluksbelover,
Al brandt uw lamp nu dof en laag,
Zij zal niet dooven in een vlaag
Van ongeloof, banaal en pover ...
Er blijft nog iets te droomen over.
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DE ORDE KEERT WEER

Al zijn hemel en aarde het met elkaar eens, al zingen de onzichtbare
vogels me hun lied toe, al schreit in de verte een kind en sterkt me in
het gevoel van m'n kracht, ik voel me niet gerust.
In m'n volle lengte lig ik op een tuinstoel en hoor 't fonteintje schui-

men als spuitwater. Rondom me is noch te veel schaduw, noch te veel
zon en toch is die rust van alom slechts schijn. Ik lees een roman. De
intrigue boeit me. Maar ik geloof er niet in. Ik rook, maar zonder vreug-
de. Het is net of ik uitrust, maar ik lig op de loer. Het zijn geen mieren
die onophoudelijk langs m'n vel strijken en steeds de zelfde baan be-
lopen. Ik woon alleen in een buitenhuisje dat ik heb gehuurd. Er voor
loopt een weg waar niemand langs komt, behalve de vrachtauto van
de bakker en van de groentehandelaar; verder de postbode en soms de
veldwachter. Er komen niet veel mensen langs, maar wel regelmatig
en zo heb ik tenslotte ieder geluid leren herkennen. De voeten van de
veldwachter slepen over het kiezel, de bakker laat zijn wagen zo ruw
stoppen dat zij steunt. De postbode fluit en de groenteman schreeuwt:
"Hallo"! Achter het villaatje loopt een tuin schuin af tot een sparrenbos,
dat op z'n helling doorsneden wordt door een voetpad. In de verte zie
ik soms door de gaten in 't bos roze en witte vlekken. Dan raad ik dat
er een meisje langs komt. Kraken of hinniken kondigen me een kar
aan. De verschuivende pet boven de boomkruinen is een boer. De
natuur vertoont me de mensen in hun meest geruststellende gedaante.
Mijn buren bewonen een groter en mooier huis dan 't mijne. Zij

hebben er zich een paar maanden na mijn komst gevestigd. Stijl-
meubelen, tapijten, een piano werden uitgeladen. De werklui volgden.
Achter mijn gordijn sloeg ik dat gedoe gade. De nieuwe huurders zijn
in een auto aangekomen. De vrouw sprong er lenig uit - gewend aan
gemak. Toen verdween ze in het huis. Ze zag er vrij aardig uit. Klein,
zwart haar. Toen kwam de man. Hij was zwaar en vet. Hij keek mijn
kant niet uit. Het enige dat ik kon opmerken was zijn kale hoofd en
zijn bril.
Sindsdien hebben we elkaar nooit gesproken noch gegroet. Ik vergat

tenslotte mijn buurmans bril, zijn kale kop en zijn gezette lijf. Ik
hoorde ze bijna niet. Behalve de auto van de man. 's Ochtends net weg-

1 Voor De Nieuwe Stem vertaald door Siegfried E. van Praag.
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rijden, 's avonds gec1axon. "Ik ben 't, schat". De wagen ging de garage
in. De winter smolt weg aan m'n vensters. Hij stierf zonder dat ik 't
merkte. Op een morgen toen ik de deur opende, voelde ik dat m'n
shawl me te veel was en dat de aarde voor m'n voeten baren ging. Het
lichaam gebogen. schoof ik wat afgesneden bladeren en takken op een
hoop, na een stukje haag gelijk geknipt te hebben. Toen ik me oprichtte
ontwaarde ik van de overzij op een paar pas afstand de dikke kaalkop.
Zijn gezicht was rozig en verwrongen. Zijn armen waren wit en vet als
reuzel. Ik had hem niet horen naderen. Zwijgend namen we elkaar op.
Onze ogen verloren iedere schroom en we waren de eisen der beleefd-
heid vergeten. Zijn vrouw riep hem. Hij schudde z'n romp en ging
langzaam weg. Ik zag dat hij zich naar mij omkeerde. Toen hij in z'n
villa was verdwenen ging ik verder m'n haag knippen. Ik was verstrooid
en zenuwachtig. Het werk schoot niet op..Mijn schaar knipte er maar
op los.
Toen ging ook ik maar naar binnen. De zon daalde. Met hem slonk

mijn zelfvertrouwen, mijn innerlijke rust. Ik ging in de leunstoel zitten
midden in 't duister. Ik zat nauwelijks een paar minuten toen ik mezelf
de natuurlijke vraag stelde: Wat is er met je? Mijn luiheid rekte haar
uit, sneed haar in stukjes. Wat is er met je? Wat is er met je? Een troep
van zulke vragen deed een rondedans om me heen, een ronde van
lettergrepen in paartjes. Ik stond op. Alles veranderde. Weer twee
slagen in de stilte en 't bijna-donker. Ik meende te begrijpen: "Wie ben
je?": wat een vraag voor een voor metaphysica ongeschikt hoofd. Weer
klonken de twee slagen. Maar nu langzamer. Ik begreep 't. Ik stak de
lamp op. Ik wist wat ik wilde. Die vraag was zo gemakkelijk als de
eerste, die er ook onschuldig uit zag, maar 't was een van die vragen
die nooit maagdelijk zijn geweest. Ze baarde wanorde. Sinds een paar
minuten voelde ik me belogen, onderworpen, bezeten door een vraag.
Ik stelde me deze vraag in verschillende vorm en bij vol electrisch licht.
Wat is hij? Heb je hem al eerder gezien? Heb je hem ontmoet? En toen
ik naar de spiegel ging, niet om tegenover m'n eigen beeltenis te staan,
maar als tegenover die van die man met het onsymmetrische gezicht, zei
ik zacht tot me zelf, omdat ik mijn verlies kleiner wilde doen schijnen
en me een zekere vrijheid van handeling wilde toekennen. "Ja, ik heb
hem ontmoet". Het verdrietelijkste was dat dit waar moest zijn. Ik wist
dat het me onmogelijk was een mensengezicht, dat ik maar even gezien
had, te vergèten, onmogelijk om zelfs in de grootste eenzaamheid van
de mensen bevrijd te raken. Een lintwormvraag, een vraag in episoden.
Er moest een vervolg op komen. Je hebt hem ontmoet. Zo is 't. Maar
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waar? Ik zou in de ontmoeting bij de heg een feit van geen belang heb-
ben gezien en m'n kale buurman als een bij toeval, in een trein of
een winkel ontmoet iemand, kunnen beschouwen, hoogstens als een
voorbijganger die op me toeliep, die voorbijging zonder dat ik me om-
keerde. Maar iets belette me dit. En dit iets was het aandringen, het ge-
wicht van de vraag die ik meedroeg. Waar heb je hem ontmoet? Wat
men zich ten allen koste wil herinneren, verdient nooit vergeten te
worden. Een vraag verdwijnt als het antwoord onbelangrijk zou zijn.
Ik keerde me systeemloos tot de pas verlopen tijd. Ik ging verder terug.
Ik stelde me de onbekende als een acteur voor, als een slager, als een
schrijver, als lid van een groep die mij had uitgesloten: Was hij de
vriend van die afgunstige leraar? Behoorde hij tot het personeel van die
baas die me zo uit de hoogte had behandeld? Had hij m'n tegen-
standers gesteund? Een van die kliek? Was hij misschien maar een
nachtelijke makker geweest? Een bevriende gast die zich op den duur
minder had laten zien? Van die kant, niets. Ik steeg weer op naar het
licht. Ik zocht hem in de familie-kring. Misschien dat ik zijn gezicht
ontwaarde door het matglas der jeugd. Die reis zonder kompas ver-
wijderde mij van mijn doel. Ik verloor de hoofdfiguur, de spek-witte
man, mijn gebrilde buurman uit het gezicht. Daarom sloeg ik hem,
waar en wanneer ik kon gade, als hij voorbijging bleef ik staan en
volgde hem met de ogen. Ook mijn aandacht verslapte niet maar ze was
soepeler geworden. Hij raakte me niet aan. Hij gleed langs me. Ik
onderzocht hem open en bloot. Instinctief wilde ik hem niet ontzien.
Ik moest hem zonder dralen vastklemmen en niet loslaten. Herinneren
werd noodzakelijk voor mijn persoonlijk welzijn.
Ik begon hem te photographeren, dat wil zeggen, zijn gelaatstrekken

vast te leggen en deze zo objectief mogelijk te bepalen. De antipathie
die hij' me inboezemde, kwam op de achtergrond. Mij werd het een
voorwerp, dat men onder de microscoop beziet. Nadat ik hem op 't
glaasje gelegd had, stelde ik m'n toestel in en bracht de kleurstoffen
aan. Het zwerven was voorbij. Koeltjes moest de wanorde ontleed
worden.
Ik zocht in oude agenda's, kalenders, persoonlijke aantekeningen.

Van jaren daalde ik af naar maanden, toen naar weken. Het verleden
kwam langzamerhand terug. Ik naderde het. Eerst werden de vormen
zichtbaar, toen verhieven ze zich uit de as, rezen op, vulden zich. Het
verleden leek op het heden. Ik hervatte oude twistgesprekken. Ik zag
vroegere kennissen terug. Het was een nieuwe tijd, die evenwijdig met
de mijne verliep, een tijd waaruit de vrouwen verbannen waren. Ik had
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een kale, zware, gebrilde man nodig, wiens neus ten opzichte van de
mond scheef stond, met een plat stemgeluid. Tenslotte deelde ik hem
in bij de handelsreizigers. Hij had er het type van behouden, tegelijker-
tijd slap en pralerig, mengsel van goedmoedigheid en zelfverzekerd-
heid. Zulke ronde witte armen konden niets bruskeren. Makkelijke om-
armingen, genegenheid voor de kopende mensheid, romances in onder-
broek, sérénades van tandpasta-plaatjes, hij leek op z'n broeders, de
minstreels van 't "prima artikel". Ik had er veel in m'n leven gekend.
Ik had zelf tamelijk lang tot hun vakgroep behoord. Ik trachtte hem
terug te vinden onder de handbalbeoefenaars, die met me mee reisden
bij 't gezelschap dat in de provincie samen om één eettafel zit. Lang-
zaam ging de tabaksrook uiteen en alle hoofden verschenen me met
hun trekken en hun namen. Allen behalve de zijne. Toch hield ik in
m'n verbeelding vol dat hij op een bepaald ogenblik van z'n leven een
artikel dat mij tegenstond had verkocht. Stond die aanvankelijke vijand-
schap, dit postulaat van de tegenzin me in deweg bij mijn opsporingen?
Onverschilligen kwamen in massa opzetten. Die goeie mensen praalden
met hun brede borstkas of glimlachten. 't Leek wel een SOOrtcandidaat-
schap voor herinneringssodomie. Van dat SOOrtkreeg ik er zo veel als
ik wilde. Alleen de brillenventer verscheen niet op het appèl. Dit zoe-
ken maakte me moe. Ik spotte af en toe met m'n felheid, ik dacht soms,
wanneer ik me vermoeid voelde, dat die man tenslotte misschien maar
een romanfiguur was. Was 't me niet meer dan eens gebeurd, dat ik
temidden van een mensenmenigte een persoon die uit m'n bibliotheek
ontsnapt was, vond? Maar bij die ontmoetingen had ik vooral dank-
baarheid gevoeld. En nu niets daarvan. De herinnering bleef ongewenst.
Ik zou nooit gewild hebben dat hij met zo veel brute lol, met zo veel
behoefte me te onderwerpen en te beheersen in m'n gezichtsveld trad,
dit mengtype van een zakenman en een Romeinse hopman.
Aan de overzijde van de weg leefde een man, die ik nooit uit het niet

had willen trekken, een wezen dat ik binnen de grenzen van zijn eigen
domein had willen laten leven, ter vrijwaring van een orde in m'n eigen
zaken. Maar er was nu geen orde meer. Mijn buurman had mijn be-
langstelling. Meer dan dat, met onberedeneerde gretigheid wroette ik
onophoudelijk in m'n geheugen. Om wat te vinden? Wat vlees in ont-
binding. Ik verlangde er hevig naar dit rottend iets terug te vinden.
De man boezemde me belang in, niet in zielerust, maar in de wanorde
van een drift, die ik maar niet kon beheersen, ondanks m'n goede voor-
nemens. Ik zou de tijd met methode hebben willen aanboren. Ik deed
het met onmachtige dolheid. Mijn handen trilden en halfluid noemde
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ik eigennamen op. Dagen; weken gingen voorbij. Ik had niets ge-
vonden. Bijna werktuigelijk volgde ik de zelfde sporen. Ik dwaalde.
Die onwil tot stoppen gaf me de illusie, dat ik nog niet verslagen was.
Ik had 't boek op het gras laten vallen. Ik voelde me niet meer bij
machte de schrijvers te volgen. Ik bedroog ze. Ik zou graag zijn inge-
slapen. Dit zou gemakkelijk zijn geweest in de luwte van die namiddag,
in die vriendelijke stilte, temidden dier vogels, die allen aan 't werk
waren en niets schenen te doen; bij die sparren die inderdaad aan m'n
voeten ingeslapen waren. Het zou makkelijk zijn geweest als er niet
links van mij een heg had bestaan en achter die heg een man die niet
met me mee wilde lopen, die niet tot m'n knecht wilde worden en zijn
ware plaats in m'n herinnering innemen.
Plotseling werd de stilte door schreeuwen en lachen verbroken. Ik

hoorde de stem van mijn buurman, toen andere onbekende stemmen.
Zeker gasten. Zij spraken allen onsamenhangende zinnen uit. Hun uit-
dagende toon, hun gilletjes, hun dom vertoon bewees dat ze gedronken
hadden. Ik verroerde me niet. Ze begonnen te fluisteren, toen lachten
ze weer. "Wat een rotzooi". Even was er stilte en toen de triomphante-
lijke stem van die gezel, "Ik zeg jullie, dat hij naar me kijkt. En waarom
kijkt mij naar me?" - "omdat je zo'n klootzak bent". ,,Neen buren",
riep plechtig een ander. Verward geroep, grapjasserig aan de lopende
band, politieke en sexuele moppen, belediging van de waardigheid van
dit oord. Toen alsof de omringende stilte meer kracht dan hun woord-
oprispingen bezat, zwegen ze, gevangen in een SOOrttrieste sluimer.
Dronkemans berouwen dronkemans gebed. Wat zouden ze toch in hun
schild voeren, nu ze zich zo lang inhielden. De stem van hem die ik
probeerde thuis te brengen, deed zich weer horen, onzeker, bezwaard,
te ernstig. "Kijk dat nou es ... Die kleine is twee jaar, maar voor z'n
leeftijd stevig. Volgende zomer zal hij voor't eerst vrucht dragen". Een
van de loltrappers riep schamper: "Stevig! Dat zit nog. Als je er even
aan rukt, heb je'm al uit de grond". "Uit de grond? Dus je denkt dat ik
je voorlieg, stomme hond, als ik je toch zeg, dat ik 'm zelf niet eens uit
de aarde los kan krijgen, ik zelf kan 't niet eens". "Ik wed van wel."
Ik draaide me om. Drie botterikken stonden om m'n buurman. Zij

sloegen in de handen en hun rode koppen zweetten. Hij stond met de
rug tegen een jonge noteboom en keek ze uitdagend aan. Toen ze een
paar danspasjes maakten, ging hij één stap naar voren en terwijl hij ze
bleef aanzien, trok hij z'n hemd uit. Als verstijfd in de houding van
een worstelaar, de benen half gebogen, de armen klaar om vast te
grijpen, begon hij zijn slanke, onbeweeglijke tegenstander te beledigen.
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Diens gebrek aan drift scheen hem dol te maken. Hij kwam als een
wiebelende gorilla op de jonge boom af en terwijl hij hem met z'n
handen aanpakte, schudde hij hem krachtig. Bladen vielen op zijn
blanke romp, waarvan de vetlaag drilde. Zijn makkers bewogen niet,
terwijl hij trachtte de jonge noteboom uit de grond te r~kken. Hij
brulde: "Ik krijg je er niet uit, hoerenkind! Ze zeggen dat ik je er uit
krijg. Maar ik krijg je niet los!" Zijn rug scheen van woede te huilen.
Ook de boom verloor langzamerhand zijn onbeweeglijkheid. Nu trilde
ook hij als het vet van zijn vijand en onderging de rukken van een
ongelijke worsteling. Plotseling sprong er iets in de hoogte. Daarna
smeet de man een zielloos lang lichaam ver van zich weg en bromde.
"Verrek, ik heb me gewond". De anderen kwamen hem complimen-
teren en sloegen hem op z'n rug. Hij vergat dat hij deze uitslag niet had
gewenst, welfde de borst, lachte gemoedelijk en schreeuwde hun, terwijl
hij zijn hemd toeknoopte toe: "Kom heren, ik geef een rondje, m'n
tong hangt uit m'n mond van droogte." Waggelend en schreeuwend
gingen ze weg. Een paar minuten later startte de auto. Toen ikaan de
boom dacht, begon ik te trillen, niet uit romantisch medelijden, maar
omdat ik van op afstand mijn eigen lichaam beklaagde. "Het volgend
jaar zal hij zijn eerste vruchten dragen", alles was in die zin, die in de
mond van mijn buurman, zijn eigen tegenspraak inhield, zijn veroor-
deling. Nu vond ik hem terug, de leugen-exporteur, de man met zijn
scheve snoet. Bij hem kon de notelaar geen vrucht geven. Zijn twee
weke, maar machtige handen brachten ,iedere vruchtbaarheid tot stil-
stand. Ik sidderde als de boom, en als de boom voelde ik de handen van
die man om' m'n hals en tegen m'n gezicht de stank van zijn beledi-
gingen. Want nu wist ik waar ik hem had ontmoet.
Ik schoof langs de muren. Na acht uur mochten mensen van mijn ras

niet meer buiten zijn.Op order van de bezetter. Toch moest ikmijn werk
doen. Ik was natuurlijk liever in m'n warme kamer en betrekkelijke
veiligheid gebleven. Maar het was niet mogelijk geweest thuis te blij-
ven. Ik moest zekere papieren aan een zekere heer overhandigén met
wie ik niets uitstaande had, behalve een dom in een stoepportaal toe-
géRuisterd zinnetje. Dit noodzaakte me om op de terugweg de ijskoude
wind te trotseren en situaties te riskeren, waarvan ik de sleutel niet
kende. Deduisternis, de vorm van mijn neus, het geluid van m'n stap-
pen in een volkomen stilte, alles verontrustte me. Vooral de vorm van
mijn neus. Het was een tijd, waarin de neuskwestie het succes van een
nachtelijke uitgang in gevaar kon brengen of verzekeren. Het geval
wilde, dat mijn voorgevel er niet Katholiek uitzag, al liep ik met een
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vals persoonsbewijs. Ik voelde me erg minnetjes in mijn jas. Mijn arm
tintelde. Hoe meer ik het huis waar ik woonde naderde, hoe onrustiger
ik werd. Een kort geblaf deed me stilstaan. Ik liep terug. Het was geen
hond. Honden dragen geen zaklantaarn. Men beval mij naar voren te
komen. Tegen mijn wil liep ik enkele stappen voorwaarts. De lantaarn
bewoog en ik herkende een man in uniform, de uniform der heersers.
Op mijn borst, op de plaats van het hart, droeg ik geen gele lap, dit
overblijfsel van mijn uniform, de lakeienplunje.

Ik rilde bij de gedachte dat mijn neus me zou kunnen verraden. De
man was bezopen. Ik voelde zijn met alcohol bezwaarde adem in de
doorschijnende nachtlucht. Hij greep me in de keel. Zijn lantaarn ver-
anderde van plaats en verlichtte zijn gezicht. Bril; een verwrongen facie,
rood van wijn en kou. Hij brulde: ,,'sNachts buiten! Zo, zo! En 't
reglement?" Zijn greep werd losser. Ik slikte slijm weg en mompelde
met moeite "Ik mag 't ... ik kan U m'n papieren laten zien." "Ik heb
lak aan je papieren! In een paar dagen zullen ze je wel ergens anders
heen sturen. Met je papieren zul je ergens in een gat verschimmelen".
Hij moest verschrikkelijk dronken zijn. Weer kneep hij z'n hand vaster
om mijn keel. Ik probeerde haar terug te duwen. Toen pakte hij me
ook met de andere hand vast. De lantaarn viel. Ik rochelde van be-
nauwdheid. Ik wilde 't opgeven. Maar er bleef nog zo veel werk te
doen ... Ik tilde mijn voet op met al de kracht die me was gebleven en
gaf de man een trap tegen de benen. De greep verminderde. De ver-
rader riep om hulp. Zijn geschreeuw leek op dat van een hysterische
vrouw. Ik zette het op een lopen. Ik wist niet of hij me volgde. De wind
woei duizenden naalden in m'n longen. Ik had het gevoel of ik bloedde
over heel mijn lijf. Een schot ging af. Ik sloeg links om, toen rechts.
Ik rende naar een bevriend huis. De kerel schoot niet meer. Ik hield
hijgend stil, bijna in tweeën geknakt. Achter me was de stilte hersteld.
Toch liep ik door. Ik tilde met moeite m'n voeten van de grond. Einde-
lijk kwam ik bij de deur der redding aan. De voorlopige redding.

Als ik met een waarheid als een koe wilde eindigen zou ik nu schrij-
ven: "En hij stierf niet, want hij is nog in leven". Maar die waarheid
als een koe zou niet eens waar zijn. De mens die ik nu was en die toezag
hoe de jonge notelaar stil te sterven lag, met zijn gebroken takken en
gescheurde bladeren leek in niets op die andere die op een winter-
nacht door de stadsstraten had gedraafd, die in z'n kamer zat te trillen,
die toch wist dat hij moest uitgaan ondanks reglement, op hem die bij
vrienden zoveel sprak over de grote dag die komen ging; die in tegen-
woordigheid van anderen stamelde, die in stilte bepaalde woorden eer-
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biedigde, en die nooit gelegenheid gevonden had eens achter die woor-
den te kijken, die tenslotte niet wist wat onkruid was. Ik dacht alleen
nog aan de jonge boom, ontworteld door een man die altijd een plot:rt
zou blijven.
Ik klom over de heg. Ik nam de notelaar op. Hij woog tamelijk

zwaar, onder de druk van de beloften die hij al droeg. Zijn eindgewicht:
"Volgende zomer zal hij zijn eerste vruchten dragen". Plotseling voelde
ik dat niets hersteld zou worden, dat alles in dezelfde wanorde zou
voortbewegen en ten slotte ineenstorten en sterven, als ik mijn her-
innering niet een behoorlijk einde gaf, als ik haar niet in een andere
geest besloot, dan dit wegdraven op een winternacht. Notebomen moe-
ten tegen het eind van de zomer hun vruchten dragen. Zij verheer-
lijken het getij der geboorten door een verbazingwekkend vruchtbare
finale, terwijl andere bomen alom bevrijding zuchtten. Deze stervende
notelaar mocht niet verlaten worden. Hij moest voor al zijn broeders
vrucht dragen, voor de eerste en de laatste maal. Men moest hem zijn
wraak gunnen. Ik droeg hem tot de deur van mijn huis, legde hem. op
het kiezel en wachtte daar de thuiskomst van de man af. Verlangen naar
vriendschap had me nooit zo veel vasthoudendheid geschonken als het
opsporen van buit, als de donkere begeerte de vijand terug te vinden.
Mijn gehele verleden doemde weer op. Niets had er mij voldoening

geschonken, mijn dorst naar gal gelest. Ik had de mij verschenen mak-
kers ongeduldig laten uitspreken. Ik had naar de stem van alle afwezige
vrienden geluisterd. Even ontmoete mannen, één-minuutsbroeders wa-
ren teruggekomen. Zij waren zo lang gebleven als ik zelf wilde. En ik
had dit alles slechts gedaan om mijn onderzoek te verrichten ... Met
wantrouwen had ik ze ondervraagd. Niets had me volkomen kunnen
overtuigen, zelfs niet de zorg die de mijnen voor me hadden, zij die ik
uit het niet had opgetrokken en die altijd aan me dachten.
Onder de vrienden zocht ik naar de vijand, de verrader onder de

makkers. Met woede krabde ik me op dezelfde plek, behoefte gevoelend
de aard van die jeuk te bepalen, het onrecht op zijn plaats te zetten,.het
aan de vergetelheid te ontrukken. De noodzaak. om het geheugen te
zuiveren en de infectie van het verleden door de verwardheid der ge-
beurtenissen en hun dooreengesmeten rangorde tegen te gaan,had me
er toe gebracht dierbare afspraken en geheimen die ik bewaren wilde,
te verkrachten. Onschuldigen waren van hun werk of hun rust weg-
gerukt om voor mij te verschijnen. Ik had hun partijtjes kaartspel er
voor onderbroken. Ik had waakse avonduren vertroebeld. Werkers wa-
ren verdacht gemaakt. Handelsreizigers keken me bedremmeld aan.
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Familieleden waren aan hun slaap ontrukt, doden voor het gerecht ge-
sleept. Mijn innerlijke wanorde was op de wereld der afwezigen 'over-
geslagen. Ik was niet meer alleen. Allen beklaagden zich en beschul-
digden me van ondankbaarheid. Allen riepen: "Waarom?" Kon ik met
het antwoord volstaan: "Om een jonge boom, die geen vrucht meer
zou dragen .. ."
De avond was gekomen. Ik hoorde de wagen van mijn buurman,

die de garage binnenreed. Zijn vrouw was al een paar dagen weg. Ik
wachtte nog een half uur, stond toen op, trok m'n schoenen uit, deed
mijn pantoffels aan, draaide het licht uit en verliet het huis. Tegen mijn
huid voelde ik de adem van de nacht die hemel en aarde in één zelfde
slaap verenigde. Ik bukte en vond de boom onder m'n hand. Ik legde
hem op m'n schouder en ging op de tenen naar de heg. Het licht van de
naburige villa bescheen een deel van de tuin. Ik zocht naar een schaduw-
pad en stapte over de haag.
De man zat aan de tafel, met de rug naar de tuin toe. Hij zou wel

eten. Zijn kaalte, zijn witte nek, zijn hemd, gaven hem van verre een
aanschijn van obscene naaktheid.
Mijn adem inhoudend, het kraken van het grint tegengaand, liep ik

naar de trap van de veranda. De man had me niet gehoord. Nu stond
ik voor de deur op een kier. Ik duwde haar verder open. Zij gaf geen
geluid. Zou men niet zeggen dat de dingen medeplichtig wilden zijn?
Nu was ik achter hem op nauwelijks een paar passen afstand; hij at

gehaast, hijgend alsof hij 't benauwd had. Een paar seconden verliepen.
De man antwoordde op mijn zwijgen en keerde zich om. Hij slokte met
moeite wat hij in de mond had door en stond op. Hij keek me aan,
stamelde iets. Hij keek naar de boom, waar ik mijn handen omheen
klemde. Ik kon bijna niet spreken. Toch bracht ik er uit: "U hebt on-
gelijk gehad ... De boom zal eerder vrucht dragen."
Het was mijn stem niet. Hij deinsde achteruit. Toen hief ik de boom

op en terwijl ik op de man toeliep, bracht ik hem een aantal hevige
slagen op de schedel toe. Hij viel. De boom ontglipte m'n handen. Ik
bleef enige ogenblikken bewegingloos staan, en mompelde, terwijl ik
me over het lichaam heenboog: "Nu heb je toch je weddenschap ge-
wonnen!" Toen merkte ik dat de jonge noteboom over het lijk heen
lag en dat twee van zijn takken, gestrekt als de armen van een worste-
laar, de schouders van den dode tegen de vloer schenen op te drukken.
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Chr. Terpstra

AFSCHEID VAN ASHENDEN MANOR

Hier ligt in 't gras de ingestorte poort
- voorlaatste rest van wat nog was gebleven.
Een sluitsteen op wat wij elkaar verzwegen
in 't tastend en steeds meer verdoolde woord.

Als je dit vege huis niet had verlaten
zou toch niets blijven dan 't niet meer bestaande,
dat ik te vroeg hier eens voor immer waande
en dat wij zouden hebben leren haten.

Wij zijn door een te vreemde gril verbonden
dan dat wij nog dit laatste puin bewaken ...
Elk kan voor zich slechts nog iets overwinnen

- wij samen niets meer in de laatste stonden.
Hoog staan de transen. Door de rotte daken
druipt langs het spinnerag het regenwater binnen.

In de schors van sommige bomen ziet men soms wel
eens enkele initialen in een hartje. Op de stam van een
beuk in Ashenden Park zag ik vorige week dergelijke
ruwe hoofdletters in een arabesk, in een krakeling, in
die soort van gecompliceerde lus die men wel eens vindt
in het snoer van schemerlampen en stofzuigers, als die
niet geregeld worden nagekeken. Waarom geen hartje?
Waarom die vreemde omlijsting? Wat bezielde deze
mensen? Wat is er van hun verbond geworden? Was
die vreemde omlijsting een lus of een strik? Werden zij
b~rijd of geworgd? Het gedicht geeft geen antwoord,
en deze toelichting evenmin.
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Op een motiefje van Tehaikovski

Het was een plat en laag gewelf
waarlangs een rosse roetwolk stroomde.
En hoor ik nu al bij de doden?
Er stond een zetel opgesteld;

een troon ... Staat die daar eeuwig daar?
En wat zal die muziek nog spelen?
Wat zal het háar, dat défilé, vervelen
- of zit zij daar alleen maar voor?

Ik voel me klein en ongewoon,
en weet niet hoe haar aan te spreken.
Straks blijf ik in mijn woorden steken
en onverhuld staan voor haar troon.

Liefst zou ik knikken. Moet men buigen?
Wat weet men na een paar sonnetten
van transscendente étiquette?
Wie kan de Hades overtuigen

- in dit rumoer - van zijn versterven?
Van wat ten halve hem verteerd
en voor een kwart gesublimeerd
heeft ... Wat hij hier nog moet verwerven?

Zij stoof de zeven treden af.
"Kom, toe maar!" riep ze, "neem een slok
- er is hier alles nog volop! ••
Ik raakte aan 't glas dat zij me gaf

en aan de hand die 't even hield.
Zag zij mij aan of keek ze toe?
Wie van ons beiden deed er mee?

Kom, dans met mij, Persephone ...
Du bist die Ruh,
Der Friede mild,
Die Sehnsucht Du
Vnd was sie stillt.
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Waarom dat voorbehoud van die sonnetten?
Waarom niet in een optocht door de straten?
En anderen je eigen blik gelaten
- die ene blik, die mij zo lang belette

van 't leven meer te kennen dan 't gevoel
van na verblinding? Zet je op de kar-
doe maar verlegen; kijk desnoods maar star.
Dan weet een ander ook wat ik bedoel.

't Zal weer wat nieuws zijn voor de Friese steden,
die licht geveerde groene zegewagen
- die lompe eenhoorn aan de disselboom.

Elf steden moeten worden doorgereden
totdat de twaalfde poort wordt dichtgeslagen.
Wij rijden met éen tumbril door éen droom.

(Uit "Elfstedentocht")
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VAN EEN PRENTBRIEFKAART

Riehmond, 18Mei 1953

Dit is van Richmond Hill, mijn lieveling,
waar in de Theems de witte zwanen drijven.
Het uitzicht is haast niet om te beschrijven,
en 't blijft slechts vaag in mijn herinnering.

Daar bij het kruisje is The Star and Gareer,
een hospitaal voor oorlogsinvaliden
waarvan men zelfs de aanblik moet verbieden
aan wie er slentren zouden langs dit water.

De muur is hoog. Van matglas zijn de ruiten.
Een wandelaar zou overstuur geraken
wanneer de limbless over 't grintpad kwamen.

Die monsters rn.0genenkel 's nachts naar buiten ...
The limbless, eyeless, zonder onderkaken -
geluidloos als des nachts de zwarte zwanen.
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Schooltijd
... "En dan kwam op eens 'n heel verre herinnering in me op, geen

herinnering, maar 'n stemming, zoo'n stemming van 'n schoollokaal in
schemering en meester Pitloo met grijze bakkebaarden en buikpijn; en
'n angstig heerlijk gevoel: eerst knolletjes eten en dat was al zoo lekker.
Dan voelde je je zoo dankbaar en dan hield je op eens van die school
in schemering en van die arme meester Pitloo, die zoo over de bank
leunde van buikpijn. En dan was je van dankbaarheid heel gehoorzaam,
want alles was zoo prettig en dan dacht je verder aan het heerlijk
avondje en wat je krijgen zou. En dan ging je naar huis en dan keek je
onder de kanapee, of de bloempot er nog stond met 'n takje in 't zand;
dat was 'n verrassing voor Moes, die er niets van zou begrijpen. En dan
at je knolletjes, vol zaligheid. En dan kwam et, dan kwam et. En dan
was je zoo blij en op eens zoo heel erg bedroefd, want nu was et voorbij,
heelemaalvoorbij en zoo'n rare leegte. En dan werd je stout, want je
wist niet precies waarom je huilde. En dan scheen et alsof je ondankbaar
was, maar je wàs niet ondankbaar, dat wist je zelf heel goed, je was
alleen maar ongelukkig. Soms bleef dat nare gevoel van halve krank-
zinnigheid weg, en dan ging je zoo prettig in bed en je verheugde je op
morgen, als je zou wakker worden en al dat mooie speelgoed weer zou
vinden ....•
Het is een van die herinneringen, teruggevonden op een losgescheurd

kladblaadje, en verwerkt in zijn poëzie. Veel van de als "nagelaten ver-
zen" uitgegeven poëzie gaat terug tot de tijd van zijn eerste Deventer
schooljaren, zoals de cyclus van Koos, het Joodse jongetje - een mo-
tief, dat hij ook later vaak als jeugdervaring vertelde. Of het konijntje
achter het glas van een dure speelgoedwinkel. En talrijk de herinnerin-
gen aan de stemming in huis, zoals

"En voor het eten, 'smiddags, werd de zegen
Gevraagd van "Vader, die al 't leven voedt",
En die zoo trouw "ons spijzigt met het goed",
Dat wIj wèl "van Zijn milde hand verkregen".

Hij gaf de zon, en, als 't moest zijn, de regen;
En deden we onze plicht met vroom gemoed,
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En leerden braaf, en waren altijd zoet,
Zou Hij ons leiden op al onze wegen.

En vlak na 't bidden praatte je niet hard:
'T was of een heel fijn, een heel prachtig ding

Rondom het eten over tafel hing;
En dankbaar was ik dan met heel mijn hart,

Dat we zoo prettig bij elkander zaten;
Behalve 'sMaandag's, als we zuurkool aten.

Zij zijn vrijwel de enige levende getuigen, deze verzen, van zijn
eerste schooltijd. En zij laten iets doorschemeren, ook al mogen zij niet
als historische weergave gebruikt worden - Dèr Mouw waarschuwt in
een later te citeren brief uitdrukkelijk daarvoor - van het vooral in
de spheer van het moederhuis levende, niet sterke en al gauw slecht
ziende jongetje, levend in een Deventer, dat wij ons nog veel meer dan
nu het geval is als de oude, tot provincieplaats verstilde Hansa-stad moe-
ten voorstellen.

Een merkwaardig en misschien voor zijn hele wezen kenmerkend
element komt in het volgend gedicht tot uiting, dat eveneens naar de
zelfde jaren verwijst en zijn kind-visie op het Hiernamaals weergeeft.
Hier volgen alleen de twee terzinen:

En dan zongen ze vast een kerkgezang;
Alleen: als 't licht maar niet te helder was:
Zoo dicht bij God - een heele Zondag lang -

Als 'k daaraan dacht, werd 'k om mijn oogen bang
Maar groen is goed voor de oogen: een stuk glas
Hield men zich voor 't gezicht, daar, groen als gras.

Het is namelijk deze angst voor zijn ogen - die overigens ook zo
zwakke ogen van Dèr Mouw -, welke niet alleen in dit gedicht zijn
plaats heeft, maar bij herhaling geuit wordt. Een blijvende en vaak
hevige angst, blind te worden, geraakt te worden in de blik, behoorde
inderdaad tot de kwellingen van Der Mouw als schooljongen, en ook
nog later.

435



H.REDEKER
Meer dan de oude stad zelf, die hem veeleer de kwelling van een

vijandige mensengemeenschap was, speelde de natuur een positieve en
heel zijn leven durende rol in zijn bestaan. In deze eerste jaren waren
het nog vooral de wandelingen met zijn vader, met de rust van naburige
dorpen als einddoel. Daarna zijn het de zwerftochten met zijn vrienden,
eerst aan de brokkelige stadrand het niemandsland dat voor vuurt jes-
stokende en indiaantje spelende knapen is (Spreek, Vlugge Wolf), later
en dan vooral ook alleen, verder weg, de Veluwe op of Salland in.

Nog scheurde wijdjagende valk met schaars
Geroep uw stilte, mijn Veluwse grond!
Uw zwijgen, vol van diep verleden, schond
Geen dom rumoer van steedsche beuzelaars;

Nog flikkerde 't hert door uw struiken rond;
Nog brandden geen lupinen, kaars naast kaars,
Hun gele blijdschap in uw tragisch paars.
Met stroeve bosschen tot de horizont;

Nog lag flapp'rend geen lap van vett'ge krant
Op platgezeten mos van heuvelrand,
Met sinaasappelschillen geel befluimd:

Uw wegen, rustig zwervend, gaven stilt'
En speelplaats even veilig aan het wild,
Als ruige glooiing, slank met berk gepluimd.

Een volgend gedicht eindigt dan aldus:

En harsreuk, zon, en bosch, en hei, het groeit
Nu samen tot eensprookjesland, waar bloeit
De vrome herrijz'nis van mijn jongenstijd.

Intussen gaan dergelijke verzen reeds weer terug tot op zijn middel-
bare schooltijd. En van de middelbare scholier Johan Andreas weten
wij iets meer.
Zo blijkt deze leertijd niet zo vlot verlopen te zijn, als later intel-

lectueel talent zou doen vermoeden. Men plaatste hem allereerst - na
het aflopen van de lagere school - op de Hogere Burgerschool; uit
overwegingen, waarnaar zich nu slechts raden laat, maar waarbij de
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financiële situatie ongetwijfeld ook een rol heeft gespeeld. Nog geen
jaar later evenwel werd de zelfde Dèr Mouw, die zich op latere leeftijd
bij voorkeur en met talent op het gebied van de hogere wiskunde zou
bewegen, van school genomen wegens het ontbreken van de nodige
wiskundige aanleg. Zelf schijnt hij zich over deze jeugd-débacle nooit
meer te hebben uitgelaten. Wel heeft hij, in zijn diep geworteld verzet
tegen de Gymnasiale lesmethoden en in zijn scepsis jegens de menselijk-
heidsvormende en geestelijke waarde van het klassiek onderricht, aan
de B-mens van de H.B.S. de voorkeur gegeven boven de A-mens van
het gymnasium. De latere Dèr Mouw, classicus van beroep, verraadt
in heel zijn wezen een meer twee-ledige aanleg, welke hem over het ge-
bied van taal en literatuur heen dreef naar de gebieden van het denken
en bij voorkeur zelfs van het exacte denken, maar die aan zijn ont-
plooiïng waarschijnlijk ook het meer vertraagde en minder vlot ver-
lopende karakter gegeven heeft. Het zijn de meer gecompliceerde na-
turen, die langzaam rijpen.

Zo kwam hij een jaar later - het was in 1877 - op het Deventer
Gymnasium, dat hij zes jaar later, in 1883, dus op twintigjarige leeftijd
verliet. Met vrij grote vertraging dus, deels veroorzaakt door zieklijk-
heid, deels door het kortstondig en mislukt optreden als Burgerscholier.

De gymnasiast Johan Andreas wordt door getuigen als een stille,
teruggetrokken en zelfs uitgesproken schuwe jongen beschreven. Thuis
voelde hij zich in zijn eigen kleine en vertrouwde wereld. Maar hij ver-
dween naar boven, naar zijn eigen kamer, zodra zich bezoek, en vooral
vrouwelijk bezoek aanmeldde. Zijn aan afkeer grenzende angst voor
meisjes was toen al een opvallend feit. Zo beschrijven hem de vriendin-
nen van zijn, oudere, zuster, die graag en vaak bij de Dèr Mouws .op
bezoek kwamen. Want, zoals eerder vermeld, de gezellige ontvangsten
van moeder Dèr Mouw waren befaamd.

Op school was hij na de eerste jaren van onzekerheid en remmingen,
die zijn optreden naar buiten in de weg stonden, van een in toenemende
mate opvallende knapheid. Hoe intens ook het binnenleven geweest
mag zijn, naar buiten gaf hij meer de indruk van de "knappe kop" van
de klas, met alle eigenschappen die men daarvan kent: de eerste van de
klas waar het kennis betreft, maar tegelijk ook de kinderlijkste. De ge-
brilde en schuwe boekenwurm, het ontwikkelde hoofd op een achter-
blijvende physiek, de knapste van de klas die eigenlijk door niemand
om deze positie benijd werd. Men kan misschien zelfs zeggen, dat zijn
langs andere wegen geblokkeerde geldingsdrang zich een uitweg zocht
en vond op het gebied van het intellect, in een leergierigheid en een be-
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hoefte, eigen kennis te manifesteren - een eigenschap, die door de ge-
middelde bevolking van een schoolklas niet zo bovenmatig geappre-
cieerd wordt. Men kan haar terugvinden ook later in zijn lang gebleven
behoefte om te doceren, in het begin zelfs met ietwat pedanterige
schoolmeesterachtigheid.
En toch was dit slechts één kant van de jonge Dèr Mouw - een naar

het intellectuele, zelfs in de toegespitste zin van kennis, gedrongen
schitteren, waarachter een fel-brandend en ongelukkig leven, waaraan
de uiting ontzegd was, schuil ging. Want achter de boekenwurm en het
knappe jongetje Johan Andreas stak een koortsige verbeeldingswereld,
stak een sterk op de wereld gerichte behoefte aan contact. De neus-
wijsheid van zijn intellectuele superioriteit - die, vooral op het gebied
van geheugen, bijna ontstellend moet zijn geweest - vormde één ge-
heel met een brede en diepe achtergrond van minderwaardigheids-
gevoelens. De hoge drempel, opgebouwd uit schuchterheid, stotteren
en kwetsbaarheid, maakte, dat de afzijdige linksheid van bleekneuzige
klassegenie - voorportaal van een contemplatieve levensinstelling -
slechts de uiterlijke verschijningsvorm was van een intensief toeziende,
scherpe, alles opmerkende en ontmaskerende, want in wezen voor dit
alles hypergevoelige blik. Tussen de rumoerige bedrijvigheid van
scholieren was de teruggetrokken scholier Johan Andreas het registre-
rende, critische wat gedistancieerde oog, de niet aangepaste en door
een duurzame vervreemding gescheidene, die juist op grond daarvan
tot ziende wordt. Alleen met zijn moederhuis, met zijn boeken en met
zijn vriend, de natuur, maakte hij zich langzaam en moeizaam de levens-
instelling eigen, die zich later in ontmaskerend philosopheren en in
poëzie zou vervullen.
Eén element treedt ook in die jaren al merkbaar naar voren, name-

lijk zijn sterke behoefte aan gelding en erkenning, één van die inner-
lijke aspecten die hij - de overigens zo onbarmhartig eerlijke, ook en
vooral jegens zichzelf - later nog het minst zal bekennen. Het mense-
lijk leven vervult zich slechts in de gemeenschap. Als een bewijs van
deze stelling was ook zijn leven van jongs af aan één tragisch zoeken
naar een harmonisch contact dat hem ontzegd was, en dat toch door
alle gekwetstheid, alle uitingen en alle conflicten heen het eigenlijk
doel was. Maar Dèr Mouw was bovendien - reeds in heel zijn phy-
siognomie - meer "extrovert", in de terminologie van Joog, dan "in-
trovert". Des te sterker was, bij het ontbreken van normale gemeen-
schap, zijn gekwetst zijn, des te gevoeliger zijn oog ---'-door het breuk-
vlak heen - voor het andere leven, dat zo hartstochtelijk gezocht
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werd maar niet gevonden, des te subtieler zijn psychologisch-ontmas-
kerend orgaan voor de valse tonen, voor de schijn, voor de hypocrisie,
voor het woord als middel tot het verbergen van gedachten, voor de
innerlijke onzuiverheid en voor de menselijke zwakheid. Zijn blik
scherpte zich aan een breuk, die - anders dan bij de resignerend inge-
keerde - telkens weer als kwelle~d en ondragelijk doorleefd werd.
Liefde en ressentiment waren daarin gemengd aanwezig, en eigenlijk
één en hetzelfde. Zij zouden telkens opnieuw de ontgoocheling in dit
leven brengen, de gekwetste adoratie en het kwellend conflict. Zij zou-
den hem voortdrijven in de hoop op een erkenning, die hij eerst na
zijn dood enigermate verkrijgen zou. Zij zouden hem maken tot de man
in dit land, die als geen ander niet alleen de philosophie van het pessi-
misme dacht, maar ook leefde.

Zo behoorden uitvoerige wensdromen van macht en roem en erken-
ning tot het rijke gebied van verbeelding dat achter de onopvallende,
schriele verschijning van de gymnasiast - "het jongetje dat je eenvou-
dig niet zag" volgens een getuige - schuil ging. Wij vinden hen terug
in een lyrische klacht uit die jaren, welke hier alleen als document
humain wordt overgenomen uit een oud, vrijwel leeg schoolschrift:

O!, dat in diepen nacht
mijn wieg vergeten stond;
dat doornige afgunst wondt,
wiens moed den weg beklimt

naar echte heerscherspracht

0, dat de straal van 't goud
tot volksverlichter kroont;
inwendige armoe hoont
wiens geest naar 't ideaal

een beter orde bouwt.

Dat niet, van Eems tot Schelde
der torens bronzen stem
der wallen donderklem
der straten bonte vreugd

't geboorte-uur vermeldde,

Van wien 't geluk vermijdt,
zoolang in marmren pracht
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het gierig onrecht lacht
en in doorregend hol

de hongrige armoe schreit;

.Kinderlijke onbeholpenheid van een eerste poging is hier even duide-
lijk als de aanwezigheid van elementen die wij ook bij de latere
Adwaïta zullen terugvinden. Maar vooral is het hier ook al de als on-
recht aangevoelde tegenstelling tussen rijk en arm, verbonden met het
besef, zelf een door miskenning en schijn getroffen ongelukkige profeet
te zijn. Aan een dergelijke eigen superioriteit heeft Dèr Mouw in feite,
sinds de zelfontdekking gedurende zijn laatste Gymnasium-jaren, nooit
getwijfeld. Ondanks zijn pessimisme en ondanks onbarmhartige zelf-
analyse, ondanks vertwijfeling en alle innerlijke onzekerheid. En deze
instelling bepaalt zelfs de aard van zijn pessimisme. Achter zelfverwijt
schuilt in het diepste verborgen een verwijt, dat zich - verwanr aan de
houding van zijn vader - vóór alles tegen het andere richt. Dèr Mouw
leefde uit het weten van eigen grootheid, maar verraadde in zijn over.
gevoeligheid voor de critiek van anderen en op het punt van erkenning
en gelding toch ook het kwetsbare van zijn overigens zo sublieme oor-
spronkelijkheid en vrije zelfstandigheid als revolutionnaire en vrije
geest; een van de weinige zwakheden, die ik in deze zeldzame mens heb
kunnen vinden. Wij zullen haar ook op latere beslissende ogenblikken
van zijn leven nog tegenkomen.
Intussen blijkt uit dit voorbeeld, dat Dèr Mouw ook in deze school-

jaren - en in tegenstelling tOt de algemeen verkondigde mening _
reeds dichtte. En bevinden zich tussen de onuitgegeven handschriften,
vaak in schoolcahiers en op kladblaadjes, zelfs vrij talrijke gedichten
uit deze periode, waarvan sommige door hemzelf gedateerd. Zij stam-
men alle uit de jaren 1881 tot 1886, zodat mag worden aangenomen
dat hij ongeveer op zijn achttiende jaar begon te dichten en deze acti-
viteit voortzette tot omstreeks het einde van zijn studententijd. Naar
inhoud en vorm zijn het nog weinig oorspronkelijke deels pathetische,
deels week-lyrische verzen, waaronder veel natuurlyriek, nauw ver-
bonden met de landschappen en dorpen die Deventer omringen. Zij
maken de indruk, spontaan ontstaan te zijn uit een jong bewogen ge-
moed, erupties gelijk de lavabrokken die hij later uit zich zou slingeren.
De Dèr Mouw, gymnasiast en later student, die daaruit spreekt is _
ondanks het artistiek onbetekenende - de hevig geëmotionneerde
figuur, "vol van verzen", verborgen achter het onaanzienlijke intellec-
tueeltje dat hij voor zijn omgeving was. Het is, alsof deze poëtische ver-
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voering zich tegen de weerstand der normale gemeenschap heeft om-
hooggestuwd.

owinden, die mij vaak,
wilden zwerver,

door heiveld en bosch,
't zij middag of nacht,

verkwiktet, wier gezang
vaak mij streelde,

stemmend met 't lied van het woud,
Brengt ginds me, waar in diep-

grijze golving,
de hei rijst en daalt

tot lichtblauwe kim,
waar 't droomend oor der wind-

rijke heuv'len
gonzende stilte bekoort

(1882)

Als praeludium tot wat later het groot gezang van zijn laatste jaren
zou worden klinkt daartussen een volgend dichtsel, met een laatste
regel, die hem reeds toen deed zien als degene, die boven al het stuk-
rafelende denken de vervulling van de kunst stelde:

Delf in sterrenloozen - doormijnden nacht
naar des wondren voortijds - versteende kracht:
richt geen afstand duchtend - het glas ten trans,
meet het ruim zijn diepste - zijn duur diens glans:
wrocht met stift of beitel- wat Kunst gebiedt
Kunst bereikt het ideale - kennis vindt de waarheid niet.

Ook dit op negentien jarige leeftijd geschreven.
Een bijzonder hoofdstuk vormt in die jaren ook reeds zijn verhou-

ding tot de beide seksen. De zelfde Johan Andreas der Mouw, die zich
angstvallig en met vurige adoratie vastklemt binnen de koestering van
zijn moeder - een adoratie die zijn leven door duren zal, tot hij gedekt
door haár oude omslagdoek zal worden verbrand - was ook degene,
die door grote schuchterheid en zelfs afkeer gedreven, elk contact met
meisjes schuwde. Een physieke weerstand, een afschuw van het puur
erotische, deels geboren misschien uit het klimaat en de opvoeding
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binnen het ouderhuis, het puritanisme en de sexuele frustratie, waar-
van ook het huwelijk der ouders doordrongen was, deels uit de "moeder-
binding", welke slechts plaats liet voor een "Eros der Ferne". In zijn
geheel genomen was de houding van Der Mouw tegenover het vrouwe-
lijke ook later tamelijk gecompliceerd en zeker niet op een a-sexuele
instelling terug te voeren. Eerder bestond zij uit uiterstèn. Enerzijds een
adorerende, niet-erotische houding, zoals deze zich in zijn huwelijk zou
vervullen. Anderzijds een puur-lichamelijke, onpersoonlijke sexuali-
teit, welke het obscene zocht en door zijn "Ik" als verderfelijk, wal-
gelijk en dierlijk werd ondervonden, en welke hij in zijn latere jaren
ook als een apart tweede leven, onbekend voor anderen, anoniem onder-
gedoken in de nachtzijde van Amsterdam uitleefde. En beide zijden
behoorden tezamen, vormden de uiteengebroken uitersten, bij het ont-
brekend midden van een normale verhouding. Dèr Mouw bezat zeer
zeker een uitgesproken sexualiteit. Maar de wereld van dit sexuele ver-
scheen hem in de schrille kleuren en wanstaltige vormen van het weer-
zinwekkende en onmenselijke. Hij zou zelf weer deze negatieve be-
lichting op zijn naaste omgeving overbrengen.
In nauw verband hiermee zal men zijn houding tegenover de manne-

lijke sekse moeten zien. Dèr Mouw, die "men" later van homo-sexuali-
teit zou betichten, bezat in zijn jongensjaren zeker een meer dan nor-
male affectieve binding aan de weinige vrienden, die hij zich in zijn vrij
eenzame positie verwierf. En toch was waarschijnlijk de directe sexuele
dood ook toen evenals later afwezig, om plaats te maken voor een meer
"platonische" liefdesbinding, een adoratie, welke zich hoogstens in
tederheid, in een aanhankelijke verliefdheid naar buiten toe open-
baarde. Verder dan de behoefte aan dichte nabijheid, dan een teder toe-
spreken of een verliefd strelen over het haar is de voor "homo-sexueel"
uitgekreten gekwelde eenzame waarschijnlijk nooit gekomen. Een aan-
biddende "Eros der Ferne" - maar dan zonder de tegenpool van on-
getemperde zinnelijkheid - beheerste ook deze zijde van Dèr Mouw's
verhouding tot de medemens.
Zo waren er de vrienden, die hem vergezelden op zijn tochten door

de natuur en in zijn phantasieën en bespiegelingen. Vrienden die hij in
zijn verliefdheid vergoddelijkte en aanbad, om hen des te bitterder en
scherper aan te vallen, wanneer zij niet beantwoordden aan het ideaal-
beeld, dat hij van hen ontwierp. Heftige en als onrechtvaardig gevoelde,
later door hemzelf weer betreurde, verwijten waren dan het gevolg,
scènes en uiteindelijk een radicale breuk. De milde, alles in een beo
schouwelijk en begrijpend licht stellende, sceptische en wijsgerige Dèl

442



JOHAN ANDREAS DER MOUW

Mouw werd dan tot de snijdende verwijter, de driftige, zich zelf ver-
getende minnaar, wiens liefde in haat veranderde en voor wie kleine
vergrijpen tot wereldcatastrophen en schanddaden werden. Een be-
hoefte, te wonden, maakte zich dan van hem meester, die hij achteraf
zelfkwellend betreurde, maar waarin hij ook dan juist zijn liefde jegens
de ander aanwezig wist. Merkwaardigerwijs zijn er twee verzen, één
uit deze jeugdtijd zelf (uit 1884), één uit zijn latere nagelaten verzen,
die op een zelfde gebeuren betrekking schijnen te hebben.

De eerste luidt:

Dooft uit, gij sterren,
uw bonte pracht,
omhul met nevels
uw flonkrend oog, 0 gij stralende nacht

Onwillig-willig
kwetste ik zijn hart;
hij heeft vergeven,
maar wonde vriendschap, vergeet ze haar smart?

Als Adwaïta later, geeft hij een verwante herinnering in de voor hem
zo specifieke pratend-poëtische vorm aldus weer:

'K hoor ruischen ons moeras - zoo noemden wij !t,
Mijn vriend en ik - vol angstigrits'lend riet,
Met, soms, een zichtbaar wieg'lende karkiet;
Er om eerst bosch, dan heiden, vlak en wijd.

Wij stookten vuurtjes, veilig: niemand ziet
De blauwe rook. Over ons, dreigend, glijdt
Kraaiengeroep, vreemd, wild, door de eenzaamheid. -
Leeft hij nog? - 'K ruik de hars - Ik hoop van niet.

Ik heb hem vaak beleedigd en gegriefd;
Want 'k hield van hem. Neen, 'k was op hem verliefd.
Neen, meer - mijn ideaal van goed en waar.
Nu ben ik oud. In Brahman is vergaan
Mijn wereld, en ik zelf, grijze brahmaan -
Hij had blauwe oogen en mooi donker haar.
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De gymnasiurnjaren hebben zich in het gezin Dèr Mouw - voOr
zover dit nu nog is na te gaan - zonder veel schokken afgespeeld. De
gymnasiast Johan Andreas ontwikkelde zich vanuit een onzeker, sterk
geremd begin - het zich vanuit het angstig kriebelige naar vastere
vormen bewegende handschrift van een gespaard gebleven opstelschrift
levert nog de sporen - naar een zeker, vooral intellectueel zelfvertrou-
wen. Uiterlijk was hij een jonge kamergeleerde. Zijn fantastische ken-
nis, niet alleen op het gebied van de literatuur, maar zelfs toen al op
het gebied van de natuurwetenschappen - was beroemd, maar weinig
begeerd. Met een onlesbare dorst wierp hij zich op de papieren zee der
literatuur, eindeloos lezend en studerend op zijn kleine bovenkamer.
Volslagen onpractisch, lichamelijk onhandig, verstrooid, werd hij door
zijn moeder vertroeteld. Een bepaalde kinderlijkheid bleef hem onder
alle kennis en wijsheid eigen, gepaard met een soort indianen-roman-
tiek. Toch lagen de avonturen van zijn leven in het rijk der verbeelding
en niet in de onopvallende realiteit. Ondanks zijn zeer actief en levendig
geraakt zijn door de werkelijkheid om hem heen - de school, het
stadsleven - was het meer een gedroomde rol, welke hij zelf daarin
speelde.In een scherpe critiek op het onware, oppervlakkige en zinne-
loze kreeg deze houding haar geestelijke vorm. Zijn onaangepastheid
werd tot creativiteit. Deze Der Mouw kon men -.,....zoals een getuige
vermeldt - niet of alleen ter wille van zijn moeder naar een feestje of
bijeenkomst krijgen. Als motto droeg zijn opstelschrift aan de binnen-
kant van het kaft een stelling, die hij door heel zijn latere strijd voor
zuiver taalgebruik zou demonstreren en waarin heel zijn verweer tegen
Bolland al besloten ligt:

"Een stommiteit in 't Hollandsch is zoo dubbel stom".
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IMPROMPTU VOOR FLUIT, HARP EN BRANDSIRENE

I

Het was juist voor de natte grijze Novemberdag aanbrak, en er woei
een koude motregen. Naar het glasachtige uiterlijk van de kale, licht
heen en weer bewegende takken te oordelen zou men zeggen dat het
ijzelde, maar het was zó vroeg in de duistere morgen dat men aan die
gladde twijgen niet veel meer kon onderscheiden dan een loodgrauw
glimmende rand. Als ze beijzeld waren, zou in elk geval hun toonloos
gerinkel volkomen zijn overstemd door het fluiten van de wind hoger
in de boomtoppen.

Het landschap zag er uit als een versleten jute kolenzak, in een mod-
derplas op een asvaalt gesmeten. De vertrapte walkanten van het veen-
kanaal en de zwart geteerde houten topgevels van de turfgraverswonin-
gen aan weerskanten staken goor en smoezelig af tegen de lage, dwei-
lende regenwolken en hun gestadig in kringetjes verwiste weerkaatsing
in de vieze vaart, die daar lag als een gootsteen vol vettig afwaswater.
Een landschap van sintels en doorweekt onkruid, doorsneden door de
ene smerige natte veeg van de vaart, kaarsrecht naar het noorden.

"Godnogtoe, laten we er toch mee uitscheiden," zei ik. "Wat interes-
seert me dat nu? Ik ken het hier nu wel; ik ben die akelige vaart nu al
zo vaak op en af geweest, en ze loopt nog wel twintig kilometer door
- rechtuit rechtaan, met niets dan wat vieze verzakte huisjes met wat
waslijnen en kale lijsterbessen - verderop loopt de weg trouwens
dood, en kun je alleen maar langs de wallekant door de natte struiken,
en nbg een eindje verder is alles verzand en in elkaar gevallen. En dan
- op dit uur van de morgen, en met dit weer ... "

"Op dit uur, met dit weer," zei de droom. "Ja, op dit uur! Daar waren
de papieren voor: voor dit uur. Het is allemaal prachtig geregeld:" Als
gewoonlijk stond ze achter mij; iets naar links. Naar de stem te oor-
delen een pas of drie links achter. Ze laat zich natuurlijk nooit zien,
want ze is doodsbenauwd. Doodsbenauwd om te worden herkend be-
doel ik. Dromen zijn onder de schimmen en spoken precies wat de
kynologen bij de honden verstaan onder angsthappers ... Waak ik of
droom ik? Is het "kynologen"? Buitengewoon vinnig en agressief,
maar innerlijk zo bang als een haas. Ze zouden liever in een vergeten
hoekje lekker willen slapen dan bij ieder vermeend onraad als een
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kettinghond uit hun hok te moeten vliegen - voor zover de ketting
strekt ... Waar was ik? Ik ben nog niet wakker, ben ik wel? Het gaat
toch niet over honden?
Wèl wakker, ja. Zo was het: de droom stond achter mij, en de

kaartjes, de papieren waar zij het over had, liet ze mij ook duidelijk
zien, al had ze ze tussen duim en vinger van een lange witte glacé hand-
schoen, want men kan nooit weten - een hand en een pols zijn zo
licht te herkennen.
Twee kaartjes. Niets is in de slaap zo duidelijk als drukwerk en

cijfers, tenzij gezichten en ogen - maar die ziet men haast nooit.
,,Roelants, Schiedam" stond er op. Voor elk één kaartje, een slap kar-
tonnen kaartje, groezelig wit. Ze zaten met een perforatierandje aan
elkaar vast, nummers 13038 en 13039. Blijkbaar zijn ze strikt per-
soonlijk, en werden de droom en ik beschouwd als bij elkander te be-
horen; als wat men bij rondleidingen een "gezelschap" noemt. Het
gemeentewapen stond op beide, met daaronder INCLUSIEF STEDELIJKE
BELASTING.

"Ik hou de kaartjes," zei de droom, "want ik ken ze daar, en zo
hebben we de minste last." En zij vervolgde: "Straks rechtsaf, de heu-
vels in." Ik herinner me nu - of ik herinnerde mij toen, hoe moet ik
het zeggen? - het heuvellandschap: de hoogtelijnen waren bruin ge-
drukt op de stafkaart; om de twintig voet een slingerende lijn - mooie,
onregelmatig langs elkaar vloeiende golflijnen rondom een niet aan-
gegeven middelpunt: de top van zo'n heuvel denk ik. Maar dat was
een IJslandse kaart ... ,,Nee, een Ierse," corrigeerde de droom. Iers,
Iers, was dat zo? Ja, inderdaad: overal stonden die grappige Keltische
letters dwars door de graadverdeling.
"Het wordt toch nog behoorlijk weer," zei ik.Het is altijd wenselijk

om goede vrienden met een droom te blijven, en een kleinigheid kan
het hem soms doen: iets over het weer, of mag ik u even lastig vallen,
of "sorry" desnoods. Ze worden zo licht grof en onhebbelijk. Of erger:
ze maken zo licht misbruik van vertrouwen - ze hebben geen beroeps-
code, en ze zijn (willens en wetens geloof ik) in staat om iemand de
helevolgende dag of misschien wel de hele volgende week te vergallen
met het ophalen van vergeten dingen uit het verleden. "Oprispingen",
zei de droom, en ik schrok van het rare geluid dat zij maakte. Ik pro-
beerde op alle mogelijke manieren om onverwachts achterom te kijken,
maar dat lukt natuurlijk nooit. Het is een spel van kat en muis, en wie
is de muis? Het is anders, maar niet eens zo héél veel anders, dan wan-
neer je aan tafel zit, en met iemand tegenover je in gesprek raakt, en
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er staat dan zo'n vaas vol met van die witte zwaardlelies in het midden.
Witte? Ja, het waren witte. Anachronismen - ik mag ze niet, lelies
op de derde September. Onwaarachtige, indecente bloemen, en dan
moet men er waarachtig ook nog omheenkijken, want je kunt niet met
iemand praten als je haar ogen niet ziet. Keek zij links om de vaas
heen, en ik rechts? Of omgekeerd? Hadden wij beiden links gekeken,
dan had ik iets kunnen zeggen, maar nu kreeg ik een kleur, want het
was bespottelijk; men kan niet iets vertellen en tegelijk kiekeboe
spelen. Men kon dat toen niet, ik kon het niet; ik kreeg er een kleur
van. En wat had ik eigenlijk te zeggen? Wat heb ik te zeggen? Ik
schrijf nu al vrij lang, geloof ik, maar schrijf ik werkelijk, o[droom ik
te schrijven? Ja, straks is dit ruitjespapier blank gebleven, of het is
weer blank geworden nadat ik alles opgeschreven heb.

"Blozen is verrekt vervelend," onderbrak de droom het tijdloos inter-
val, en meteen waren de zwaardlelies verdwenen. Of zijn het tijlozen
geweest? Ik was blij dat zij de kaarjtes had gehouden, en de zaak be-
hoorlijk in de hand scheen te hebben. Toch voelde ik dat ik weer een
kleur kreeg: er waren vroeger allerlei dingen met me gebeurd, en ik
kan het niet goed hebben dat iemand over mijn schouder kijkt. Men
weet nooit wat ze daar in diezelfde richting kan zien.

"Bloempotten is niks," zei de droom. "Dàt geval was erg onbelang-
rijk, maar het volgende niet. Deze kaartjes worden niet voor niets ge-
drukt. Om die vaas kon je toen zogenaamd niet heenkijken, wat overi-
gens gemakkelijk genoeg wèl had gekund, maar bij die wegwijzer daar
zal ik je wat laten zien waar je nooit van je leven omheen kunt kijken,
onverschillig wat er achter zit." "Of wie", vervolgde ze na de.bekende
tussenpoos, die in de slaap niet in seconden kan worden uitgeteld. Wat
mij opviel- of moet ik zeggen opvalt? - is de strak gespannen, ge-
preciseerde wijze van formulering die die dromen ergens schijnen te
hebben aangeleerd. Wat of wie! Wat een schoolmeesterachtige zelf-
correctie! En die pauze van nadenken!

Intussen waren we aan de kruisweg.gekomen. Ik schrijf "waren",
omdat ook zelfs dit verhaal logisch in elkaar moet zitten, en omdat ik
moet vasthouden aan het denkbeeld dat ik het nu opschrijf. Als alles
volledig besproken en bekeken is, blijven ons ten slotte alleen nog de
beide bolwerken van taal en mathematica over, en men moet zich
's avonds niet te ver buiten de poorten daarvan begeven.

Op het kruispunt van de twee grintwegen,dat ik nooit te voren had
opgemerkt, staat een wegwijzer, die licht blauwgroen is geschilderd. Ze
stond er tenminste. De droom zei "zie je wel?" en ik antwoordde "ja!".
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Het is, of was, of zal zijn, een stalen H-balk met een spitse punt, en
daarop een klein, zuiver gouden harpje. "Echt Iers", zei de droom, die
nog eens wilde laten zien dat zij het bij het rechte eind had gehad, maar
ze vertelde me niet waarom er geen plaatsnamen en afstanden op de
armen waren aangegeven, en ik vergat ernaar te vragen, omdat ik sliep,
of schreef. Die paal staat daar maar heel smal en mager in de sopperige
woestenij, maar de zon kwam net door, en de harp flonkerde alsof ze
uit een gele diamant was geslepen. Het spreekt van zelf dat ik me de
motregen maar verbeeld had, en zo ook het veenkanaal, en de veel te
vroege morgen van de veel te late en te groezelige Novembermaand.
Bovendien was het geen November, maar April, zei de droom; het was
helemaal geen November geweest. "De kaartjes zijn van 23 April,"
merkte ze op over mijn linkerschouder, "het klopt". En ze wees met de
beide kaartjes naar een verder détail: een afgescheurd kalenderblaadje
met een grote rode 23, dat met een draadnagel op een half afgezaagde
boomstam was gespijkerd; zo'n boomstam als men wel ziet op die sur-
realistische aanplakbiljetten, waarop men wordt aangespoord om festi-
vals of tentoonstellingen te bezoeken.
Het ding dat de droom bedoelde toen wij het kruispunt naderden, en

zij het over bloempotten had - het ding waar men nooit van zijn leven
omheen zou kunnen kijken, onverschillig wat of wie er achter zat -
was natuurlijk de heuvel. De eerste en de hoogste van de zeer talrijke
heuvels van dit ondergeschoven achterland, dat ik me toch niet her-
innerde, en zelfs een ogenblik met achterdocht overzag, want men weet
in een droom soms even goed dat men droomt, als dat men tijdens het
schrijven van een brief merkt dat de brief geen effect zal hebben ...
De heuvel - een lange, zacht glooiende walvisrug van een heuvel,

een rustige ademhaling van het landschap, om Wells te citeren, maar
nu ben ik dus weer wakker, als ik citeer.
Die golvende heuvels daar, rechtsaf van de rf'chte turfvaart bij de

groene wegwijzer, zijn alle te samen, en zelfs stuk voor stuk in kleinere
bizonderheden, een weids en eeuwig en oneindig paradijs der rust. In
de dalen is het grazig en diepgroen; op de toppen liggen de strogele
halmen glad en glanzig in de richting waarin de tuimelende lentewind
ze ter aarde gebogen houdt. Witte en blauwe bloemen knikken en
wuiven op de zonnige hellingen; vlakke vegen van gele bloemen be-.
strijken het lagere grasland. "Het juiste woord is sedativum," zei de
droom. ,,Ik kon er niet zo gauw op komen. Het liedje geeft het beter
weer:

Die Sehnsucht du, und was sie stillt,
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maar sommige mensen denken bij zo'n landschap alleen maar aan
zweefvliegen, of aan souvenirs, en weet je niet - dat verhaal van
Somerset Maugham, dat je toen uit de leesbibliotheek hebt gehaald?"

"Dat was Freudiaans," zei ik met de toonloze, en toch tot in alle hoe-
ken van de kamer doordringende stem, die ons voor de discussie in de
halfslaap is gegeven. De droom zweeg, want van Freud heeft ze nooit
teruggehad: voor haar is die naam als het teken des kruises voor de
duivel.

Even ging het nu van een leien dakje; heuvel op heuvel af. We zagen
één man: een vent op een fiets, die ik een jaar of tien elf geleden eens
bij de passencontröle aan de Hoek had ontmoet. Hij reed daar nu op
die fiets in een geel polohemd en in een streepjesbroek met lakschoenen
er onder. Er waren dus wel fietspaden, al liepen er geen wegen naar die
stad waarheen de droom me wilde brengen - of wilde ze er eigenlijk
zèlf graag naar toe, met die kaartjes, die ze toch blijkbaar in de vóór-
verkoop had gekocht, en van wie? De heuvels zijn daar zo glad en
rond, dat we er maar overheen zweefden: rondom de heuvels en schuin
over de valleitjes - een wijze van voortbeweging die nog veel te wei-
nig wordt toegepast. "Dit is maar grensgebied," zeide de droom. "Ver-
derop zijn er helemaal geen wegen. Geen zandwegen zelfs, en ook geen
fietspaden." Ik herinnerde mij nu heel vaag dat de Stad in de Heuvels
doelbewust als onbereikbaar was geprojecteerd: als er straten bestonden
liepen ze dood in het dichte kreupelhout of in de uitgestrekte rietvelden
die haar isolement nog accentueerden. Communicatie met de buiten-
wereld was er nooit geweest, en ze lag ook voor de toekomst niet in
de bedoeling.

Sommigen zouden het marmer noemen, maar er is toch verschil.
Het is groenachtig geaderd. Groene aders in een gladde, licht blauw-

groene, enigszins iriserende en inwendig flonkerende steensoort. De
stad is bijna geheel van dit materiaal opgebouwd, waarvan ik de zachte
glans zou willen vergelijken met die van een zangvogeleitje, als men
zich dit tegelijk ook nog als half doorzichtig zou kunnen voorstellen.
Er is een Noorse gletscher, Bruarbrreen als ik het goed heb, die dezelfde
tint vertoont wanneer men hem op enige afstand ziet, op een zonnige
zomermiddag. En dan zijn er natuurlijk onder aan de basis van het
noorderlicht sommige plooien van die kleur ... "Geen slechte aquarel,
niet?" merkte de droom op. "Ze hebben hun waterverfkleurtjes goed
door elkaar liggen." Blijkbaar was ze kind in huis in de Stad in de
Heuvels, en precies op de hoogte van haar avantgardistische stedebouw-
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kundige snufjes: "Het idee is om wat zogenaamde atmosferische per-
spectief aan te brengen waar die vanwege de beperkte ruimte onmo-
gelijk kàn optreden. Ik bedoel het effect waardoor een bergketen aan
de horizon blauw lijkt. Ze proberen met die pastelblauwe stenen vèraf
te doen lijken wat in werkelijkheid heel dichtbij is - anders voelen ze
zich zo bekrompen. Daarom is alles blauwen groen en violet; de kleur
van verre Alpentoppen. Zelfs de trottoirbanden en de krantenkiosken.
Het grootste plein is nog geen twintig meter overdwars, en dan zijn het
nog yards ook, en wat de hoofdstraat betreft: nou! Laat je niet beet-
nemen door onbereikbaar verre blauwe horizonten, want het zijn maar
gewone dakgoten en schuttingen. Het is eenvoudig een onderdeel van
de ideologie van die mensen, en die komt in geen enkel opzicht met
de onze overeen."
Het ligt voor de hand dat er tOt op het ogenblik waarop ik dit

droom ... nee: het scheen me, toen ik het droomde, van zelf te spreken
dat er nog maar één straat van de stad was aangelegd. Er waren wel
zijstraten, zoals er ook zijstraten bestonden van de Admiraal de Ruyter-
weg toen die nog door de weilanden liep, maar ze hielden meteen aan
de hoek op. Nee: deze toch iets verder: ze liepen na een meter of vijftig
dood in een vreselijk donker woud van hoge kastanjes; een woud dat
er uitzag alsof het Noodlot zelf (men droomt soms dat dit bestaat, en
men ziet het zelfs in geschriften met name genoemd) daar een enorme
bosbouwproeftuin had aangelegd. Twee van die arboreta: aan beide
kanten van de hoofdstraat één, zo ver als die in beide richtingen strekte.
De kastanjebomen, in volle bloei, staan daar als groene donderwolken;
de dampende muffe grond eronder is zwarter dan een doorregende
sintelhoop, en het druipt er voortdurend van de laagste dode takken,
alsof het altijd November is en niet ineens April.
Het ergste in die zijstraten is de angst. Een laag en plat gewelf - de

kolkende en wervelende onderkant van twee evenwijdige zwarte on-
weersbuien, die zich nooit zullen ontladen, maar voortdurend dreigend
boven de bossen blijven hangen - ligt als een bazalten stolp over het
verschrikkelijke grensgebied ter weerszijden van de Groene Straat.
"Landbouwproeftuin van het Noodlot - Woud zonder Genade-

of gewoon "de suburbs" - wat zet je er in?" vroeg de droom, en in
één adem vervolgde zij: "Ik zou er maar gewoon "de voorsteden" van
maken - het lijkt erger dan het is, en als de droom gedroomd is, en het
verhaal àf, zullen ze je voor een onhandige, onzakelijke romanticus uit-
maken wanneer je te veel griezelt van de gewone stedelijke parken, en
een sprookjeswoud maakt van een volkstuintje." Goed. Het Woud zon-
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der Genade heeft dus weinig te betekenen; het is gewoon een goed aan
gelegd, goed aangeharkt en in de ideologie passend plantsoen, een
recreatieterrein, een uitbreidingsplan - een toekomstige suburb. De
laatste definitie kleurt me wel; alleen het woord al klinkt zo bedrukt
en beklemd.

De mensen in de stad, die voor het grootste deel uit de ramen hangen,
en hun kinderen tussen de trolleybussen laten spelen, hebben al even-
min terug van de zijstraten. Ik heb er tot nu toe (en ik schrijf nàg) ook
zelfs geen kind op een autoped een hoek zien omslaan. Niemand gaat
zo'n zijstraat in, want nog geen twintig meter verderop ligt de schaduw
op het asfaltdek, en daarachter kan men wel alles als onherstelbaar en
voor goed verloren beschouwen. In de hoofdstraat staat de hoge, felle,
bruingeel walmende zon maar een streepje af van de rafelige rand van
de lage donderbuien. Zijwaarts hangt de duisternis. Het is niet de gru-
welijke, wrede duisternis van de praehistorie, noch het gore, kleur. en
hopeloze schijnsel van een met spanning verbeide dageraad, maar de
hele ellende van die ene schaduwlijn die wij "heden" noemen, en op de
rand waarvan wij ...

"Een goede zin," zei de droom, "hoewel het aanzienlijk beter had
gekund." Schrijf ik al, of droom ik nog? Men moest eigenlijk Willink
er bij kunnen halen, zó vals, gemeen en loens is het licht in die stad
soms, en was het toen zéker. Voor geen honderdduizend gulden liep
ik zo'n zijstraat in; niet verder tenminste dan die slagschaduwlijn, die
hoogstens per dag een paar keer enkele meters vooruitschuift of achter-
uitwijkt, als om de zes uren de spoelsellijn op Texel bij vloed of eb.

Er zijn nogal wat busroutes in de Stad tussen de Heuvels - nee, er
zijn er héél wat. Ze lopen allemaal door die ene smalle hoofdstraat,
die men eigenlijk geen hoofdstraat kan noemen, want ze begint ergens
tussen varens, brandnetels en eikenhakhout, en aan het andere uiteinde
loopt ze óók dood in onkruid en sintelhopen, op een soort plateau, waar
krijtrotsen door de slordige vegetatie steken, en dat uitzicht geeft (als
men aan de rand ervan durft gaan staan) op een reeks groen met witte
stroomversnellingen in een bergkloof daaronder. Deze woest stromen-
de rivier wordt overspannen door een glinsterende, wit metalen boog-
brug, die ook al weer nergens heenleidt. Maar hieraan zijn de werk.
lieden nog bezig, en zij is dus nog ongeverfd.

"Ik zou me maar niet druk maken over de strekking van hun uit-
breidingsplannen," zei de droom bemoederend. ,;Ze zijn immer en
altijd bezig om die straat te verlengen. Weet je wat het is? Ze zoeken
naar een paar geschikte eindpunten voor die buslijnen. En misschien
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komen ze er ook een keer aan toe - als het tOt ze doordringt dat ze
toch èrgens moeten ophouden. Intussen zitten ze lelijk omhoog met
hun verkeer, zoals je zelf wel kunt zien. Het kan nergens weg, en dat
is een heel probleem voor de Raad:'

Een vreselijke gil vlak achter mij. "Godsàmme," riep de droom op
hetzelfde ogenblik, maar met mijn eigèn stem, zoals ik die een keer had
gehoord in een dictafoon van een kennis van me.

"Heb ik het niet gezegd? Nèt wat ik altijd verwachtte - zie je
niet?" En ze probeerde op de rem van het hobbelende en slingerende
droomvoertuig te gaan staan. Ik had haar nog nooit op dergelijke reflex-
bewegingen betrapt. Leuk, als een droom zelf ó6k eens schrikt. Ze was
al halverwege het dashboard, en ik zag héél even dat ze zich voor deze
gelegenheid in het mantelpakje van een busconductrice had gestoken.
Blijkbaar schoot haar gelijkertijd het risico van herkenning in de ge-
dachteri, en ze strompelde of viel dadelijk weer achteruit. Knap werk
was dat.

In de Stad in de Heuvels zijn alle bussen donkergroen geschilderd.
Het zijn natuurlijk dubbeldekkers, want ze moeten het buitengewoon
intensieve verkeer tussen de beide gezochte eindpunten langs die ene
nauwe straat verwerken. En ze zijn niet gestroomlijnd, maar hoekig en
vierkant, ten einde bij een opstopping goed in elkaar te passen. 0 hé
- ik heb het helemaal vergeten ... Men weet in slaap nooit wat eerder
en wat later komt. Vergeten te zeggen dat we nu op een van die bussen
zaten, bovenop en vooraan op een van die bussen van de eindeloze
processie. De andere bus - de tegenligster bedoel ik - scheerde nog
maar net langs ons linker voorspatbord. Ik kan me niet meer her-
inneren of het een bus was naar EIND of BEGIN, hoewel het altijd aan-
gegeven staat op de matglazen plaatjes boven de chauffeur en boven de
zijingang. De klap en het gerinkel die ik verwachtte kwamen niet, doch
het scheelde maar een haar of een meisje, dat op de trottoirband stond,
was door de andere bus voorover tegen het plaveisel gestoten en over-
reden. Die chauffeur had behoren te stoppen bij het groenachtige halte-
bordje - blauwe letters op zeegroen - en de onze trouwens ook, want
het is daar een van die kruispunten. Geen van die beide kerels scheen
het kind op de trottoirband ook maar een ogenblik te hebben op-
gemerkt.

Maar ik wel. De weg was zowat zes meter tussen de beide trottoirs,
yards dan altijd, en we passeerden het meisje misschien op een ander-
halve meter. Ze had vijf zilveren armbandjes om de linkerpols; hele
dunne, bijna draadachtige bandjes, en ze had daar ook een inktvlek
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ergens - op de rechter- of de linkerhand, daar ben ik niet zeker meer
van, en de droom blijkbaar evenmin, hoewel ik later - ja, het moet
wel later zijn geweest - meermalen heb geprobeerd om haar daarover
te raadplegen. Natuurlijk làter, maar de tijden zijn zo verward als men
droomt.

,,Kijk," zei de weer wat bijgekomen droom, "het kan niet hè, maar
toch is het zo." Het kind zal misschien veertien of vijftien geweest zijn,
eerder veertien dan vijftien, en het was ook zeker geen opvallende
schoonheid, of in enig opzicht bizonder, maar toen ze opkeek had ik
ineens een hol en duizelig gevoel - hetzelfde gevoel waardoor ik een
week of twee te voren was verslagen toen ik voor het eerst Schuberts
"Impromptu in as" hoorde spelen. Op een gramofoonplaat was dat, en
ze keken naar me, en zeiden: "Wat heb je? Je ziet wit!"

Ook toen dacht ik: "Dit is onmogelijk; iets dergelijks kan niet be-
staan." Het bestond niettemin, dat was niet te ontkennen; het was een
substantiële ebonieten plaat, met een etiket van een platenfabriek;
groen en donkerpaars. Misschien is dat impromptu niets bizonder.
Maar had Schubert dit kind gezien?

"Het kind en !de plaat horen bij elkaar," zei de droom, die altijd
klaar staat met een voor de ontwikkelde leek geschikte toelichting van
de situaties waarin ik mij onder haar rondleiding bevind. "Dlt kind
en dlt impromptu horen 'bij elkaar. Begrijp me goed; je moet niet
denken dat er enig causaal verband tussen beiden bestaat - ze horen
bij elkaar zoals twee getallen bij elkaar behoren." Inderdaad: de kaart-
jes, dat Wasook zo iets. 13038 en 13039, en dat perforatiestrookje ...
Is er causaal verband tussen twee toegangskaartjes? En is 39 een ge-
volg van 38?

"Je zou ook kunnen zeggen: twee aspecten van hetzelfde ding. Twee
van de ontelbare aspecten van hetzelfde ding ... Plato ... Ja, of je het
nu leuk vindt of niet .. ."

Dit intellectuele peil is natuurlijk voor een droom niet vol te houden;
ze voegde er in elk geval niets meer aan toe, en ik veronderstel dat ze
ook kort daarna verdwenen is, want ik zat overeind met een schrijfblok
en een potlood. Natuurlijk had ik alles ook heel goed kunnen onthou-
den zonder notities te maken.

Drie dagen later moest ik voor zaken naar De Cocksdorp op Texel,
waar een dragline moest worden gedemonstreerd en afgeleverd. Ik had
de auto genomen, en ik was zo ongeveer op tijd .in.Den Helder om de
boot van twee uur te halen. De H.B.S. in Den Helder is door de moffen
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gesloopt, maar dit was vóór de oorlog, en toen stond dat gebouw daar
nog, iets voor het kruispunt dat de Nieuwediepers de Kluft noemen.
Net op de trottoirband, ongeveer bij de fietsenrekken, stond een van
de leerlingen - dat denk ik tenminste - zo'n beetje nadenkend met
een boekentas heen en weer te zwaaien. Of ze nu van plan was om naar
binnen te gaan, of dat ze de straat wilde oversteken, was uit haar min
of meer afwezige manier van doen niet op te maken, en ik gaf dus maar
even signaal, want die kinderen zijn soms zo suf.
Wat dit kind nu weer stond te abstraheren of te visualiseren weet

ik niet, maar ze hield er in elk geval onmiddellijk mee op. Ze schrok,
en keek in de richting van de auto. Het was natuurlijk het meisje van
de bushalte in de Stad tussen de Heuvels. Iedereen zal zeggen dat het
tegen alle rede en logica ingaat, maar dan zal die logica een keer ge-
revideerd moeten worden, want daar waren de vijf zilveren armbandjes
om haar linkerpols - en het glanzende gele haar ... de terloopse, ver-
wonderde blik ... en de inktvlek.
En het impromptu klonk als een orgel in mijn hart, met zijn half

vergeten accoorden. Ik liet het rempedaal los. Beverig en ongerust
schakelde ik terug, en ik haalde de boot nog maar net.
Dit gebeurde, zoals ik zeide, drie dagen na mijn excursie met de

droom naar de enclave in haar heuvels, naar wat ik. de Stad in de
Heuvels noem en blijf noemen, al heb ik enig denkbeeld van haar
naam en ligging.

Het valt mij niet gemakkelijk vandaag om door te schrijven, al sche-
nen de gebeurtenissen los van elkander beschouwd niet abnormaal ...
Ja, ik haalde de Tesselse boot nog maar net op het nippertje: ze was
al een meter van de steiger, maar kapitein Duinker was wel zo vrien-
delijk om de machine even achteruit te laten slaan, en zo kon ik nog
overspringen. Onder mij één ogenblik - het ogenblik vóór het spron-
getje - de ijsgroene spleet tussen de planken en de railing: een brui.
sende stroom teruggeslagen schroefwater, waarin het schuim in hon-
derden draaikolken werd rondgeslierd en in de diepte getrokken ... De
auto had ik natuurlijk onbeheerd, en met het contactsleuteltje er nog
in, op de oude houten kade moeten achterlaten. Zeven uur lang draaide
het in mijn hersenen als een tol, terwijl ik eerst met die machine, en
latër met die mensen van de Waterstaat bezig was. Of zij eigenlijk eer-
der nièt mij. Als een bromtol, als een terugslaande scheepsschroef. Als
een gramofoonplaat misschien wel. Ten slotte was er whisky en een
soort spuitwater in zeegroene flesjes in De Cocksdorp - ik hèrinner
me de lichtgele, lichtblonde, bijna topazen kleur in mijn glas en de
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snoeren van koolzuurbelletjes haast even goed als de tinachtige ijzel-
glans van de takken en van de zilveren armbandjes - en daarna de
slaap, ditmaal gelukkig droomloos.

II

Er is inmiddels toch wel heel wat tijd verlopen na die droom, en ik
heb in die tussentijd ook heel wat geëxperimenteerd, al zou het kinder-
;:ichtigwezen om daarvan alles te vertellen, of niet, Parnassia? Meest
op Novemberavonden - helaas maar een twaalfde deel van alle
avonden ,en met zulke lange perioden van wachten - vlak voor het
inslapen, wanneer ik de koude regen tegen de ruiten hoorde kletteren
en de deur van de schuur heen en weer hoorde slaan. Er waren inder-
daadnachten waarin ik het in de toestand tussen waken en dromen
zonder hulp van buitenaf nèt tot de wegwijzer met de harp van topaas
kon brengen. Maar nooit verder. Probeerde ik verder te gaan, uitgaande
van het denkbeeld dat het iedereen vrijstaat te hallucineren zover zijn
eigen verbeelding reikt, dan kwam ik altijd op sintelwegen en walle-
kanten van andere veenkanalen terecht, die loodrecht op de hoofdvaart
liepen. Die werden dan steeds smaller; het landschap werd steeds groe-
zeliger, struikeliger, platter en wijder, de regen begon dichter te vallen,
en één keer eindigde ik in een storm van natte sneeuw, die bijna zwart
uit de lage wolken sloeg en me deed'huilen van woede en ergernis.

De droom bleek althans de eerste zes of zeven jaar hardnekkig on-
genegen om mij voor de tweede maal op weg te helpen naar de Stad in
de Heuvels ... Een stad, die zich (zo dacht ik) nu wel aanzienlijk zou
hebben uitgebreid, als men tenminste de Raad en zijn ingenieurs au
sérieux kon nemen. Wanneer het meisje er nog woonde - en ik kon
mij, gezien het isolement tussen de irreële niemandslanden van riet en
berken, moeilijk indenken dat zij naar een andere plek verhuisd kon
zijn - dan zou zij nu naar mijn schatting twintig of een en twintig
jaar oud moeten wezen.

Natuurlijk zal bijna iedereen in verbeeldingskracht te kort schieten
wanneer hij zich vóóraf een voorstelling moet vormen van iets dat hij
later subjectief als volmaakte schoonheid of raadselachtige onaards-
heid ondergaat - zelfs het beeldend vermogen van ons geheugen, dat
toch even perfect is als een goede carbondoorslag, laàt in deze bizonderè
gevallen ellendig veel te wensen over. En dit alles is toch geen gevolg
van verwàarlozing van onze capaciteiten op dit gebied - toch geen
gevolg van lack of training, Parnassia? Ieders leven is toch een aaneen-
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schakeling van proefnemingen in deze richting, niet waar? Althans het
mijne. Ja, na die eerste droom ...

Ik slaagde in zoverre, dat ik mij een vrij vage, vrij stabiele, en alleen
met veel concentratie in het brandpunt van mijn beeldend vermogen
te plaatsen voorstelling wist te vormen van het meisje, waartoe zich
nu het kind aan de' bushalte naar alle waarschijnlijkheid zou hebben
ontwikkeld: de terloopse blik schalks en misschien wel wat te be-
drieglijk-wijs, het vlasse haar in juist die 10k die men nergens ziet, de
gelaatstrekken mogelijk iets te veertienjarig, want de verbeelding is
wel zó ontoereikend dat zij zelfs met het normale tijdsverloop geen
rekening vermag te houden.

Dat ik het meisje zou weerzien, daaraan twijfelde ik geen ogenblik,
en ik wist dat zij dan wéér zo vlug en verwonderd, en zo nonchalant
veelomvattend zou opkijken. Waarom niet? Het zou haar ten slotte
maar één seconde kosten, en dan goed beschouwd nog dezelfde seconde
van zeven jaar geleden ...

Zeven jaar zal wel zowat uitkomen. Het was omstreeks deze tijd
dat de droom zich eindelijk eens de moeite gaf om mij een keer op te
wachten bij het verste punt van mijn eenzame pogingen om tot de stad
door te dringen: de groene wegwijzer met de topazen harp. Ze was
vriendelijker dan ooit - verdacht vriendelijk - draaide met een
schijnheilig aandoende openhartigheid nie,tom de zaken heen, en deed
heel aardig alsof er niets gebeurd was.

Ja, wàs er eigenlijk ook wat gebeurd?
"Een en twintig. Klopt. Elf April. Ik heb het voor je nagezien bij

Bevolking, ten dienste van een der gevallen niet genoemd in artikel 47
sub 5 van de Legesverordening - dromen zijn daarin niet genoemd _
dan is het vrij van zegel en andere kosten." Daar ging het weer heen,
over de zonnige heuvels en de groene plassen in de valleien. De stad
wàs enorm uitgebreid. De smalle hoofdweg liep met zijn slappe boch-
ten nu wel acht kilometer lang tussen zijn bleekgroene colonnades door
het flauw golvende heuvelland, en alles zag er, zoals ik eigenlijk wel
had kunnen verwachten, minder en minder reëel uit. Topzwaar, droom-
achtig, veeg en - op instorten. De laatste twee woorden ontglippen
me: ik zag de stad toen niet zo, Parnassia... Had ik het maar gedaan!
Neen, ik zag de stad inderdaad niet op instorten. Hoe zou ik ook, in
die ogenblikken van spanning over iets geheel anders?

De zijstraten liepen integendeel wel honderd meter verder door in
het verschrikkelijke woud ter weerszijden, dat overigens even donker
was als ooit te voren. De rafelige slagschaduw van beide stagnante on-
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weersbuien lag nog op dezelfde plaats, alsof ze daar op het plaveisel was
geteerd; ze was geen duimbreed achteruitgeweken, al had men de
huizenbouw al tot ver daarachter voltooid. Daar zat men bij kunstlicht,
waarvan de blauwgroene vlammen achter ieder raam en iedere balcon-
deur flakkerden.

Verkeerstechnisch en van stedebouwkundig oogpunt bezien was de
pseudo-traverse van de Stad in de Heuvels - de straat die ik hiervoor
de hoofdstraat heb genoemd, en zo zal blijven noemen - aanzienlijk
verbeterd. Het had te voren iets geregend, en het zwarte asfalt glom als
een natte donkergroene fles rode wijn. De trottoirs stonden vol nar-
cissen, die juist voor de tweede keer in bloei kwamen: de vroege soort
met een crocusachtig lichtviolet, de latere met een lichte tint aqua-
marijn. Beide soorten hebben geaderde of gevlamde bloemblaadjes, en
stuggere, meer lancetvormige bladeren dan de narcissen die ik kende.
Hier en daar was ook de thijm aangeplant; reukloze thijm natuurlijk,
want al leidt de reukzin ons soms de droom binnen, het is de eerste die
ons verlaat zodra het droombeeld goed op toeren en op kleur isgekomen,
Thijm en crocussen tegelijk ... Inderdaad, hele vegen van crocussen
ook, in het korte gras op de trottoirs, overal waar de ruimte het maar
even toeliet. En parnassia in hoekjes en gaatjes, want parnassia is even-
als thijm een bloem van de lente, een bloem die niet verandert of ver-
oudert, zij het ook dat ze buiten de Stad in de Heuvels gedoemd is om
in de herfst te bloeien.

Al waren de zijstraten vrij ver in de duisternis doorgetrokken (de be-
woners bereikten daar hun flats door een soort gang of tunnel, die op
de straathoek uitkwam), toch had de Raad de stad heel wat minder
verbreed dan verlengd. De spleet van fel geel zonlicht, samenvallend
met de maar nauwelijks gebogen hoofdstraat, was niet wijder gewor-
den. Het licht leek nog valser en gemener dan de vorige keer, en de
flarden van de lage roetachtige wolkenbanken turbulenter, maar dat
was een zaak die buiten de Raad omging; buiten de Raad, die het
duidelijk in de lengte had gezocht en niet in de breedte, gelijk men in
Twente zegt. In de hoogte? Ja: lage huizen met Saksische topgevels
waren door glasgroene étageblokken vervangen, en de hoofdverkeers-
weg lag er nu in al zijn komkommerkleurige doorschijnendheid toch
meer als een soort canyon dan als een vriendelijk slingerende dorps-
straat. Het asfalt heeft nog glimmende zwarte plekken, terwijl ik dit
schrijf, maar het zal wel opdrogen. Het heeft vanavond wat geregend;
ik hoorde de Meiregen ruisen in de bloeiende lijsterbessen vóór ik in
slaap viel. Morgen schrijf ik door,. ik ben nog niet geheel wakker.
Ofwel?
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Wat een bussen! Dezelfde logge vierkante dubbeldekkers van de
eerste keer; dezelfde eindeloze, rusteloze, dreunende colonne van het
eind naar het begin van de Groene Straat - elke bus met haar groteske
routebordje in het Gaelic, met haar balancerende conductrice op het
slingerende wenteltrapje, en haar grote, ruwe chauffeur - de gehand-
schoende handen om het enorme stuurwiel. Het aantal bussen was
zeker verviervoudigd, maar ongetwijfeld had men extra routes ingelegd
voor het feest; voor het kronings- of jubileumfeest dat men klaar-
blijkelijk juist bezig was te vieren. Een uitgelaten en uitbundig feest
van en voor de hele burgerij - zo'n feest dat in de kinderboeken een
half koninkrijk kost - een feest als Hans Andersen beschreef in de
Vliegende Koffer en beter nog in de Vuurslag; een festijn dat zeker
wel veertien dagen duurt, met volgeladen tafels, marsepein, gebraden
ossen en iedere avond groot vuurwerk. Maar het feest in de Stad tussen
de Heuvels was èchter, want een droom is werkelijkheid, en een
sprookje natuurlijk geenszins.
De droom was in het bezit van een groen met wit programma, en

wees mij daarmee op een oploopje bij een van de zogenaamde straat-
hoeken. Ik zeg "programma", maar het kan ook wel een persoonlijke
uitnodiging zijn geweest; in dat geval waarschijnlijk wel voor ons
beiden.1

Het is mij niet duidelijk welke persoonlijke of zakelijke relaties zij
in de enclave heeft - àls zij ze heeft. Ik weet dus ook niet hoe zij aan
haar gegevens komt, en evenmin of die wel voldoende betrouwbaar
zijn om er gevolgtrekkingen uit te maken. Zij trachtte wel weer, alsof
wij samen op de vloer met autootjes en blokkendozen speelden, aan mij

1 Ik heb nadien bij een vriend in Galway geïnformeerd of de woorden
Aiten Coic Braisleidi die er boven stonden, in het Keltisch enige betekenis
hebben. Hij schreef mij, juist voor het ter perse gaan van dit artikel, terug dat
aiten en coic door mij verkeerd waren gespeld. In een van de vroeg-middel-
eeuwse Ierse volksverhalen komt echter ten aanzien van de half mythische
hoofdpersoon, van wie hij de naam niet opgeeft, doch waarmee vermoedelijk
,,modest and demure Etain" is bedoeld, een zinsnede voor, luidende: "Is féidir
i aithint ar domhan ar a glice agus ar a luaithe dheineann si miongháire agus
ar na cuig bráisléidi atá timpal ar a láimh chli aid." De vertaling, zoals mij
die door Mr. te Galway werd verstrekt, is als volgr: "On earth she
may be recognized by her ingenuity and her quick smile, and by the live
bracelets round her left arm." De door mij op het papier - ten dele verkeerd
- gelezen woorden zijn "recognized five bracelets". Cóic is een verouderde
vorm van het moderne Ierse "eUïg" voor "vijf".
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uit te leggen waarom het verkeersprobleem niet kon worden opgelost,
en waarom men geen éénrichtingstraten kon aanwijzen, net of mij
dat interesseerde, en of ik zelfs in mijn slaap niet begreep dat in zo'n
eendimensionale stad geen enkel probleem voor oplossing, en ook geen
enkel conflict voor bijlegging, geen enkel misverstand voor ophel-
dering vatbaar is. Een stad zonder omwegen of parallelstraten, zonder
de mogelijkheid van distanciëring, omcirkeling of ontwijking, een stad
zonder bezinning, uitweg of laatste toevlucht, een stad als een muizen-
val, waarin alleen nog maar heen en weer mogelijk is wanneer ze is
toegeklapt. Een Groene Straat op een kier van zonneschijn tussen twee
onderwerelden; een nauwe slingerende doodlopende straat die van
begin tot eind is gevuld met bumper aan bumper voortrollende stomp-
snoetige trolleybussen in eindeloze opeenvolging.

De droom vertelde mij dit alles heel anders dan ik het nu opschrijf,
en misschien had ik de laatste regels dan ook moeten weglaten, Par-
nassia...

Ja, het was héél anders! We waren in feeststemming, de droom en
ik. Iedereen was in feeststemming. We vonden het buitengewoon ge-
zellig en vertierlijk, al die bussen, die vandaag twee lichtgroene vlag-
getjes voorop hadden en een hele sliert pastelblauwe wimpels langs de
leuning van de achtertrap. Overal woeien grijze en blauwe linten en
slingers; ze rukten aan antennes en telefoondraden, en klapperden van
de trolleys en vlaggemasten. Op de hogere gebouwen, tot bijna in de
wolken, stonden grote vlaggen strak rechtuit in de bovenwind, in het
opvallende zonlicht helder smaragdgroen tegen het roetachtig donker-
violet van het eeuwenoude onweer. Iedere daknok had haar vaan of
wimpel, een zachtjes kabbelende golflijn van lichtgroen schuim tegen
de diepere en donkerder wervelingen in de wolken. Er moeten aan
weerskanten wel duizenden van die lange puntige vanen gehesen zijn,
maar ik zag ze niet alle; ik zag alleen duidelijk wat zich ervan in het
zonlicht rimpelde. De meeste waren verduisterd door de schaduw der
wolken, en deze waren niet meer dan slingers olijfkleurig zeewier, in
een diepe schemering golvend tegen zwarte rotsen.

,,Net precies," zei de droom, die erin geslaagd was om boven op de
bus, vlak achter me op de tweede rij, een plaats te veroveren. Of mis-
schien geslaagd om mij op de voorste bank te schuiven, zodat zij er zelf
niet hoefde te zitten. Het was één van die bussen; ik weet niet meer
welke. "We treffen het iedere keer," ging zij met een onprettig aan.
doende uitbundigheid voort. "Volgend kruispunt, daar rechts van die
blauwe benzinepomp. Gewoon kijken en afwachten, anders niets. Het
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is maar eventjes, en het heeft geen zin om erover te debatteren; het is
nu eenmaal zo."
Het was zo. Er was natuurlijk weer een opstopping bij die absurde

zijstraat; alles zat vast, hoe gek het ook lijkt, want er gaat nooit iemand
in of uit, al zitten ze er achter hun tunnels met open ramen bij Bunsen-
branders en lasvlammen te schemeren. Deze opstopping was wel héél
erg; er waren evenveel bussen bij betrokken als er om zes uur door
Oxford Street rijden, en evenveel publiek als bij de bestorming van de
Bastille, of bij Holland-België.
Haar open auto kon natuurlijk maar nauwelijks in de opdringende

menigte vooruitkomen. Het ging inderdaad letterlijk duim voor duim,
en soms weer drie duimen terug. Ieder ogenblik hoorde ik het geknars
in de versnellingsbak tussen vóór- en achteruit, en het gegier van de
motor in de vrijloop wanneer de chauffeur het wéér moest opgeven.
Er was werkelijk geen doorkomen aan, zelfs voor die auto niet. Ieder~
een zwaaide en schreeuwde; ze drongen allemaal naar voren en werden
dan weer teruggeduwd, joelend en brullend en fluitend. Er zat een
golvende, canon-achtige cadans in dat rumoer. Niet het afgebeten stac-
cato van een te voren georganiseerd spreekkoor, want niet de menigte
was primair, maar iets of iemand anders, zoals de droom zou zeggen.
De cadans was slechts een achtergrond, een accompagnement.
"Dat niet eens," zei de droom, "het is maar een naam - en ze

schreeuwen hem allemaal door elkaar - kom dáár nu maar uit!" Het
wàs een naam. Een nadrukkelijke naam van vier lettergrepen, maar
welke? Thanasia, Aspasia, Fantasia, Parnassia? Nu ik voor de zoveelste
keer weer een achtergrond, een accompagnement, in die akelige Hol-
landse letters moet opschrijven, vervagen al mijn indrukken, en heeft
een in de slaap niet-opgevangen naam al even weinig te betekenen als
een alledaagse verkeersopstopping aan een fictief kruispunt in een ge-
droomde Stad in de Heuvels.
Zij was, op het groene lint aan haar linkerschouder na, geheel in het

wit gekleed. Een witte vlinder in een eeuwig groen lenteland. Een witte
vlinder, die niet zal fladderen, maar met gevouwen vleugels rust. Een
kleine vlek van wit zeeschuim aan de rand van een donkere maalstroom
- het enige witte rustpunt in een groenachtige stad, wit als een
Azteekse krijtpyramide in het oerwoud, wit als een spitse Noorse berg-
top boven kopergroene, langzaam levende, langzaam afbrokkelende
gletschers.
De achterbank van de open auto was onbezet. Zij zelf zat naast de

chauffeur, met de rechterarm op de rand van het portier leunend - een
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arm die zelfs in die nauwe kier van roestige zonneschijn iets verbrand
was. De vijf armbandjes staken er enigszins dof, tinachtig tegen af,
en er zat deze keer geen inktvlek op haar pols. Wel was er een vlek,
maar die leek mij iets hoger te zitten, en ze was ook niet blauwzwart,
.als van verse schrijfinkt, maar bruinrood, als ijzerroest, of als een veeg
van die goedkope grondverf die wel door betonspecie wordt gemengd,
maar waarvan de naam mij niet te binnen wil schieten:!

In algemene trekken, als een reconstructie naar de mij bekende ge-
gevens, zag zij er precies uit zoals ik mij dat had voorgesteld: een
vriendelijke, blonde jonge vrouw, die rustig, met nu en dan een trek
van lichte spot - of was het kinderlijke verwondering? - om zich
heen zag. Maar zij had dat kleine, onvoorstelbare surplus aan realiteit
dat haar ophief boven alle producten van mijn gestabiliseerde en ver-
starde verbeelding: die lichte asymmetrie van háár lijntje hier, en háár
plooitje daar; die lichte bewegelijkheid om de mond en in de ogen die
alle verschil maakt: de gelaatsuitdrukking van het kind op de trottoir-
band, onreproduceerbaar op het stoffige scherm van mijn herinnering,
en slechts met de klanken van een bijna vergeten muzikale gril ge-
associeerd ... Een gril van wie dan nog?

Het kind op de trottoirband, nu met het glasgroene lint van de Stad
of de Staat neerhangend van haar linkerschouder, en gekroond met een
naam en een titel- de vierlettergrepige naam die ik nooit heb kunnen
verstaan, en nog steeds hoor weergalmen, of ik nu droom of schrijf.
"Het geluidsapparaat is inderdaad maar buitengewoon matig bij al dat
SOOrtfeesten," merkte de droom op, "en het slaat meestal helemáál af
wanneer het er net op aankomt. Ik zit zelf óók met die naam, want ik
wou hem óók wel weten." Men moet deze dingen natuurlijk maar
nemen, al weet men wel beter Het zou tè gek zijn als zij die ver-
zwegen naam niet wist. Toch ik had nu de realiteit van wat ik het
surplus noemde - of het surplus dat het eigenlijke wezen vormde -
in mij kunnen opnemen; nu voor altijd, dacht ik - en waarom dan de
naam niet? De melodie hoorde bij het meisje, had de droom mij ver-
zekerd, en het meisje bij de melodie. Nu de naam nog •.. Zou die nu
niet als derde gegeven het ongetwijfeld reëele verschijnsel kunnen
coördineren en voor goed vastleggen - voor mij?

Het is onprettig om zulke dingen van vreemden te weten te moeten
komen, maar gelukkig kende ik de conductrice van deze bus - opper-
vlakkig - omdat zij taartjes en bloemen rondbrengt in Kai Song,
tegenover de K.L.M. "Wat is dat voor heisa eigenlijk," vroeg ik, "en

1 Geen wonder. De aannemers noemen ze dodekop. (Noot bij de correctie).
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wie is dat in die auto? Waar gaat het over? Gaat het om háár, of
om wat?"
"Wij zeggen prinses: kunt u ook zo noemen," antwoordde het

vriendelijke gele meisje in het grappige onbuigzame dialect van de
Stad in de Heuvels, en "ping" ging het belletje, terwijl ze een ster in
mijn kaartje knipte. "Vandaag stemmen. Voor haar. Ligt voor de hand.
Wie dan - hoe zegt u - wie anders? Wie anders bedoel ik."
Ja, wie anders? De opmerking van de al weer snel verdwenen Chi-

nese was waarschijnlijk uitsluitend politiek-propagandistisch bedoeld
(al was het dan ook mosterd na de maaltijd, want de candidate wàs al
verkozen ... ), maar ik vond ze ineens een nieuw licht werpen op alles.
Wie anders? De rest was niks. Lag voor de hand. De hele Stad in de
Heuvels had niets te betekrenen. Zelfs de heuvels niet, de wegwijzer
niet, noch de stalen brug, noch de groenachtigheid, noch de kaartjes.
Ik schrijf morgen verder.

Ja, als deze mensen nog enig gezond verstand bezaten, moesten zij
deze Thanasia of Parnassia, of hoe ze mocht heten, wel als prinses ver-
kiezen, zodra zij tot de leeftijd van een schalks en vriendelijk oordeel
was gekomen. Op deze elfde April negentien honderd en zoveel. Wie
anders? Als er een andere in die enclave was - nee: had kunnen zijn
- dan had de droom me die wel laten zien, want daar zit zij voor. Eerst
bij een andere bushalte, en later bij een andere verkeersopstopping,
want die zijn er genoeg. "Juist," bevestigde de droom. "Er zijn geen
alternatieven. Er is nooit wat anders en er zijn nooit anderen. Er is er
altijd maar één - gelukkig!" Inderdaad, het spaart conflicten, dat
men bij een zogenaamd kruispunt altijd maar één kant kan opgaan, en
men bij een zogenaamde stemming altijd maar één allang beschikte
prinses kan aanwijzen ... Intussen hoor ik nu - want ik geloof dat ik
dit ook weer op een schrijfblok in bed noteer - opnieuw het gerommel
van de massieve rubberbanden van de bus op het ongelijke asfalt, en
het gebulder van de violetgeverfde luidsprekers aan de zeegroene
trolleypalen - voor de helft van de tijd onderbroken door hikken en
krassen, en door het irriterende snerpende geluid van vonken over losse
contacten. Alleen toen de bus stopte bij de pseudo-Keltische trilithon,
die doorgang geeft tot de allerergste zijstraat naar de monsterachtige
stedelijke kastanjeplantsoenen, ving ik iets op van de nationale muziek
van deze bewoners van de Stad in de Heuvels, al was ze ook bekrast
met loodrechte griffels van atmosferische storingen, en doorvlaagd en
weggeblazen door de hier altijd doorstaande lentewind.
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"Volkslied," lichtte de droom toe. "Land of Hope and Glory, is het
niet?" Neen, het was het Impromptu in as, lelijk weergegeven ditmaal,
maar krampachtig ontroerend toch weer. Impromptu? Ik geloof niet
erg aan improvisaties. Het lijkt me eerder toe, dat alles net als een
carillon of een pianola van te voren zorgvuldig "gestoken" is. Maar
als dit waar is, dan soms ook de verheffing van jou, Parnassia? Ik kan
het niet geloven ...

,;Zo," zei de droom, "het zit er weer op. Ik ga niet helemaal meer
mee. Je vindt het wel, niet? Bij de wegwijzer linksaf, en dan zie je het
kanaal vanzelf:'

Na het stoppen van die bus bij die stenen POOrtherinner ik me hoe-
genaamd niets meer van dit tweede bezoek aan de Stad in de Heuvels.
Het moet wel tussen 1940 en 1945 zijn gevallen, want ik weet nog heel
goed dat ik kort daarna op het denkbeeld kwam dat ik beter een tijdje
kon onderduiken: de SD vertoonde een zekere belangstelling in de
buurt van allerlei configuraties die ik tOt dusver als zeer nette particu-
liere aangelegenheden had beschouwd. Een dergelijke vacantie was
heel normaal in die dagen, zoals men zich zal herinneren. Ik bracht
eerst - heel rustig en met een hoop lectuur - een week of wat door
als een "bizonder interessant geval" in de psychiatrische kliniek bij
Eemnes-Buiten - die grote kliniek waarvan mijn oude schoolvriend
Zijlstra toen geneesheer-directeur was, en die daarom in zekere kringen
een discreet rondgefluisterde renommée genoot, te vergelijken met die
van een speelhol of opiumkit in de dagen des vredes.

En daar zaten we dan in een paar dekstoelen - de tweede avond
geloof ik - voor de zijingang op de grote grintvlakte, die daar al even-
als bij andere soortgelijke instellingen (mogelijk ter versterking van
het therapeutisch effect van havermout, ethiek, sjoelbakken, zang-
avondjes en luminal) rondom de hoofdgebouwen was geprojecteerd en
ook werkelijk aangelegd. In deze grintvlakte lagen enkele peer- en
kommavormige bloembedden met geraniums en heliotropen, en ook
de aanplanting van hortensia's, mahonia's en radijsboompjes was niet
vergeten. Verder was er enig uitzicht op de Eempolders en hun strakke
kale IJsselmeerdijk. Ik was hier wel heel ver weg van de gekozen
prinses, van haar onvoltooide Stad in de Heuvels en van alles dat daar-
mee te maken had of ooit zou kunnen hebben. Als bizonder interessant
geval was ik bovendien erg gepreoccupeerd met het vervelende gedoe
van de Grüne Polizei, en met de dingen die de onontwikkelde leden
daarvan misschien zouden kunnen vinden of zèlf bedenken. De droom
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zèlf - die lag natuurlijk rustig te slapen. Vermoedelijk in een van de
rommelkamers van het gesticht, als die tenminste niet door andere
interessante gevallen waren ingenomen.
Alles ging hier heel geregeld, en dat moet natuurlijk ook: rust en

een doelmatige dagindeling zijn voor iedereen in zo'n kliniek een eerste
vereiste. Eerst kwam er een stelletje patienten het grint aanharken: een
stuk of zes groezelige ongeschoren imbecielen in hansoppen en op
klompschoenen. De zogenaamde rustige patienten denk ik, maar het
kunnen natuurlijk ook gewone onderduikers zijn geweest, want Zijlstra
had van alles, en de meeste curieuze gevallen waren na het een of
andere gefingeerde verkeersongeluk met een stuk of vier wèlomschre-
ven psychische traumata (hielp het een niet, dan toch wel het andere)
van de berm van de weg opgepikt. Uit de aard der zaak zonder papieren.
Of met hele mooie.
En daarna kwam het meisje van de bushalte. Zij stak schuin het

grintperk over, en verdween achter de hortensia's. Haast vóór ik haar
had opgemerkt. Dit waren van die lelijke blauwe hortensia's, die zo
onaanzienlijk bruin uitbloeien, en dan in November in elkaar zakken.
Zij zal twintig of een en twintig zijn geweest, maar men kan verpleeg-
sters - en dat was zij nu en hier - moeilijk naar leeftijd rubriceren;
ze zijn zo sexeloos in haar stijf gestreken uniformen - goddank!
Ik miste eigenaardig genoeg voornamelijk het groene lint dat zo

glorieus en triomfantelijk van haar smalle linkerschouder had gewap-
perd toen ik haar de laatste keer aan de kruisweg in de Stad in de
Heuvels had gezien. Voor het overige ...
Zoals ik zei, stak ze schuin het grint over, passeerde me als de drie

keren te voren op een meter of twee - ik zag nu voor de eerste keer
dat de dofheid van de armbandjes toe te schrijven was aan een SOOrt
ingekerfd ruit- of krulpatroon :..- keek niet op of om, en verdween als
ieder normaal of abnormaal visioen. Ik heb het nooit prettig gevonden
om gezellig en openhartig over allerlei dingen te praten buiten de
weldadig simpele en primitieve omgeving van mijn dromen. Zijlstra
was een bovenste beste man, en een extra goed Nederlander, maar hij
had met mijn privé droomleven geen lor te maken, al zat ik toevallig
om nationale redenen nu eventjes in zijn gekkenhuis. Een dag of wat
vroeger of later, en hij had misschien achter mijn tekentafel mogen
zitten. Zeg zelfJ Parnassia: heb ik het goed of niet - men hoeft toch
niets te zeggen, wel? Men hoeft toch nóóit iets te zeggen? Zeg zelf, jij
die zwijgt in mijn dromen: stoor jij je aan de ethica? Ben jij open-
hartig? In godsnaam, nee toch? We zijn toch getallen, Parnassia,we
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zijn toch getallen? Getallen met een wapperend lint van een smalle
schouder - getallen in de hoogtelijnen van je heuvels - getallen van
de dagen en nachten, getallen en cijfers op de routeborden van de
trolleybussen, cijfers op de kaartjes, cijfers en letters die ik allemaal
moet opschrijven ...

De vorige regels zijn onbelangrijk. Ik mag ze echter ter wille van
mijn rapport evenmin schrappen als één andere zin, of zelfs één ander
woord van deze notities. De verpleegster keek niet op of om, zei ik.
En: al was Zijlstra een goed vaderlander, ik kon toch zo maar niet met
mijn verhaal voor den dag komen, dat niets met goed en ook niet met
fout of kwaad of verkeerd te maken heeft. Misschien zou hij me wer-
kelijk, zou hij me ècht gehouden hebben als hij het had aangehoord, en
me op zijn electrische Stoel of aan het sjoelbakken hebben gezet, en
grote houten lepels porridge gevoerd, of rauwe vitaminencomplexen,
of barbituurzuren. Ik zei dus alleen: "Is dat de hoofdzuster, die in het
wit? Of stuur je er 'savonds nog een rond om te kijken of de lui je niet
op de loop gaan? Tussen twee haakjes, gaan ze er wel eens van door?"

"Die in het wit? Er is hier geen in het wit; ze dragen hier geen wit,
enkel lichtblauw. 0 ja, dat is waar: dit kan wel wat verschoten zijn -
we hadden voor haar alleen nog maar wat afleggertjes, want ze had
natuurlijks niks bij zich, en dàt spul wordt op den duur haast wit in
de was. Het is een meisje dit-of-datske van Andringa, daar ergens uit
Zweins of Deinum of daar in die buurt - Fries in elk geval, trouwens
dat kun je z6 wel zien. Dinges hier zegt altijd: er zijn verdomde lompe
onhebbelijke Friezen - en een hele hoop - en er zijn hele bizondere,
fijne, edele Friezen.Niks er tussen bedoelt hij; nou dit is dan een edele
Fries, of een Friezin eigenlijk. Hoofdzuster niet helemaal, maar toch
wel zo iets. Het ging toen over persoonsbewijzen, en ze kwam hier op
een avond in de regen, nogal ontdaan - niet zo héél erg trouwens -
achter op een fiets van een vent die ik wel kende. Het was weer zo'n
questie van lijsten met namen; ze gingen er ijskoud mee op reis in de
trein, die contacrmensen - staat ook wel leuk, dat wil ik niet zeggen,
zo'n heel notulenboek met adressen met] en P en 0 erachter - maar
dat kind was er weer bijna het slachtoffer van geworden, van dat ge-
organiseerde gedoe. Ja, die zuster die daar net voorbijging. Ze is semi-
arts, nogal erg vlug, en hier is ze dus dokter van Andringa, dat ligt
voor de hand. Ik dacht, laten wij nou ook eens deftig doen; je weet wel
hoe gek die moffen zijn op namen en titels; jammer dat ik niet van die
MIe lange kan bedenken. Nou ja, je weet ook hoe de zaken hier liggen.
Het is nu eenmaal geen gewone tent meer, al hebben we nog wel
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analytici en die boeken van Künkel en griesmeelpap, dàt niet - en
eens in de week een dubbel mannenkwartet van de Volksdienst. Een
beetje voorzichtigheid kan nooit kwaad, zeg ik altijd, want er zit hier
van alles letterlijk. Die lui in die hansoppen bijvoorbeeld, die met die
harken, dat zal ik je later nog eens een keer vertellen, en dan zul je je
rotlachen wie dat zijn. Maar het vervelendste is dit: we krijgen hier
ook allerlei getikte mensen uit Huizen en Laren en die plaatsen. Ge-
wone getikte lui, nogal wat N.S.B.-ers ook, en dat moeten we er alle-
maal maar tussendoor laten lopen - we krijgen ze eenvoudig van de
gemeentebesturen toegestuurd, en daar is niets aan te doen. Dus op
iedere vier bona fide onderduikers één zo'n gezellige spraakzame dorps-
idioot en dan nog één N.S.P.-paranoïcus, bij wijze van spreken. En als
je dàn de S.D. krijgt - nou ...
Maar dit meisje is aan alle kanten goed, we zouden eigenlijk niet

eens goed meer zonder haar kunnen nu. Ja ... inderdaad ... nu je het
zegt (hàd ik het dan soms gezegd?) ze is hier wel verduiveld goed op
haar plaats - wie hadden we er anders voor kunnen nemen?"
Ja, wie anders? Er zijn immers geen alternatieven. Maar Parnassia,

wat had ik met dit Friese meisje te maken? Het is toch gewoon toeval,
zo iets? En een gelijkenis is toch geen alternatief? En nog minder een
vereenzelviging, wel?

"Ik zeg, lopen ze wel eens weg?" herhaalde ik.
"Weglopen?" zei Zijlstra, "ik mag het lijden, god wat een jarige

dag als ze me allemaal wegliepen. Het is nou te laat in de avond, maar
morgen misschien - 0 jé, ik wou dat het waar was - wàt een misère,
wàt een rotzooi, en hoe lang zal dat nog duren? 0 ja, nou begrijp ik
het: je hebt zeker "Tar and Feathers" gelezen, maar je moet niet ver-
geten dat Poe zelf altijd van de wijs is geweest - trouwens zulke
dingen gebeuren hier niet in Holland, jammer genoeg."

Er was natuurlijk nog wel spiritus fortior, en Zijlstra wist ook lang-
zamerhand wel hoe hij die moest aanlengen. Zo spraken we over aller-
lei andere dingen, en gingen voor die tijd tamelijk vroeg naar bed.
Schreef ik dit toen op of nu? Ik lees alleen de laatste tien of twaalf

regels over - begrijp je me, Parnassia? - en hier ben ik alleen verrast
en verbaasd. Maar niet zo erg als toen in Den Helder en op Texel.
Alles lijkt me nu al veel normaler, en bovendien, zodra men aan het
abnormale gewend is geraakt is het niet langer abnormaal. Dat had
de droom mij al tot vervelens toe ingestampt.
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III

Het was een helse brand.
De stad stond ongetwijfeld aan alle hoeken in de fik. ,,Nee," zei de

nachtmerrie, "er zijn geen hoeken."
De kale kling van de heuvel stond zwart en scherp tegen de steile

bruinrode gloed. Verderop lag het hele landschap onder een vlak ge-
welf van walmende en wervelende roetwolken, waartegen dit rossige
schijnsel omhoog werd geworpen; !,oetwolken die nauwelijks de top-
pen der heuvelruggen klaarden, en alle natuurlijke perspectief verstoor-
den door het plat omlaagdrukken van de hemelkoepel tot op de in het
droomlandschap uiterst toelaatbare limiet.

"Brandende rubber," zei de nachtmerrie. "Alleen rubber geeft die
kleur aan de rook. Autobanden en dat soort dingen; je weet het zelf
wel van de paasvuren - ontzettend smerige zwarte rook geeft dat.
Maar ruiken doe ik het toch niet - jij wel?" Nee, dat deed ik ook niet;
in slaap ruikt men niets - men zou in slaap kunnen stikken in rook,
in kolendamp ... Ineens dacht ik aan het meisje. Hoe kon ik haar aan-
wezigheid vergeten hebben? Zou zij ...

De brandende stad omspande hier meer dan de halve horizon. Ze
laaide en brulde uit alle open ramen. Wie wel eens een wespennest
heeft horen uitroken, en dan van die grote wespen die ze hier "warpen"
noemen, weet wat ik bedoel. Maar dit soms laaiende en dan weer half
gesmoorde geluid was als van een uitgezwavelde forteres van dronken
raketten en half dolle straaljagers.

Alles is verloren. Voor altijd. Dit komt nooic meer terecht... De
stad brandt als een teerton. Er is geen bijkomen aan, Parnassia! 0 God,
laat het uit wezen! Het is verschrikkelijk om in een droom zijn enig
bezit in roet en walm te zien opgaan. Haast nog vreselijker dan in
werkelijkheid, want uit de werkelijkheid is altijd nog een vlucht mo-
gelijk. Waarheen zal men echter uit een visionnair landschap vluchten?

,,Burgeroorlog," preciseerde de droom, alsof ze schuin achter me in
de bioscoop zat, en een tussentekst spelde. "Ze schijnt de citadel niet
te kunnen houden."

o God, waarom niet? Waarom nu juist weer deze citadel? Waarom
nu juist deze stad? Er zijn toch nog zoveel andere steden te verwoesten?
Of geef mij een andere gids, ergens anders - er zijn toch dromen ge-
noeg, en ontbreekt het die dan soms aan andere tijden en andere
ruimten?

De mooie, zo zorgvuldig vierkant afgewerkte trolleybussen - elke
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Opzichzelf een kunstwerk - lagen overal tegen de geblakerde onyx.
Gekraakt en verkreukeld, ondersteboven en opzij gesmeten. Gekanteld
en ineengedrukt. Glas en roet knarste achter mij onder de doffe voet-
stappen van mijn afschuwelijke begeleidster; een hoge gevel rommelde
in elkaar tot gruis en kalk, en schoot een vale wolk van rook en stof
laag over het wegdek. Dingen die ik niet wilde zien, maar die mij door
de droom stuk voor stuk werden aangewezen, lagen voddig en duister
tegen straathoeken en in portieken gesmeten. Hoog en ver door alles
heen het verschrikkelijk gedreun van het belegeringsgeschut en het
geknetter van het mitrailleurvuur aan de barricaden achter de brug;
de barricaden waarvóór de Blauwe Partij al op de eerste avond onder
een zee van kwikdamplicht alle borstweringen van de brug had ver-
gruizeld en weggeschoten. Ver onder de hoge overspanning lag, vaal
verlicht door de flakkerende weerschijn van de branden ter weerszij~
den, een paarlemoer kleurige open auto volkomen versplinterd tussen
de rotsen in de bruisende stroomversnelling, als een stukgetrapte schelp.
"Wit en groen is het schuim," zei de droom, "en het slingert en

zwiert als linten en sluiers. Hier valt het veenkanaal in de Layte - het
staat niet op de kaart; schrijf het even op, het kan misschien nog te pas
komen." .
"Spelt u dat Leete of Lethe?" vroeg ik, en trachtte tegelijk àm te

zien - nu in mijn wanhoop, want ik wist dat alles ten einde was
gelopen ... dan meteen ook maar recht in haar ogen - als zij die had ...
"Het wordt niet gespeld. Het heet maar mondeling zo. Of vroeger

tenminste. Bij die brug eindigt de stad .. ."

En eindigt de droom. Een week of zo daarna had ik toevallig een
vergadering in de buurt van die inrichting waar ik in '43 (volkomen
onnodig) was ondergedoken. Het leek me correct om mijn vriend
Zijlstra, zoals dat heet, nàgmaals te bedanken voor de destijds genoten
gastvrijheid. En zo zaten we dan weer voor het hoofdgebouw, in
dezelfde dekstoelen, en keken naar de hortensiabosjes, en de peer-
vormige heliotrope- en salviabedden, en naar de grintpaden, die alle
tegen een hoge houten schutting doodliepen, net als de zijstraten in
de Stad in de Heuvels tegen de donderbuien.
Ik vroeg ook eens even terloops naar het meisje Van Andringa, en

ik hoop voor mijzelf nog altijd dat mijn stem niet een beetje anders
heeft geklonken dan anders. Nu ja, wanneer dat zo was, dan zou Zijlstra
het in elk geval tàch niet gemerkt hebben. Die psychiaters raken op
den duur volkomen immuun tegen normale verschijnselen, als blozen
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en een vreemde manier van spreken - ze interesseren zich alleen maar
voor pathologische dingen: hinniken, en kwaken, en kraaien, en zo.

"Van Andringa? Van Andringa? 0 - van toen je hier laatst was ...
Nou, dat is niet zo'n leuk verhaal. Achterafbekeken is ze altijd wat
vreemd geweest, wat je uiterlijk niet zou zeggen. De anamnese is overi-
gens vrij onduidelijk hoor. Maar in elk geval begon ze na een paar
maanden hier van tijd tot tijd heel vreemd te doen, vooral 'savonds.
Wilde 's nachts een hele rij groene lampen op haar kamer hebben
branden, was erg angstig bij onweer en klaagde voortdurend over
brandlucht - het eten smaakte naar rubber en Dieselolie, en zo meer.
Enfin, om kort te gaan, ze heeft het niet kunnen houden; het eind was
dat we haar zèlf hebben moeten opnemen. Het was een rotavond, dat
kan ik je zeggen. Maar dat snap jij toch niet, jij met je tabellen en je
machines - bij jou klopt allees; hier klopt niets. Nou ja, het werd
natuurlijk de gesloten afdeling, achter de ster. Zo iets betekent voor
mij niet alleen een afscheid, maar bovendien ook nog een professionele
nederlaag ... Nu zit ze daar, in een lange rechte rij kamers in de buiten-
vleugel, met die gang er langs waar geen uitkomen aan is - er zijn
hier van die werelden op zichzelf - en daar hallucineert ze nu maar
over een stad die ze wil bouwen, over oproer en brand en burger-
oorlog ... Beweert tegen de andere patienten dat Eemnes-Buiten eigen-
lijk de onderwereld is, ,..- compleet met al die rivieren - Styx en hoe
heten ze ook weer? - maar die stad van háár van alle eeuwen ...
Jammer van het meisje. Knap, maar altijd wat onevenwichtig geweest.
En dan gaat dan zo in de krankzinnigenverpleging; ze zitten ten slotte
in een broeinest van waanvoorstellingen, en dat slaat dan soms over
als een brand. Het is niet zo gek dat ze gek worden; het is allemaal heel
goed causaal te verklaren. Dat houvast hebben we tenminste. "De
zelfs voor Onze Lieven Heer en de Duivel onneembare citadel van de
Rede," zoals mijn vader altijd zei. Waar of niet? Anders zou je zelf
gek worden."

Nadien heb ik niet meer van de Stad in de Heuvels gedroomd. Wel
van de vijf dofzilveren armbandjes die Parnassia had gedragen, of
althans van één ervan.

Het lag ergens; ik weet niet meer waar.

469



J. B. Charles

DON CAMILLO

De bleke priesters moeten God een gruwel zijn,
die alles heeft gemaakt en zag en zie
hij vond het goed, ook de hormonen,
maar hoedt u zeer voor de gebronsden,
de bruinen die wat met u drinken willen,
want achter lachende goedschikse ogen
houdt Franco wacht, Aristo, Bloed en Bodem -
evviva mussolini mamma mia zegen
het veldgeschut dat wij hier tegen
de zwarte abessijnen gaan v~rschepen
die de bezitters van aalie trotseren
en tegen de heilige geest verstokt
nog blijven ploegen met een ploeg van hout
en boven het kameel niet prefereren
de alfa romeo - wees vol van achterdocht
jegens de smeue kitsch van Timmermans,
zijn wijngaard van de lieve heer is 't land
van de SD-Gehilfen die uw bloed begeerden.
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E.D.G.I. Een Duistere Geschiedenis
Wanneer men steeds betoogd heeft, dat het nationalisme een over-

wonnen fase is, zou het lichtelijk ontmoedigend zijn indien men moest
ervaren, dat het nog steeds floreerde, terwijl het sinds lang onderkend
is als misschien de grootste bedreiging van de vrede. Maar het bloeit
dàn ook niet meer. Zien wij niet overal om ons heen, dat het natio-
O¥l eigen belang moet wijken voor internationale regelingen, poli-
tiek, economisch en - militair, ja vooral militair. Inderdaad, maar
het bedenkelijke en duistere van deze ontwikkeling is, dat het inter-
nationalisme, zo lang als een bijna onbereikbaar ideaal nagestreefd,
nu het aan verwezenlijking toe is, hetzelfde kwaad blijkt te dienen als
het nationalisme - niet de vrede is er mee gebaat, maar de oorlog.
Het duidelijkst uit zich die tendens in de E.D.G. Zij die juist van

een verdwijning van het nationalisme een verminderde kans op oor-
log hadden verwacht voelen zich wel zeer bekocht, nu zij gewaar-
worden, dat het z.g. internationalisme, dat bezig is het te vervangen,
moeilijk een andere uitwerking kan hebben, dan juist die kans te ver-
hogen. Want merkwaardigerwijze schijnen alleen de eisen van de
bewapening het nationaal behoud te kunnen doorbreken en elke be-
wapening immers verhoogt de kans op oorlog. Zij doet dit te meer,
naarmate zij effectiever is, en aangezien de E.D.G. blijkbaar de meest-
effectieve is, die men zich denken kan, verhoogt zij die kans uiteraard
in de hoogste mate.
Als men ziet hoezeer het totstandkomen van de E.D.G. op grond

van geheime ~ilitaire afspraken een karikatuur vormt van de open-
bare en democratische procedure, die de grondslag van een werkelijke
internationale eenwording zou moeten zijn, kan men bezwaarlijk an-
ders dan zich de dagen van Hitler herinneren, die ook het goed van
het socialisme in het kwaad van het nationaal-socialisme wist om te
zetten, dat een pseudo- en kwasi-socialisme was. Slechts de woorden
zijn een nuance anders. Nu gaat er om, het goed van het internatio-
nalisme om te zetten in het kwaad van een Europese Defensie Ge-
meenschap, die ook slechts een pseudo- en kwasi-internationalisme is.
Immers zij is niet Europees, haar defensief karakter kan wel bedoeld
zijn, maar wordt door niets gewaarborgd en van een gemeenschap
kan een militaire alliantie nooit meer dan de schijn hebben, al gaat
zij nog zo ver. Ja, hoe verder zij gaat, hoe groter die schijn en dus hoe
minder werkelijke gemeenschap.
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E.D.G. Wij menen het wezenlijke van wat hier gaande is het best
te vertolken door die letters te lezen als: Een Duistere Geschiedenis.

ED.G. II. Een griezelig plaatje
Ons parlement, dat zulk een haast heeft met het E.D.G.-verdrag,

dat het vóór het recès deze zaak nog in kannen en kruiken wou gieten,
is in fraai gezelschap. Men kan in Het Parool van 15 Juli een foto
afgedrukt vinden, waarop men de vroegere oorlogsmisdadiger Albert
Kesselring, sedert het vorige jaar weer op vrije voeten, als voorzitter
van de "Stahlhelm" op een podium ziet staan, waarvoor zich de stoere
knapen hebben geposteerd met laarzen, riem, hemd en starre blik,
die wij ons nog zo goed herinneren - zouden moeten herinneren. De
vroegere - en nu wellicht weer toekomstige - veldmaarschalk,
wiens naam, gekoppeld aan die van het Duitse hoofddeksel bij uit-
stek, de harten van deze knapen van nieuwe hoop doet trillen, be-
treurde het lange uitstel der Europese Defensie Gemeenschap. Als alle
parlementen in Europa hun plicht zo goed zouden verstaan als het
Nederlandse, dan zou de voorzitter van "Stahlhem" niet langer treu-
rig hoeven te zijn. En wie zou een Duitse roemruchte veldmaarschalk
niet graag weer een fris en vrolijk leger gunnen om de smaak van een
onverdiende nederlaag en enige jaren van gevangenisstraf uit te wissen,
als de kans geboden wordt met de gegarandeerd nieuwste en "nie-
dagewesen" wapens?

Het voorgeborchte
Te Voorburg is enige tijd geleden het plaatselijke blad "De Voor-

burgse Courant" onder zware druk gezet van R.K. zijde. Het blad
werd met ondergang bedreigd. R.K. middenstanders (60 à 70% der
adverteerders) zouden er niet langer in kunnen adverteren, R.K. lezers
geadviseerd worden het blad niet langer te lezen - indien berichten
en verslagen betreffende het Humanistisch Verbond (het zwarte
schaap der laatste maanden), de Vrijmetselarij, het spiritisme en ge-
boortebeperking, voortaan niet geweigerd zouden worden.
De Voorburgse gemeenschap van het Humanistisch Verbond be-

legde een vergadering, waarop humanistische voormannen en een lid
der N.H. Kerk, fel protesteerden tegen deze gewetensdwang en cen-
suur. Een drukbezochte vergadering, waàraan de grote en provinciale
dagbladpers de nodige aandacht heeft besteed.
Intussen schijnen de Voorburgse Katholieken wat ingebonden te

hebben. Vroegere lezers, die uit protest voor het blad hadden bedankt,
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ontvingen per circulaire de mededeling, dat het Humanistisch Ver-
bond weer berichten in mocht zenden. Solidair met de andere ver-
worpenen, heeft de Voorburgse gemeenschap van het Humanistisch
Verbond maar even afgewacht, of deze geweerde groepen ook weer
aan bod zouden komen. Van enig belang lijkt ook wel het feit, dat
Katholieke middenstanders nog al wat klanten hebben verloren, die
tevoren niet geïnteresseerd waren in de religieuze afkomst van de
koopwaar, misschien niet eens van hun voorburgje.

Het is verheugend dat zich ook enkele Katholieke stemmen ver-
heven hebben tegen deze censuur met bedreiging van broodroof. Maar
hoe heerlijk ware het geweest als de R.K. pers éénsgezind - en zit
de éénheid onze Katholieken niet hoog? - dit stukje Roomse drij-
verij straf zou hebben veroordeeld.
Voorburg of voorgeborchte is de plaats, waar volgens de R.K. leer

de zielen der rechtvaardigen van het Oude Verbond de komst van Chris-
tus afwachten. Maar Christus hield blijkbaar niet alleen halt bij Eboli.

Eisenhower's ogenblik van zwakte
"Met de electrocutie van de Rosenbergs zegevierde het recht." Zo

ongeveer schrijft de Amerikaanse pers, en velen schrijven het haar na.
Maar toch niet zo heel velen. Want in de ogen van vele anderen is het
recht, dat zegevierde,enkel maar het recht van de sterkste. En het is,voor
degenen die als bewaarders van het recht gelden, altijd een kwaad ding,
wanneer deze machtsfactor in het recht zo duidelijk aan den dag treedt.
Laten wij even in het kort samenvatten, waarom zo tallozen twijfe-

len, of hier recht geschiedde.
Allereerst omdat het bewijsmateriaal, nu de Rosenbergs tot het eind

bleven ontkennen, in de ogen van het publiek zo weinig overtuigings-
kracht bezit. De enige getuigenis, die werkelijk hout schijnt te snijden,
is die van zwager en broeder Greenglass. En algemeen is het gevoel, dat
deze man, die gebleken is zo een onbetrouwbare figuur te zijn, tè veel
persoonlijk belang had om de Rosenbergs te belasten om als geloof-
waardig getuige te kunnen gelden. Hetzelfde geldt voor zijn vrouw
Ruth Greenglass.
Dit is geen leke-opmerking. Blijkbaar achtten een aantal leden van

het Amerikaanse gerechtshof het materiaal, dat van de zijde van de ver-
dediging n0!i op het laatst werd aangevoerd om Greenglass' getuigenis
te ontzenuwen, zo sterk dat zij stemden voor een hernieuwd onderzoek
in een revisie-proces. Nu het revisie-verzoekmet zo een kleine meerder-
heid werd afgewezen, laadt een President, die weigert gratie te ver-
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lenen, wel een heel zware veranrwoordelijkheid op zich.
Maar er is nog veel meer. Er is bij velen rwijfel gerezen aan de objec-

tiviteit van rechter Kaufmann. Tot de executie kàn men deze rwijfel
afdoen met een hooghartig beroep op de onkreukbaarheid van de Ame-
rikaanse rechters. Dit is nu niet meer mogelijk. Want de motie van
Senator Wheeler, in de Senaat ingediend tegen rechter Douglas, is een
ontstellend bewijs van de druk, die in deze zaak is uitgeoefend op de
rechters - al is het slechts de druk van de onbestemde vrees voor on-
aangename gevolgen en op zijn best veel "soesah" bij een houding, die
door de die-hards zou worden afgekeurd. Dat rechter Douglas de moed
zijner overtuiging heeft getoond, door tegen deze druk in te gaan, be-
wijst niet het tegendeel; evenmin, dat de Senaat tenslotte rechter
Douglas heeft vrijgepleit. Een land, waar er uitzonderlijke moed nodig
is om voor zijn overtuiging uit te komen, mag niet verwachten dat men
in het buitenland de objectiviteit van zijn rechters als vanzelfsprekend
aanneemt. De mogelijkheid alleen al, dat een rechter voor de Senaat
gedaagd kan worden, maakt hem onvrij.

Maar er is nàg meer. Gesteld, dat de Rosenbergs de geïncrimineerde
feiten inderdaad hebben bedreven. Verdienen zij dan de doodstraf?
Zelfs juridisch is er blijkbaar rwijfel mogelijk. Drie rechters, waaronder
Douglas, rwijfelden metterdaad en verlangden nader onderzoek naar de
vraag, of de door rechter Kaufmann aan zijn beslissing ten grondslag
gelegde wet in casu toepasselijk was. Alweer een reden om gratie te
verlenen.

Maar alweer: gesteld dat het vonnis juridisch "in orde" was. Was het
moreel veranrwoord, de Rosenbergs ter dood te brengen wegens land-
verraad voor een feit, dat, toen het gepleegd werd, een heel ander karak-
ter droeg, daar de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie toen bondgenoten
waren? Is het geoorloofd, achteraf de beoordeling in het licht van de
koude oorlog toe te passen op feiten, gepleegd voordat deze koude Oor-
log was uitgebroken, en de anti-rode hysterie anno 1950 als maatstaf
te nemen voor gebeurtenissen anno 1945?

En dan misschien nog het ergste: de tot het laatst volgehouden
chantage, waarbij, via speciale telefoonleidingen naar de gevangenis,
de Rosenbergs gratie werd beloofd als zij maar wilden praten en namen
wilden noemen.

Van rweeën één. Of zij waren onschuldig. Dan konden zij geen
namen noemen, zonder te liegen en een smerig spel met regerings-
autoriteiten mee te spelen om de anti-rode hetze nog feller te doen
oplaaien ..
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Of zij waren "schuldig". Maar dan waren zij dit uit overtuiging, en
niet, zoals Greenglass, om geldelijk gewin. En dan doet het er weinig
toe, of zij dit waren uit communistische overtuiging, of uit overtuiging
dat een Amerikaans atoom-monopolie de vrede bedreigde en een ge-
deelde kennis van het atoomprocédé de vredeskansen vergrootte. De
eis van verraad, die aan hen in deze crue vorm werd gesteld, verlaagde
de Amerikaanse regering in de ogen van de wereld.

De Rosenbergs zijn, hoe dan ook, sterk gebleven. Tot het laatst toe.
Zij zijn sterker gebleken dan de Amerikaanse regering. Het was ten-
slotte nièt het recht van "de sterkste", dat zegevierde. Want Eisenhower
heeft, door zijn daad, of beter door zijn nalaten, door zijn gebrek aan
moed, zijn positie verzwakt.

De laatste weigering van het verzoek om gratie was, voor Eisen-
hower, wel een zeer zwak ogenblik.
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ALPHONS DIEPENBROCK, Verzamelde
Geschriften. Het Spectrum, Utrecht-
Brussel. 1950.
Bij zijn leven placht men Diepen-

broek te zeer te beschouwen als een
classicus en letterkundige die ook
componeerde. Na zijn dood, sinds
zijn onvergankelijke roem als compo-
nist gevestigd is en bijv. niemand zich
meer verwondert dat zijn muzikale
scheppingen in een lange cyclus van
week tot week, zo juist nog beluis-
terd, uitgezonden worden, gaat men
omgekeerd vergeten welk een merk-
waardig auteur deze componist is
geweest, en hoe belangrijk zijn in-
vloed met name ook op letterkunde
en letterkundigen. Prof. Reeser heeft
in deze heuglijke uitgave de studies,
polemieken, korte stukken en bou-
tades van Diepenbroek bijeenge-
bracht, in samenwerking met Thea
Diepenbroek, en zij geven een be-
langwekkende kijk op zijn veelzijdig-
heid, doordat men de essays over mu-
ziek, zijn stukken over literatuur en
beeldende kunst (w.o. dat over Der
Kinderens Bossche wandschildering
(1896)) en zijn fel strijdbare stukken
tegen het gevaar van het Duitse bar-
barisme uit de eerste wereldoorlog er-
in bijeenvindt. Men kan er zijn over-
gang van Wagner naar Berlioz vol-
gen, maar ook valt eruit op te maken
welk een onopvallende en dan ook
weinig opgemetkte maar toch zeer be-
langrijke rol hij heeft gespeeld in de
kentering van de letterkunde na
1890 t-ijdens de overgangsjaren van
Nieuwe Gids op Taks Kroniek. Zijn
studie 'Melodie en Gedachte' die nog
in 'De Nieuwe Gids' heeft gestaan
(1891) is niet alleen een geniale worp
naar een muziekgeschiedenis in vo-
gelvlucht waarin hij de geest der
Europese cultuur langs de spiralen

der muzikale phasen ziet stijgen; het
is niet alleen, bovendien, een stuk
geschreven in een bloeiende, over-
volle, als met overhangende trossen,
en toch niet overladen geschreven,
barokke stijl, waarin de woordkunst
van de Tachtigers, evenals in het er-
op aansluitende 'Schemeringen', op
een zeer eigen en oorspronkelijke
wijze weliswaar ondergaan maar bo-
venalook verwerkt is: men kan er
bovendien in waarnemen hoe diep-
gaand zijn invloed moet zijn geweest
op zijn jongeren studievriend Herman
Gorter, met wien hij in zijn studenten-
jaren samen Nietzsche las en wien hij
Wagner voorspeelde. Gorters Wag-
neriaanse muziekverbeeldingen uit de
'Mei' moeten hierdoor geïnspireerd
zijn geworden. Hier vinden wij ook
die uitdrukking "de geest der mu-
ziek", over Wagner en Nietzsche
heen aan Beethoven ontleend, die ver-
volgens voorgoed zulk een diepgaan-
de betekenis voor Gorter zal krijgen
en, hoeveel meer visueel dan muzi-
kaal hij ook was, in geheel zijn ver-
dere poëtische oeuvre tot het aller-
laatst toe een essentiële functie in zijn
poëzie zal blijven vervullen, als de
beide vrienden, al was Gorter er na
zijn 'rood' wotden hem in wezen niet
minder dierbaar om, reeds vele jaren
uiteen zijn gegaan. De vriendschap
uit de tijd toen Gorters moeder diens
'Mei' VOOtDiepenbroek overschreef,
was in de diepste zin onverganke-
lijk, zogoed als die van Gorter en
Henriëtte Roland Holst; van ontmoe-
tingen of geregelde omgang hangt
dit niet af.
Diepenbroek heeft eerder dan zijn

tijdgenoten onder de schrijvers en
critici gezien dat een poëzie- en
prozakunst die zich geheel op de zin-
tuigelijke impressies toespitste, niet
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anders dan doodlopen kon, hij heeft
helderder dan enig ander Van Deys-
seis tekortkoming in dat opzicht aané
getoond en hij is de eerste geweest
die de tekenen van een nieuwe kunst
waaraan een ideëel streven een vaster
en dieper ondergrond schonk, ont-
dekte - beter dan Van Deyssel heeft
hij dat gezien - al bij het debuut
van Van Schendel in Drogon (1896).
In dat opzicht heeft hij naast Ver-
wey en onafhankelijk van dezen het
zijne bijgedragen tot de wording van
een zich eindelijk geleidelijk weer
meer vergeestelijkende kunst. Toen
die doorbrak, was zijn aandacht reeds
lang ook in wat hij schreef vrijwel
geheel op de muziek geconcentreerd.

De 'Verzamelde Geschriften', die
in tegenstelling tot de in 1923 na
zijn dood door Balthazar Verhagen
uitgegeven verzameling van opstellen,
naar één ervan 'Ommegangen' ge-
heten, zich veel verder dan de vroege
periode van zijn geschreven werk uit-

strekken, laten dit alles duidelijk zien.
Wij hebben hier voornamelijk een
ogenblik bij Diepenbrocks letterkun-
dige invloed stilgestaan, daar deze te
weinig beseft pleegt te worden -
men vergete daarom echter niet dat
deze collectie van betrekkelijk te hooi
en te gras, maar daarom niet minder
uit overtuiging en vaak uit overtuig-
de verontwaardiging geschreven arti-
kelen - want Diepenbrock 'greep'
alleen naar de pen wanneer het hem
te machtig werd - voor alles een
spannende kroniek van het muziek-
leven in Nederland uit het eerste
kwart dezer eeuw zijn, waaraan de te
laat erkende componist waarlijk heeft
geleden, zozeer dat de vlammen eruit
slaan en de kreten eruit opklinken.
Dit nog maar weinig opgemerkte
werk is bij al zijn onvermijdelijke,
schijnbare onsamenhangendheid een
der rijkste en markantste bundels be-
schouwingen die ooit in het Neder-
lands zijn verschenen. A. D.
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CASPER HÖWELER, Rhythme in vers
en muziek. Mouton & Co., Den Haag.
1952.
De tweeledige titel berust niet zo-

zeer op een rweeledig doel van dit be-
langrijke handboek: de betekenis van
het rhythme zowel in de poëzie als in
de' muziek na te gaan, dan wel op het
oogmerk door een vergelijking van
die, verschillende, betekenis het be-
grip van het rhythme in de muziek
te verhelderen; en dat wel, zoals de
schrijver in zijn Proloog zegt, door-
dat men in de taal-, resp. de versstudie
verder is 'met de begripsbepaling van
metrum en rhythme dan in de mu-
ziek waarin trouwens de accenten een
zo véél meer gevarieerd karakter ver-
tonen. Het is dus in dit boek om
muziekbegrip zo niet begonnen, in-
zover het eerste derde gedeelte een
versleer bevat, dan toch tenslotte te
doen. Dit neemt niet weg, dat de
schr. ook tot een verdieping en preci-
sering van de versleer tracht te
komen en daartoe nieuwe accent-
onderscheidingen en dienovereen-
komstige termen voorstelt. Bij dit al
erkent hij de onvermijdelijke subjec-
tiviteit in het verzen scanderen, welke
bij versanalyses inderdaad te vaak uit
het oog verloren wordt; een waar-
schuwing tegen doctrinaire toepas-
sing daarvan is dan ook ten volle ge-
motiveerd. Intussen lijkt het toch niet
juist bij deze poging tot revisie van
de versleer Verwey's heldere srudie
over 'Ritme en metrum', al heeft schr.
er waardering voor met het oog op
meer onderlegden, als inleiding zo
maar verwarrend te noemen; ook al
heeft hij dan m.i. gelijk in de correc-
tie op Verwey's bewering, dat men
Gezelles gedicht in korte regels: Ik
ben een blomme/en bloeie voor uw
aangezicht, ook wel in alexandrijnen

zou kunnen lezen. Gevaarlijk is het
dunkt mij ook om de voorlezing door
den dichter achter te stellen bij den
declamator wien immers ook bij de
gelukkigste stemmiddelen het inwen-
dig versbegrip meestal ontbreekt, met
name juist het begrip voor wat schr.
terecht, in duidelijk onderscheid van
het globale, niet-aesthetisch gevorm-
de gevoel, de aesthetische aandoening
wil noemen. Ook zou men scherper
geaccuenteerd willen zien, dat er meer
verschil dan overeenkomst tussen
poëzie en muziek is en dat men, waar
haast algemeen van 'taalmuziek' en
de 'melodie' van het vers wordt ge-
sproken, waarvan voorbeelden te over
bestaan tot bij Henriëtte Roland
Holst en bij Marsman, goed zal doen
dit als niet meer dan beeldspraak op
te vatten, want verder gaat de over-
eenkomst toch eigenlijk niet. Wat de
versmetra aangaat, maakt de schr. de
terminologie, vooral bij het eindrijm,
soms nodeloos ingewikkeld.
Zonder dat het de eerste doelstel-

ling is, levert dit boek toch in zekere
mate een bijdrage tot het begrip van
het verband en het onderscheid der
kunsten, een nog altijd te weinig
beoefende problematiek, maar het
meest zullen toch van de rechtstreeks
paedagogische opzet van dir werk
kunnen profiteren de musici, met
name uitvoerende musici, solisten en
dirigenten die hier zo menig tref-
fend voorbeeld kunnen vinden van
de onaantastbaarheid van het muziek-
kunsrwerk waartegenover men zich
veel meer interpretatieruimte pleegt
te veroorloven dan het in wezen toe-
staat, zoals immers zo menig 'motief'
- een zoals schr. aantoont onvol-
doende opgehelderde term - of the-
ma aan eigenzinnige tempowijzigin-
gen wordt blootgesteld die de waar-
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achtig dienende uitvoerende kunste-
naar zich niet aanmatigen kan. Het
zal zeker zodoende aanzienlijk kun-
nen bijdragen tot een nader, in de
uitvoerende muziekwereld vaak nog
weinig ontwikkeld zich rekenschap
geven van het wezen van het muziek-
kunstwerk, en door een betere oefe-
ning van het aesthetisch verstand,
volgens schr's terminologie, ook de
aesthetische aandoening kunnen ver-
diepen en daardoor de uitvoering van
het muziekkunstwerk van vele gewild
of ongewild onzuivere elementen be-
vrijden, zodat eindelijk de bedoeling
van den componist zelf vóór alles zal
worden gediend. A. D.

Kapt. R. P. P. WESTERLING,Mijn
mémo;,es, N.V. Ditg. P. Vink, Ant-
werpen-Amsterdam, 1952.
A. VANDERHOOGTE,Het laatste uur.
Een kroniek uit het na-oorlogse In-
donesië. Uitg. Contact, Amsterdam,
1953.
Twee kronieken uit het na-oorlog-

se Indonesië vragen onze aandacht.
Uiterlijk verschillen zij onderling
nogal wat. De schrijver van ,,Het
laatste uur" waarschuwt, dat de han-
delende personen uit zijn kroniek
volkomen fictief zijn, terwijl Wester-
ling de historische waarheid preten-
deert weer te geven. Van der Hoogte
- geen pseudoniem - is zich, ook
blijkens de titel van zijn boek, be-
wust, dat hij de ondergang van zijn
maatschappij - de samenleving der
koloniale Nederlanders - schetst.
Westerling verbeeldt zich, dat zijn
rol in Indonesië nog niet is uitge-
speeld, en dat hij geroepen is om
nog eens als de ratu adil, de recht-
vaardige vorst, terug te keren. Van
der Hoogte kan in de gebeurtenis-
sen, die hij beschrijft, alleen maar
stank en rottenis ontdekken; "de
Turk" probeert de onfrisse walm, die

ook uit zijn kroniek opstijgt, met een
flinke sprenkeling idealistische wie-
rook - een wierook, die vooral zijn
eigen persoon omgeeft - te verdrij-
ven.

Toch zijn beide boeken van één
geest: zij zijn vrucht van de kolo-
niale mentaliteit, die zich krampach-
tig verzet tegen de onherroepelijke
loop der gebeurtenissen. Zij vertonen
van deze geest elk een bepaald fa-
cet. Westerling poogt aan dit verzet
nog de schijn te verlenen van een
strijd vóór de Indonesische onafhan-
kelijkheid, en ,er, behalve een idealis-
tisch, ook een heroïek cachet aan te
geven. Maar hij slaagt hierin slechts
door een politiek onbegrip ten toon
te spreiden, een onkunde van alles
wat buiten zijn directe gezichtskring
ligt, waar het eind van weg is. Wie
pretendeert, een ratu adil over Indo-
nesiërs te wezen, moet toch op zijn
minst een minimum aan kennis be-
zitten over de levensomstandigheden
van dit volk in verleden en heden.
Maar volgens Westerling hadden "de
75 millioen inwoners van Indonesië
tot de tijd van de Japanse bezetting
nog nimmer honger gekend" (blz.
122). Wie kan schrijven, dat Sukar-
no zich na de Japanse capitulatie
"in de omgeving van Batavia ver-
borg", daar door een groep commu-
nisten en enkele studenten werd op-
gespoord en ,,met een kris op zijn
keel" moest toestemmen de Repu-
bliek te proclameren, geeft blijk op
zijn allerbest de klok te hebben ho-
ren luiden. Is Westerling's relaas al-
thans betrouwbaar, wat zijn eigen be-
levenissen betreft? Twijfel hieraan
bekruipt ons, wanneer wij zijn snee-
rende passage over de "fantastische
beschuldigingen" tegen Sultan Ha-
mid op blz. 264/5 vergelijken met
wat uit diens proces intussen met
zekerheid bekend is geworden. Niet
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alleen heeft de Sultan in een open-
baar en uiterst correct en conscien-
tieus gevoerd proces de plannen tot
een aanslag op het kabinet ten volle
bekend, maar bovendien is daarbij
aan het licht gekomen, dat Wester-
1ing van die plannen allesbehalve on-
kundig was.
Maar dit wil niet zeggen, dat

Westerling' s relaas even gefingeerd
is als dat van Van der Hoogte. La-
ten wij aannemen, dat zijn geschied-
verhaal aan dezelfde gebreken lijdt
als iedere geschiedschrijving door
een medespeler in de gebeurtenissen,
die hij beschrijft; aan dezelfde soort
verwringing als op zo meesterlijke
wijze wordt uitgebeeld in de Japanse
film Rashomon, waar de "objectieve
waarheid" verborgen blijft achter
vier tegenstrijdige geruigenverklarin-
gen. En dan weten wij ook, op wiens
geruigenis het geschiedverhaal van
de Turk het ~eeste lijkt: op dat van
de bandiet Tajomaru, in zijn zelfver-
heffing, in zijn aan de puberteitsja-
ren nimmer ontgroeide roversroman-
tiek.
Van der Hoogte's kroniek lijkt, op

het oog, critischer en intelligenter. In
zijn boek vindt men niets van valse
romantiek, niets van zelfverheffing,
niets van een idealisering van de Eu-
ropeaan in de tropen. Men vindt er
zelfs hier en daar een zwakke poging
om een. filosofische toets aan te
slaan, al komt deze slechts zelden uit
boven wijsheden als: "De vrouw is
chaos; zij is op haar best kuis-on-
ruchtig en wulps-kuis; zij kent geen
verantwoordelijkheid gelijk de man
die kent, omdat zij anders geaard is."
Zijn boek wil een démasqué zijn

van de na-oorlagse koloniale Euro-
peaan, in al zijn platheid en mach.
teloosheidachter de uiterlijke schijn
van waardigheid en idealisme. Maar

zijn boek mist de voor dit démasqué
onontbeerlijke vleug van dieper
doorzicht, doordat de schrijver geen
afstand heeft kunnen nemen ten op-
zichte van de verschijnselen, die hij
wil hekelen, en in zijn levensbeschou-
wing even negatief schijnt als de om-
geving, waar hij deel van uitmaakte.
Een belangrijk symptoom hiervan

is, dat de Indonesische vrijheidsstrijd
voor hem, de gewezen openbare aan-
klager, evenals voor Westerling, vrij-
wel uitsluitend bestaat in de moord-
lustige en wrede activiteit van ben-
den. Men mist bij hem zelfs iedere
aanduiding, dat dit soort excessen nu
eenmaal inhaerent is aan een revolu-
tietijd, en dat wandaden van weers-
kanten plaats vonden. Zou Van der
Hoogte nooit van een zekere Wes-
terling hebben gehoord?
Alleen in enkele passages over de

guerrillaleider Raden Abdoul Kahir
en zijn charmante vrouw komt even
nog iets van een besef naar voren
dat de gebeurtenissen na '45 niet uit-
sluitend een negatief aspect hadden.
Had de schrijver werkelijk bedoeld
ook de keerzijde van de koloniale
ondergang aan te duiden, dan zou
echter de gehele ondertoon van zijn
boek anders zijn geworden. En ook
de titel.
Want dan zou de schrijver hebben

gerealiseerd, dat hij daar in die ja-
ren, naast alle rotten is en ondergang
van ,,het laatste uur", ook een tegen-
gesteld proces meemaakte: de ba-
rensweeën van het eerste uur van
een nieuwe samenleving.
Nee; kronieken van het na-oorlogs

Indonesië mogen de beide boeken
toch niet heten. Zij vertellen slechts
de halve geschiedenis: die van het
na-oorlogs Nederlands-Indië.

W.F.W.
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Aan het Juli-nummer hebben meegewerkt o.a~:

MAURITSDEKKER, geb. 1896, romanschrijver en toneelschrijver; van
zijn talrijke romans noemen wij: Amsterdam, 1931; Brood, 1932; een
trilogie over Oranje, 1935-1938; De laars op de nek, 1946; van zijn
toneelstukken: De laatste minuut, 1933; De wereld heeft geen wacht-
kamer, 1949.

B. SLUIMERS,geb. 1895, journalist, 1921-1935 red. aan de Locomotief,
1936-1942 hoofdredacteur Bandoengse A.LD.; thans correspondent
Int. News Service.

]. B. CHARLES,geb. 1910, publiceerde o.a. Ontmoeting in den vreemde;
Zendstation; Volg het spoor terug, 1953.

DR P. HOEKSTRA,leraar geschiedenis.

H. REDEKER,geb. 1918, filosoof, dichter, essayist, schreef o.a. De tijd
in het hart (gedichten); Existentialisme; De dagen der artistieke ver-
twijfeling.

J. W. SoruLTE NORDHOLT,geb. 1920, verzenbundels: Het bloeiende
steen (onder schuilnaam W. S. Noordhout); Het levend landschap,
1952.

Aan dit nummer werkten o.a.mee:

NICO ROST, letterkundige, vertaalde veel uit het Duits, schreef van zijn
kampervaringen in "Goethe in Dachau", woonde na de bevrijding lange
tijd in de Ardennen.

PROF. DR C. M. MÖNNICH, geb. 1915, hoogleraar in de leerstellingen
van de ChristeI. godsdienst, publiceerde Dna Sancta, 1947; Het geloof
der oude kerk, 1948.

J. C. M. KRUISINGA,notaris, publiceerde eerder in dit tijdschrift over
"Het tijdsprobleem" en verzen onder pseudoniem.

ASRuL SANI, geb. 1926,' dichter, novellist, essayist, redacteur van ver-
schillende bladen na 1947. Een van de voornaamste vertegenwoordigers
van de Generatie van 1945. Publiceerde: Sahabat Saja Cordiaz (1949)
en Tigamenguat Takdir (1950-.



Goede boeken
en tàch goedkoop

f
Aan ieder, die naar een brede ontwikkeling streeft op het ge-
bied van letterkunde, kunst of wetenschap, bieden de uitgaven
van de Wereldbibliotheek jaar op jaar een ruime keus. Op
welke boekenplank vindt men niet een of meer der wel-
haast "klassieke" deeltjes in het bekende formaat? ~ Doch
het is niet alleen aan uitvoering en keus, maar ook aan de
prijJ dat men het W.B.-boek herkent: Goede en goedkope boeken
verspreiden is het devies der instelling, ~ De mogelijkheid
tot het aanschaffen van boeken tegen sterk ved aagde prijzen
biedt U het lidmaatschap der W.B.-Vereniging. Naast het recht
op reductie bij nieuwe uitgaven en fondswerken, genieten de
leden nog andere voordelen, o.a. ontvangen zij jaatlijks vier
fraaie premie-uitgaven en zes maal per jaar De Nieuwe Ploeg.
En de geringe contributie kan voor niemand een bezwaar zijn.
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