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VERZEN
door

J. C. v. BROEKHUIZEN

DE ZWAAN

Zult gij dit rustelooze in rusten doen bedaren,
drijvende langs het riet, wit als een witte bloem,
die eigenmachtig werd en los van steel en blaren
zichzelve doelloos stuurt, en zoekt, en keert? - 0, noem

in deze stilte van het aarzelende varen
geen namen, wek niet blind een onbekenden doem
op uit een sluimrend nest van duistere gevaren,
maar luister naar het riet en naar het aardgezoem ; ,

aanschouw de spiegeling, hoe, glijdend over boomen,
roerloos van schemering naar schemering vergaan,
gij in een veld van louter sterren zijt gekomen,

en glanzend ligt in 't witte licht der maan, -
bij 't dalen van den nacht in helderheid vergleden,
een eenzaam, blinkend schip tusschen oneindigheden.

Wie zal heel het zwijgen dragen
van de hemelen en het land,
van de vogels, die met trage,
kantelende vleugelslagen
heengaan achter duinenrand ?

zand en helmgras, en de wijde
witte schroeiing, hemelbrand,
zenith aller zonsgetijden,
zonder vreugde, zonder lijden,
eeuwig en zichzelf gestand.



45° VERZEN

zal de wereld nu verteren
en een vlam slaan door het ruim,
zal de zee in vuur verkeeren
en, een wolk van vogelveeren,
hoog verwaaien in goud schuim?

Als maanlicht in een duistren stal verzinkt
doods verre aanwezigheid in donkere gedachten
en, als de wolken langs den zwarten hemel jachten,
stijgt een verloren roepen en weerklinkt
een bronstig loeien in den schoot der nachten
hoog over weide en woud - en scheemrend blinkt
vaag klaarheid in den stal, en zacht rinkinkt
een ketting waar de rundren staan te wachten ...



VERZEN

DE VIJVER

Het licht, dat blind ten onder ging,
herleeft onder de deemstering
van leliën, watervarens, lisschen,
en, aar zIend over schaduwgrond,
glipt het, de witte kiezels rond,
door woud van stengels, langs schemervisschen.

en torren vluchten inderhaast
naar grotten duisternis, verbaasd
om 't weifelend, overluchtsche gloren
en kruipen angstig, woelend heen
in 't gladde, koele modderveen, -
wie kent den dag, als hij eerst wordt geboren?

0, blank en koel herleven, dat,
wit en glinsterend opgevat,
een groene wemeling goud doet glanzen
en veel onthullende verdekt
met vonken en een wereld wekt
tot eindeloos deinen, langzaam dansen.



452 VERZEN

HET HAVENHOOFD

Gegrepen en geslagen,
gebeukt en overspoeld
in storm en duister:

wanneer ik maar
onwankelbaar
reik naar gindsche kimmen
heerscht vrede in mijn hart.

vaart binnen, vaart binnen,
wat zou ik wel beminnen
dan schepen van overzee?

RONDEEL

Wanneer ik dood ben en tevreden lig te rotten,
als het gelijke naar 't gelijke wederkeert,
en deze schedel vrucht wordt en, verweerd,
den lust voelt uitgebannen lusten te beknotten,
zal niet herinnering aan wat eens werd begeerd
met trantelenden hoon den lijflooze bespotten,

wanneer ik dood ben?

wIe IS het dan, wie is 't, wiens tanden lil bigotten
glimlach verstarren en wiens lichaam, zóó onteerd,
nochtans zichzelf ontbindt en duizendvoud verteert,
en kan het zijn, dat ik tevreden lig te rotten,

wanneer ik dood ben?



VERZEN

SOMS DENK IK •••

Soms denk ik: nog in d'opgang en het zwijgen
zoo toegedaan

dat alle woorden groeien, vormen krijgen
en leven gaan!

ZIJ ZIen mij aan met wisselende oogen, -
0, stille mond,

die om wat leeft een stijgend onvermogen
tot spreken vond!

VRIESNACHT

Hier wordt geen koers meer afgebakend.
de witte maan
zeilt door het grenzenlooze blauw.
grijs wademt nevel langs de velden.
de wateren stollen.
maar ik,
al luider bonst de hamer van mijn hart
tegen den muur der strakke
fonkelende sterren.
achter mijn oogen brandt de vraag:
welke fontein van vuur en licht
zal uit de bres opspuiten langs de kimmen?

453



454 VERZEN

STILLEVEN

De strenge plooien van 't gespreide kleed
bannen een spel van licht en blanke schaduw
zoo regelmatig in hun milde vouwen, dat
het welgerezen brood daar in het midden staat
als gouden drift van leven in een web
van onverbrekelijke wetten,
eeuwig, eeuwig.

Ik wil mijzelf hervinden
dwars door den heeten haat
omdat in den avond een hinde
op de roestbruine heide staat
en de zon aan een vlammenden einder
ondergaat.



EXISTENTIE EN EROS

door

S. VESTDIJK

In de dissertatie van Dr. R. F. Beerling, Moderne Doodsproblematiek,
een vergelijkende studie over Simmel, Heidegger en Jaspers, is met het
leeuwenaandeel van de plaatsruimte niet geheel ten onrechte de
existentiaalphilosoof M. Heidegger gaan strijken. Het lijdt geen
twijfel, dat deze laatste verreweg de diepste en oorspronkelijkste
denker is van de drie, terwijl bovendien zijn philosofie de meeste
critiek uitlokt, zooals dit zoo vaak met origineele scheppingen het
geval is. Heidegger's philosofie aanvechtbaar, - en tóch belangrijk:
het is de grondtoon, die in Beerling's uiteenzettingen voortdurend
verneembaar is. In eerste instantie is deze philosofie aanvechtbaar
en belangrijk om vrijwel dezelfde redenen: om haar subjectiviteit.
Dat hier een diepzinnige geest zich omtrent zijn eigen levens-
houding uitspreekt, in welke vorm, in welke vermomming dan
ook, is op zichzelf reeds een schouwspel dat niemand zich graag
laat ontgaan, en het persoonlijke accent van een die, hoezeer zich
aan apodictische vaststellingen en methodische begripsanalysen
te buiten gaand, in de grond een moralist is als Pascal en Kierke-
gaard, verklaart voor een gedeelte de "populariteit" van de
existentiaalphilosofie. Beerling wijst hier bij herhaling op, zonder
er ons echter over in twijfel te laten, dat deze populariteit hem
ietwat verdacht voorkomt. Menig adept van Heidegger verdenkt
hij ervan alleen de oppervlakkige kenmerken van diens systeem
geadopteerd te hebben, - slagwoorden en slagzinnen, - hij
spreekt zelfs van een modestrooming, en gebruikt dit, terloops,
als een argument tegen Heidegger zelf (pag. 120). Wat is hiervan
te onderschrijven? Het imponeerende van Heidegger's in strenge
objectiviteit verkleed subjectivisme, - de overredingskracht van
zijn merkwaardig taalfetischisme, dat dat van de phaenomenologen
nog ver achter zich laat, - zijn invloed op geestdriftige, maar
niet steeds even critisch gestemde theologen en kunstenaars, - de
weerklank onder sommige Fransche romanciers (zou ik er nog
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aan toe willen voegen), de frisschewijze waarop het woord "existen-
tialiteit" uit de pen vloeit van lieden die verder niets te vertellen
hebben dan dat het leven een zorgwekkende en angstaanjagende
aangelegenheid is, - het zijn aantoonbare feiten en verschijnselen,
waardoor Heidegger zelf ten deele stellig aansprakelijk moet worden
gesteld. Het gaat er alleen maar om hoe ver men zich dit "ten
deele" wil laten uitstrekken. Mijns inziens gaat het niet zéér ver.
Dr. Beerling daarentegen schijnt te willen suggereeren, dat het
zoo ver gaat, dat het "ten deele" nog maar als een beleefdheids-
phrase gelden mag, - beleefdheid tegenover de "vakman"
Heidegger, die uit zijn aanvechtbaarheden althans een indruk-
wekkend begripssysteem wist te bouwen.
Het voornaamste argument tegen Heidegger, dat in deze ver-
dienstelijke dissertatie zonder monotonie, maar met niet geringe
hardnekkigheid telkens wederkeert, is - wij verwonderen er ons
na het bovenstaande niet over - dat van het als normatief uit-
gegeven subjectivisme, het voor wetenschap uitgegeven persoonlijke
apperçu, het voor philosofie uitgegeven stelling nemen op grond
van instinctieve keuze en voorkeur. Of Beerling dl': "ontische" en
"ontologische structuren" met elkaar vergelijkt, en de diepe kloof
aanwijst tusschen beide, - of de "stemming" ontmaskert als een
ontoereikend orgaan om de werkelijkheid te pdlen, - of de
historie en de psychologie verantwoordelijk stelt en Heidegger's
"angst" beurtelings terugbrengt tot de angst van een ontkerstend
tijdvak en van een ontwricht individu, - het zijn steeds melodieën
in één toonsoort geschreven: zoo láát zich niet philosofeeren,
schijnt de verontruste auteur ons toe te roepen! Hierover zou veel
te zeggen zijn. In de eerste plaats doet het opmerkelijke, zij het
ook uiterst simpele feit zich voor, dat op deze wijze blijkbaar wel
degelijk gephilosofeerd kan worden, t. w. door Heidegger zelf.
En door hem niet alleen! Alarmistische verwijten ontleend aan
de breuk tusschen subjectief en objectief, tusschen bijzonder en
algemeen, tusschen concreet en abstract, tusschen leven en denken,
tusschen irrationeele grondslagen en rationeele bovenbouw, - men
hoort ze nu al meer dan vijftigjaar lang in de Europeesche philosofie
weerklinken. Steeds zijn het dezelfde argumenten (Heymans tegen
de levensphilosofen, Natorp tegen Bergson, Neo-Kantianen tegen
phaemenologen, etc. etc.); en deze argumenten kunnen ook niet



EXISTENTIE EN EROS 457
gevarieërder zijn, evenmin als zij ooit kunnen verstommen, om
de eenvoudige reden, dat het conflict, hierbij aan den dag tredend,
in het wezen der philosofie zelve verborgen ligt, en in de laatste
decennia alleen maar wat scherper vormen aangenomen heeft dan'
vroeger. Het philosofeerende intellect en de brute gegevens der
werkelijkheid, de Geest en de Chaos, botsen nu eenmaal op deze
wijze op elkaar. Men kan nu twee dingen doen, of eigenlijk drie
dingen: het conflict verbergen door af te zien van het streng
systematisch philosofeeren (min of meer dilettantische essayisten
treden dan op), - het conflict verbergen door dusdanige systemen
te bouwen, dat iedereen gelooft dat er geen conflict is (klassiek
voorbeeld: Hegel; voor "iedereen" leze men "de Hegelianen"), -
of, tenslotte, het conflict zijn eigenlijke, tragische draagwijdte laten
vertoonen door een afgerond en onberispelijk systeem te bouwen,
waar niemand in gelooft, omdat men het antisysteem, het onmid-
dellijke leven, de chaos, de impuls en het gevoel, overal door de
reten ziet heenschemeren. Dit laatste doet Heidegger, zij het
ook niet opzettelijk. Er is mij geen voorbeeld bekend -
Husserl b.v. behoort veel meer tot het type Hegel in dit opzicht;
Nietzsche vertoonde pas op het eind van zijn ontwikkeling de
koppige systeemwil, die hier noodig is - van een man, die zoozeer
het absurde en grandioze belichaamt van de systeembouwer die
zijn bouwwerken optrekt op een onmogelijke bodem en uit een
onmogelijke materie. Bij Heidegger heeft men soms het gevoel:
zoo zou een aardworm philosofeeren, als hij hersens had. Een
huis wordt hier niet gebouwd van steen, maar van nauwelijks
nog gestold bloed. Een dergelijke dwaas kan men natuurlijk de
rug toekeeren. Maar het verschijnsel doet zich voor, dat niemand hem
de rug toekeert, integendeel, dat iedereen zich met hem bezighoudt.
En waarom ook niet? Afgezien nog daarvan, dat de inhoud van zijn
stelsel-de apperçus, de intuïties, de inzichten-allerminst getroffen
hoeft te worden door de, laten we maar gerust zeggen: potsierlijke
vorm waarin zij zijn vervat, heeft deze vorm bovendien nog het
voordeel ons de ware "philosopher's fallacy", om een term van
William James te variëeren, voor oogen te stellen met die openhartig-
heid welke men toch van philosofen, d. z. minnaars der wijsheid, ver-
wachten mag. De philosofie is nu eenmaal een beetje een absurde
aangelegenheid; dit wist Plato reeds. Laten wij dus philosofeeren!
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Een tweede argument, dat bij Beerling vaak terugkeert, is de neer-
drukkende somberheid van Heidegger's wereldbeeld. Hoogstens
staat hij het een "zekere sombere grootschheid" toe. Het komt
mij voor, dat hij de tonische invloed onderschat, die van sombere
philosophemen kan uitgaan, - op een bepaald slag individuen,
wel te verstaan. Beerling behoort hier kennelijk niet toe; hij is,
bedrieg ik mij niet, een objectiveerend idealist, die lichtere pers-
pectieven prefereert. De "eindigheid" van Heidegger's Existentie
benauwt hem. Ik kan dit navoelen, zonder mij echter te ont-
veinzen, dat de twee menschentypen, die hier opdoemen: dat van
de man die het duistere fatum het best draagt door de lichte tegen-
krachten in zichzelf opzettelijk aan te kweeken, en dat van de
man die de duisternis onder de oogen ziet (en haar graag nog
wat duisterder ziet afgeschilderd dan zij is), in de verwachting,
dat de ziel, op grond van haar veerkracht en spontaneïteit, nu
eerst recht de tegenkrachten ontwikkelen zal, waartoe de vertegen-
woordiger van het eerste type uitdrukkelijke aanmoediging be-
hoeft, als typen volkomen gelijkwaardig zijn, al was het maar
alleen omdat geen rechter in deze materie tot een uitspraak be-
voegd mag heeten. Ook hier is weer een oud liedje aangeheven:
door de eeuwen heen hebben op "pessimisten" en "nihilisten"
(Boeddha, Schopenhauer, Nietzsche) steeds deze twee typen geheel
verschillend gereageerd. Pessimistische philosofieën kunnen de
mensch tot pessimist maken, maar ook, ietwat grof uitgedrukt, tot
optimist; en waarschijnlijk geschiedt het laatste vaker dan het
eerste. Heidegger nu, wiens "pessimisme" van dien aard is, dat
de philosofie van Schopenhauer er een idylle naast lijkt, heeft
ongetwijfeld, niet minder dan Nietzsche, een sterkende invloed
uitgeoefend op de geesten die naar zijn boeken grepen; niet alleen,
of zelfs niet zoozeer, omdat een zekere "heroïsche" ondertoon
merkbaar is, maar omdat hij ons helpen kan de levensangst te
overwinnen door deze angst als angst te erkennen. Dit lijkt mij
een betere verklaring voor zijn populariteit dan modezucht, of
het prettige historische herkennen van een verwante bange geest.
Trouwens, zijn wij zooveel banger dan in 1546 of in 1,246? Ik
geloof er niets van. Wij springen, misschien, alleen wat eerlijker
met onze angst om.
Dr. Beerling blijkt met het angstbegrip, zooals dit in de existen-
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tiaalphilosofie zoo sterk op de voorgrond treedt, eenigszins opge-
scheept te zitten. Daar hij een scherpzinnig en geschoold man is,
daarbij een stilist die de kunst van te overreden verstaat, spaart
hij ons geen argumenten, die de angst van haar waarde als grond-
slag van het (menschelijk) Zijn moeten wegdringen naar de
regionen der subjectieve, onbetrouwbare, ja pathologische ver-
schijningen. Dr. Beerling, hij houde het mij ten goede, doet zich
hier en daar haast voor als iemand die nog nooit bang is geweest,
en die in het tegenovergestelde geval er zeker niet coram publico
rekenschap van zou afleggen, laat staan er een philosofisch systeem
op bouwen. Ergens spreekt hij van een "angstinfectie" , die Hei-
degger bij Kierkegaard heeft "opgedaan", - als een soort metà-
physische roodvonk. Angst is een "affectieve praedispositie, waar-
van men hoogstens kan zeggen, dat men ermee behept is of niet".
Dus liever niet. "Menschen die geen angstervaringen hebben (sic!),
ontbreekt het metaphysische orgaan en zijn dus philosofisch in-
valide". "De eenzijdige voorkeur, waarvan Heidegger door zijn
keuze uit het rijke gamma der stemmingen blijk geeft," - "de
depressieve stemmingen, waarvoor Heidegger zulk een onmisken-
bare voorkeur aan den dag legt", - "toestanden van geestelijke
of psychische onpasselijkheid, waarin de mensch bevangen kan
raken ... innerlijke uitzonderingstoestanden van een zoo ongewone
intensiteit, dat zij op een zekere neurotische dispositie wijzen", -
dit alles schijnt erop te duiden, eensdeels dat BeerIing, wanneer
dan tóch de "stemming" het eerste en laatste woord moet hebben,
even goed een existentiaalphilosofie opgetrokken zou wenschen te
zien op de uitgelatenheid, de overmoed of de humoristische grillig-
heid, ofzelfs op de maagpijn of de kater; anderdeels dat wij hier z. i.
met "abnormale" verschijnselen te doen hebben, die dus verder,
zoo zij het aankijken al waard zijn, nooit de grondslag kunnen
leveren tot het ontwerpen van een objectieve, algemeengeldige
philosofie. Dat b.v. ook de psychanalyse de angst als het diepste
in de mensch beschouwt, hoeft hém dan ook niets te zeggen, want
de psychanalyse is, zooals wij allen weten, eveneens een zaak van
en voor abnormalen, en bovendien "zeitbedingt", met Sophokles
en Freud als notoire tijdgenooten. Dr. Beerling moest eens weten
hoe volstrekt abnormaal en neurotisch het philosofeeren, zelfs (of
juist) het objectiefste philosofeeren, is in de oogen van het over-
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groote meerendeel van zijn medemenschen. Alles wat hij hier-
boven over de angst zegt is, na een eenvoudige woordvervanging,
evenzeer van toepassing op de aanleg voor philosofie, te weten
in de oogen diergenen, die er niet mee "behept" zijn. Ik neem
zelfs aan, dat in de vijf achter ons liggende jaren angstigen in
het algemeen als normaler te boek stonden dan philosofeerenden.
Deze deels ironische opmerkingen zal Dr. Beerling stellig als
grapjes kunnen waardeeren, zonder er aanleiding in te vinden
een duimbreed af te wijken van zijn standpunt, dat de "angst"
niet geschikt is als uitgangspunt tot serieus philosofeeren (wat de
angst natuurlijk ook niet is, evenmin als het leven, de materie,
de zintuigelijke indruk, de wil, het tijdsbesef, het Ik, het Onbewuste,
en al dergelijke subjectiviteiten meer, die in feite het uitgangspunt
vormen van iedere bestaande en denkbare philosofie). In dit
verband wijs ik in het voorbijgaan op een misverstand, dat dit
probleem schijnt te vertroebelen. Was ik een beter kenner van
de Heideggersche teksten, het zou mij waarschijnlijk niet moeilijk
vallen bij de existentialist zelf een met dit misverstand correspon-
deerende aequivocatie aan te wijzen, hierop berustend, dat het
begrip "angst" als "middel tot het geven van uitsluitsel in zake
de zijnsstructuur van het bestaan" in twee geheel verschillende
en zelfs tegengestelde beteekenissen opgevat kan worden, al naar
gelang de angst optreedt als "subject" of als "object", d. w. z.
als subject, of orgaan, van een kendaad, die met het normale,
intellectueele kennen tot zekere hoogte te vergelijken is, dan wel
als object, van welke kendaad ook. Een verwisseling hiertusschen
is voor een juist begrip van Heidegger's bedoelingen des te nood-
lottiger, omdat naar mijn meening (en Dr. Beerling zal dit met
mij eens zijn) alleen de tweede interpretatie discutabel is, de eerste
niet. "In" de angst verkeerend kent men niets (tenzij de angst
zelf); de angst als object daarentegen kan men kennen, men kan
erover redeneeren, speculeeren, philosofeeren. Ik hel ertoe over
aan te nemen, dat Heidegger eigenlijk steeds het tweede bedoelt,
ook wanneer zijn uitermate duistere en eigenzinnige terminologie
hieraan zou kunnen doen twijfelen. Het valt te betreuren, dat
schr. deze kwestie, op grond van zijn vertrouwdheid met de teksten,
niet nader heeft onderzocht. Het heele Heideggersche systeem
staat of valt ermee, want het maakt een enorm verschil of een
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philosofisch systeem ons terstond in de meest bodemlooze mystiek
onderdompelt (het in angst kennen van ... wat?) dan wel een uit-
gangspunt bezit, waaraan op zijn minst een zekere "psycho-
logische" vertrouwdheid eigen is (het kennen van de angst als
"psychisch verschijnsel", waarmee Heidegger wel is waar niets
te maken wil hebben, maar dat hij toch moet hebben uitgeoefend
alvorens tot zijn "psychologi~vrije" uiteenzettingen en consta-
teeringen te kunnen komen). Aan de andere kant had schr., ge-
slepen tacticus als hij is, er alle belang bij de twee interpretaties
vermengd en onzeker te laten. Daarmee beschuldig ik hem niet
van kwade trouw; een dergelijke tactiek wordt veelal onbewust
gevolgd; maar het is in elk geval een feit, dat hij in zijn philippica's
tegen de angst bijna steeds de "subjectieve", dus indiscutabele
interpretatie schijnt te volgen, hetgeen hem dan tot een effectieve
bestrijding in staat stelt. Op het probleem, of de beide interpre-
taties wel geheel van elkaar te scheiden zijn, m. a. w. of men, om
de angst te leeren kennen, niet in een zékere mate "in" de angst
moet blijven, kan ik hier niet ingaan, al is het natuurlijk een
probleem van aanzienlijke draagwijdte.
Hoe dit zij, over iets dat niet discutabel is kan men niet schrijven,
en om mijn artikel niet ontijdig te moeten afbreken ga ik dus uit
van de hypothese, dat Heidegger in zijn samenkoppeling van
"kennen" en "angst" in een overwegend aantal gevallen de angst
als "object" heeft opgevat. Heidegger, op grond van persoonlijke
ervaringen ongetwijfeld, versterkt door nadenken en critische
reflectie, kwam tot de ontdekking, dat de angst een "oerpheno-
meen" is, in die zin, dat het menschelijk bestaan op de angst
"berust", ook wanneer die angst niet voortdurend aan den dag
treedt. Men hoeft waarlijk niet altijd bang te zijn bij Heidegger,
of zelfs maar bij tijden hevig, of "neurotisch" bang. De angst
wordt meestal "bedekt", - "verdrongen", zou de psychanalyst
zeggen, - hierop wijst ook Dr. Beerling herhaaldelijk. De rol van
de angst in dezen is niet een quantitatieve, doch een qualitatieve,
niet een kwestie van statistiek en optelsom en kliniek, maar van
intuïtie en innerlijke zekerheid. Wie beweert nooit angstervaringen
te hebben gehad kan men niet weerleggen. Wie ontkent, dat de
angst hem iets wezenlijks heeft geleerd, evenmin. Men kan hem
beurtelings benijden of beklagen, maar er is verder niets met hem
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aan te vangen. Het is zijn goed recht om M. Heidegger voor een
neurotische Duitsche professor te houden, en daarmee basta.
Daartegenover is het mijn goed recht om Heidegger's angstont-
dekking te onderschrijven, zij het in eerste instantie op louter
subjectieve gronden, dus waardeloos ter overtuiging van anderen.
Dat men in en uit de angst het leven beter verstaat dan in en uit
de uitgelatenheid, hoeft waarlijk niet te beteekenen, dat men liever
bang is dan vroolijk. Bovendien, maar nu wordt het wel heel erg
subjectief, vind ik de angst, in geschikte doseering, niet eens altijd
onaangenaam. De romans van Kafka, de novellen van Poe, zelfs
de middelmatigste spookhistories, lees ik liever dan menige ge-
patenteerde humorist; niet omdat ik een pervers genoegen schep
in het angstzweet dat mij dan uitbreekt, maar omdat ik er mij
beter mee amuseer. Dit amusement is misschien niet zeer afgron-
delijk in de Heideggersche zin, maar het zou kunnen zijn, dat het
verstaan van het leven, in het ondergaan en overpeinzen van de
angst, een surplus aan genot geeft, dat dan achteraf als "amuse-
ment" wordt geïnterpreteerd, zonder dit in wezen nochtans te zijn.
Dat in de angst (d. i. de onbestemde, zich niet op een bepaald
object richtende bangheid) inderdaad een der diepst gelegen ken-
merken van het (menschelijk) Zijn is aangeboord, meen ik aan-
nemelijk te kunnen maken op geheel andere en objectievere gronden
dan Heidegger zelf dit doet. Heidegger voert trouwens in het geheel
geen gronden aan, en wil dit ook niet: de angst, van binnen uit
ondergaan, poneert hij als een absolutum. Biologisch of psycho-
logisch getinte argumenten (argumenten "van buiten af") zou
hij met groote verachting van zich werpen: hij bedrijft slechts
"ontologie", geen psychologie of andere vakken. Met zulk een
geharnast specialist is uiteraard niet te praten. Intusschen is er
misschien met Heidegger's philoso/ie te praten, vanuit deze hoek.
Ik stel de volgende redeneering voor. Het hooger gedifferentiëerde
organische leven wordt gekenmerkt door verenkeling, d. w. z. niet
de verenkeling die vergeleken kan worden met die van de man
op een eenzaam eiland, doch van de man die verloren gaat in
een groote menigte. In verband met deze beeldspraak verzoek ik
om godswil nu niet dadelijk aan de groote stad en de machines
te denken, en aan de isolatie van de moderne mensch, - het hier
gezegde heeft even goed betrekking op de Samoaneger, de mensch
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van 10000 jaar voor Christus, de tijger en de alligator, als op ons.
Er wordt niets anders mee bedoeld dan dat het eene individu
gesloten blijft voor het andere, en nooit rechtstreeks zal kunnen
ervaren of weten wat er in een ander omgaat. Deze verenkeling,
getrouwe begeleidster van de individuatie, zooals men die bij de
hoogere diersoorten aantreft, is echter in zooverre een paradoxale,
dat zij voortdurend getergd wordt door de mogelijkheid harer
eigen opheffing, die dan steeds weer een onmogelijkheid zal blijken
te zijn. Dit is het kardinale kenmerk van ons bestaan: onze naaste
is ons vreemd, maar hij verlokt ons, door woord en daad en uit-
drukkingsbeweging, hem als onze naaste te beschouwen, wat hij
natuurlijk in zekere zin óók is, zonder dat dit evenwel ook maar
iets van de volstrekte en principiëele isolatie te niet kan doen.
De monade heeft geen vensters, - maar de interindividueele
levensverschijnselen van maatschappelijke, sympathetische of gees-
telijke orde trachten ons zoo dringend van het tegenovergestelde
te overtuigen, dat niemand minder dan Leibniz er voor noodig
was om ons deze nuchtere waarheid niet uit het oog te doen ver-
liezen. Wij kunnen de ander niet worden, niet zijn, niet begrijpen,
niet aanvoelen, anders dan door een instinctieve of overwogen
plaatsvervanging, of identificatie, die zich toch weer geheel binnen
de grenzen van de eigen psyche blijkt af te spelen. Deze paradoxale
verenkeling, die eigenlijk niet zou mogen bestaan, - het leven toch
is één groot geheel, één stroom, wij lijken meer op elkaar dan wij
van elkaar verschillen, voor het oog van de "buitenstaander"
zijn wij vaak zonder meer verwisselbaar, - wordt daarom onder
bepaalde omstandigheden als een ondraaglijke dwang gevoeld, als
een verbod om meer te zijn dan men is, terwijl niemand toch zeggen
kan waarvan de dwang uitgaat, of wie het verbod uitvaardigt. De
paradoxale verenkeling als zoodanig blijft immers verborgen, juist
krachtens haar paradoxaliteit: iedereen leeft in de veronderstelling,
dat men wel degelijk met zijn medemenschen in contact kan treden.
De zijnskenmerken, die Heidegger aan het licht meent te hebben
gebracht: de "Geworfenheit", het "Unzuhausesein", de "schuld",
hangen hier rechtstreeks mee samen.
Nu lijdt het geen twijfel, of ook de angst vindt hier zijn plaats.
Men stelle zich een roofdier in gevangenschap voor. Buiten de
staven van zijn kooi lokt de vrijheid, waarvoor het roofdier ge-
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schapen is; maar de vrijheid is onbereikbaar voor hem, en daar
deze onbereikbaarheid niet doorzien, begrepen en aanvaard wordt
en zich telkens schijnt te zullen opheffen, wordt zij als een vage
dreiging gevoeld, waartegen men zich niet te weer kan stellen en
die bijgevolg angst opwekt. Of men denke aan Tantalos. Dit zijn
natuurlijk maar literaire beelden; voor wie grooter zekerheid
wenscht in zake het vermogen van de paradoxale verenkeling om
angst, en niet b.v. uitgelatenheid, op te wekken, zie ik waarlijk
geen andere weg dan zich tot de eigen ervaringen te wenden, en
wanneer hij niet over angstervaringen beschikt, zou eenig overleg
met een psychiater hem er wellicht toe kunnen brengen te erkennen,
dat hij er tóch over beschikt. Het ontbreken van angst is tenslotte
even "neurotisch" als een te veel aan angst.
Men veroorlove mij terug te grijpen naar een jeugdervaring, die
men op pag. 86 van mijn roman Sint Sebastiaan beschreven vindt.
Toen ik deze roman schreef, wist ik niets van de existentiaal-
philosofie af. Het gaat hier om de droom van een 6-jarig jongetje
over zijn moeder, van wie hij veel houdt, een zachte vrouw, die
hem nooit gedreigd heeft. Bijzonderheden van de droom doen
hier weinig ter zake; hoofdzaak is de volstrekte vreemdheid van de
moederfiguur, die zich op een afstand voortbeweegt en de jongen
aanstaart. Deze droom nu wekte een exquisiet demonisch angst-
gevoel bij mij op, een aandoening van waarlijk "existentiëele"
beteekenis, - een ervaring zooals men er misschien maar twee
of drie in zijn leven opdoet, waarin de grondslagen van het eigen
bestaan tegelijk schijnen te verzinken en te worden doorzien. Over
deze droom, die ik steeds als een kostbaar geschenk van de "Mütter"
(met mijn eigen moeder als bescheiden plaatsvervangster) heb
beschouwd, sprak ik eens met een psychanalyticus, die de bekende
verklaring door middel van het Oedipuscomplex voorstelde. Maar
dit ging mij, toen reeds, lang niet diep genoeg. Instinctief weigerde
ik aan te nemen, dat de autoriteit van de vader en het zelfopge-
legde verbod dat daaruit ten aanzien van de moeder resulteert,
deze demonische angst van deze zeer speciale gevoelstoon kon
hebben opgewekt, al wil ik geenszins ontkennen, dat het Oedipus-
complex in dergelijke primordiale affecten een maar al te vrucht-
bare voedingsbodem vindt. De verklaring moet m. i. in een geheel
andere richting worden gezocht: in het plotseling doorbrekende



EXISTENTIE EN EROS

inzicht in de vreemdheid van wat tot dusverre steeds als het meest
vertrouwde was beschouwd, als een plotselinge ontlading van
gedurende het dagelijksch leven gesummeerde, doch niet opge-
merkte "vreemdheidsprikkels", die van de moeder uitgingen, zooals
zij van ieder individu op ieder ander individu uitgaan. De vreemd-
heid als zoodanig is niet demonisch, niet angstwekkend. Zij wordt
dit eerst in de paradoxale combinatie met de maximale vertrouwd-
heid: de moeder is tegelijk moeder en Sphinx, mensch en demon,
vrijheid en kooi, - men weet niet meer hoe men reageeren moet, -
men heeft geen houvast, - men wordt bang. Mogelijkerwijs levert
dit ook een verklaring van de angst die door spookverschijningen
wordt opgewekt, en die van een totaal andere gevoelstoon is dan
b.v. de angst bij levensgevaar. Het spook wordt tegelijkertijd als
iets "vreemds" ervaren en als een der intiemste levensuitingen,
als een projectie van het eigen onbewuste. Uitdrukkelijk wil ik
erop wijzen, dat deze droom, en de erin losbrekende angst, niet
"neurotisch" zijn, of hoeven te zijn (tenzij men het menschdom
indeelen wil in neurotici en dikhuidigen ).
Aangenomen dus, dat Heidegger's "angst" biologisch te fun-

deeren is, als primitieve reactie van de menschelijke ziel op het
feit, dat de organische materie physisch gesproken als "stroom" is
geconcipiëerd, psychisch gesproken daarentegen als een verzame-
ling "monaden zonder vensters", - dan moet daarnaast toch
zonder voorbehoud worden toegegeven, dat bepaalde historische
situaties deze reactie kunnen verhevigen en in het licht van het
bewustzijn heffen. Een angstphilosofie onder de auspicia der Auf-
klärung lijkt inderdaad vrij ondenkbaar. Het verband tusschen de
huidige cuItureele constellatie en de existentiaalphilosofie onder-
steunt trouwens de hypothese van de paradoxale verenkeling, in
dier voege, dat de moderne samenleving gekenmerkt is door al-
zijdige contacten eenerzijds, maximale "vreemdheid" door gebrek
aan wezenlijke binding anderzijds, - dus weer diezelfde combinatie
van vreemdheid en vertrouwdheid, waarvan het conflict tot angst
moet leiden. De verklaring van de moderne angst, die Dr. Beerling
in navolging van C. A. Mennicke op pag. 2 IQ beproeft, loopt met
de mijne parallel, al is daar de interpretatie meer in technisch-
intellectueele richting gezocht.
De vraag rijst nu hoe het doodsprobleem zich verhoudt tot de
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hier geschetste dubbelzijdige betrekking tusschen angst en wat
ik paradoxale verenkeling noem. Zooals men weet, en zooals
Dr. Beerling met groote helderheid heeft uiteengezet, wordt bij
Heidegger de dood "restlos" in het leven opgenomen, als een
wezenskenmerk van het leven, dat op ieder moment aan den dag
kan treden, dus niet als het einde-van-het-Ieven, maar als een
einde dat er ieder oogenblik is. Deze opvatting van de dood lijkt
mij meer een laat product van het afrondende systeemdenken dan
van een primaire ervaring, meer een uiting van monistisch-ver-
eenvoudigende drang (naar het model van "stof en geest Zijn
eigenlijk hetzelfde") dan van een elementair doorbrekend inzicht
in het wezen van dood en leven. In Heidegger's conceptie komen
verschillende heterogene momenten samen, die ik hier terloops en
zonder pretentie van volledigheid opsommen wil, - de contrast-
werking: de dood doet ons het leven eerst in zijn eigenste wezen
waardeeren; waakzaamheid, het verlangen de dood vóór te zijn;
een min of meer allegorische omschrijving van het feit, dat het
leven op ieder moment "sterft", d. w. z. vergankelijk is; een
ontologiseering van een persoonlijke houding tegenover de dood,
die het eigen sterven als mogelijkheid ieder oogenblik heroïsch
onder de oogen wil zien; en tenslotte uiteraard ook het simpel-
biologische gegeven, dat leven zonder dood niet denkbaar is.
Maar uit dit alles af te leiden, dat de dood een wezenskenmerk is
van het leven, beteekent toch wel een bijzonder stoutmoedige
sprong! Dat, om slechts iets te noemen, de als demonisch ervaren
angst in eerste instantie op de dood betrekking heeft, meen ik
op verschillende gronden te mogen betwijfelen. De angst wordt
opgewekt door de paradoxale verenkeling. Het kind, dat deze
verenkeling reeds aan den lijve voelt, beschouwt de dood nog in
het geheel niet als een probleem; en ik voor mij althans kan ge-
tuigen, dat het doodsprobleem ook in latere leeftijdsperioden nooit
een kwellende last voor mij is geweest, terwijl ik, naar ik mij vlei,
toch allerminst tot de optimistische of oppervlakkige naturen be-
hoor. Mijn instinctieve en irrationeele zekerheden omtrent de dood
zijn eerder te formuleeren in de zin van "ik zal nooit sterven"
dan in die van een onontkoombare saamhoorigheid van dood en
leven. De doodsgedachte, tegenover deze zekerheid gehouden,
geeft een onaangename schok, maar dit speelt zich reeds grooten-
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deels af in de regionen van het verstand, en is dus "existentiëel"
van bitter weinig beteekenis. Ik vraag mij dan ook af, ofHeidegger's
doodsconceptie niet op een misverstand berust, doordat hij de angst
voor de dood ( of beter: voor het eigen bestaan, dat door de dood wordt beheerscht)
verwart met de angst voor de paradoxale verenkeling, op grond van zijn
theoretische verwaarloozing van de laatste. Dat de dood ieder
oogenblik mogelijk is, houdt nog niet in, dat het leven, zoo-
lang het geleefd wordt, aan de dood ondergeschikt is. Waar-
schijnlijk zijn hier nog allerlei persoonlijke factoren in het spel,
ressentiment b.v. De dood, van zulk een zwaar en overbiddelijk
accent voorzien, doet de gedachte opkomen, dat de paradoxale
verenkeling, die Heidegger explicite niet noemt, maar natuurlijk
wel degelijk ervoer, hem ertoe gebracht heeft een "verenkeling"
in temporaire zin te construeeren, en aan de isolatie tusschen de
in de tijd naast elkaar voortstroomende individuen een loodrecht
hierop staande isoleerende wand toe te voegen, of liever, een
oneindige serie van isoleerende wanden, die tenslotte geheel met
de stroom samenvallen. In verhoudingen van het dagelijksch leven
uitgedrukt: het kind, dat niet met zijn broertjes en zusjes spelen
mag, wil in het geheel niet meer spelen, en vat daarom, uit koppige
trots, het "niet spelen" op als een wezenskenmerk van zijn speelsch
leven. Biologisch is dit alles wellicht nog te verhelderen door het
inzicht, dat de dood lang niet in die mate "logisch" noodzakelijk
is als de psychische verenkeling van het individu, berustend op
het eenvoudige (en niet-biologische) principe, dat een voorwerp
a niet in alles identiek kan zijn aan het voorwerp b, maar dat a
en b wél als oneindig durend in de tijd kunnen worden gedacht.
De dood van het zich geslachtelijk voortplantende individu is in
zekere zin een "toeval", en indien al een noodzakelijkheid, dan
geen volstrekte en principiëele, doch een empirische.
De dood, zoo sterk op de voorgrond tredend in Heidegger's
philosofie, - bij Simmel en Jaspers neemt hij lang niet die tra-
gische en alles usurpeerende gedaante aan, - schenkt aan deze
philosofie ongetwijfeld een groote verheviging, een onvergelijkelijk
pathos, maar kan existentiëel niet als een primair gegeven worden
beschouwd. Ten aanzien van het "Niets" (waarin Heidegger iets
van de paradoxale verenkeling kan hebben neergelegd) is de dood
slechts een substituut, een theoretische afronding of een allegorische



EXISTENTIE EN EROS

verrijking. De mensch ontdekt de dood later dan de verenkeling,
en in bewuster regionen van zijn ziel. Onbewust gelooft eigenlijk
niemand aan de dood, - de paradoxale verenkeling daarentegen
bestraalt dit onbewuste voortdurend, ook al weet men het niet.
Dit intusschen is niet de eenzijdigheid, die men Heidegger in de
eerste plaats heeft te verwijten. We hebben hier eerder te doen
met overdrijving dan met een gemis in zijn systeem. De angst
blijft tenslotte bij hem, - de angst is Heidegger's groote ont-
dekking, de levenszenuw van zijn leer; en dat hij de oorzaak van
deze angst onvoldoende en dubbelzinnig of in het geheel niet
geformuleerd heeft, is wel een fout in zijn boeken, maar niet in
de existentiaalphilosofie naar haar essentiëele hoedanigheden. Deze
fout is in zekere zin gemakkelijk te corrigeeren. Maar de andere
fout, de ware en onherstelbare eenzijdigheid van deze philosofie,
is dit minder gemakkelijk, en wij hebben dan ook niet het recht
Dr. Beerling voor de voeten te werpen, dat hij dit wapen niet heeft
weten toe te voegen aan zijn geenszins karig voorzien arsenaal.
Heidegger's eenzijdigheid heeft hij ongetwijfeld juist aangevoeld;
maar eensdeels demonstreert hij haar met ontoereikende middelen
(de angst "maar een affect", en dan nog wel een "depressief
affect", - welk argument niets bewijst, omdat in geen handboek
der logica geschreven staat, dat een depressief affect niet tot het
wezen van het menschelijk bestaan kan behooren, terwijl het
buitendien nog zeer de vraag is, of Heidegger's "angst" werkelijk
in alle opzichten wel zoo deprimeerend is, en niet tevens inspireerend
kan werken, o.a. tot het schrijven van boeken over de existentiaal-
philosofie); anderdeels schijnt hij als eellig mogelijk antidotum
tegen het "sombere", het eindige en neerdrukkende wereldbeeld,
dat zich op het fundament van de angst optrekt, de geest te willen
beschouwen, de lichte objectiviteit, het zintuig voor bovenpersoon-
lijke norm en ideëele oneindigheid. De slottirade van het hoofd-
stuk over Heidegger, naar aanleiding van de Cura-fabel, waarin
jupiter's geest het laatste woord heeft, is in dit verband wel-
sprekender dan een betoog. Maar wat kan zooiets uitrichten
tegenover iemand die aan de geest (behalve uiteraard aan zijn
eigen, philosofeerende geest!) slechts zeer voorwaardelijke be-
teekenis toekent? In navolging van Nietzsche en de levensphilosofen
beschouwt Heidegger de geest niet als het "hoogere" zonder meer,
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doch veeleer als een wankele bovenbouw, die alleen nog het
"hoogere" kan zijn in ruil voor de kans om ieder oogenblik ineen
te storten, en die dus bezwaarlijk de grondslag tot philosofeeren
kan leveren (grondslag in de zin van object, niet van subject; vgI.
wat ik hierboven reeds schreef over de dubbelzinnigheid van het
angstbegrip ; Heidegger wantrouwt de geest niet als instrument of
orgaan, maar als constitueerend beginsel).
Het zou onjuist zijn de geest op de mestvaalt te werpen, alleen
omdat men zoo juist de angst heeft ontdekt (of de "Seele", zooals
Ludwig Klages, voor wie dezelfde opmerking geldt). Anderzijds
moet worden vastgesteld, dat, zoodra de strijd ernst wordt, de
geest geen portuur meer is voor de angst, net zoomin als de bloem
voor de mol die haar stengel ondergraaft. Dit pleit niet tegen de
bloem, wier schoonheid door de ondergrondsche woelarbeid niet
kan worden aangetast; maar men ziet in, dat onder deze omstan-
digheden, indien al ooit, de bloem moeilijk tot "grondslag" kan
worden gemaakt, en nauwelijks zelfs tot een bevredigende bekro-
ning. Hiermee bedoel ik dit: mol en bloem, angst en geest, affect
en intelligentie, subject en norm, kunnen elkaar nooit en te nimmer
"ontmoeten" ter vruchtbare uiteenzetting; zij vormen geen com-
plement van elkaar, zij zijn niet op elkaar afgestemd, ter bestrijding
of ter aanvulling om het even, - zij zijn te heterogeen. Het be-
ginsel, dat de angst doeltreffend vermag te "genezen", is niet de
geest, die boven de angst uitzweeft, doch een tweede principe
van afgrondelijk-affectieve (chtonische, demonische) beteekenis,
namelijk de Eros. Alleen door de Eros wordt de angst van zijn
wortel afgesneden, zooals de angst de wortel van de geest afsneed.
Alleen de Eros is in staat om een bestaan, zooals Heidegger het,
philosofisch heeft verbeeld, niet terstond in zelfvernietiging te laten
eindigen. Alleen door de Eros wordt de paradoxale verenkeling
opgeheven! Wel is waar kan de geest deze verenkeling tijdelijk
doen vergeten, krachtens zijn streven naar oneindigheid, zijn
synthetisch en normstellend vermogen; maar daar staat tegenover,
dat wij ons de verenkeling ook juist scherper bewust worden,
wanneer de geest er zijn meedoogenlooze lichtstralen eenmaal op
heeft gericht; iedere doorbraak van de isoleerende wand wordt
zoodoende bekocht met een versteviging, en onherstelbaar blijft
de oneindigheid toch in de "monade zonder vensters" opgesloten,
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als een interne spiegeling. De Eros daarentegen stoot de vensters
open, al is dit óók maar "subjectief". Hier vergéten wij de veren-
keling niet alleen maar, doch wij ervaren wat wij zóliden ervaren,
indien de verenkeling in feite opgeheven kon worden: de vol-
strekte éénwording.
Liefde overwint de angst en de beklemming: deze waarheid had
men op een papiertje onder Heidegger's deur moeten schuiven.
Niet de minste reden voor hem om hier van dilettantisme en
psychologisme te pruttelen; want wie de angst ontologiseert, kan
dit ook met de Eros doen. Het roofdier in zijn kooi geve men
slechts een wijfje, en het zal zijn isolement vergeten en de kooi
voor de vrijheid aanzien. Mijn droom over de moeder was niet
neurotisch, zooals ik reeds zei; maar had hij zich vaker herhaald
en ook overdag tot angstverschijnselen geleid, dan had hij neuro-
tisch kunnen wórden. Hoe had men zulk een, met zijn existen-
tialiteit kampend kind door de geest kunnen genezen?! Begrip voor
zijn toestand is van een 6-jarige jongen niet te verwachten, -
van vele 60-jarigen nog niet eens. Het eenige geneesmiddel zou
hier geweest zijn de liefde van de moeder, en de liefde van het
kind voor de moeder. Dat de Eros niet in staat is de angst blijvend
te knechten, zoodat wij hier slechts te doen hebben met een pola-
riteit met wisselende spanningsverdeeling, die in zichzelf nooit tot
rust komt, hoefik waarschijnlijk evenmin toe te lichten als de nauwe
antithetisch-complementaire betrekkingen die er bestaan tusschen
de Eros en de dood, die door de Eros alreeds in zeer letterlijke
zin "overwonnen" wordt doordat deze laatste zich als sexualiteit
in dienst stelt van de voortplanting; of anderzijds, tenslotte, de
innige relaties tusschen Eros en geest, zooals die zich b.v. bijzonder
indrukwekkend documenteeren in de Platonische wijsbegeerte.
Op zichzelf vormt het een boeiend probleem waarom noch bij
Simmel, noch bij Heidegger, noch bij Jaspers, - wanneer ik op
Dr. Beerling's referaat mag afgaan, - de Eros de centrale positie
inneemt die er bij de behandeling van het vraagstuk van de dood
aan toekomt. Veeleer wordt hier over de Eros op een "afgronde-
lijke" wijze gezwegen, - het minst nog bij Jaspers, maar dat
misschien ook alleen omdat zijn Psychologie der Weltanschauungen
een catalogus is, waarin alle zielsdriften en geestesattituden achter-
eenvolgens aan de beurt komen. Tenslotte behoeft geen philosoof
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zich toch voor de Eros te geneeren, al moet toegegeven worden,
dat de vloed van populariseerende geschriftjes uit de 2o-er jaren,
waarin het van Eros en Logos en dgl. begrippen laakbaar wemelde,
niet erg geschikt was ernstige philosofen voor dit wereld dragend
beginsel te winnen. Misschien moet men als philosoof zelf een tikje
erotomaan zijn, zooals de sympathieke Max Scheler, om de Eros
in zijn boeken te durven introniseeren. Maar zooveel is zeker, dat
in Heidegger's existentiaalphilosofie de afwezigheid ervan zich op
een gevoelige wijze wreekt. Niets duidt er ook bij mijn weten op,
dat hij in zijn latere boeken aan deze macht toegekomen zou zijn.
Wanneer zijn philosofie de indruk wekt van een halfzijdig verlamd
organisme, - of van een bloedsomloop waarvan een gedeelte
afgebonden is, zooals de door Beerling geciteerde Martin Buber
zich uitdrukt, - dan is dit niet omdat de geest ontbreekt (want
deze ontbreekt bij Heidegger alleen voor zoover hij er nog niet
"aan toe" is, terwijl het bruingrauw ontologisch fond van zijn
molshoopen en wormengangen niemand verbiedt er lichtere figuren
op te teekenen) ; het is, alleen en uitsluitend, omdat de Eros ont-
breekt: de eenige macht die de mol van zijn beklemd en zinloos
gewroet zou kunnen afhouden. Bij Heidegger treedt de Eros
hóógstens in een collectieve schijnvorm op, als het "men" der
ontzielde massa, - een soort degeneratieproduct van Eros en geest
beide, een vorm van gemeenschapszin met negatief voorteeken.
Dat Dr. Beerling verzuimd heeft de Heideggersche leer op deze
wijze aan te tasten, en naar de mogelijkheid eener essentiëele
critiek op een essentiëel manco alleen maar laat raden, is iets dat
ik hem minder zwaar aanreken dan de aanvechtbaarheid van de
critiek die hij zich veroorloofd heeft. Wie eenmaal zonder voor-
behoud voor de geest partij heeft gekozen, en tégen de "affecten",
heeft weinig reden om uit eigen beweging de Eros binnen te halen,
waar hij de angst met zooveel hooghartigheid afwijst. Het gebrek
van zijn dissertatie is niet, dat hij niet ver genoeg keek, maar dat
hij wat hij zag misvormd zag. Ik zeg niet, dat ik tegen de geest
partij kies; ik zou niet eens willen volhouden, dat Heidegger dit
gedaan heeft, al heeft hij alles gedaan om deze meening te doen
postvatten. Maar dat men zich gaarne in de milde stralen van
de geest koestert, mag geen aanleiding zijn om de donkere angst
te verdonkeremanen. En wie de angst onder de oogen ziet, mag,
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kán de Eros niet verzwijgen. Deze critiek richt zich dus zoowel
tegen Dr. Beerling als tegen Heidegger. De ironie der disquali-
ficeerende debaterstactiek heeft gewild, dat precies de eenige plaats
waar in deze belangrijke publicatie de Eros het kopje omhoog-
steekt, de passage is over Kierkegaard's angst voor de sexualiteit
(pag. 223-224), d. w. z. een plaats waar Dr. Beerling klaar had
moeten staan om met zijn philosofische, zij het ook niet Nietz-
scheaansche hamer het "neurotische" kopje als de kop van Jut
weer de grond in te slaan. Dat hij dit niet deed, op deze plaats,
is alleen daarom geen inconsequentie omdat de Eros in het geheel
niet binnen zijn gezichtskring is getreden: hij had de slag niet
noodig. Toch geloof ik, dat de angst en de Eros samen, als dubbel
en onneurotisch kenmerk der Existentie in haar diepere lagen, en
toegelicht met het onweerlegbare talent van een Heidegger, in
hem een iets minder verbeten tegenstander der "affecten" zouden
hebben gevonden dan de angst alléén, waarmee hij in zekere zin
vrij spel had, zij het ook niet altijd een spel, waarvan ik de regels
tot de mijne zou willen maken.
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Dr. Leopold van Gelder was zijn hele leven een eenzelvig mens
geweest. Hij behoorde evenwel niet tot hen die zichzelf daarom
beklagen. Verre van dat. Hij had de eenzaamheid altijd gezocht,
omdat hij een egoïst was. Ja, zeker, hij wist dat heel goed. Hij koos
bij alles wat hij ondernam de weg van de minste weerstand; hij
had een onbedwingbare behoefte om moeilijkheden uit de weg
te gaan. Het merkwaardige daarbij was, dat zelfs dit uit-de-weg-
gaan hem gemakkelijk werd gemaakt, want moeilijkheden van
belang hadden zich in zijn leven niet voorgedaan. Maar waar ze
dreigden, ook in beginsel, daar week hij uit, behoedzaam, bewust.
Hij gaf liever iets prijs, dat hij liever had willen behouder, dan het
risico te lopen een probleem het hoofd te moeten bieden.
Ja, hij was een egoïst, hij wenste te leven op de wijze die voor hem-
zelf het aangenaamst was, hij was altijd bezig onlustgevoelens te
vermijden. Het was dus niet in het minst te verwonderen dat hij
orgetrouwd bleef. De gebondenhedell, zorgen en problemen van
het huwelijk deden hem al bij voorbaat er voor terug deinzen.
Hij was in zijn leven geenszins wars van vrouwen geweest, en ook
nu, al ver voorbij zijn tweede jeugd, was hij het nog niet. Twee
keer had hij de mogelijkheid van een huwelijk ernstig overwogen.
Hij mocht dan een egoïst zijn, hij had een verre van verkild ge-
voelsleven. Hij had zijn verliefdheden gekend en twee keer, zoals
gezegd, waren die hem bijna de baas geworden. Bijna, want beide
keren had tenslotte zijn geweldig sterke drang tot zelfbehoud het
gewonnen en had hij de relatie verbroken.
Na deze 'beide ervaringen, die vrij kort na elkaar in zijn jonge
jaren plaats grepen, nam hij zich voor het nooit meer zover te
laten komen met de kracht zijner gevoelens, dat zij hem parten
zouden kunnen spelen. Hij had het min of meer duidelijke be-
wustzijn, dat een dergelijk voornemen wel wat naïef-rationeel was.
Hij kende de mens goed genoeg om te weten dat die zichzelf
toch maar gedeeltelijk in de hand had. Het kwam deels door zijn
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houding, deels door het lot dat hem gunstig was, dat een verlei-
ding waarvoor hij zou kunnen bezwijken zich niet meer voordeed.
Zijn verhoudingen ten opzichte van vrouwen waren sedertdien
van oppervlakkige aard.
Op het moment dat dit verhaal een aanvang neemt, was het enkele
jaren voor zijn tragische dood, die toch zo volledig in overeen-
stemming was met zijn leven. Men zou kunnen zeggen: welke
dood is dat niet. De avonturier zal wel tijdens een van zijn zwerf-
tochten sterven, tussen vreemde mensen, ergens in een klein hotel
ver van zijn geboorteland, misschien zal hij vermoord worden als
medespeler in een liefdesdrama of omkomen bij een bergtocht.
De burger sterft op zijn bed, thuis of in een ziekenhuis, omringd
door zijn familie, de eenzame blaast de laatste adem uit zonder
dat iemand er iets van merkt. Dr. Leopold van Gelder stierf dra-
matisch, ofschoon zijn leven in het geheel niet dramatisch was en
toch paste zijn dood uitstekend bij hem. Laten wij echter niet
vooruit lopen op de gebeurtenissen. Het jaar, hierboven bedoeld,
was 1939. Dat zij ons voor het moment even genoeg, want het is
nodig om, voordat wij verder gaan, de loop van zijn leven kort
te schetsen.
Leopold van Gelder werd in Amsterdam geboren, waar zijn vader
notaris was. Hij bleef enig kind. Ofschoon zijn ouders beide Joods
waren, waren zij dusdanig geassimileerd, dat van het ontstaan
van een Joods bewustzijn bij hem geen sprake was. Het woord
"Jood" werd, naar hij zich later herinnerde zelden of nooit ge-
bruikt en bij het begrip "Joods" werd nooit stilgestaan. Het ouder-
lijk huis werd gefrequenteerd door mensen van allerhande religie,
voor het grootste deel intellectuelen. Evenals zijn naam, was ook
zijn uiterlijk neutraal. Op school werd hij daardoor, evenmin als
thuis op zijn Jood-zijn attent gemaakt.
Hij was een vlot, opmerkzaam en gewillig leerling. Over het al-
gemeen werd hij minder verwend dan de meeste enige kinderen,
dank zij het verstandig optreden van zijn ouders, maar toch genoeg
om dat teveel aan zelfconcentratie te veroorzaken dat het meren-
deel der enige kinderen kenmerkt. Daarbij kwam nog de materiële
welstand waarin hij opgroeide en het is dus wel begrijpelijk dat hij
reeds vroeg de neiging vertoonde moeilijkheden uit de weg te gaan.
Na de lagere school volgde het gymnasium en ook hier leerde hij
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even gemakkelijk als voorheen. Hij was een ernstige jongen, maar
niet droog. Veeleer had hij een beminnelijke ernst over zich, ge-
paard gaande met een sterk ontwikkeld gevoel voor humor. Hij
was zeker geen vroegoude boekenwurm, maar uitbundigheid was
hem vreemd. Het leven nam hij niet zwaar op. Hij had redelijke
cijfers en ofschoon hij betere had kunnen halen, vond hij het absoluut
onDodig zich zo in te spannen dat hij een uitblinker zou zijn. Hij
had de neiging, en hij gaf daar met de jaren ook hoe langer hoe
meer aan toe, om voor de vakken die hem niet interesseerden of
waarvoor hij geen aanleg had, zo mm mogelijk te doen. Hij zorgde
dan dat hij net voldoende kreeg.
Na enkele enkele jaren werd zijn belangstelling voor geschiedenis
gewekt. Het was niet het enthousiasme van iemand die een gees-
telijke liefde ontdekt en zich daar volledig aan overgeeft het was
een rustige, geleidelijke bewustwording dat dit vak hem nog het
meest boeide, het was aanvankelijk nog meer nieuwsgierigheid dan
weetgierigheid. Voor het overige was zijn voorkeur zuiver literair
en hij las vrij veel. Dat de geschiedenis hem aantrok was trouwens
wonderlijk genoeg want hij had een leraar die met zijn dorre
dictaten en vervelende betoogtrant bij de meesten weinig liefde
vermocht op te wekken voor zijn vak. Niettemin, toen zijn vader
hem bij zijn overgang naar de vijfde klas vroeg, welk vak hij eigen-
lijk wilde studeren, zei hij zonder aarzelen: geschiedenis.
Hij deed een paar jaar later eindexamen, niet schitterend, maar
voldoende en ging in de herfst van dat jaar college lopen. De keus
viel op Leiden, waar toentertijd Blok en Muller doceerden. Hij
genoot een ruime maandelijkse toelage, bewoonde een comfor-
tabele kamer op het Rapenburg en had een uitstekend en aange-
naam leven. Van zijn vrijheid maakte hij, zoals van alles, een
matig gebruik. Hij was corpslid, deed op' gezette tijden aan kroeg-
jolen mee, maar was niet in het minst het voorbeeld van de pret-
student. "Maat houden" was bij hem een instinctief levensdevies.
Hij paste het toe in alles, in roken, drinken, werken en in de liefde
en hij voelde zich er wel bij. De colleges bezocht hij trouw, zijn
examens deed hij op tijd. De vacanties bracht hij gedeeltelijk
thuis, gedeeltelijk in het buitenland door. Het hoogtepunt van zijn
studententijd was een reis naar Italië en Griekenland, hem door
zijn ouders aangeboden.
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Hij was zes-en-twintig toen hij doctoraal deed, maar hij beschouw-
de zijn studie niet als geëindigd voordat hij gepromoveerd was.
Dit was van het begin af zijn voornemen geweest en op het ogen-
blik dat hij zijn academische periode afsloot had hij zijn dissertatie
reeds voor een goed deel gereed.
Omtrent zijn toekomst had hij zich feitelijk nog nooit bepaalde
voorstellingen gemaakt, ofschoon een zekere belangstelling in pae-
dagogische richting hem niet vreemd was. Hij besloot echter met
het aanvaarden van enigerlei functie te wachten tot hij zijn pro-
motie achter de rug had. Hij werkte rustig verder en was nog geen
acht-en-twintig toen hij in de aula der universiteit zijn stellingen
verdedigde en hem later gelukgewenst werd met het behalen van
zijn doctorstitel.
De functie van tijdelijk leraar aan het gymnasium in een kleine
stad, die hem kort daarna aangeboden werd, accepteerde hij en
toen hij enige maanden voor de klas had gestaan, wist hij dat dit
zijn toekomst zou zijn. Hij doceerde op een rustige, bezadigde
manier; zijn leerlingen mochten hem graag. Hij hield van deze
luisterende jonge mensen, die hij - steeds indachtig aan de fouten
van zijn eigen leraar - voortdurend wist te boeien, door een leven-
dige voordracht. Ofschoon hij niet streng was - daar was hij te
zachtzinnig voor - had hij toch een zekere mate van gezag, een
kalme, maar besliste onverZettelijkheid, voldoende om zijn leer-
lingen in toom te houden.
Zijn tijdelijke functie werd een vaste en hij was er zeer tevreden
mee. Hij leidde een rustig, systematisch ingedeeld leven, dat dage-
lijks eender verliep, maar hem toch absoluut niet het gevoel van
sleur of verveling gaf. Hij hield van zijn werk, van de school,
van zijn omgeving. De leerlingen beminden, de collega's achtten
hem. Zijn vrije tijd bracht hij, na het gedane correctie- of voor-
bereidingswerk door met lezen en studeren. In vaktijdschriften
verschenen bijdragen van zijn hand, die algemeen gewaardeed
werden.
Na enkele jaren rijpte het plan in hem om zijn publicistische werk-
zaamheden tot een wijder terrein uit te breiden. Naar een onder-
werp daarvoor behoefde hij niet lang te zoeken. Het was de ge-
dachte die hem al tijdens zijn studententijd had beziggehouden
en waaraan hij ook grotendeels zijn proefschrift had gewijd, waarop
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hij thans nader wilde ingaan: de ontwikkeling van het begrip der
vrijheid in de geschiedenis. Het was misschien omdat de vrijheids-
behoefte in hem zelf zo sterk was dat hij zich juist tot deze vraag
voelde aangetrokken. Na drie jaar ernstig en nauwgezet werken
verscheen een gedegen en persoonlijke studie van zijn hand, welke
een algemeen gunstig onthaal vond. Zijn naam als historicus was
hiermede gevestigd.
Nadat hij tien jaar in de kleine stad werkzaam was geweest, kwam
de aanbieding uit Amsterdam. Hij aarzelde lang; hij was gewend
geraakt aan deze omgeving, waar hij zich thuis gevoelde' en hij
veranderde niet graag. Maar er was toch iets dat hem trok. Niet
zozeer het grotere salaris, want hij kon van zijn huidig inkomen
royaal leven. Het was vooral de nooit verflauwde liefde voor zijn
geboortestad, waar hij zijn jeugd gesleten had en die zijn herin-
neringen bewaarde, en bovendien het be~efvan de grotere cultuur-
gebieden die in de stad toegankelijk waren en waar hij hier van
verstoken bleef. Zo waren het deze overwegingen die hem ten-
slotte zijn afkeer van het stadsrumoer deden overwinnen. De af-
scheidsavond die leerlingen en collega's hem bereidden was een
bevestiging van de waardering die men voor hem had en een gevoel
van grote dankbaarheid doorstroomde hem. Het was met weemoed
dat hij vertrok en het was ook weemoed welke hij achterliet.
In Amsterdam betrok hij enkele ruime kamers in de buurt van het
Concertgebouwen het duurde niet lang of hij had zich in zijn
nieuwe werkkring ingeleefd. Ook hier wist hij spoedig de achting
te verwerven en een goede verstandhouding tot zijn leerlingen te
handhaven; Ofschoon hij steeds met veel liefde aan zijn werk
in de kleine stad zou terugdenken, voelde hij nu toch duidelijk
wat hij daar gemist had. Met een geestdrift, aan zijn tot dusver
teruggetrokken leven vreemd, bezocht hij bibliotheken, tentoon-
stellingen en concerten, terwijl hij in deze tijd ook vrij geregeld
in schouwburgen kwam. Deze plotselinge behoefte, aan het cul-
turele leven deel te nemen voelde hij zelf als een vorm van oneven-
wichtigheid, waartegen hij niettemin geen weerstand vermocht te
bieden. Allengs herwon hij echter zijn gevoel van innerlijke rust,
zijn belangstellingen welke hij gedurende enige tijd als onmatig
had beschouwd namen geleidelijk de matigheid aan waarbij hij
zich het best gevoelde.
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Zijn omgang met mensen was buiten het alledaagse verkeer be-
perkt tot de omgang met enkele vrienden, ofschoon het woord be-
kenden hier waarschijnlijk beter zou passen. Hij was een eenzaam
man en een gelukkig man. Het leven was goed voor hem. De jaren
gingen vredig en kalm voorbij. Het overlijden van zijn ouders,
kort na elkaar, ondervond hij als een hevige slag. Zijn eenzaamheid
werd er door vergroot. Het kapitaal, in het bezit waarvan hij ge-
steld werd, was niet onbelangrijk en verzekerde zijn toekomst volle-
dig en in ruime mate. Het besef dat hij zijn geld geheel voor zijn
eigen genoegen kon aanwenden bracht hem niet in het minst tot
verkwisting. Hij schafte zich wat kostbare boeken en kunstvoor-
werpen aan, die hij zich voordien bezwaarlijk had kunnen permit-
teren en verder beschouwde hij zijn welstand als een vanzelf-
sprekendheid. Het verschil tussen genoeg geld en veel geld is ten-
slotte slechts gradueel.
Zijn verhouding tot de politiek was die van een afzijdigen waar-
nemer. Tot de practische politiek had hij zich nooit aangetrokken
gevoeld, ook als student niet. De luidruchtige revolutionnairen on-
der zijn mede-studenten had hij steeds met een medelijdend glim-
lachen beoordeeld en van de debatten, waar het meestal heet toe-
ging, had hij zich gewoonlijk gedistancieerd. Zo was zijn houding
gebleven. De politiek boezemde hem uitsluitend belang in als
theoretisch verschijnsel, als verlengstuk van het verleden. Hij was
niet onverschillig voor hetgeen zich op maatschappelijk gebied vol-
trok, hU kón dat als histoticus niet zijn, maar hij wilde de be-
schouwer blijven, die toeziet op het spel dat zich onder hem af-
speelt. Hij was democraat en hij bracht op de gewenste tijden zijn
stem uit bij de verkiezingen. Daarmee achtte hij zijn practische
taak voldoende verricht. Het communisme was een verschijnsel,
evenals het fascisme; met beiden had hij niets te maken. Het Rus-
sische experiment was interessant, ongetwijfeld, maar de methoden
verwierp hij. En Duitsland na I933? Het feit, dat hij als Jood
geboren was vermocht aan zijn contemplatieve houding niets te
veranderen. Van een Joods gevoel was bij hem niets te bespeuren,
laat staan van een Joodse verbondenheid. Het Joodse leed beroerde
hem niet meer dan welk ander leed ook, en dat was heel weinig.
In zijn leven, op zijn rustige kamers, temidden van zijn boeken
en kunstvoorwerpen wenste hij geen plaats in te ruimen voor
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onlustgevoelens van welke aard dan ook. Zijn rust was zijn cultus;
hij was een gelukkig mens. Na zes jaar op hetzelfde adres ge-
woond te hebben verhuisde hij naar een moderner buurt waar hij
enkele kamers aangeboden had gekregen, mooier en lichter dan
die welke hij thans bewoonde. De hospita was de weduwe van een
kortelings overleden hoogleraar; zij bewoonde met haar zoon het
huis dat voor haar te groot was.
Die regendag in de nazomer van 1939, toen de mobilisatie werd
afgekondigd, deed hem zijn wenkbrauwen fronsen en een onrust
steeg op in zijn hart. Zou het toch gebeuren, waarover men mom-
pelde? Hij had het, in zijn onwil iets onaangenaams te erkennen,
nooit willen geloven. Enkele dagen later was het geen kwestie
van geloven meer. Hij schaarde zich onmiddellijk aan de zijde
van hen die meenden dat Holland gevrijwaard zou blijven. Zijn
rust, een kort ogenblik verstoord, keerde weldra terug. Kalm
vlood voor hem de winter, het voorjaar kwam. De ochtend van
de tiende Mei maakte hem duizelig van benauwende radeloosheid.
Het waren dagen van gejaagdheid en spanning. Hij kon niet denken
en niet werken, hij tastte in het rond naar een houvast dat hij niet
vinden kon. De grond van zijn bestaan dreigde onder hem weg
te zinken. Zijn kamers waren zijn enige toevlucht. Hier had hij
een gevoel van veiligheid, van geborgenzijn, hier, bij zijn boeken
en alle vertrouwde dingen. Hij had geen enkele bepaalde voor-
stelling van hetgeen er nu zou gaan gebeuren, hij had alleen maar
dat gevoel van kwellende onzekerheid dat hem wurgend omklemde
en dat hij vergeefs trachtte meester te worden.
En toch kwam er een dag dat hij een diepe zucht slaakte; het was,
alsof hij, uit de duisternis komend, met zijn ogen knipperde tegen
het zonlicht, waarna hij nog wat schuchter, maar allengs zekerder,
zijn weg terug vond en, voorzichtig om zich heen ziende bemerkte,
dat er eigenlijk in zijn bestaan niets veranderd was. Nederland
was bezet; de Duitsers die men langs de straten zag paraderen
waren er maar het al te duidelijke bewijs van. Maar o~erigens
was het leven, zijn leven althans, hetzelfde gebleven. Daar waren
zijn kamers en zijn boeken, daar was zijn school, daar waren zijn
leerlingen. De dagen waren weer ingedeeld als vroeger, het nor-
male schoolleven was hersteld, de algemene opwinding had plaats
gemaakt voor een zekere evenwichtstoestand.
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Hij hervond zichzelf. Hij omarmde zijn weergekeerde rust harts-
tochtelijker en beminde haar vuriger dan ooit tevoren. Hij kwam
weinig op straat. De dagelijkse weg van huis naar school en terug
was menige dag de enige die hij aflegde. Verder leefde hij groten-
deels op zijn kamers. Nu en dan kreeg hij bezoek.
Nog was hij zich niet bewust dat de beulshand reeds opgeheven
was die hem in een hoek zou wringen, hem vernederen en verplet-
teren. Wat interesseerde het de Duitsers of hij zich Jood voelde of
niet? Zij hielden alleen rekening met hun eigen opvattingen en
volgens die was hij een lid van het ras dat vernietigd moest worden.
Hij had zich als Jood gemeld, al stuitte het hem onzegbaar tegen
de borst. Maar hij wilde alles nalaten wat hem in moeilijkheden
zou kunnen brengen. En tenslotte, waarom zou hij deze formaliteit
niet vervullen? Hij was er zeker van dat het niet méér was. Het
gele kaartje met de davidster aan de achterzijde bekeek hij met
een mengsel van wrevel en bevreemding. Hij trachtte zich iets
voor te stellen, een zekere bewustheid van iemand die erop ge-
wezen wordt tot een bepaalde groep te behoren, maar verder dan
een mate van ergernis bracht hij het niet. Met een ongeduldig ge-
baar borg hij het kaartje ergens in zijn portefeuille.
Toen hij niet lang daarna het briefje thuiskreeg dat hem zijn ontslag
aankondigde, staarde hij met grote, verschrikte ogen naar de letters.
Hij greep naar de stoel achter hem om niet tegen de grond te slaan.
Dit kon niet waar zijn. Maar de enkele zinnen die hij las en herlas
zeiden hem kort en bondig dat het wel waar was, waar en onher-
roepelijk. Hij mocht de school van dit ogenblik af niet meer betreden.
De mens is sterker dan hij denkt. Hij verbeeldt zich onder de last
van een tragische ervaring te bezwijken indien hij die zou beleven.
Hij beleeft haar, en hij bezwijkt niet. Hij verandert hoogstens.
Zo was het ook met Dr Leopold van Gelder. Wanneer iemand
hem enige jaren geleden zou hebben voorspeld dat hem dit zou
overkomen, dan had hij geantwoord: dat overleef ik niet.
Hij verouderde in zeer korte tijd. Er waren rimpels op zijn voor-
hoofd en lijnen langs zijn mond en in zijn hele houding lag iets
gedrukts. Aanvankelijk was hij volkomen uit het lood geslagen.
Het bewustzijn dat zijn werk hem ontnomen was, dat hij nu niet
meer de dagelijkse gang naar school behoefde te maken, dat hij
al die oriënteringspunten in zijn leven nu miste, dreigde bern rade-
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loos te mo.ken en in die dagen kon hij zich niet voorstellen ooit
nog een normaal leven te leiden. Toch was dat zo. Na enkele
weken ontstond er een nieuw evenwicht. Hij voelde zich nog wat
wankel, nog wat onwennig, maar hij hield zich staande. Wat was
voor hem een beter toevlucht dan zijn boeken? Hij ging zich weer
verdiepen in werken die hij langgeleden gelezen had, studieboeken
en literaire klassieken, hij ontdekte nieuwe waarheden en schoon-
heden. Hij bladerde eens in oude notities en kwam op het spoor
van problemen waarover hij thans meer zou willen weten. Na
verloop van enige tijd was hij het type van een kamergeleerde.
Van de werkelijkheid der dagelijkse dingen trok hij zich meer terug
naarmate zij dreigender werd.
Het positieve gevolg van de ingrijpende verandering in zijn leven
was, dat hij zich zijn positie bewust was geworden. De oorlog,
waarvan hij de consequenties altijd had willen ontlopen, dwong
zich aan hem op. Het werd hem maar al te duidelijk gemaakt
dat hij Jood was en dat het er niets toe deed of hij zichzelf wel of
niet als zodanig beschouwde. En met deze bewustwording, welke
gelijk stond met die van een bedreiging van zijn bestaan, week voor
een deel de onverschilligheid van hem. Hij leerde hopen, hij leerde
het verlangend uitzien naar een toekomst die beter zou zijn. Het
was een vreemde gewaarwording voor hem, want hij had eigenlijk
nog nooit op iets bepaalds gehoopt. Zijn leven was glad verlopen,
als vanzelf, zijn wensen waren al vroeg vervuld, er restte hem geen
verlangen, en aan wensdromen had hij zich nooit overgegeven.
De hoop is het steunpunt der ontevredenen, de bedreigden en
beangstigden. Hij behoorde nu tot hen en daarom hoopte hij.
Hij leefde met zijn boeken, kwam zelden op straat en sprak wei-
nig mensen. Zo, stil en beschut levend binnen de beslotenheid
van zijn kamers, wilde hij deze tijd langs zich heen laten gaan,
alleen met zijn boeken en zijn hoop. Buiten was het rumoer, was
de dreiging tastbaar, de sfeer benauwend. Hij haatte de straat,
waar hem, zodra hij er zich bevond, een onrust beving.
Een paar maal drong het gerucht van razzia's op Joden tot hem door
en dan was er steeds even een priemende schrik die hem beving. Het
was altijd weer een geruststelling voor hem als hij hoorde dat de
Duitsers het voo.cnamelijk op jonge mensen voorzien hadden. Hij
zegende zijn leeftijd. Het moest goed zijn om nu heel oud te wezen.
3I
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Zijn hospita vertelde hem van de doodsberichten die binnen-
kwamen uit de concentratiekampen. Ze was een stille, terug-
getrokken vrouw, die hij, nu hij de hele dag thuis was, wat vaker
zag dan vroeger. Ze was Joods, als hij, een feit waar hij nooit bij
had stilgestaan. Hij had daar nooit met haar over gesproken en
achtte het zelfs mogelijk dat ze zijn Joodse afkomst pas de laatste
tijd had geconstateerd. Wanneer ze hem bijzonderheden over
razzia's vertelde zei hij steeds: "Vreselijk, vreselijk," met een af-
werend gebaar. Waarom vertelde ze hem dit alles? Hij begroef
zich na zulke mededelingen nog dieper in zijn boeken. Het was
een vlucht voor zijn eigen angst.
De maanden vergleden, de tijd was een onwezenlijk begrip ge-
worden. Het heden vervluchtigde en werd snel vergeten, het den-
ken hechtte zich vast aan een toekomst die het ene moment on-
grijpbaar, het andere moment vlakbij scheen. De mens leefde in
deze tijd met uitgestrekte armen, zijn blik naar de verte gericht.
Toen kwam dat middeleeuwse voorjaar van 1942, waarin de gele
jodenster schril afstak tegen de moderne kledij, een kenteken dat de
mens van thans zich alleen nog maar kan indenken binnen de
sfeer van een bedompt en stoffig ghetto in een middeleeuwse stad.
Het was vreemd en wreed en onzinnig. Met een blik die een meng-
sel was van schrik en afkeer keek Dr. van Gelder naar zijn hospita,
naar de ster, links op haar mantel genaaid. Zo zou hij moeten lopen
in het vervolg, met dat teken der vernedering op de borst. Want als
zodanig voelde hij het. Er waren goedmenende mensen die van
een ereteken spraken. Hij lachte bitter bij dat woord. Er zouden
wel Joden zijn die het zo opvatten; des te gelukkiger voor hen.
Hij schaamde zich. Minderwaardigheidsgevoel noemde menigeen
dat, hij wist het. Hij vond deze redenering pure onzin. Men kon
zijn gevoel niet forceren. Het Jodendom was hem vreemd geweest,
zijn hele leven, en nu geklassificeercl te worden in een bepaalde
groep die gedegradeerd was tot een van uitgestotenen, dat kon
hij niet anders voelen dan als een vernedering. En de trots die
menige Jood nu waarschijnlijk wel zou gevoelen was volgens hem
niet anders dan een schijntrots, een poging tot overcompensatie
van zijn schaamte. Het was een soort martelaren-trots. Hij wenste
geen martelaar te zijn.
Die avond klopte zijn hospita aan zijn kamerdeur.
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"Zal ik de ster voor u vastnaaien?" vroeg ze.
Hij keek haar vermoeid aan. Vroeger was deze vrouw een vreemde
voor hem, die er voor zorgdroeg dat zijn kamers opgeruimd werden
en zijn maaltijden werden bereid. Nu waren ze lotgenoten, Joden,
allen over een kam geschoren, genivelleerd. Allen eendere zorgen,
eendere angsten. Hij rilde even. De vrouw herhaalde haar vraag.
"Neen," zei hij toen langzaam. "Ik ga niet meer op straat."
"Wat zegt u?" vroeg ze verbaasd.
"Ik ga niet meer op straat," klonk het nog eens.
"Het is niet prettig met een ster te moeten lopen," zei ze, "maar
u kunt toch niet voor de verdere duur van de oorlog binnen blij-
ven?" Hij voelde duidelijk de logica van die woorden, maar hij
bleef koppig er tegen in. Hij wilde immers niet op straat lopen
met dit afstotende gele plakkaat op zijn borst. De gedachte alleen
al deed hem walgen. Hij schudde bits zijn hoofd.
"Neen," zei hij kort, "dat plezier gun ik ze niet." Het was een
dwaas argument, maar een beter had hij op dit moment niet
tot zijn beschikking. Hij maakte een korzelige handbeweging, de
aanwezigheid van de vrouw irriteerde hem plotseling.
"Zoals u wilt," zei ze, en vertrok. Geërgcrd schoof hij zijn stoel
recht en trachtte zich in zijn lectuur te verdiepen, wat hem maar
matig lukte.
Hij bleef zijn voornemen trouw om zich van deze dag af niet meer
op straat te vertoncn. Er was, zonder twijfel, in zijn halstarrighcid
waarmee h~j zijn omgeving verbaasde, een element van angst,
maar het werd overschaduwd door een koppige trots die hem zich
verbitterd deed terugtrekken. De aanvankelijke angst was trouwens
langzaam-aan geweken, want het bleef na invoering van de ster
wonderlijk rustig. Het kostte hem geen moeitc zijn dagen thuis
te slijten; hij was er de afgelopen maanden al aan gewend geraakt.
In het begin trachtten sommigen zijner kennissen hem nog wel
van zijn voornemen af te brengen, maar zij gaven hun pogingen
spoedig op. Een enkele had hem zelfs aangeraden zich zonder
ster op straat te begeven, maar hij dacht er niet aan dat risico te
aanvaarden.
Het waren zeer stille maanden die nu volgden, van een stilte die
bijna onwezenlijk aandeed. De zomerzon deed weldadig aan en
het leven scheen, aan de ,buitenkant, ondanks alle oorlogsellende,
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van een effen stabiliteit. In deze weken leerde Dr. van Gelder zijn
hospita beter kennen. Misschien was het de lotsverbondenheid,
misschien een soort misplaatst medelijden van haar kant als gevolg
van zijn vrijwillig isolement waardoor zij hem vroeg, wanneer hij
daartoe behoefte gevoelde, bij haar op de veranda in de zon te
gaan zitten. Hij maakte gaarne gebruik van haar aanbod en als
hij zich in een luie stoel liet koesteren, voelde hij zich zelfs zeer
tevreden met dit bestaan. Hij had nu en dan een gesprek met zijn
hospita en vaker met haar zoon, een rustige jongeman die voor het
notariaat werd opgeleid. Hij ontdekte in hem belangstelling voor
geschiedenis en het bleek dat de jongen op dit gebied al aardig
wat gelezen had. Zij spraken nu samen dikwijls over historische
onderwerpen. De jongen was een grage en toegewijde luisteraar.
In het vervolg bracht Dr. van Gelder ook menige avond op de
veranda door, waar zij gedrieën thee dronken en waar zij, als de
duisternis gevallen was, nog wel een poos zwijgend bijeen zaten.
De rust werd verstoord toen de Duitsers de geest van het duister
verleden opnieuw leven inbliezen. Hun maatregelen waren slechts
plotseling voor den buitenstaander, wien de blik achter de scher-
men niet gegund was.
Dr. van Gelder kop. de opwinding van zijn hospita nauwelijks
delen, hij kon slechts te verheugder zijn om zijn destijds genomen
besluit. Nu konden al deze maatregelen van beperking der be-
wegingsvrijheid hem niet deren en hij kon niet nalaten te glim-
lachen om de klacht van zijn hospita dat zij na acht uur niet meer
op straat mocht. Zijn dagen gingen eender als alle andere voorbij.
En toen was er opeens dat onwezenlijk-boze gerucht, huivering-
wekkend in zijn lugubere dreiging. Wat onmogelijk had geschenen,
wat men met een lichte rilling maar toch steeds met de troostende
gedachte aan het al te fantastische van zich af had gezet, werd
nu tot waarheid gemaakt. "Deportatie" was het woord dat dui-
zenden half waanzinnig maakte, langzaam en zeer geleidelijk,
want cr was aanvankelijk nog steeds dat zoete ongeloof. Als een
verbijsterd kind stond Dr. van Gelder nu in het levep. Deze wer-
kelijkheid ontzinde hem, zij bestormde zijn hersens met een plot-
seling geweld dat hij niet verwerken kon, te wreder na de illusie
van vredigheid waaraan hij zich had overgegeven. Zijn drang tot
zelfbehoud ontwaakte in al zijn kracht en maakte hem radeloos.



HET EINDE VAN EEN EENZAAM MAN 485

Want hier, hij begreep het, hier zou geen isolement meer baten.
De armen van den onderdrukker reikten tot in zijn stille kamers
en door niets vermocht hij zich aan die greep te onttrekken. Hij
stond geregistreerd, tezamen met al zijn rasgenoten. Hij sloeg zich
in wanhoop voor zijn hoofd om de onvergeeflijke goedgelovigheid
waarmee hij zich destijds gemeld had. Daardoor was h~j nu een
gevangene, machteloos en opgejaagd. Hij zag geen boek meer in,
hij liep rusteloos door het huis, gekweld door zijn angst, die hem
af en toe gek dreigde te maken. Zijn hospita en haar zoon waren
in deze tijd rustiger dan hij. Voor hem waren de dagen en een
groot deel der nachten één lange marteling. Hij had het gevoel
zich op een zinkend schip te bevinden. De angst, nog nooit zo
moordend in hem werkzaam geweest, maakte hem het alleen-zijn
onmogelijk, dreef hem voortdurend naar de kamer van zijn hospita.
Hij had mensen nodig met wie hij kon praten over alledaagse din-
gen. Zijn hele denken was gericht op het zoeken naar veiligheid;
hij was een bang dier in nood. Met een kloppend hart luisterde hij
naar de berichten over de oproepen, over de eerste treinen die
vertrokken waren. Op een avond dat hij weer in de huiskamer van
zijn hospita zat, vroeg de zoon hem:
"Wat doet u als u opgeroepen wordt, meneer van Gelder?"
Hij schrok even van de pardoes gestelde vraag.
"Ik ... ik weet het niet," antwoordde hij.
"Ik verdwijn," zei de jongen vastbesloten. "Ik denk er niet aan
me weg te laten halen en me voor de Duitsers kapot te werken.
Mijn vrienden willen me helpen. Over een paar dagen ga ik weg."
"Het is beter dat hij het doet," zei zijn moeder. "We hebben er
lang en breed over gepraat. Het is gevaarlijk om onder te duiken,
maar men moet de kans nemen."
"Ik heb er nog niet over nagedacht wat me te doen staat," merkte
Dr. van Gelder op. "Er zijn vrienden bij mij geweest die mij hun
hulp aangeboden hebben, maar ik aarzel hen in gevaar te brengen."
"Ieder moet voor zichzelf uitmaken wat hij het best kan doen,"
zei de jongeman, "maar ik zou U aanraden u te verbergen. U ziet
erniet Joods uit. Datis in uwvoordeeI. Ik zal het moeilijker hebben
wat dat betreft."
"En u?" richtte Dr. van Gelder zich tot de vrouw. "Wat denkt
u te doen?" Ze haalde haar schouders op.
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"Wij, ouderen zijn nog niet aan de beurt. Wij hebben wat langer
tijd om erover na te denken. Laat hij eerst weg zijn." Ze wees op
haar zoon. "Dan voel ik me al veel geruster."
"Maar u moet ook gaan, moeder," klonk het, "en u ook, meneer
van Gelder. Iedereen die de kans krijgt moet verdwijnen. Maak
niet de fout te lang te wachten." En tot Dr. van Gelder vervolgde
hij: "Ik had gewild dat moeder tegelijk met mij zou weggaan,
maar zij wil nog niet."
"Ga jij nu maar eerst," klonk het afwerend. "Ik ga later, zoals ik
je beloofd heb."
Ze praatten nog lang over het voor en tegen van verdwijnen, over
de deportaties en de vermoedelijke plannen der Duitsers; ze praat-
ten zoals duizenden vermoedelijk op ditzelfde moment deden, ge-
vangenen in hun huiskamers, de dreiging van een onbekend lot
dat hen wachtte boven het hoofd. Toen Dr. van Gelder opstond
om zich naar zijn kamer te begeven, zei de jongeman tegen hem:
"Doe het, meneer van Gelder, breng u zelf in veiligheid voor het
te laat is. Wees niet goedgelovig, vertrouw de Duitsers niet. Ze
zullen niemand van ons met rust laten."
Zijn stem had de klank van die van een vriend. Dr. van Gelder
zuchtte diep.
"Ik zal zien, ik zal zien," zei hij, zijn ogen afwendend. Toen ging hij.
Een paar dagen later vertrok de jongen. Het was op eeD ochtend.
Hij had een hoed op, die hij anders nooit droeg, om er zijn donker
haar onder te verbergen. Hij drukte Dr. van Gelder lang en krach-
tig de hand ten afscheid.
"Gaat u ook weg," zei hij nog eens. Hij omhelsde zijn moeder.
"Wees in godsnaam voorzichtig," vermaande ze hem.
"Je kunt gerust zijn, moeder," zei hij. Daarna keerde hij zich om
en vertrok.
"Ik ben blij dat hij weg is," zei de vrouw. "Voor mezelf kan het
me niet zoveel schelen, maar hij is jong."
De angst doet ieder ogenblik een nieuw geloof ontstaan. In deze
warme, dreigende zomerdagen was het onder de vervolgden het
geloof van hen die de Duitsers nog niet in hun greep hadden, dat
zij gespaard zoudcn blijven. Dat is immers het geheim van het
uithoudingsvermogen bij allen wicr leven bedreigd wordt. Ieder
denkt dat juist hij door het lot zal worden ontzien. Het gerucht
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ontstond dat de oudere Joden met rust zouden worden gelaten.
Het was het gerucht waarop men gehoopt en gewacht had. Mis-
schien was het wel daarom ontstaan. Met duizenden anderen
klampte Dr. van Gelder zich vast aan deze nieuwe hoop. Het werd
wat rustiger in hem en toen de eerste golf van waanzin geluwd was
en het even scheen alsof het ergste voorbij was, begon hij langzaam
zichzelf te hervinden. Hij was weer in staat tot lezen, hij kon beter
zijn gedachten bepalen, hij kon waarlijk weer - schuchter -
over de toekomst denken. Vrienden die hem bezochten raadden
hem aan juist nu, nu het wat rustiger was, te verdwijnen, er werd
hem hulp aangeboden door mensen met wie hij vroeger nauwelijks
enig contact had gehad, er waren leerlingen die hem met alles
wilden bijstaan. Hij was dankbaar voor dit alles, maar hij weerde
glimlachend af. "Nog niet." Het was het argument van duizenden.
Zelfbehoud, gehechtheid aan de aardse dingen, aan de sleur, in
wezen ongeloof aan het ergste en aan de dood. Het ergste was
voorbij, luidde de redenering. Men wist niet dat het ergste nog
komen moest. "Nog niet," schudde Dr. van Gelder. Hij zag in zijn
kamer om zich heen, naar zijn boeken, zijn kunstvoorwerpen,
zijn meubelen. Hoe lief had hij dit alles, hoe smartelijk zou het
zijn er afstand van te moeten doen. Aan elk ding was hij gehecht.
"Nog niet." Heel de traagheid van het hart was hierin uitgedrukt.
Dr. van Gelder bleef in zijn kamers. Hij geloofde niet aan de
opwindende verhalen die hem gedaan werden, hij bleef onberoerd
door de aandrang die op hem geoefend werd. Hij geloofde aan de
rust, zoals hij dat zijn hele leven gedaan had. Dat geloof had hem
een ogenblik verlaten, maar nu hij het weer terug had, beminde
hij het des te vuriger.
Zijn hospita zag hij nu minder dan de voorgaande weken, omdat
hij zich weer meer in zijn eigen domein terugtrok. Van haar zoon
had ze langs omwegen bericht gekregen. Hij had een veilig adres.
"Nog niet" was ook voor haar het devies.
Op een warme dag in begin September viel het Dr. van Gelder
's morgens op, dat het stiller in huis was dan anders. Zijn hospita
was steeds om deze tijd al bezig en het bevreemdde hem dat hij
haar deze ochtend niet hoorde. Hij liep naar de huiskamer, maar
zag haar niet. Ook in de keuken was zij niet. Door de gang naar
zijn eigen kamer terugkerend, hoorde hij zijn naam roepen. Voor
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haar slaapkamer stond hij stil en klopte aan. Even later trad hij
binnen. De vrouw lag in bed.
"Wat scheelt u?" vroeg hij bezorgd.
"Ik voel me niet goed, al de hele nacht; benauwd en koortsig."
Haar stem klonk licht trillend. Hij trad naderbij.
"Zoudt u," vroeg ze hem langzaam, "zoudt u even naar de dokter
willen gaan? Het is hier vlakbij." Ze noemde het adres.
Hij keek haar verschrikt aan. Het was een gewone vraag die paste
bij een gewone situatie. De vrouw was ziek en had een dokter
nodig. Buiten hem was er niemand in huis, de telefoonverbinding
was verbroken. De vrouw vroeg hem de dokter te halen. Maar hij
was immers maanden niet op straat geweest. Uit angst? Neen,
niet uit angst, maar omdat hU niet getekend wilde zijn. De ge-
dachten vlogen door zijn hoofd. Hij zag naar de vrouw, naar haar
koortsig-rood gezicht, hij hoorde haar zware ademhaling. Het
"neen", dat een ogenblik op zijn lippen gelegen had, verwierp
hij. Het was krankzinnig. Een ziek mens aan haar lot overlaten
tel'wille van zijn eigen gevoelens, dat kon toch niet. Resoluut
sprong hij op.
"Natuurlijk," zei hij. "Ik zal dadelijk gaan."
"Het is erg, dat ik het u moet vragen," klonk het, "maar er IS

niemand anders."
"Onzin," weerde hij af. Maar toen, zich bezinnend, zei hij: "Ik
heb geen enkel colbert waar een ster op zit."
"Gaat u zonder ster," zei ze.
"Neen," antwoordde hij snel. "Dat doe ik niet. Daardoor zijn al
velen tegen de lamp gelopen. Is er niet nog een jasje hier van uw
zoon, dat ik even aan kan doen?"
"Kijkt u in z'n kast," zei ze.
Hij ging naar de kamer van den jongen en opende de kastdeur.
Hij vond een oud jasje waarop een verfomfaaide ster genaaid
was en trok het haastig aan. Snel verliet hij het huis.
Op straat keek hij even vreemd om zich heen, zo onwennig voelde
bij zich. Er kwam een gevoel van beklemdheid over hem nu hij
uit zijn veilige stulp getreden was. Hij bleef even voorbij de huis-
deur staan en keek voorzichtig naar beneden, naar de borstzak
van het geleende jasje, waarop de grauwgeel geworden ster
was bevestigd. Het woord "Jood" grijnsde hem tegemoet. Hij
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richtte zijn hoofd op, terwijl hij even nauw merkbaar ineenkromp.
Toen dacht hij aan de zieke vrouw die hij beloofd had hulp te
zullen halen en snel zette hij zich in beweging. Hij liep met lich-
telijk opgetrokken schouders en zijn linkerarm hield hij half op-
geheven enigszins voor de ster, zodat die tenminste gedeeltelijk
bedekt was. Met vreemd-stijve passen haastte hij zich voort. Na
tien minuten stond hij voor het huis van den dokter. Hij belde
aan en verzocht het dienstmeisje dat hem opendeed dokter te
vragen of hij komen wilde. Even later aanvaardde hij de terug-
tocht. De gedachte om, nu hij eenmaal op straat was, een van zijn
kennissen op te zoeken of een wandeling te maken, kwam geen
ogenblik in hem op. Hij wilde naar huis, zo snel mogelijk. Het was
rustig om hem heen. Het leven op straat ging zijn gewone gang en
toch was er een onbestemde vrees in hem. Een heftig verlangen
naar zijn kamers deed hem sneller lopen. Hij keek weer naar de
linker borstzak en op dat ogenblik viel hem eigenlijk pas de vaal-
heid van het jasje op; het was oud en kaal en hier en daar kapot.
Die ster en dat jasje. Wat zág hij eruit! Zijn linkerarm half op-
geheven liep hij vlug verder.
In een straat, niet ver van zijn huis, bemerkte hij plotseling een
zekere deining om zich heen. Mensen schoten snel langs hem heen,
in een flits zag hij een paar angstig-bleke gezichten. Hier en daar
vormden zich groepjes. Er hing iets in de straat, de sfeer van een
ophanden zijnde storm, de geladenheid van een onweer dat iedere
seconde kan losbarsten. Hij keek links en rechts; de onrust deed
zijn hart bonzen. Hij hoorde roepende stemmen, hij zag hollende
mannen en vrouwen. Een paar snerpende Duitse bevelen kliefden
door de lucht. Enkele groene overvalauto's met Duitse politie be-
mand snorden door de straat. Zijn adem stokte, zijn keel voelde
droog en opgezet aan. De schrik overmande hem zo, dat zijn
benen hun dienst weigerden. Als vastgenageld en ontzind om zich
heen ziende stond hij daar. Achter zich hoorde hij het knarsen
van remmen, de angstschreeuw van een vrouw klonk door de straat.
Hij zag een groep mensen aan de overkant voorbijlopen. Het
waren allen Joden, drie mannen in burger liepen er achter. Een
stem naast hem fluisterde haastig: "Weest u voorzichtig. Er is
razzia; net begonr.en. Gaat u vlug naar huis. Ze pakken iedere
Jood op, jong en oud." Hij keek de spreker aan, een jonge man.
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"Gaat U vlug naar huis," herhaalde die. Hulpeloos stond Dr. van
Gelder daar nog een ogenblik. Een tweede groep arrestanten pas-
seerde. Toen viel de angst als een lawine over hem. Iedere vezel
van zijn lichaam werd er door gegrepen. Naar huis, naar huis,
hamerde het i11z'n hoofd. Zijn benen trilden toen hij snel begon
te lopen, al sneller en sneller. Hij keek niet meer op of om, hij
holde maar voort. Hij kende nog maar twee woorden: naar huis.
Figuren schoten langs hem heen, hij hoorde lawaai achter zich,
stemmen, geschreeuw. "Stilstaan!" "Werder geroepen. Het klonk
hard en dreigend. Hij rende voort, zijn hart bonsde als razend,
het zweet gutste vaD zijn voorhoofd en in zijn borst voelde hij een
priemende steek. Achter hem klonken de stemmen al zwakker en
zwakker. Naar huis, naar huis! Het was niet ver meer, nog enkele
minuten lopen. Als hij de drukke verkeersweg die hij nu genaderd
was, had overgestoken, was hij vlakbij zijn woning. Hij keek niet
links of rechts toen hij overstak, hij minderde geen vaart. Een
dof, schurend geluid hoorde hij nog en toen een hoge angstkreet.
Met een geweldige kracht werd hij tegen de grond geslingerd.
Er ging een harde, rauwe pijn door hem heen, het leek of zijn
lichaam vaneen gescheurd werd. Toen vlood, lauw-warm, alle
kracht uit hem. Even was het hel-rood om hem heen, daarna ver-
zonk alles in een inktzwarte duisternis.
De mensen dromden samen om de tramwagen, er was geroeze-
moes van stemmen, de conducteurs liepen ontdaan en opgewonden
heen en "Weer.Het verkeer stagneerde. Een smalle straal bloed
liep van onder de wagen uit. Een overva!auto, volgeladen met
gearresteerde Joden raasde pijlsnel voorbij de plek van het on-
geluk. De geneeskundige dienst arriveerde niet veel later. Men
kon niet bij het lichaam komen; de wagen moest opgevijzeld
worden.
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door

H. VAN WIERINGEN

- Als men dicht dan moet men niet meer denken: men moet
gedacht hébben, de geestelijke persoon moet tot op zekere hoogte
van verfijning, afronding en objectiviteit bestaan. Denken is verder
bouwen aan de persoonlijkheid; dichten veronderstelt een - zij
het wellicht tijdelijke -- stilstand. Niet de persoon in statu nascendi,
maar de persoon "in being" is mogelijkerwijs dichter. De persoon
(gezien als de omvatting van mogelijke denk-activiteit en latente
verworvenheid) kome niet op de voorgrond van het gedicht, doch
vorme het perspectief erachter. Mnemosyne, de moeder der
muzen, eist van de pretendenten naar haar dochters, en van die
naar de lieftallige Polyhymnia misschien wel in 't bijzonder, de
bereidheid (c.q. het vermogen) om alle geestelijke ballast van ver-
worvenheid enz. prijs te geven aan het ogenblik der begenadigende
vergetelheid. Zij eist een zó grote daadwerkelijke liefde van den
aanbidder, dat hij voor het pinksterwonder der vervoering al het
andere vanzelfsprekend als waardeloos vergeten zal.
De poëtische bezigheid is ongetwijfeld een geestelijke activiteit.
Toch verschilt 'lij fundamenteel van het denken in engere zin:
denken geschiedt in ernst. Het logisch en taalkundig pragmatisch
weergeven van een gevoelservaring levert nog geen poëzie op.
Tot gedicht wordt de uiting pas 'A-anneerzij geschiedt op de wijze
van het spel, met aanvaarding van de regels der taal-aesthetica
en der poëtisch-actieve intelligentie. Het spel der aesthetica vraagt
den dichter om een deel van de (ook in een "nuchtere" consta-
tering vervatbare) mededeling "over te dragen" aan de suggere-
rende krachten van de taal. Het spel der intelligentie stelt een der-
gelijke eis, nl. dat niet direct gesproken worde, doch indirect, via
het reminiscenties opwekkende beeld. Denken en dichten, wel te
ónderscheiden, zijn echter niet te scheiden. De respectieve terreinen
van beide geestelijke bezigheden zijn niet scherp af te bakenen,
zij liggen "gevaarlijk" dicht bijeen: Polyhymnia is de muze van
wijsbegeerte en dichtkunst beide. Waar de onderlinge grens ge-
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trokken moet worden is een vraag van ogenblikkelijke, historisch
bepaalde, cultuur. In dit opzicht is er dus poëzie en poëzie ...
Maar ook in andere zin is er poëzie en poëzie. Een gedicht kan
culturele waarde hebben met betrekking tot cultuurverdieping (en
dus van: -bestendiging) en het kan cultuurvernieuwende waarde be-
zitten. Een gedicht ontleent zijn cultuurvernieuwende waarde aan
het feit dat het de uiting is van een poëtisch-actieve intelligentie
die voortbouwt op de maximale afronding en verfijning die be-
reikbaar was in het tijdvak waarin die tot aanzijn kwam. De
poëzie die een minder geestelijk verfijnde achtergrond heeft, ver-
liest daartegenover natuurlijk geenszins haar bestaansrecht, elck
wat wils, doch van dit hogere standpunt uit bezien is zij te beschou-
wen als een min of meer populaire, gecanoniseerde en gesanction-
neerde cultuur. Over de eerste (voor de cultuurvoortgang belang-
rijke) poëzie moet nog beslist worden, wat betreft aanvaarding of
verwerping, de tweede (voor de cultuurbestendiging belangrijke)
grondt haar bestaan op aangenomen feiten. Hier critische toetsing
aan bestaande poëtische criteria, ginds dito baanbrekende keuze
vóór nieuwe en afdanking van oude waarden.
De uiterst verantwoordelijke cultuur-taak van de critiek valt hierbij
in 't oog. Dán alleen echter zal de critiek het boeiend schouwspel
opleveren van een over de toekomstige cultuurvorm beslissend ge-
vecht, wanneer de botsing (c.q. de eensgezindheid) tussen dichter
en criticus er een is tussen twee "culturen", die "aan elkaar ge-
waagd zijn". Dit verantwoordelijkheidsbesef maakt het uiterst
moeilijk om in bescheidenheid de beslissing te nemen en ... over
den dic.hter Schmidt-Degener te gaan schrijven: telkens weer
dringt het klemmend besef zich op dat het een geweldig brede
eruditie is die achter diens poëzie verscholen ligt. De semitisch-
babylonische, zowel als de klassiek-griekse en de romeinse cultuur
lag binnen zijn poëtisch-evocatief bereik. De zeventiende-eeuwer
Rembrandt, zowel als de representant bij uitstek van de negen-
tiende eeuw: Flaubert, en de twintigste eeuwer Leopold, werden
in volle breedte door zijn essayistische pen getekend. Gevoegd bij
de talloze aanknopingspunten van zijn poëtische inhouden met
de geschiedenis, artistiek zowel als staatkundig, geeft dit den lezer
en criticus een fnuikend gevoel van kleinheid.
Het feit alleen al dat de lectuur van Schmidt-Degener's poëtisch
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en dramatisch werk aanleiding is geweest tot overpeinzingen als
de bovenstaande is welsprekend. Inderdaad weifelt men voort-
durend. Fameuze gedichten of geraffineerde gedachten? Razende
knapheid of geestvervoering? Cultuurverdieping of cultuur-
vernieuwing ? Over-cultuur? Cultuurverval ?
De persoonlijke achtergrond waaruit Schmidt-Degener's verzen
voortgekomen zijn is aanvankelijk louter een samenvattende
"terugziende" cultuur, een beschouwing van het verleden, geen
keuze voor heden of toekomst. In het begin van zijn literaire loop-
baan (omstreeks 1920) ontbreekt de positieve bepaling in deze zin
zelfs geheel en al. Het drama in verzen "De poort van Ishtar"
(eerst in 1937 voltooid!) vermijdt iedere conclusie; de dichter-
auteur ziet toe, regeert, regisseert en registreert, maar speelt niet
mee. Dit gaat zover dat judith, die Holofermes inderdaad ver-
moord heeft, aan het eind van het stuk er stervend aan twijfelt
of zij het wel gedaan heeft (dit aloude gegeven nl. verbergt zich
achter de titel; de verhouding judith-Holofernes wordt gezien
tegen de achtergrond der babylonische religieuze voorstellingen
rondom het dualiteits-principe Mardoek-Isthar). Schmidt-Dege-
ner's bewonderende karakterisering van Flaubert's aesthetiek als:
"een ontzaglijke spanning die op niets uitloopt", geldt in sterke
mate ook voor dit (door den nawoordschrijver ten onrechte "ly-
risch" genoemde) toneelwerk. Het is niet lyrisch: het toeschouwers-
principe is er tot de volmaaktheid in doorgevoerd, de positieve
zelf-bepaling der lyriek ontbreekt. In zover dit in overeenstemming
is met de eisen die het dr~ma nu eenmaal aan zijn schrijver stelt,
is dit niets merkwaardigs. Wel merkwaardig is dit in verband met
het feit dat dit toneelstuk het bewust uitgangspunt vormde van
's dichters loopbaan. "je ferai d'abord mon theatre, je broderai
après", heeft hij met grote instemming Puvis de Chavannes na-
gezegd. Alleen wie toeschouwer is, kan dit met volle overtuiging
zeggen. "De poort van Isthar" is daardoor een (meesterlijk, supe-
rieur, aristocratisch) spel met vormen en inhouden, een speelse
oefening in (c.q. manifestatie van) zelfbeheersing, zonder de meer
ernstige bedoelingen van zelfuitdrukking, gelijk die in zijn later
werk steeds duidelijker naar voren komen. De nadruk ligt hier nog
geheel op het besef van meesterschap en virtuositeit. De weten-
schapsmens, die zich in zijn functie van directeur van het Rijks-
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museum omringd zag door een enorme veelheid van kunst, ver-
raadt er zich wellicht in. De subjectieve inhoudsbeleving van iedere
vorm afzonderlijk is, na jaren deze functie te hebben bekleed,
niet meer in volle omvang mogelijk en het is onontkoombaar dat
men er toe komt, de waarde van de vorm te gaan overschatten.
Ook nog in de onmiddellijk daarna geschreven ,,55 Variaties op
een bekend thema" (1937) is het toeschouwersprincipe essentiëel.
Het "ik" (het nare woordje "ik", dat hij heeft " afgezworen " ; zie
de aanhef van het Leopold-essay) ontbreekt. De inhoud-bepalende
ondertoon van deze verzen is ook hier nog niet het lyrische zelf-
gevoel in engere zin, doch de onpersoonlijke, algemeen-menselijke,
levensbeschouwelijkheid. Zijn er al persoonlijke herinneringen en
ervaringen in vervat, dan nog niet aan het ik, doch meer "neu-
traal" bv. aan "Het oude huis" en "De oude meubels". Voor zover
de persoonlijke grond een enkele maal door de verzen heen komt
kijken, treft ons meestal een hautaine spot met alle stelligheden,
die de mens zich t.a.v. het leven heeft vermeten, en die soms het
satyrieke en de skepsis nadert; zeldzamer worden we een zeer
verholen en dus (wellicht naar de bedoeling!) voor den lezer on-
bewijsbare weemoed gewaar. In een vers als "Illusies" b.v. ver-
moeden wij een schrijnend autobiografisch element.

"De zelf-beloofde wondren van uw jeugd
zijn weggedoezeld tot een schamelheid;
en weggedwerreld is in daaglijksheid,
de tuin vol wilde geur, die niet meer heugt.

Uw jaren vonden banen vastomlijnd.
Het liep als 't lopen moest en zelden spaak.
Iets anders deedt gij dan uw diepste taak -
en nu ontwaakt gij even voor het eind.

Het binnenspel van uw verbeelding bant
de nutteloze zwaarte van 't verstand,
in welks omkluistering gij doods moest leven.

Droom weer, droom nog, droom over zee en land,
droom los u uit den dag en droom nog even
een glimp van schoonheid in de droom hergeven."
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Naar de vorm is de bundel van groot raffinement en strenge com-
positorische opbouw. Thema is het gedicht "Le sylphe" van Paul
Valéry. "Wat valt er meer te zeggen tot lof en prijs van Valéry's
gedicht", schrijft de dichter in zijn voorwoord aan de lezers, "dan
dat het ervaringen - waarvan de zwaarte ons diep genoeg be-
wust is - onwaarschijnlijk licht aanraakt?" Met vlinderachtig ge-
mak beroert dit vers het probleem der vergankelijkheid. De eerste
strofe zingt direct van de elegische gemoedservaring daarvan
uit, de tweede brengt ons de verwondering, de derde de bijna bit-
tere mijmering, de vierde tenslotte het luchtig lachend zich af-
maken van de hinderlijke gedachte. In zichzelf is dit in verkort-
voetige sonnetvorm gegoten gedicht al een vierledige variatie in
de eigenlijke, materiële, zin van het woord. Op dezelfde wijze
wordt door Schmidt-Degener de hoofdgedaehte gevarieerd in de
negen vertolkingen, die hij zich in rijp meesterschap veroorlooft.
Hij laat de essentie van het vers, in zijn vierledige modulatie,
werken op nieuwe zorgvuldig gekozen terreinen. De 55 variaties
zelf, zuiver symmetrisch gerangschikt in de 9 "musische gebieden"
variëren meer formeel, op de wijze van het thema con variazioni,
soms vlak bij het uitgangspunt blijvend, soms zich er tot onher-
kenbaarheid toe ver in de kunstgeschiedenis van verwijderend.
De verbinding ertussen vormt de centrale stuwkracht die uitgaat
van de vraag, die zieh na de ervaring der vergankelijkheid on-
middellijk opdringt: heeft het zin dat de mens zich een taak toe-
eigent (e.q. zich opgelegd ziet)? Dit taak-motief komt door de
hele bundel in steeds andere toonaarden terug.

"Hasard ou génie?
A peine venue
La tache est finie!"

In "Silvedene, 10 suites voor viool en woord" (1937-'38) bereikt
de vormverfijning eveneens een sinds lang ongekende hoogte.
Hier is de vorm een soort schaakbord, waarin de verzen zowel
horizontaal als verticaal te lezen zijn.(!) Zeven opeenvolgende
motieven worden 10 X herhaald en gevariëerd telkens op het ter-
rein van een andere geestelijke levenssfeer: herinnering, scheppens-
drang, wijsheid, enz. De opeenvolgende motieven van iedere suite
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zijn in strakke compositie verbonden. Zo staat b.v. het telkens
weerkerend "kruistocht"-motief tot de "Capriccio" aan het eind
van iedere suite als de gebondenheid aan een taak tot volkomen
vrijheid van doen en laten, anders gezegd: als onderworpen nede-
righeid tot overmoedig spel (ook hier dus weer het "taak"-thema!)
Behalve van formele, is hier dus ook sprake van materiële com-
positie. Het "Magnolia"-motief bezingt de vergankelijke bloei, de
"kliniek"-verzen observeren met inderdaad klinische nauwgezet-
heid het vergaan der schoonheid enz. enz. Het enige - maar
essentiële! - verschil met rederijkers-werk is dat hier, behalve de
vakman met de lijfspreuk nil volentibus arduum, óók aan het woord
komt (en veel sterker dan in de "Variaties", waaruit een "ad-
ministratieve" ervaring sprak): de dichter, de mens met een schat
van persoonlijke ervaring. Maar toch, hoewel er hier meer "spanning"
is tussen vorm en inhoud in deze zin, dat het spel met de vorm
steeds meer een heilzame belemmering ondervindt door een zich
van binnen uit dwingend opleggende inhoud - de poëzie komt
meer "van onderop" en wordt democratischer; de onderliggende
individualiteit krijgt meer zeggenschap; vooral de kliniekverzen
leest men met grote ontroering - toch verraadt ook hier het
capricieuze element het meest des dichters levenswaarachtigheid.
Hier klinkt weer de krachtigst gestuwde inspiratie. Het luchtige
en vluchtige, als retraite uit het gevaarlijk verkeer der overtuigingen.
De laatste verzen, het nog niet uitgegeven, maar wel in uitzicht
gestelde nagelaten werk, zullen in dit opzicht interessant zijn voor
het slotoordeel over dezen groten dichter, die zich letterlijk en
figuurlijk aan de openbaarheid heeft onttrokken. Hoe groot mees-
terschap (en niet alleen vers-technisch) ook moge spreken uit wat
al verschenen is, wij "kennen" Schmidt-Degener nog nauwelijks.
Wel kan men dit zeggen: hij heeft zich van uiterst vormelijke
objectiviteit bewogen naar steeds sterker materiële subjectiviteit.
Juist omgekeerd als Leopold, die van de subjectieve lyriek uit-
ging en in steeds groter objectiviteit uitkwam. Men denke aan diens
Oosters fatalisme bv. Heeft het voorbeeld van den geliefden mees-
ter Schmidt-Degener afgeschrikt? Terwijl Leopold tot steeds groter
vormverheerlijking kwam (tot expressionistische experimenten toe)
bewoog Schmidt-Degener zich in de "goede" richting van een
steeds groter besef van de eigen inhoud als praeponderabele factor.
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Het is goed bij deze meesterlijke verzen te overdenken, dat het
altijd perioden van cultuurverval geweest zijn, waarin de vorm
aanbeden werd, en waarin dogmata tot vermoeienis toe "uit-
gemolken" werden door ze te passen op steeds andere terreinen.
Bedenke men wat de late middeleeuwen in dit opzicht te zien
hebben gegeven. In tijden van decadentie trekt de Mens zich terug
en treedt de Functionaris op de voorgrond.
Misschien is het de plicht van de critiek de generatie der komenden
naar aanleiding van deze verzen, en hen wijzend op het feit dat
de dichter zelf zich allengs afbewoog van de vormcultus, toe te
roepen: Genoeg, tót dit meesterschap, tót deze grootse cultuur-
synthese - en niet verder!

32



MULTATULI'S TEKORT 1)

door

JAN ROMEIN

Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is. Zo iemand dan heeft Douwes
Dekker dat gedaan - het is zelfs zijn meest blijvende aanspraak
op roem - en ik behoef hier zeker dus geen nadere verontschul-
diging te geven voor het feit, dat ook ik die stelregel vanmiddag
wil volgen. Mij is een korte causerie gevraagd - vooral in de
geest van een toast. Maar een causerie, laat staan een toast, is
de vorm niet, die mij ligt.
Misschien was het dan beter geweest, indien ik eenvoudig voor
de eer, om hier vanmiddag het woord te voeren, bedankt had.
Doch dat zal wel blijken. Wat nu al vaststaat is, dat het conse-
quent geweest zou zijn. Maar een levend mens - ook dat kunnen
we van Multatuli leren - behoeft de inconsekwentie niet steeds
te schuwen en zij is hem soms veroorloofd, ja zij kan hem geboden
zijn, met name dan, wanneer hogere waarden in het geding zijn.
En dat is hier m.i. het geval. De hogere waarde waar het om
gaat is m.i. deze, dat hij, die van oordeel is, dat Multatuli ook
nu nog ons wat te zeggen heeft, daarvan heeft te getuigen, ook
dan wanneer de vorm die hem daartoe geboden wordt, de zijne
niet is.
Dames en Heren - een causerie dus, die geen causerie is, een
toast, die geen toast is. Een toast, die zó weinig een toast is zelfs,
dat ik vanmiddag met U wilde spreken, niet over Multatuli's
verdiensten, maar over zijn tekort. En dat op gevaar af van mis-
verstand te wekken - doch evenmin als Multatuli alweer wil ik
ook dáárvoor terugschrikken - op gevaar af zelfs van U te
mishagen, doch ook dat neem ik, zonodig, op mij - degeen dien
wij vanmiddag eren immers heeft "het publiek dat hij verachtte"
nauwelijks iets anders gedaan.
Een onderwerp, zo weinig aan de gelegenheid aangepast als dat
wat ik koos, kan dus niet toevallig zijn en moet in andere om-
standigheden zijn rechtvaardiging vinden. Zo is het ook. Die

1) Causerie, gehouden op de bijeenkomst van de Vereeniging Het Multatuli-museum
op 2 Maart 1946 onder voorzitterschap van dr G. Stuiveling.
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rechtvaardiging is te vinden in, waar tenslotte voor een mens
alles vandaan komt - zijn eigen ervaring. En het is inderdaad
mijn eigen ervaring met Multatuli, die mij op het tekort van
dezen groten man heeft doen stuiten en het tot een probleem voor
mij gemaakt heeft. Een probleem, waar ik nooit helemaal uit
ben gekomen - met Multituliaanse eerlijkheid wil ik het erkennen.
De zaak is deze. Toen ik als gymnasiast Multatuli begon te lezen-
vergeef me een tweede eerlijke bekentenis - trok hij mij niet aan,
maar stootte hij mij af, met het onvermijdelijke, maar achteraf ge-
zien ongelukkige, gevolg, dat ik er spoedig in bleef steken. Toen ik er
later weer toe terugkwam - want een ontmoeting met Multa-
tuli is vroeg of laat onvermijdelijk, beste bewijs misschien van zijn
grootheid - en ik er over ging nadenken, wat mij dan eertijds
in hem had afgestoten, kwam ik tot de ontdekking, dat dit toch
niet alleen zijn ongeloof was geweest - U moet weten dat ik
destijds dominé had willen worden - maar dat het zo niet dieper,
dan toch elders moest liggen. Immers het gevoel van afgestoten
te worden was bij de herhaling der lectuur weliswaar verminderd,
maar toch niet verdwenen.
Om het te 'begrijpen, diende ik allereerst vast te stellen wàt het
dan was, dat mij afstootte. Het is moeilijk te zeggen, maar ik
geloof, dat ik het mag omschrijven - hoe zonderling het ook
klinkt, als een gevoel van superioriteit van mijn kant. Ik begrijp
Uw meesmuilen en ik smuil zelf ook mee. Ik kan nu dat mis-
plaatste superioriteitsgevoel wel verontschuldigen, met te zeggen,
dat ik ook bij die herhaalde lectuur nog jong, want nog student
was, maar daarmee is het toch niet weggeredeneerd. Het is zelfs
nu nog niet helemaal verdwenen en daarom ben ik zo verwaand,
moet ik wel zo verwaand zijn, mij, en hedenmiddag ook U af te
vragen: is er dan iets in Multatuli zelf, dat dit gevoel tot op zekere
hoogte rechtvaardigt?
En ik geloof inderdaad, dat er iets in Multatuli is, dat ons superiori-
teitsgevoel - geheel instinctief uiteraard - rechtvaardigt. Maar
ik geloof tevens, dat we het overwinnen kunnen, wanneer we trach-
ten te begrijpen waar het vandaan komt.
Het komt, als ik wel zie - de moderne psychologie kan ons hierbij
behulpzaam zijn - van Multatuli's eigen minderwaardigheidsgevoel.
Dat is op zichzelf geen ontdekking, laat staan een, waarop
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ik mij zou laten voorstaan. Velen hebben minderwaardigsheids-
gevoelens, onverschillig of zij groot zijn of niet. Misschien zijn we
er wel geen van allen geheel vrij van.
Doch als dat zo is, zult U vragen, waarom zou het ons dan hin-
deren bij Multatuli, waarom zouden we er bij hem met een com-
pleterend meerderwaardigheidsgevoel op reageren, terwijl wij dat
bij anderen niet doen, b.v. niet bij zijn antipode, Thorbecke, die
o.a. tegenover Groen van Prinsterer, stellig evenmin vrij van
minderwaardigheidsgevoelens was?
Het antwoord, mijn hoorders, op die vraag is niet moeilijk. Het
komt omdat Multatuli een groot, een zeer groot schrijver was.
Zó'n groot schrijver, bedoel ik, dat hij niet in staat was, zelfs als
hij gewild had, maar hij wilde niet, welke gevoelens van hem óók,
te verbergen. Hij heeft dus ook zijn minderwaardigheidsgevoel
niet verborgen, het veeleer geëtaleerd en als groot schrijver zó
geëtaleerd, dat we het wel zien moeten en er wel met een meerder-
waardigheidsgevoel op moeten reageren.
Het is hetzelfde unieke schrijverstalent, dat hem a.h.w. zijn op-
rechtheid dicteerde, waardoor hij de orthodoxie dier dagen als
huichelarij moest bestempelen, het modernisme als halfheid doen
afwijzen, het liberalisme doen hekelen als ontrouw aan eigen be-
ginsel, de toenmalige Tweede Kamer moest doen zien als een
"verzameling van nietigheden", hetzelfde schrijverstalent, dat hem
ook zijn minderwaardigheidsgevoel om zo te zeggen schaamteloos
moest doen ontbloten.
Minderwaardigheidsgevoel - ook dat is geen nieuws - is onver-
draaglijk, reeds voor een gewoon mens. Dubbel onverdraaglijk
is het ook, ja juist wanneer het onbewust is, voor een groot man.
Wat moest Multatuli doen? Hij moest doen wat ieder ander doet,
die er onder lijdt, het compenseren en - overcompenseren. En
het is die overcompensatie, het is dat voortdurend moeten laten
zien, hoe geniaal hij is of hij zich nu met de hoge politiek of met
het biljarten bezighoudt, die afstoot, maar - en dat wilde ik de
jongeren zeggen, die het vergaat en vergaan zal, als het mij ver-
gaan is - die ophoudt af te stoten, wanneer wij haar maar een-
maal begrepen hebben als wat zij is: een dwangmatige reactie op
een gevoel van minderwaardigheid.
Doch hiermee is niet alles gezegd. Vergun iemand, die niet alleen
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Fragment uit Het Hout van Bara 1)

door

BEP VUYK

Bouts:l) liet in de kampong op de loslopende honden schieten,
wat twee a driemaal in het jaar gebeurde als deze te talrijk werden.
Deze keer was er een andere reden voor de opruiming. Bruno,
Bouts kleine teef, was loops en lag vastgebonden aan een paal
voor de keukengalerij, naast haar de oppas, die iedere hond neer-
schoot, die te dichtbij kwam.
Djahat, een van Hajo's jachthonden, werd de eerste avond ge-
dood. De volgende morgen ging Eli zelf de kampong in om honden-
kettingen uit te zoeken. Onderweg ontmoette ze Abas, die haar,
haastig omziend, toefluisterde, dat uit Ambon aan den Gezag-
hebber van Hoelah, het verzoek was gericht, onderzoek te doen en
inlichtingen te verschaffen in verband met het niet uitslepen van
het hout van den heer Hilligens.
- Moet Bouts een zaak waarin hij aangeklaagde is zelf onder-
zoeken? vroeg Eli.
- Dat is de ambtelijke weg, zei de klerk haastig en sloeg een zijpad
In.
- Ik durf niet met U te blijven praten, de baas is woedend, had
hij nog gezegd.
Eli besloot om onmiddellijk Hajo te schrijven. Ze keerde terug naar
huis. Voorbij de bocht van de weg hoorde ze een schot vallen.
Bouts had zelf geschoten, zag ze even later. Een gele hond wrong
zich jankend over de weg en de tweelingen renden er op af, elk
met een grote stok. Bouts stond met zijn geweer in de hand op
de stoep van zijn voorgalerij. Een ogenblik ging de krankzinnige
gedachte door haar heen: straks schiet hij op mij.
Ze voelde de angst in haar knieën, maar dwong zichzelf om door
te lopen. Toen Bouts haar in het oog kreeg, ging hij naar achteren
1) Roman, die binnenkort verschijnt bij N.V. Uitgeversmij W. de Haan te Utrecht.
2) De bestuursambtenaar van Way Batoe, een kleine plaats in de Molukken.
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en gaf zijn geweer over aan Lahani, die naar buiten kwam en de
hond een kogel door de kop joeg, waarop de kinderen hem weg-
sleepten. Eli moest over het bloedspoor heenstappen.
Thuis liet ze de honden roepen en aan de ketting leggen. Er waren
er negen. Niet gewend om vast te liggen, gingen ze ontzettend te
keer. Ze lagen achter Simons huis, niemand sliep die nacht. Ook
Bouts niet, troostte Eli zich de volgende dag, toen ze, slaperig en
nerveus, zich, met veel water uit een koele mandibak geschept,
trachtte te cureren. Nog die zelfde morgen stuurde ze Simon met
alle honden naar Batoe Besar, maar 's middags was hij alweer
terug. Bas en Faroka, de beide beste jachthonden, hadden zich
losgerukt en waren naar Way Batoe teruggelopen. Ze kwamen
veilig door de kampong heen en langs Bouts huis en werden achter
bij de put opnieuw vastgelegd.

's Middags lukte het Eli te slapen. 's Avonds zat ze voor en pro-
beerde te lezen. De twee honden gingen bezeten te keer, honderd
meter verder gaf Bruno het antwoord. Eli stond op en riep Simon
om de honden maar voor vast te leggen. Maria was net uit de
1ampong thuis gekomen en vertelde, dat Watib, de grote hond
van Jozef, door de politie was aangeschoten. Hij had zich de zee
ingesleept, was op het grote rif neergevallen en had daar de hele
middag liggen huilen tot hij met de vloed verdronken was. Jozef
had met een prauw geprobeerd hem er af te halen, maar het dier
had in zijn doodsangst naar hem gebeten.
Eli voelde haar nerveuse angst toenemen. Ze lag in de voorgalerij
in twee stoelen. De honden hadden hun koppen in haar schoot
gelegd, als ze met ze sprak werden ze stil.
Morgen moet ik maar naar Batoe Besar gaan, dan kan ik zelf op
de honden passen, dacht ze. Als Bouts nog een van de honden te
pakken krijgt, kan ik mij zelf niet meer remmen. Het is beter te
vluchten. Ik weet immers toch wel dat ik bang voor Bouts ben.
Ik ben bang voor dezen dronkenman, wien alle macht gegeven is.
Ik vlucht naar Batoe Besar, omdat ik veiliger ben tussen mijn koe-
lies, dan in mijn huis naast dat van den bestuursambtenaar.
Ze smeet haar sigaret weg en zag op de klok dat het half elfwas.
In Simons huis waren de lichten uit. Ze sloeg een muskiet dood.
Het was tijd om naar bed te gaan en in ieder geval waren er
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achter de klamboe geen muskieten. Ze begon te sluiten, zich dwin-
gend niet toe te geven aan haar oncontroleerbare angst, naar de
deuren te hollen en ze snel te grendelen.
Ze bracht beide honden terug naar de put en maakte ze daar
vast. Toen draaide ze de grote lamp uit en nam de kleine mee
naar de slaapkamer. Terwijl ze zich uitkleedde, gingen de honden
opnieuw wild te keer, huilend met doordringende, gerekte jam-
merlijke halen. Hoewel het nog heel warm was, rilde ze van ner-
vositeit. Ze trok een kimono aan en ging naar de badkamer.
Achter gekomen zag ze dat Bouts de grote lamp uit de pasangrahan
(die hij altijd in zijn voorgalerij gebruikte) voor zijn keuken ge-
hangen had. Bouts zelf kwam de goedang uit met zijn mauser in
de hand. Eli bukte zich en zette haar lamp in de badkamer neer.
Op dat ogenblik vielen vlak achter elkaar twee schoten. De hon-
den bij de put naast de badkamer huilden waanzinnig.
Een wilde flakkerende angst sloeg door Eli heen. Hij schiet, dacht
ze, 0 God, nu schiet hij. Ik wist wel dat ik hem doden moest voor
hij het mij zou doen. Ze zat gehurkt achter de cementenbak en
huilde.
Later, maar hoeveel later?, hoorde ze Bouts praten met de oppas.
Ze rees met moeite overeind en leunde tegen de wand. Toen gooide
ze water langs haar koortsig gloeiend gezicht. Ze begreep dat
Bouts, razend geworden door het doordringende gehuil van de
honden, op ze geschoten had. Ze voelde nu ook weer de beten van
de muskieten en de spierpijn in haar knieën. Buiten brandde nog
steeds de grote lamp. Ze zag Bruno opspringen aan zijn ketting,
maar Bouts was weg. Toen kwam Raro en draaide het ventiel
van de lamp open, die langzaam leeg liep.
Eli zat in de donkere achtergalerij en huilde. Ze was doodmoe en
bang, zonder reserve. Bouts is gek en ik word het. Natuurlijk heeft
hij alleen op de honden geschoten, wat erg genoeg is. Honden die
op mijn erf liggen achter mijn huis en dat met een mauser, die
zo'n doordringingsvermogen heeft. Die kleine mauserkogels slaan
door vier gabagabawanden heen. Ik moet wat doen. Morgen kan
ik dit niet zo door laten gaan.
Ze haalde haar sigaretten en stak er een op. Na een paar halen
voelde ze zich iets beter. Binnen sloeg een klok elf uur. De kampong
was donker. Ze dacht, misschien is de dokter nog op en kan hij
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Toch haatte hij Bouts nog feller dan de dokter, wist ze instinctief.
Hij is bang voor de ambtelijke verwikkelingen en zijn angst is
groter dan zijn haat. Wat een pracht gelegenheid geef ik hem hier
om zijn chef te attaqueren, maar hij stelt zijn conduitestaat boven
die voldoening. Ze zag recht in het donkere onintelligente gelaat.
Het was zonder haat en zonder angst, zwart en uitgedoofd.
Ze stond op en dacht, misschien beheerst hij zich beter dan de
dokter. Ze zei correct: - Ik dank U weI voor Uw aanbod, maar
kan dat niet aannemen en wil U nu niet langer ophouden. Hoe
laat mag ik morgen op Uw kantoor komen?
- Om acht uur, Mevrouw. Hij lichtte haar bij tot de weg.

De dokter en zijn vrouw zaten als te voren. Eli kreeg stroop en
kroepoek. en deed uitvoerig haar verhaal. Daarna brachten ze
haar samen de weg af. Voor de bocht hoorde ze René huilen,
boven het janken van de honden uit. Maria zat bij het kind. Eli
sprak eerst de honden toe en daarna haar zoon, slikte een slaap-
tablet en werd wakker toen het dag was.
Ze voelde zich onhelder en bezwaard. Een grijze zee, nog een
weinig nachtelijk, sloeg tegen de riffen, maar op de overzijde van
de baai scheen de zon op de mangrovebossen van Way Soeroeh,
die dichterbij leken en liefelijk als parkachtige bossages. Ze stond
rillend en slaperig in de kille morgenwind. Hoe onaangenaam
ook, alleen veel koud water kon haar weer helder maken. Ze trok
haar badpak aan en huiverend, haar ogen op de zonbeschenen
bossen aan de overkant liep ze op een draf naar het strand.
Languit liggend, zich vastklemmend aan de rand van het rif, liet
ze de golven slaap en moeiheid wegslaan. Het water van de put
dat Maria daarna over haar heen goot, was ijskoud. Ze wreef zich
na met de grofste handdoek en in Hajo's dikke badjas dronk ze
de hete koffie en at oebie in de as gepoft en met zout bestrooid.
De honden legden de koppen in haar schoot, ze deelde haar resten
oebie op en streelde hun hals en rug. Toen ze merkte dat haar
handen kleverig werden ontdekte ze de wond op Bas' rug, een lange
streep, die gedeeltelijk alleen het haar uitgerukt had, gedeeltelijk
ook het vlees bloedend had opengehaald.
- Bas, zei ze verrukt, - is dit misschien een schampschot, de in-
teressante verwonding uit alle prullerige avonturenromans.
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Ze riep er Maria bij, Simon, Bendja enJosoah, maar niemand kon
uitsluitsel geven of dit nu een kogelwond was of een haal van het
prikkeldraad. Ondanks dit stimuleerde de ontdekking haar nog
meer dan het zeebad. Ze kleedde zich zorgvuldig als op een boot-
dag, met poeder en rouge en kousen aan. Ze nam Bendja mee
'OmBas aan de ketting vast te houden. Ze voelde zich een weinig
'Opgewonden, helder en slagvaardig en ging strijdlustig op weg.
Achter het huis van Bouts renden de tweelingen nog in hun nacht-
:kleren met de geiten over het bleekveld. Bouts zelf stond bij de
bijgebouwen en gaf hikkend over, een nerveuse kwaal van iedere
morgen, waar de kampong moppen over tapte. Toen hij haar
langs zag komen, ging hij het huis weer in.

De inspecteur was nog niet op kantoor, hoewel het al acht uur had
,geslagen. Eli deed navraag naar hem, liep de tangsie weer uit en
,ontmoette hem op het voorerf van het B.B.-kantoor, dat hij net
verliet.
Hij heeft instructies willen halen, dacht ze triomfantelijk, maar
Bouts is laat en ik ben vroeger. Ze groetten elkaar en Eli zei: - Ik
heb mijn hond meegebracht, die vanmorgen een wond op zijn rug
'vertoonde, waarvan ik graag zou willen weten of een kogel daar
'geschampt heeft. Wilt U misschien even kijken?
De inspecteur bleef staan. - Bijt hij?
- Ik heb de mensen wel horen zeggen, dat Bas de gevaarlijkste
hond van de kampong is, maar ik geloof dat niet.
Op drie meter afstand bleef hij staan en keek in de richting van
de hond.
- Bendja kan hem meenemen naar Uw kantoor, dan kunt U hem
daar rustig bekijken.
- Het hoeft niet, ik heb hem al gezien. Laat hem maar naar huis
brengen.
- Poelang sadja, Bendja 1), zei Eli laconiek.
Op het grote voorplein van de tangsie stonden de oleanders
meer dan drie meter hoog, overvloedig bloesemend als enor-
me roze bouquetten. Ze zaten tegenover elkaar in het kleine
donker geteerde kantoor. Dollert presenteerde een sigaret
.en haalde zijn schrijfmachine. Ze zag voor het eerst dat de
:1) Ga maar naar huis, Bendja.
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binnenzijde van ZIJn handen veel lichter gekleurd waren,
bijna rozeachtig. Het gaf een gevoel van lichamelijk onbe-
hagen.
- Waar wordt deze aanklacht voorgebracht?
- Bij de Magistraat te Way Batoe.
- Maar is mijnheer Bouts dat dan niet.
- Ja, dat is mijnheer Bouts.
- Maar hoe kan mijnheer Bouts in een zaak optreden tegen mijn-
heer Bouts?
Hij zag haar aan, schichtig of hij liever ontvluchten wilde, toen zei
hij snel: - Er is mijnheer Bouts particulier en mijnheer Bouts de
Gezaghebber.
- Ja dat weet ik. Mijnheer Bouts, Hoofd van het Plaatselijk Be-
stuur en Magistraat, beslist dus of er rechtsingang kan \\-"orden
verleend tegen den heer Bouts particulier en aangeklaagde. In
hoever is dit echter mogelijk?
Alleen haar ogen spotten, de stem was beheerst. De inspecteur
voelde zich onrustig en zei ambtelijk strak: - Ik weet dit niet.
Mijn werk bepaalt zich alleen tot het leiden van het onderzoek
en het doorgeven van de stukken van den Magistraat.
Hij schoof papier in de schrijfmachine en begon te tikken: - Op
heden Dinsdag, den zestienden Januari nëgentien honderd negen
en dertig, des voormiddags half negen, verscheen voor mij Eduard,
Charles, Emile Dollert, inspecteur van politie eerste klas ...
De bekende aanhef van het procesverbaal, de officiële taal, de
uniforme formulering gaven hem de ruggesteun, die hij behoefde.
Eli sprak te rad en te snel, in een luchtige schertsende aanval.
- Wilt U antwoorden op mijn vragen?
Ze dacht, dit is de toon tegen de nette soort verdachten in gebruik.
Hij tikte haar namen en geboortedatum en vroeg toen: - Hoe
laat ging U gisteren naar de bijgebouwen?
- Een minuut of tien over half elf.
- Waar lagen de honden?
- Bij de put.
Hij liet haar een overzichtstekening maken van het terrein.
- Waren Uw honden rustig?
- Nee, juist bijzonder onrustig. Sinds mijnheer Bouts op de hon-
den laat schieten, liggen ze vast en dat zijn ze niet gewend.
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Uw honden mogen de buren geen overlast aandoen, daar kunt
U verantwoordelijk voor gesteld worden.
- Dat weet ik. Maar volgens welke verordening heeft het Hoofd
van het Plaatselijk Bestuur het recht de honden neer te schieten
of te laten neerschieten?
Hij haalde de schouders op.
- Mag mijnheer Bouts daarbij gebruik maken van een gevaarlijk
vuurwapen? Vindt U het niet gevaarlijk dat in de bebouwde kom
der gemeente met een mauser wordt geschoten, al is het dan een
mauser van klein kaliber.
Weer haalde hij de schouders op.
- Mijnheer Bouts legt zijn eigen hond aan een paal vast, vermoe-
delijk met het voornemen om de honden die op haar afkomen
neer te schieten. Aangenomen dat het Hoofd van het Plaatselijk
Bestuur het recht heeft honden neer te schieten, heeft hij dan ook
het recht zijn eigen hond als lokmiddel te gebruiken. En welke
honden komen in aanmerking om doodgeschoten te worden?
-- Alle honden die loslopen.
.Ze zei vriendelijk: - Welke gedragslijn raadt U mij aan. Mijn
honden los te laten en dan dood te laten schieten of ze vast te
houden en een bekeuring te krijgen wegens burengerucht?
Weer haalde hij de schouders op. Hij dacht, ik moet haar vooral niet
meer aan het woord laten. Korte vragen stellen en zelf weinig zeg-
gen, dat is het beste. Hij las de aanhefvan het procesverbaal over.
- Uw honden waren dus onrustig omdat ze aan de ketting lagen.
Hoever schat U de plaats waar de honden lagen af van de plaats
waar de heer Bouts stond?
Vraag voor vraag ging het verhoor verder. Drierp.aal staken ze
nieuwe sigaretten op. De zon rees uit boven het dak van de grote
slaaploods, het licht in het kleine kantoor werd wit en schel.
Aan het eind schoof Dollert zijn stoel naar achteren en zei zicht-
baar opgelucht: - Weet U dat deze aanklacht zeer zwak staat,
dat geen enkele officier van Justitie hierop rechtsingang zal ver-
lenen. U heeft niet gezien dat mijnheer Bouts in Uw richting
schoot. U heeft hem alleen met het geweer in de hand zien staan
en de schoten gehoord. Hij kan immers best in de lucht op vleer-
muizen geschoten hebben.
- En de wond op Bas' rug?

.,L. _
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- Dat is geen bewijs, die wond is niet deskundig onderzocht.
Maar U heeft hem bekeken.
Ik ben geen deskundige.
Waarom heeft U er dan de dokter niet bijgehaald?
Ook de dokter is niet deskundig! In de voorschriften staat, dat

cen veearts het onderzoek moet opgedragen worden.
- Dat geldt vanzelfsprekend alleen voor Java. Bovendien, inzake
wonden, ook bij dieren, is een dokter toch altijd meer deskundig
dan de politie.
Hoe voorzichtig ook geformuleerd, de opmerking was ontactvol,
begreep ze, want hij herhaalde tot driemaal toe: - Dat weet ik
nog zo net niet, langzaam en zeer nadrukkelijk en toen, - ik weet
niets anders dan wat in mijn voorschriften staat.
Ze zág hem aan. Het donkere gezicht was volkomen uitdrukkings-
loos. Hij poseert met zijn domheid, dacht ze, dat is zijn enig wapen,
waarmee hij mij de doortocht verspert en een aanval onmogelijk
maakt.
De inspecteur leunde achterover in zijn stoel. Hij voelde een zekere
opluchting, die zijn uitdrukking vond in de houding van zijn hoofd.
Hij was ook in het defensief, maar met de zekerheid der over-
winning reeds een weinig minder op zijn hoede. Die houding
werkte kalmerend op Eli's woede. Ze ging rechtop zitten, een ge-
voel dat Hajo inspiratie genoemd zou hebben, maakte haar woor-
den beslist en haar houding waardig.
- Is hiermee het procesverbaal beëindigd?
- U mag het overlezen.
Hij draaide het laatste vel uit de schrijfmachine en reikte het haar
over.
Ze las. - Kan ik er nog iets aan toevoegen, vroeg ze toen.
Zolang U nog niet getekend heeft ja.
- Goed, wilt U er dan dit bijzetten:
- Mevrouw Hilligens heeft sterk de indruk dat de heer inspec-
teur, mogelijk uit angst voor den heer Bouts, zijn onmiddellijke
chef, haar alle verhelderende inlichtingen onthoudt en het onder-
zoek onvoldoende leidt. Zij concludeert dit onder meer uit de wijze
waarop de heer inspecteur nalaat, ondanks haar dringend verzoek,
haar bewijsmateriaal in de vorm van een wond op de rug van haar
hond Bas deskundig te laten onderzoeken.
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Wenst U er nog meer aan toe te voegen, vroeg hij de handen op
de toetsen.
- Dank U tot zover, antwoordde ze vriendelijk.
Hij boodt haar zijn vulpen ter ondertekening aan en bracht haar
het terrein over tot de poort.
- Als U er nog op staat de hond door den dokter te laten onder-
zoeken kan dat alsnog gebeuren, zei hij plotseling. Ik zal dan de
vereiste aanvraag voor U opmaken.
Ze zei alleen: - Ik wil dit graag nog even in beraad houden, en
ging recht door naar den dokter.
- Niet verder aandringen, raadde Soedarmo. - De inspecteur is
ambtelijk verplicht het door den aanklager te leveren bewijs-
materiaal deskundig te laten onderzoeken. Vooral niet helpen zijn
fouten weer goed te maken. .

33
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door

M. MOK

Slechts welmg uren later trok hij uit
met ogen half befloerst en half doorschenen
van een geluk dat zich nog niet ontsluit,
maar leeft in schuw verwachten voor zich henen.
Zijn stappen klonken onder hem gelijk
hunkerend kloppen op gesloten deuren,
zijn borst was hard gepantserd als een dijk,
waaraan de ruimte zich schijnt op te beuren.
Hij liet de straten achter zich vergaan
en trad naar buiten, en bij elke schrede
verkreeg hij vaster voet in een bestaan
dat enkel kon gedijen in het brede
waaien des winds die door de horizont
zijn ademgolven stoot en doet de aarde
huiveren als een kind dat iets verstond
van dingen die het in den droom ontwaarde.
Het land schoof open voor zijn aangezicht,
de verten grepen naar de klare luchten
en stortten zich verloren in het licht
dat sprankelende naar de einders vluchtte.
In de gewassen brandde het geweld
dat leven heet, de trillende extase
die door het lichaam van de schepping snelt,
een vuur door eigen woede aangeblazen.
Uit zaad werd vrucht, het golvende gestroom
der korenvelden riep om forse mannen.
Zij traden aan, eenzelvig als een boom,
de schouders als een sterke brug gespannen
onder den hemel, en het starend oog
in het verterend licht tezaamgeknepen.
Het was niet meer hun lichaam dat bewoog,
het was hun hand niet die de zeis gegrepen
en uitgezwaaid heeft, maar de scheppingskracht,
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waarin zij godgelijk te baden stonden,
zij waren niet te scheiden van de macht
die hen in tijd en ruimte had gezonden.
En door de lange uren smolten zij
sprakeloos met het witte licht tezamen,
hun sterfelijke leven scheen voorbij;
naarmate zij hun trage schreden namen,
schoven zij dieper in het woud van licht
en liepen boordevol van het gesuizel,
waarin de heugenis der tijden zwicht.
Hij zag het aan en als een felle duizel
doordrong het zijn gebeente en zijn hart.
Hoe kon dit alles hem zo diep doorwoelen,
die eens, in machteloos gepeins verward,
de hemelen tot steen had zien verkoelen?
Hij leefde, alles leefde, aangegloeid
tot bandelozer leven, tot een vuren
voleindiging, die witte sterren sproeit
tegen de wankelende hemelmuren
en geeft zich aan de wereldnacht te niet.
Dit is het grootse spel, het ondoorgronde,
dat over de geschapenen gebiedt,
de eeuwig in zichzelf besloten ronde,
waarbuiten droom noch sterven dolen kan.
Tot welk een wonder openen de dingen
de simpelheid hunner verschijning dan,
een diepte door geen hartstocht te bespringen,
de levensadem gaat hier ras teloor:
de zon wordt tot een angstig oog ontluisterd,
een ijzen wind verdelgt des mensen spoor,
terwUI de dag tot een spelonk verduistert.

Er was ook het gewone dat niet meer
dan zijn gewone wezen wil beduiden:
een verre trein die in de atmosfeer
een lijn van sidderende wolken spuide;
het felle ratelen van staal- op staal
verwoei ter kim en lokte dromen mede:
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te reizen naar een verte waar de taal
geen woorden voor bezit, een onbetreden
domein, waarin het hart regeren mag
eenzaam en souverein gelijk een koning.
Maar reeds doorschreed hij weer de klare dag
als een vertrouwde vaderlijke woning,
en allen die hier gingen waren ook
beërfden die hun rijke deel ontvingen:
het paard dat in het zeel naar voren dook
in een gestadig, onweerhoudbaar dringen;
de jager, eenzaam schrijder, op wiens nek
de ganse wereldruimte scheen geladen;
het lome volk der reizigers aan dek,
wier dichte ogen in het zonlicht baadden.
Of was het anders? Teisterde een pijn
der stervelingen hart? Was er ontberen
dat spreken wou, maar niet gekend mocht ZIJn,
omdat het zich in stilte moest verteren?
Hij vroeg niet meer, hij zag nog even om,
hoe daar de jager door de ruimte waadde,
een mens die schrijden moest terzij de drom,
en heel de wereld scheen hem opgeladen.

Het water in de rimpelloze vaart
werd door de schemering tot steen bevroren.
Wie zwijgend naar die zwarte stilte staart,
raakt in een grenzenloze droom verloren.
Hij zette zich te rusten op de wal
en liet de tijden achter zich vervagen.
Een tempel werd het wachtende heelal,
hij hoorde wegwiekende vleugelslagen:
de stilte die haar dromen klinken deed.
Alleen was hij, en al zijn ledematen
waren met deze eenzaamheid bekleed,
wier glans hem tot den dood niet zou verlaten.
Want dit was een ervaren dat den grond
des levens aftast naar een eeuwig weten,
een menselijke staat die zich verbond
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met wat in 's werelds diepten ligt vergeten:
de koele, onbewegelijke nacht,
de ingehouden adem der creatie,
die reeds bestond aleer de scheppingskracht
het ongevormde aandreef tot formatie.
Wie tot haar indaalt, kan het licht niet meer
in een extatisch stormen achterhalen,
hij vindt slechts blinkende symbolen weer,
waartussen zijn geschapenheid moet dwalen.
De warme wind die aan zijn slapen rust
kan hij niet in den avond mededragen,
steeds weer betreedt zijn voet de verre kust,
waar dromen eeuwig klinken en vervagen.

(fragment)



DE VRIJHEID VAN DEN DICHTER EN DE DICHTERLIJKE
VRIJHEID

Critiek op de moderne poëzie

door

ANTHONIE DONKER

Als de achter ons liggende oorlogsjaren ons iets hebben kunnen
leeren, dan is dat: menschen en dingen scherper dan vroeger te
zien. Van veel waar wij vroeger niet doorheen zagen en dat ons
toen nog van waarde leek, zijn wij tot de ontdekking gekomen,
dat die waarde minder groot was dan wij dachten.
Is het te verwonderen dat men na het instorten van zoo menig
prestige van personen en zaken, na de harde kennismaking met
een werkelijkheid die zich zoo lang en zoo vaak anders had trach-
ten voor te doen dan zij in waarheid bleek te zijn, na het ontdek-
ken van zooveel schijn, zich er niet meer aan kan onttrekken op
elk gebied al datgene, waarop men gewend is geweest te vertrou-
wen, te gaan herzien, alle waarden die men lang gemeend had dat
vast stonden en onaantastbaar waren, opnieuw te toetsen: was
ook dit, ook dat werkelijk waarvoor wij het hielden? is de overal
onverbiddelijk opdringende vraag.
Van deze geestesgesteldheid uit zijn wij ook de poëzie, en daar-
onder het van oudsher bewonderde, gaan herlezen en hebben wij
ons afgevraagd, of zij in alle opzichten bestand is tegen een on-
derzoek, dat zich door geen gehechtheid, geen bekoring en geen
bedwelming laat weerhouden om de dingen te zien zooals ze zijn,
dit is op het gebied der poëzie: of de gedichten werkelijk tenvolle
beantwoorden aan de bedoelde voorstelling, die de dichter erin
tracht op te roepen. Het is ons gebleken, dat veel vaker dan wij
dachten de dichter beneden zijn bedoeling blijft, en veel verder
er beneden, dan de in het algemeen aangelegde critische maat-
staf doet beseffen.
Verschillende oorzaken brachten ons tot dit onderzoek. Wij noem-
den reeds de eerste, voornaamste, het door de ondervinding ge-
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scherpte wantrouwen tegen al wat als gevestigde waarde heeft
gegolden. Wat deze tijd den voor geen critisch denken terug-
deinzende te verwerken geeft, is op zichzelf al een scherpe spoor-
slag om zijn geestelijk bezit in ieder opzicht aan een hernieuwd
waarde onderzoek te onderwerpen. Gesprekken, die tot onderwerp
hadden de eischen die men wel en ook die men niet aan de poëzie
stellen mag en waarin soms met een niets ontziende maar ook
eenzijdige critiek gedichten werden ontleed, droegen ertoe bij om
ons meer stelselmatig af te vragen, of de Nederlandsche poëzie van
onzen tijd, laat ons zeggen de moderne poëzie sinds ongeveer
1880 werkelijk onverdeeld aanspraak kan maken op die hooge
waardeering, die er in het algemeen bij de beoordeelaars der poëzie
en dientengevolge ook bij haar lezers voor bestaat. Gewaarschuwd
door de ons meer en meer opvallende gebreken van gedichten,
die wij tot nog toe zelfs hoogelijk hadden bewonderd, wendden
wij ons tot eigen werk, waarvan wij ons de herlezing en herziening
toch al hadden voorgenomen, en het bleek ons dat tal van gedichten
niet werkelijk datgene uitdrukten wat wij erin hadden willen zeg-
gen maar veelal slechts tennaastenbij het bedoelde beeld onder
woorden brachten, zoodat de bedoeling soms alleen vervaagd,
soms ook door onjuiste bewoordingen verminkt erin terug te vin-
den, maar niet helder en adaequaat, definitief in de taal weer-
spiegeld was. Al zoekend naar wat elk gedicht eigenlijk had willen
zeggen, ofliever nog had willen zijn, bevonden wij in vele gevallen
het eertijds in onze oogen voltooide gedicht nog maar een voor-
studie van het gedicht dat ons voor den geest gezweefd had. Op
vele plaatsen stonden er regels of woorden, die als het ware aan
het gedicht grensden maar waarin toch de taal een hoek bleef
vormen met het in den geest gegeven beeld, zoodat zij elkaar niet
volkomen dekten. Men kan zeggen, dat het gedicht, nadat een-
maal de dichter het visioen ervan heeft gehad, ongematerialiseerd
reeds bestaat. Het zoekt van stonde af aan nadat het ontvangen
is gedaante te krijgen in de taal. Voor een deel, meestal een groot
deel, vindt de dichter die gedaante dank zij de inspiratie, doch
maar zelden is deze inspiratie van een zoo volkomen kracht dat
zij het geheele in den geest ontastbaar levende gedicht naar de
taal weet over te brengen. Elke dichter weet bij ondervinding dat
het gedicht nadat het door de inspiratie klaar gekomen is, daarom
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nog niet kant en klaar, niet af is. Er blijven regels over, die hem
niet voldoen, waar nog niet staat wat hij heeft willen zeggen. Hij
weet: het was nog anders, d.w.z. wat hij geschreven heeft is nog
niet in ieder opzicht wat hem voor den geest heeft gestaan. On-
danks een sterke gelijkenis wijkt het geschrevene nog hier en daar
af van het ideale gedicht. En nu begint eigenlijk pas goed de
arbeid van den dichter, het moeizaam en geduldig zoeken naar
wat in het nog onvoltooid, onvolmaakt geblevene, ontbreekt. In
wat daar staat, is het gedicht nog slechts benaderd. Hij weet,
van dit woord, van die wending, van dat beeld, dat het de bedoe-
ling wel nabijkomt, maar er is maar één woord, één wending,
één beeld, dat het volkomen zegt. Die moet hij blijven zoeken,
met het eindelooze geduld der concentratie, waarmee hij zoo diep
in het gedicht afdaalt tot hij er a.h.w. midden in is en eindelijk
die woorden kan aantrekken die nog aan het gedicht ontbraken.
Hij moet er alles voor over hebben, placht Boutens te zeggen, al
moet het maanden duren. Het gaat in het gedicht, woord voor
woord, om het eenige onvervangbare woord. Klaar met dichten,
ziet de dichter, het vers ter hand nemend, bij aandachtig lezen
bijna onmiddellijk de plekken waar hij vervangbare woorden heeft
neergezet inplaats van het ééne, onvervangbare, onherroepelijke,
waarnaar hij moet blijven zoeken. En heeft hij het geluk om het
te vinden, dan weet hij ook bijna even onmiddellijk: dat was het.
Dat was het woord, dat de regel die mij ontbrak. Dat was het -
de term zegt reeds, dat het gedicht bestaan moet hebben nog vóór
het geheel en al gematerialiseerd was. Indien het mogelijk is in
deze aangelegenheid die er één is van de fijnste ontastbaarheden,
maar gepaard met de uiterste exactheid - indien het aangaat in
deze materie van bewijsvoering te spreken, zouden wij willen be-
weren, dat de bewijzen voor het voorbestaan van het gedicht zijn
aan te voeren: uit het ongerijmde, door het besef dat het gedicht
nog om iets anders blijft vragen dan wat de dichter neergeschreven
heeft, zoolang niet het letterlijk verlossende woord is gevonden;
of, zelfs, "uit het gerijmde", want het kan voorkomen, dat de dich-
ter een rijmwoord kiest dat hem niet voldoet, maar het ligt vlak
naast datgene dat hij nog vinden moet, en opeens in een gelukkig
oogenblik daagt het hem en vindt hij wat hij had willen schrijven:
het lijkt op een haar, op een letter op het eerst geschrevene, maar
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het was het nog niet. Hij had het bijna gehoord, maar nog niet
geheel en al. Hij was er letterlijk nog naast. Maar wat hij schreef,
ging al af op de klank van het gezochte woord. Elke dichter zou
hiervan voorbeelden uit zijn werk kunnen geven.
Ons onderzoek verder uitstrekkend, kwamen wij meer en meer tot
het besef, dat bijna geen enkel gedicht zijn definitieven vorm haalt,
dat bijna geen aan het ideale voorbeeld, aan het oerbeeld dat ver-
borgen in den geest des dichters leeft geheel en al beantwoordt.
Men zal tegenwerpen, dat nu eenmaal het volmaakte niet bestaat.
Maar wij zijn van meening, dat menig voortreffelijk gedicht -
want het is niet onze bedoeling de bewonderde gedichten voortaan
inplaats van goed als slecht beschouwd te zien - nog dichter bij
het oorspronkelijke ideale beeld te brengen ware geweest, als de
dichter niet te vroeg gerust had, niet te spoedig vermoeid was
geworden, niet te snel het inderdaad afmattende, en meer dan dat,
zenuwsloopende spel, met de taal en met het leven, dit kansspel
met de woorden om het behalen van den hoogsten prijs, had op-
gegeven. Wij willen niet zeggen, dat de goede gedichten eigenlijk
slecht zijn, maar wel dat zij beter konden zijn, dat zij niet goed
genoeg zijn, en dat de strijd met de taal en met de emotie - die
dubbele worsteling om de verzoening van eigenlijk twee doods-
vijanden, het beheerschende en het ontroerende element - nog
onverzoenlijker gestreden moet worden dan meestal geschiedt.
Wij wijzen bij voorbaat den bijval af van de bedillers en betweters
en gaan niet over naar het kamp der barbaren, de vreemdelingen
in het rijk der poëzie, die gereed zullen staan om het uit te kramen,
dat zij het altijd wel hebben geweten, dat het toch niets gedaan
is, met name met de moderne poëzie. Het is niet in hun naam
maar in naam der poëzie dat wij dit schrijven wat bij verkeerd
verstaan een aanval op de poëzie zou kunnen lijken maar in wer-
kelijkheid niet anders is dan een hooger opgevoerde verdediging
van haar: a defence of poetry. Wij nemen hiermee bij voorbaat
het geestelijke grauw (geen teekenender naam dan deze voor de
kleurlooze velen, die zich het geheim der poëzie ziende ontgaan
haar liefst nog hoonen zouden) het wapen uit handen, dat zij
mogelijk meenen zich hier toegereikt te vinden. Wij lazen eens in
kranten een aanval op den dichter Verwey en één op "Een winter
aan zee", van A. Roland Holst, en het moge zijn, dat in zulk een
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verwaten filisterbetoog als dat was hier en daar óók een grond
van waarheid stak, het verloor bij voorbaat alle kracht van be-
toog door den dommen geest waarmede auteurs ervan de fouten
in het werk dezer dichters zochten aan te toonen. Geen aanhang
dezer duisteren - wij willen hier niet afdoen aan den naam der
dichters maar toedoen aan de faam der poëzie!
Als wij tot de gevolgtrekking zijn moeten komen, dat niet alleen
ook de goede dichters tal van minder goede ofzelfs slechte gedichten
hebben geschreven - en op zichzelf zal dit wel mede een nood-
zakelijk element zijn dat bijdraagt tot de schepping van het zeld-
zame goede gedicht -, maar dat ook aan de om visie en vorm
als goed bewonderde gedichten meer ontbreekt dan wij hebben
beseft, dan hebben wij dat hier onder woorden trachten te bren-
gen om het altijd weer bedreigd besef - want altijd zijn wij,
in alles, tot inzinken en afzakken geneigd - aan te wakkeren dat
dichten niets minder is dan een vermetele poging om door de woor-
den met datgene wat wij het eeuwige noemen letterlijk in aan-
raking te komen. Dichten is door de taal het eeuwige aanraken.
In dien geest moet het worden verstaan, als wij zeggen ons met
dit betoog op zoek te begeven naar die zeldzaamheid, die blauwe
bloem, die witte raaf, het waarachtig goede gedicht in onze mo-
derne poëzie.
Op talrijke plaatsen worden wij in gedichten getroffen door een
zegswijze die wij niet dadelijk kunnen aanvaarden. De dichter,
die nu eenmaal op zeer bijzondere wijze uitdrukt wat aan beleven
in hem omgaat, hanteert de taal naar eigen wil en welbehagen;
hij heeft het recht zoo te schrijven als hem goed dunkt, zoo als
hij het het best acht om zijn bedoeling uit te beelden en hij heeft
daarbij de vrije beschikking over de taal, wier vormen immers
nooit eens en voor altijd vast te stellen en voor te schrijven zijn.
Dikwijls zal het dan ook blijken, dat het aan den lezer zelf ligt,
die zich niet genoeg kan losmaken van bekende en geijkte taal-
vormen om den dichter in zijn bijzondere zegswijze te volgen.
Tot deze vrijheid ten opzichte van de taal heeft de dichter het vol-
ste recht, maar alleen op voorwaarde dat wat hij zeggen wil, op
deze, zijn bijzondere wijze van zeggen het best tot zijn recht komt;
dat zijn zegswijze het dichtst nabijkomt wat er te zeggen viel en
niet beter, niet beeldender onder woorden te brengen is dan hij
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deed. Hij is inderdaad ten opzichte van de taal de poiètes, de ma-
ker, de trovère, de vinder, en hij heeft daartoe souvereine vol-
macht tot het beheer der taal. In dezen zin kan men, maar anders
dan de gebruikelijke opvatting hiervan is, spreken van dichter-
lijke vrijheid. Nog veel verbreid is onder buitenstaanders de mee-
ning, met een zeker wantrouwen en afkeuring vermengd, dat de
dichter gewend is zich tegenover de taal zekere vrijheden te ver-
oorloven om de moeilijkheden waarvoor de versbouw hem plaatst
te ontgaan; de ,dichterlijke vrijheden' pleegt men in het algemeen
te beschouwen als verlegenheidsvormen waartoe de dichter zijn
toevlucht neemt als hij in den strijd met rijm en metrum niet
toekomt met de gangbare vormen. Het gedicht verdraagt echter
slechts één dichterlijke vrijheid, maar deze dan ook volledig: die
waarbij de dichter in het leven der taal ingrijpt om de beeldende
kracht van woord en zin te verhoogen en zijn bedoeling nog dich-
ter te benaderen dan de spraakkunst mogelijk maakt. Terwille
van de zuiverste uitdrukking van wat hij wil uitbeelden heeft de
dichter het recht zich boven de spraakkunst te stellen. Hij is uit-
sluitend gebonden door de eischen die het beeld zelf aan zijn uit-
drukking stelt en indien hij daarbij bepaalde grenzen niet kan
overschrijden, dan zijn dit alleen a.h.w. de natuurlijke grenzen
der taal, waarbuiten hij een ander gebied zou betreden en de taal
haar karakter van verstaanbaarheid, van overdrachtsmiddel van
voorstellingen zou verliezen. Maar voor het overige ishij het die zoo-
noodig het leven der taal met nieuwe vormen verrijkt, verdiept en ver-
hevigt, en de spraakkunst, die niet meer is dan de getrouwe be-
schrijving van het leven der taal heeft hem in die aanwinsten, mits zij
dit werkelijk overtuigend zijn, slechts te volgen. Willem Kloos schreef,
op het eind van 1881, in een brief aan Vosmaer, "dat men mensch
moet geweest zijn, en met den dichter meêgezien en meêgevoeld
hebben, alvorens men zijn grammatica opslaat", een waarheid die
nogeens in herinnering gebracht zij aan allen die den dichter
over grammaticale overtredingen dadelijk wenschen te kapittelen.
Maar hiertegenover staat, dat de dichter zich bij alle vrijheid er
dubbel en dwars rekenschap van heeft te geven of hij gelijk heeft
met eigen, van de .spraakkunst zich verwijderende wegen te gaan
en of niet gebruikelijker zegswijzen de voorkeur verdienen. De
taal verkrijgt haar gebruikelijke vormen als de rivier bedding,
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zij vindt van nature den besten, gangbaarsten, natuurlijksten weg
naar haar doel, en groot en dwingend zullen de redenen moeten
zijn waarom de dichter zonder merkbaren dwang en schade aan
de natuur die bedding kan verleggen. De taal heeft haar wijsheid,
van oudsher verworven, zij berust op de ervaring van decenniën
wat haar details, van eeuwen wat haar grondvormen aangaat,
zij berust op een keuze die wordt geleid door het doelmatigheids-
instinct van den algemeenen gebruiker der taal. De taal heeft
geen ongelijk, en de dichter zal daar een grooter gelijk tegenover
moeten kunnen stellen, wil hij met nieuwe wendingen of woorden
de taal wezenlijk verrijken. Alleen een ongemeene vindingrijkheid
en een hoogere gevoeligheid voor de uitdrukkingsmogelijkheden
der taal boven die van den algemeenen taalgebruiker, stellen hem
in staat soms aan de taal iets toe te voegen of te wijzigen, waar-
door zich haar beeldend vermogen boven de gangbare vormen
uit toespitst en nieuwe vormen de oude te boven gaan.
Soms - maar hij zal het nooit lichtvaardig tegen de eeuwenoude
wijsheid der taal kunnen opnemen. En daarom zullen de taal-
vernieuwingen van den dichter die waarlijk verrijkingen blijken-
meestal, trouwens, alleen op de plaats waar hij ze, voor éénmaal,
toepast - tot de zeldzaamheden blijven behooren, en alleen dan
zijn zij gerechtvaardigd, als men de vraag of de dichter zich niet
beter aan de gangbare en natuurlijke wendingen der taal had ge-
houden, ontkennend moet beantwoorden, doordat men zijn nieuwe
wending niet meer als een kunstmatige wijziging beoordeelen
mag maar moet zien als een nog zuiverder, en daarom zelfs natuur-
lijker wijze om de bedoeling te verwoorden dan waartoe de ge-
wone taal de middelen verschaft.
Tot de plaatsen waartegen zich onze bezwaren richten en waarvan
de overdenking uitwijst, dat de dichter er niet in geslaagd is pre-
cies onder woorden te brengen hetgeen hij bedoelde, kan men af-
wijkingen van de grammaticale vormen alleen dan rekenen, wan-
neer zij niet een kennelijk plastische of muzikale werking beoogen
en ook werkelijk teweegbrengen, maar zonder nawijsbare en tot
voordeel van het gedicht komende reden en noodzaak zijn toe-
gepast. Is dit laatste het geval, dan zal in den regel de verklaring
ervan wel te vinden zijn in de niet te boven gekomen worsteling
met den versvorm, hetzij de maat of het rijm.
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Wijzigingen in den gewonen spraakkunstigen zinsbouw kunnen
soms die woorden waar het het allermeest om gaat beter naar
voren brengen en daarmede niet alleen gemotiveerd maar dus
klaarblijkelijk ook wenschelijk en terwille der uitbeeldingskracht
noodzakelijk zijn. Alleen een onverbeterlijke schoolmeester zal aan-
merking kunnen maken op den beroemden aanhef van één van
Leopolds vroegere gedichten:

Om mijn oud woonhuis peppels staan

Men zegge niet dat de ongewone plaáts van het werkwoord hier
door het rijm is bepaald; zelfs al zou dit er mede aanleiding toe
geweest zijn, dan is er echter een dwingender, en van het hier
verbeelde uit verantwoorde reden tot deze omzetting geweest,
want het gaat erom de volle aandacht te vestigen op die beide
zichtbaarheden : het oude woonhuis en de peppels daaromheen,
en door de volgorde van noemen worden zij ons het directst en
levendigst voor oogen gebracht, eerst het woonhuis, dan, wat
van het geziene de quintessens is en aan het geheel der huizing
de atmosfeer verleent: de peppels. Het staan is bijzaak, zoo van-
zelfsprekend dat het achteraf genoemd kan worden. Elke omzet-
ting van dezen versregel in een gebruikelijker vorm vermindert
de plastische kracht ervan.
Hetzelfde geldt van de achterafzetting van het werkwoord in
Boutens' vermaarde gedicht

Hoe over 't brandend blind bazalt
Vind ik den weg naar Lethe?

Ook hier is het om de barre onafzienbaarheid op te roepen van het
afgezochte gebied noodzakelijk dat wij eerst met vollen nadruk
vernemen van wat wij te zien moeten krijgen: het brandend blind
bazalt; pas daarna, met de ons ingescherpte suggestie van het
martelend onvermurwbare der steenharde en tegelijk schroeiende
wereldwoestenij waarin de dichter omdoolt, moet het zoeken daar-
binnen, de hoop op het vinden van een uitweg naar de vergetel-
heid genoemd worden, want door deze rangschikking der woor-
den, der voorstellingen, weet men onherroepelijk hoe onbegonnen
werk dat zoeken is, hoe de dichter aan het vinden wanhoopt.
Als rotsblokken liggen die harde woorden van den eersten regel
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aan het vinden in den weg, door deze wegversperring komt
het angstig uitzichtlooze van de vraag tenvolle tot zijn recht.
Ware er dadelijk vooraf van het vinden sprake geweest, het zou
niet meer mogelijk zijn geweest zoo dwingend die uitzichtloosheid
te doen voelen. De noodzaak der verbeelding eischt hier zelf de
omzetting van den grammaticalen vorm. Maar bewijzen voor-
beelden als deze het recht van den dichter en de noodzakelijkheid
hiertoe, lang niet altijd is zulk een omzetting gewenscht en zij
komt veel vaker voor dan noodzakelijk is, tot schade dan van het
gedicht.
Overbekend zijn uit Gorters Mei de regels

Ook lag een dorpje in dat dal, waar rook
Fijn wemelde omheen van schouwen

Valt er ook hier te pleiten voor de ongewone volgorde der woorden?
Van den bijzin staat eigenlijk geen woord op de plaats waar men
het zou verwachten. Het gewrongene van den zinsbouw is niet
te loochenen, in zooverre is het eigenlijk niet mooi. Maar toch is
het te verdedigen, dat" wemelde" hier naar voren werd gebracht;
juist omgekeerd aan de voorgaande voorbeelden komt het hier
in het bij~onder op het werkwoord aan om het beschrevene te
verzichtbaren en men zou de dun omhoog kringelende rook min-
der zien als het werkwoord op een andere plaats in het gedicht
stond.
Van Looy maakte van deze omzetting en terwille van visualiteit
en muzikaliteit een veelvuldig gebruik. Als echter door niets het
ongewone van de verplaatsing wordt getemperd, vraagt men zich
toch af, of deze voordeelen nog voldoende opwegen tegen de ge-
wrongenheid, zooals in den aanhef van De ar, hoe beeldend die
overigens ook zij:

Den ganschen nacht gesneeuwd het had

Boutens maakte er ook druk gebruik van, vaak zonder dat er wer-
kelijk voordeel mee wordt behaald voor de uitbeelding. In de eer-
ste strofe van Het geredde kind, dat overigens zeker een mooi
gedicht is, komen twee van die omzettingen voor, waardoor eerst
het woordje "ik", daarna ook min of meer "gij" in het gedrang
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komt en deze als een struikelblok tegen het rhythmisch en na-
tuurlijk verloop van den volzin in komen te liggen:

Gij kunt niet raden met wat liefde wonderbaar
De groote diepe zee ik minnen moet,
Sinds vader, gij met eigen lijfsgevaar
Mij opbracht uit haar vloed

Het plaatsen van "wonderbaar" achter "liefde" vergroot nog de
gedrongenheid; wij meenen dat in de beste gedichten zulk een
gedachtengang zonder plaatsverwisseling van werkwoord en be-
palingen het gelukkigst en zuiverst op geheel natuurlijke wijze
in een gewonen, gedragen volzin tot zijn recht pleegt te komen.
In den eersten regel van onderstaande strofe (uit Najaar) wordt
met de onnatuurlijke plaatsing van het woordje ,,'k" geen enkel
plastisch voordeel bereikt en werkt de omzetting alleen storend
(hoeveel eenvoudiger ware het geweest het vooraan den volgen-
den regel te plaatsen, waardoor de zin geheel natuurlijk gebleven
was) :

Met lichte witte handen 'k weeg
Volkomen op elkander. af
Het luttele geluk dat 'k gaf,
Het luttele geluk dat 'k kreeg ...

Erger nog wordt het, waar, in De wolk, door de omzetting het
woordje "er", nu het deel moet nemen aan het rijm, bij "donker",
een geheel met zijn onopvallende functie tegenstrijdigen nadruk
krijgt:

Op verre reizen wolk na wolk verzonk er

Uit den bundel Stemmen, toch een hoogtepunt in Boutens' oeuvre,
zijn behalve de bovenstaande nog vele andere voorbeelden aan te
halen, waar de natuurlijke wijze van uitdrukken min of meer
storend is veranderd. Van menige strofe, tot in zulke uitnemende
gedichten als Solus in aedibus amoris, Liefdes uur, Aan de schoon-
heid en andere, wordt de kracht erdoor verminderd. En moet men
niet erkennen, dat tot zijn gelukkigste juist zulke regels behooren,
die van een volkomen eenvoud en natuurlijk zinsverloop zijn, en
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waar geen werkwoord of bepaling op een andere plaats staat dan
men ze vanzelf verwacht, regels als

't Is beter, Liefde, alleen bij u te wonen
Dan in der menschen liefdeloos gezin,

of nog eenvoudiger, zonder die statige aesthetische genitieffiguur:

De grooten die niet binnen grenzen wonen,
Hebben de wereld tot hun vaderland.

Om de plastische werking van het te verbeelden opstijgen der
veelstemmige weeklachten kan men nog wel de ongewone zins-
orde verdedigen van

Hier naar de stilten van uw troon
Stijgt in één toon
't Veelstemmig wee dat bruist in de aardsche holten

Maar hebben de volgende regels van Nijhoff er niet toch eenig
nadeel van, dat hij zich heeft laten bewegen - om de tijdsorde
der handelingen te behouden? - een geheelen bijzin op onhol-
landsche wijze vooraf in te voegen in De vogels:

De arbeiders der fabriek aan de overkant,
wanneer de stoomfluit schaften heeft gefloten,
gaan op een wei, door muren ingesloten,
voetballen, vechten, eten.

Is het een voordeel, en is het rijm er geen debet aan, als in het
bekende gedicht van Verwey "Sta op, mijn lief" een noodelooze
en ongewenschte nadruk komt te vallen op "paarden" alsof
deze onderscheiden moesten worden van wie niet de toornen
worden aangelegd), enkel door een vanwege logica noch plastiek
geboden verwisseling van volgorde?

De stalknecht legt op 't voorplein reeds de tomen
Zijn paarden aan, -

Een voordeel, de wijze waarop meer dan eens door ongewone
zinsindeeling het woordje "ik" - juist dat woordje - als een
klein kereltje in een gedrang boven de andere woorden uitgetild
wordt?
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Zo zocht in donker ik den zang, die, stil
Geneuried, mijne zijn zou, maar meteen
Stem in het eeuwen-koor.

(De gestalten van mijn levenstijd)

Of, in Willem de Zwijger, sprekende van Philips:

Stal mijn zoon hij? Soeverein ik
Juist als hij, wierp zijn soldaten
Uit zijn landen, met zijn burgers
Sloot ik een verbond voor 't leven.

Moest dit zoo hortend worden gezegd, hetzelfde bijna dat het Wil-
helmus met enkele woorden van volmaakten eenvoud aan trotsch
besef van vorstelijke souverein stelt, van óók een prins van den
bloede te zijn, tegenover den Spaanschen koning uitdrukt? "Sou-
verein ik juist als hij", of zooals het eenmaal heette

Een Prince van Oranjen
Ben ik vrij onverveert

In den aanhef van Cor Cordium hebben, afgezien van nog andere
"vrijheden", vrijwel alle werkwoorden en voorwerpen boompje
verwisseld, met zulk een heen en weer gespring dat de Muze er
verlegen tusschen staand, geen plaats meer vinden kan en over-
schiet:

Ziel van mijn Ziel! Leven, dat in mij woont,
Veelnamige mysterie, die ik noem
Mijn Ik, mijn Zelf, mijn Wezen, - die u toont
Altijd een andre, en uw eigen doem,
Spreekt op u zelve en dit mijn lichaam maakt
Het werktuig uwer woorden, 't instrument,
Dat gij bespeelt en maakt aan de aard bekend
Uw melodieën, dat aanstonds ontwaakt
Dit mensdom heinde en veer: u roep ik aan;
Opdat gij spreke en van mijn lippen drijv'
Lente van zang, die over de aard zal gaan,
En 'k thans niet mijn maar uwe woorden schrijv'.

Het roept heimwee op naar de sonore harmonieën van De Vigny,
34
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De Lamartine, Hugo die zich tot zulke verwringingen nooit
hebben laten verleiden - heimwee, waarom ook niet, dichter
bij huis blijvend en den dichter tot eere, naar de muziek van
Persephone!
Het is niet onverdeeld mooi als Gossaert, die ook vaak omzet-
tingen toepast, in de laatste strofe van De stervende pelgrim -
de strofe waar het op aankomt - twee regels lange bepalingen
inschuift tusschen "De dichter" en: "verbergt", maar hier zijn
nog min of meer aannemelijke verklaringen voor te vinden. Doch
niet anders dan uit nood, is het te verklaren, als Werumeus Buning
(ook overigens nog OI~uist) schrijft:

Ach, allen tezamen wij
sterven, maar leven niet

of zelfs plompverloren:

De dood nam wie steeds heeft gevreesd
en wie haar kende zij liet

Om een voorstelling het mooist en het zuiverst - bijna hetzelfde,
trouwens - onder woorden te brengen, behoeft men gewoonlijk
de taal niet te veranderen, laat staan geweld aan te doen. Het
schoone vormt zich liefst langs den natuurlijksten :weg. Hoe on-
vergelijkelijk eenvoudiger roept Anna Bijns de beklemmende
doodsgedachte in enkele woorden op:

o dood, hoe bitter is uw gedenken

Maar is niet ook Buning zelf veel gelukkiger geweest waar hij in
zich natuurlijk ontplooiende versregels, als met eenvoudigweg
sprekende stem de vrees voor den dood weerlegt

Aanzie, wie vreest, elk menschelijk gelaat
Dat stierf in vrede en herken dien glans.

En in het daarop volgende, zesde, der zeven sonnetten van Triomf
van den dood:

Speel dan triomf, en klaag niet om den dood:
Hij is ons lang en al te wel bekend.
Men vreest niet meer voor wat het hart zoo kent
Men huivert enkel voor een macht zoo groot.
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Als Bloem in In Memoriam nog dichter het mysterie en de stilte
van den dood nadert, is het door nog grooter eenvoud van essen-
tieel zeggen

En voor altijd is dit mij bij gebleven:
Hoe zeer veel stiller dood dan slapen is;
Dat het een daaglijksch wonder is, te leven,
En elk ontwaken een herrijzenis.

De laatste regels van een gedicht van Vildrac, uit de Chants du
désespéré, dringen in een hart beklemmend en wensch heel de tegen-
stelling van 's levens radelooze misère waar de mensch doorheen
moet en de bevrijdende rust van den dood samen, in woorden die
gedicht maar ook enkel gesproken hadden kunnen zijn, en waarin
de dichter zich uit al het oorlogswee terugtrekt naar een gedroom-
den dood voordat die hel losbarstte: al wat sinds het uitbreken
van den oorlog ontketend werd, ligt daarin stilzwijgend opgesloten

Je voudrais avoir été
Le premier soldat tombé
Le premier jour de la guerre.

Poëzie ontstaat bijna altijd op de natuurlijke ademhaling van de
taal.

Evenals de omzetting der grammaticale woordorde vaker een ge-
volg is van moeilijkheden waarin de dichter geraakt om wat hij
zeggen wil binnen het gestelde metrum en rijm op te lossen, dan
van een plastische noodzaak ter verhooging der uitbeeldings-
kracht van het gedicht, evenzoo is het gebruik van andere werk-
woordstijden of ook ander getal dan waar het zinsverband om
vraagt, meestal nog kennelijker, een gevolg van niet meester worden
van den vorm in dien voor den dichter nooit aflatenden en zelden
onvoorwaardelijk gewonnen strijd.
In de Samenspraak, die Nijhoff in 1938 ter gelegenheid van de
geboorte van Prinses Beatrix schreef, vraagt de tweede der spre-
kende figuren:

Zou jij voor mij, want jij bent de langste,
naar binnen kijken
en zeggen willen wat je daar zag?
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Het is jammer, dat de dichter het niet in gewoner woordschikking
heeft kunnen zeggen, maar bovendien is de verleden tijd "zag"
moeilijk verdedigen; al is zij desnoods uit de voorafgaande voor-
waardelijke wijs af te leiden, men verwacht hier toch eerder
"ziet", doch het rijmen bij "vlag" enkele regels tevoren leidde den
den dichter af naar het minder passende imperfect.
Betwistbaar is de verleden tijdsvorm "waren", waartoe het rijm
den doorslag zal hebben gegeven, in Wat een zanger tot een koning
zei van Albert Verwey:

Maar zie, het helm-bond van mijn haren
Wast op een voorhoofd dat omspant
Droomen meer dan de rijken waren
Die ge ingrifte op uw marmerwand.

In dien derden regel, overigens ook gewrongen, kan precies uit-
gedrukt alléén staan, dat zich daar meer droomen bevinden dan
er rijken ingegrift zijn op den paleiswand. Dat het ingriffen ver-
leden is, rechtvaardigt niet voldoende het gebruik van den verle-
den tijd voor wat er toen ingegrift werd, want het ingegriftzijn
vraagt om een praesens en niet bedoeld is de nu onwillekeruig
optredende indruk, dat die rijken niet meer bestaan of niet meer
van den Koning zijn.
Het rijm verlokt soms den geïnspireerd en dichter tot de rijkste
en raakste vondsten, maar waar de inspiratie hem begeeft, verleidt
het dikwijls tot onzuiverheden. Soms denk ik, schrijft Engelman
in een eeredicht bij de Vondelherdenking, dat hij nog peinzend
over den Dam aanwandelen ... komt, zou men verwachten maar
onder den drang van het rijm werd het "kwam"

Soms denk ik dat zijn hart nog slaat
in schemer van de Warmoesstraat
of dat hij peinzend wandIen kwam
door de open klaarte van den Dam.

De lezer, of de dichter - te erger voor hem - die zou vragen,
of dit nu wel zoo erg is, neemt het met de taal niet te nauw, en
juist hij kan het daar nooit nauw genoeg mee nemen. Het is hier
niet een zaak van muggeziften en vitten, maar letterlijk van nauw-
lettendheid: de dichter kan het niet precies genoeg zeggen, en
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als hij ooit de grammaticale preciesheid moet prijs geven, dan kan
dat alleen zijn, omdat hij kans ziet met ongewoner vormen nog
preciezer te zijn, maar nooit om in ongewoner vormen onnauw-
keuriger te zijn! Fransche ooren zijn op dit stuk gevoeliger, het
taalgevoel luistert daar met zuiverder en subtieler onderscheidings-
vermogen naar het juist gebruik der tijden en stoot zich dadelijk
aan elke afwijking van de zuivere uitdrukking der tijdsvoorstelling.
Soms ga ik vermoeden, zegt het treffende gedicht van A. Roland
Holst De kleine waterplek, dat de zee de onstuimige waarheid
van mijn leven zal blijven,

maar dat ik ten laatste
het wezen van den grooten dood ontdek
bij de kleine waterplek,
die zoo stil den wilden avondval weerkaatste.

Kan men zich er desnoods nog bij neerleggen, dat "ontdek" hier
den dienst doet van den toekomenden tijd, wat kan voorkomen
(ik hoop dat ik dat nog eens beleef, voor: beleven zal), het
beeld van den dood zal de dichter niet vinden bij een plek die eens
den avondval weerkaatste, maar alleen terwijl deze den zons-
ondergang weerkaatst. In het kleine gedicht: Uit Italië vraagt
zich de dichter voor de gouden heuvelen en de blauwe bergen der
Apenijnen af, wat het is dat hij tot den dood beminnen - zou,
waar toch "zal" het juiste woord ware geweest. Zijn die gedichten
daar nu geen poëzie om? zal een teleurgestelde stem, en als ik
het wel heb is het een vrouwestem, vragen. Poëzie, inderdaad,
blijft het gedicht, het is er ons zelfs nauwelijks minder lief om,
maar minder is het erom, helaas, en het zou méér zijn, als het den
toets der nauwkeurigheid doorstond.
Nog altijd gaan de sprookjes op, wil Van Hattum zeggen, in Nu
nog; nog altijd is er voor koningskinderen een water te diep, nog
altijd slaapt er een doornroosje achter stekelig warkruid

Nog vallen vele waatren breed
voor wie elkaar beminden,
doch, als een hart maar zeker weet,
dan zal het uitweg vinden.

Het rijm had hem geen parten mogen spelen, waar zoo nood-
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zakelijk juist de tegenwoordige tijd moest staan: nog altijd is het
water breed voor wie elkaar beminnen. Vestdijk beschrijft, in den
bundel Kind van stad en land, met een zeldzaam suggestieve
plastiek het stille heen en weer drijven van de zwaan op den vijver,
in een statige rusteloosheid en tegelijk onverstoorbare rust af en
aanglijdend tusschen de oevers, tot hij in den nacht de snebbe ach-
terom in het donzen veerenbed te rusten legt

Nog waakt en glijdt
Hij, wachtend op rustenstijd,
Op 't stillen van den steven,
Totdat zijn teergewelfde rug
Naakt zilver werd, en verweg dreven
De losse veren door zijn droomenrijk.

Met den steven van het rijm wendt ook het vers, dat zich aldoor
in het heden voltrokken heeft, zich te onpas naar het verleden en
brengt aan het slot een kleine storing in het anders zoo volkomen
beeld.
Het gaat ons spoedig vervelen, voorbeelden te zoeken, maar wij
behoeven niet lang te zoeken naar zulke storingen tengevolge van
den rijmdwang; het ware aanlokkelijker voorbeelden aan te halen-
en hoe talrijk zijn deze - van de ,vindingrijkheid' en stuwende,
verrassende wendingen te voorschijn roepende werking van het
rijm!

Wij vergeten bij dit alles niet, dat poëzie niet altijd het natuurlijkste
woord en den gebruikelijken zinsbouw behoeft te kiezen; zij is in
menige periode een stijl geweest, en zij is dat altijd min of meer
opnieuw, soms is voor haar doel een gestyleerde zegswijze nood-
zakelijk, en in het samendringen der woorden in een strenger ver-
band wordt soms juist de eigenaardige schoonheid van het gedicht
verwerkelijkt. Men moet Kloos, Boutens, Gossaert genieten door
hun stijl te aanvaarden. Daartoe behooren dan de inversies, ge-
styleerde genitieven (der klare starren wolkenlooze wacht) en
menige andere afwijking van het gewone taalgebruik. Ook kan
het juist een vreemde, weerbarstige schoonheid aan het gedicht
geven, wanneer de woorden er in andere orde staan, en de zin
door de spanning van wat de dichter wil zeggen wordt gebroken
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als kruiend ijs zoodat de schotsen over elkaar schuiven. De gedron-
gen strofen van Een winter aan zee zijn hier een voorbeeld van,
al is juist hier niet alleen de zin, maar vaak het gedicht zelf in dat
opeen en dooreen dringen stukgebroken. Maar al te vaak staat
onder den druk van rijm en metrum in verzen veel te veel door-
een, onnoodig dooreen, zonder dat het aan het gedicht iets toe,
en dus zoodat het er aan afdoet. Ongewild komt dan menig zins-
deel ergens anders te staan dan waar het thuis behoort. In het
werk van Werumeus Buning gaat dit vaak zoo ver, dat rijm en
maat naar willekeur afwisselend uitmaken waar werkwoord, onder-
werp of bepaling terecht komen. Een voorbeeld, uit vele, in het
gedicht De visschen (de cursiveeringen zijn van ons):

Druipend van zwart wier,
zeeslangen, geel geringd en rood en grauw gevlekt,
daarachter kronkelen zich. Dan, de oceaan bedekt
met helder waterwerk van springende fonteinen,
Schv.nt achter een gordijn van regen te verdwv.nen
in rechte straal na straal.

't Bedaart. Grauw glinsterend komt de schelvisch, en vlugge (enkv.)
blauwzilveren kabeljauw bij duizenden, en later
der haaien witte buik Jaagt door het bevend water,
de parelmoeren rog, de haring groen en snel,
de gloed der sidderaal en 't zanderige vel
de grijsgevlekte griet door rechte golven schiet,
bewegend anders steeds, en anders steeds men ziet
getal en glans en gloed door d'eendren golfsalg gaan.

Bij Werumeus Buning verkeert inderdaad de syntaxis in volle
staat van ontbinding, en men kan niet zeggen dat dit door plas-
tische voordeelen wordt goedgemaakt. Niet om den stijl wordt
de zin er doorheen geworpen maar uit den vormnood van het
gedicht, dat tegen de taal in gedwongen wordt door het vers-
schema. Door het rijm wordt de dichter tot een ter plaatse onjuist
meervoud verleid, als Roland Holst in Een winter aan zee schrijft

Van de onzen kozen
geen nu meer zee; elk wacht
bang hoe de dag zal dagen ...
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Niemand van hen koos meer zee, geen van allen voer meer uit,
geen van de onzen, alleen een collectief enkelvoud kan de bedoe-
ling uitdrukken.
Waar hij door het getal met het metrum in botsing dreigt te ko-
men, weet De Merode zich in een van zijn beste gedichten uit de
moeilijkheid te redden door van "geluiden" een werkwoord te
maken:

de zee: haar vage geluiden
Eentonig, versmelt met het ruischen
Van het bloed, zoo warm en duister.

Onverdeeld mooier is het echter door dien gezochten vorm niet
geworden.

Het smeden van nieuwe woorden is het goed recht van den dichter.
Het komt, op en af gaand met den stijl van de eene of de andere
periode, meer of minder voor. Tegenwoordig minder dan een
kwart eeuw geleden, en de hedendaagsehe, naar een zoo groot
mogelijke eenvoud 'en natuurlijkheid trachtende stijl wil slechts
bij uitzondering van nieuwe woordvormingen aanwinsten ver-
wachten. Maar in den stijl der oudere dichters gezien zijn de
neologismen van Kloos, van Gorter, van Leopold, later van Bou-
tens, ook door ons nog tot zekere hoogte te waardeeren. Het be-
hoort bij den stijl van Kloos, wanneer hij spreekt van "zilveren-
zacht" en "droom-schoon", van "het mensch-hart" en van "orgiën
van vol muziek en vreugden onuitspreeklijk". Uit dien tijd da-
teeren, ook in het proza, de vele, te vele samengestelde adjectiva
en verba, door de schrijvers zelf gevormd. Het is een stijl die reeds
lang weer overwonnen is, sinds Gorter hem tot het uiterste, tot
in het onmogelijke zelfs doordreef. Maar die stijl van Tachtig
heeft in de poëzie zoowel als in het proza, tot in de journalistiek
toe, een langdurige nawerking gehad en zijn sporen overal, zel-
den tot voordeel van het litteraire werk, nagelaten. Een der ge-
volgen ervan is geweest, dat men langen tijd met een te groot
gemak tot het maken van nieuwe woorden overging en zich daar-
bij weinig of geen rekenschap ervan gaf, hoe nauw dit luistert,
en dat de dichter het met nieuwe taal tegen de bestaande alleen
opnemen kan als hij het om de uitbeelding dwingend noodig
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heeft en met zijn wijze van zeggen de normale overtreft in uit-
drukkingskracht, kernachtigheid en klankuitbeelding. Het werd
echter bij de dichters van Tachtig en hun navolgers of voortzetters
min of meer een gebruik, een vrijheid die zij zichzelf zonder be-
zwaar toestonden, met name terwille van het rijm te pas of te
onpas maar veranderingen in de woorden aan te brengen, tot
soms heel leelijke toe. De taalvernieuwing wordt verwaarloozing
en minachting voor de taal, wanneer de dichter te werk gaat als
Gorter, waar hij in Mei een woord om het rijm zoo maar begon
te verminken en van "verschiet" ruwweg "verschie" maakte om-
dat hij een rijm op "die" noodig had. Met recht heeft Charivarius
dat destijds geparodieerd met "ridderkna" en "leeuwenkui" .
Waar blijft de taal, wanneer de dichter tot zulke willekeur vervalt
en niet om wille der schoonheid maar van het rijmgemak, van een
woord maar een ander woord maakt dat niet bestaat, en a.h.w.
domweg redeneert: laat ik het maar zoo zeggen. De dichterlijke
souvereiniteit over de taal is dan anarchie geworden. Het euvel
behoort voor het overgroote deel reeds lang weer tot het verleden,
maar waar Gorter destijds mee begon, het heeft andere dichters
verleid om hun taal, waar het in hun kraam te pas kwam, zonder
scrupules aan het rijm ondergeschikt te maken, zoodat dit zijn
bestemming te buiten gaat, want het rijm is een middel om door
een suggestieve, prcegnante klankovereenkomst de beeldende wer-
king te verhoogen; het rijm is er in het gedicht om daarin iets te
intensiveeren, maar het gedicht is er niet om zich te onderwerpen
aan het rijm. Op dien door Gorter ingeslagen fatalen weg voort-
gaande, kon bijv. Hem. Roland Holst, wier taal vaak verbijsterend
verwaarloosd is, eenige keeren in De nieuwe geboort "ocht" schrijven
in plaats van "ochtend", en Verwey, die eveneens in bepaalde
perioden van zijn leven dikwijls zoo uitsluitend bedacht was op
het denkbeeld dat hij wilde uitdrukken dat hij de taal door maat
en rijm liet ringelooren, vergat in de Lof van mijn land zoozeer
het eerste geboorterecht van de taal, dat in de meeste strofen de
dwingelandij van maat en rijm te bespeuren is ( het bontst is het
rijm "verherden") .
Wij willen geen principieel bezwaar bezwaar maken tegen woord-
samentrekkingen terwille van rijm ofmaat; al zijn wij van meening
dat waar zij vermeden kunnen worden, dit het vers altijd ten goede
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komt. In principe overschrijdt het rijm, waar het om tot stand
te komen woordwijzigingen afdwingt, reeds zijn bestemming, en
men kan het desnoods als verschijnsel van een bepaalden stijl
wederom aanvaarden (maar toch niet meer dan desnóóds) als
op "zien" het rijm "wiên" of "liên" volgt, bij "kasteel" "veêl",
bij "zoon" "goan"; wij zijn geen bewonderaars van afkortingen als
"blijd" en" vert", van "geloov" bij "schoof", van "aêr" bij "waar"
en evenmin van vormen die een bepaalde dichterlijke atmosfeer
bij voorbaat moeten suggereeren als "herte, mane" e.d. en die
trouwens veelal ook gevolgen van den rijmdwang zijn; wij meenen
dat het neg minder houdbaar is, te schrijven "de golven gaan
even hooge" als rijm bij "bewogen", en als Gorter dicht

ik wou
dat ik een even u kon zijn,
maar 't kan niet, ik blijf van mijn

dan is dat niet meer op rekening van een bepaalden stijl te schrij-
ven maar alreeds stijlloosheid en taalverwording. Het bestaande
woord te veranderen - het pleegt het gedicht alleen dan ten goede
te komen als het een meesterlijke greep is, en daarmede is reeds
te kennen gegeven, dat het slechts een zeldzaamheid kan zijn
dat de poëzie er werkelijk bij wint.
Een van de mooiste strofen in Boutens' poëzie is, uit Lethe:

o blanke ziel, 0 roode bloed,
o hart verdwaald daartusschen, -
Wie zal in slaap u sussen
Tezamen en voorgoed?

Maar toch is het, zoo geen ernstig nadeel, dan toch geen voordeel,
dat de dichter zich door het metrum gedwongen zag een ver-
bogen vorm te gebruiken met "roode bloed" waarvoor op zichzelf
geen aanleiding bestond.
Evenmin hebben de beroemde beginregels van Leopolds gedicht

o nachten van gedragene extase
en diep gedronkene verzadiging

uitsluitend voordeel van den ongewonen verlengden vorm der
beide deelwoorden; zelfs al kan men aanvoeren dat ZIJ er ge-
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dragener door klinken, zij blijven toch ook een uitvloeisel van
voornamelijk de metrische noodzaak om de regels met een vers-
voet te verlengen - nog afgezien van de vraag, of in den eersten
regel die twee klanklooze lettergrepen achtereen gevolgd door een
hiaat muzikaal verantwoord zijn en bijv. door een Fransch dich-
ter ooit zouden zijn geduld. Leopold, die zich op het voorbeeld
der tachtigers vaak woordveranderingen veroorloofde, en, alweer,
maar zelden zoo dat de schoonheid van het gedicht erdoor wordt
verhoogd, gebruikte zulk een vorm wel meer; als in:

- En de ontlokene, de rozen,
waar zijn de raode rozen, waar?

Tal van woordafwijkingen bij Boutens zijn haast onmisbare ele-
menten van zijn stijl, en al moge men die persoonlijk minder kun-
nen waardeeren, zij behooren toch tot de bouwstoffen van dien
stijl en zijn niet als willekeurig of als verlegenheidsvormen te be-
schouwen. Zoo het veelvuldig gebruik van den onverbogen vorm
"al"

Al schoon dat 'k lêe -

een overigens toch verre van schoone versregel, of:

o al bezit wordt wonderlijk
Zoodra men komt te leeren
Wat rijkdom kan ontberen!

waarvan de beide laatste regels het door natuurlijkheid in schoon-
heid toch van den eersten weer winnen.
Boutens heeft menig nieuw woord gesmeed, en men kan in vele
gevallen de plastische werking ervan niet ontkennen, ook al is
men niet steeds van de noodzakelijkheid ervan overtuigd; in Ver-
zen:

Ik sloot de blinkevenstren van mijn Ziel -
en later:

Rond wak golfdonker in ijsblink kanaal
Sneeuwt uit het open tin telblauw
De vlucht der meeuwen, een verdoolde praal,
Met schreeuwen scheller in de gouden koû.
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Soms zijn zijn nieuwe woordvormingen bijzonder gelukkig: hij
hoort uit de keel van den morgennachtegaal

stortbeken
van overluchtsche vreugde breken

Nog in het nagelaten, laatste gedicht van Boutens, Het geheim,
komen verscheidene nieuwe woorden voor, waaronder het fasci-
neerende "tinteltreemlen" voor het flonkerende lichtgetril der ster-
ren aan den hemel:

Neêr van zeniths maalsteen tinteltreemlen
Andre stelslen voor d' alommen dom

Maar hoe hachelijk dit spel blijft, bewijzen tal van plaatsen waar
hij minder gelukkig is geweest. Is het in datzelfde gedicht voor-
komende "lichternis" een aanvaardbaar woord (ook bij Van
Eyck komt het voor)? in elk geval is het geen zuivere analogie-
vorm bij "duisternis", evenmin juist als het weleens gebruikelijke
"verslech teren" naast "verbeteren".
Als ongewenscht kan men die neologismen beschouwen die hetzij
den indruk van woordverminkingen maken, hetzij andere associa-
ties oproepen dan bedoeld is.
Daarom is het een zwakke stêe in Boutens' Goede Dood - met
opzet kiezen wij ter versterking van het betoog telkens de voor-
beelden uit gedichten, die, overigens trouwens terecht, hoog aan- I

geschreven staan - dat hij (in, en wij moeten wel aannemen ook
weer om het rijm) spreekt van "verkleumde grijzen". Het woord
is ontegenzeglijk niet mooier of beter dan "grijsaard", het is boven-
dien een germanisme, en het stoort door zijn onnatuurlijkheid.
Evenmin is het gelukkig, dat Bloem, in de derde der Enkele strofen
aan het eind van Het Verlangen, spreekt van "verkouden", ook
hier in het rijm, en met het onvermijdelijk gevaar van door dit
niet bestaande werkwoord associatie met het wel bestaande ad-
jectief op te roepen:

Als eens dit lichaam zal verkouden,
De vlucht der droomen strijkt terneer -
Ik heb zooveel van U gehouden,
En dan niet meer?
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Aan den eersten regel van Van Collems bekende gedicht doet het
germanisme "heengelegde" jammer genoeg afbreuk:

De heengelegde lijken der soldaten
Zijn aangeraakt door den goud-paarsen nacht.

Het is maar uiterst zelden, dat een dichter zijn vers door een
nieuw woord waarlijk doet winnen. En niet zonder een aarzeling
te overwinnen komen wij tot de waardeering van Bloems gebruik
van "omheen" als substantief, omdat het inderdaad door één
kort woord zoovéél omsluit, waar hij schrijft:

Met de' avond worden de duinen eenzamer,
Luider aanhoudend wordt het zeegeruisch,
Een schip de van 't omheen vervreemde kamer,
Een alleen eiland het geluidloos huis.

Men kan er vele voorbeelden van bijeen zoeken; ze stuk voor stuk
toetsend zal men tenslotte toch met de uitspraak van Verwey
moeten instemmen, in De oude Strijd: "Slechts zeer zelden zal
een dichter in staat zijn een nieuw woord te maken, dat een nieuw
gevoel voor hem uitdrukt".
Wij willen, bij de toelichting onzer opvatting dat afwijkingen van
het gangbare taalgebruik vaker bezwaren blijken dan voordeelen,
niet blîjven stilstaan bij de afwijkingen van het grammaticaal ge-
slacht: al valt het ons vreemd, wanneer wij genitieven te lezen
krijgen als "der nacht" (Gossaert), "der morgen" (Roland Holst),
"der regen" (Bloem) - de voorbeelden zijn met vele andere te
vermeerderen -, tenslotte is dat geslacht soms niet meer dan een af-
spraak tusschen de heeren De Vries en Te Winkel geweest, waar reeds
Van Eeden bij monde van Windekind tegen opkwam. Wij zullen
den lezer ook niet lang vermoeien met die tallooze kleine gram-
maticale afwijkingen die dienen om aan moeilijkheden van den
versvorm te ontkomen. Kloos schreef, niets anders dan voor het
gemak het woordje "om" dat hem in de maat slechts te pas kwam
weglatend:

(Die) de armen strekt, mijn red loos hart te klieven

en op een andere plaats, dat allen eenzaam zoekend zwerven
moeten
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Niet om wat gij beklaagt of laakt
Heb ik dit gat in mij gemaakt'

Vooral de eerste klanken van beide regels stooten zoo leelijk op
elkaar en overwinnen niets van de toch al moeilijke stugheid
onzer taal: "niet om wat gij"; "heb ik dit -".
Ongeveer hetzelfde gebrek vertoont een regel als de eerste der
hier volgende uit het toch anders zoo melodieuse werk van Leo-
pold:

Is het wel niet, of van hem hier
het eigenlijkste en ongezegde
in dit terloops terecht gelegde
het beste te verstaan is schier?

De eerste regel bestaat uitsluitend uit ongemotiveerd botsende,
muzikaal onverbindbare monosyllaben. Wij citeren het als een,
niet eens zoo zeldzaam voorbeeld uit het werk van dezen bij uit-
stek muzikalen dichter.
Boutens - toch ook een meest rhythmischen onder onze dichters-
opent de vertaling van een geestelijk lied van Novalis met deze
regels, waarvan met name de tweede alle muzikaliteit mist:

Als hij maar van mij is
Als ik mijn hem weet.

Er zouden uit onze geheele moderne poeZIe tal van dergelijke
voorbeelden te geven zijn, waar de dichter niet geluisterd heeft
hoe het klinkt wat hij dicht. (Slot volgt)
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Zojuist verscheen:

KARAKTERTREKKEN
DER

VADERLANDSCHE
LETTERKUNDE

DOOR

ANTHONIE DONKER

In dit standaardwerk heeft de schrijver de typische trekken
van het Nederlandsche volk samengevat, zoals deze zich in
de vaderlandse letterkunde de eeuwen door openbaren. Een
synthetische arbeid, gebaseerd op een zeldzame kennis van
het gehele gebied onzer litteratuur, ja cultuur, en een fijn-
geslepen vermogen tot psychologische vergelijking. Door
dit onderzoek wordt het Nederlandse volk een spiegel ge-
schonken, waarin het zichzelf kan herkennen, ook al beschikt
het niet over de uitgebreide kennis van de geleerde schrijver.
Door tal van voorbeelden, aan litteratuur en schilderkunst
ontleend, is het geschrevene toegelicht.

(Omvang 425 blz.)
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