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Top Naeff
LENTE IN HERFST

De kinderwagen in het gras,
Ja, buurvrouw, wat een zachte dag!'
Alsof het nog eens zomer was,
Al steekt de herfst zijn vlag.

De kinderwagen in de zon,
Twee voetjes diep onder de vacht;
Mijn buurvrouw kijkt naar mijn balcon
En lacht, zoals een moeder lacht.

De kinderwagen uit den wind
Twee rode knuistjes en veel haar.
Een klein blauw truitje draagt het kind.
Ik zie zijn blauwe mouwtjes maar.

De moeder knikt - zij gaat weer heen -
Ik weet niet, waarop ik nog wacht. .. ?
Het kind, dat me in den droom verscheen:
Mijn kind ... heb ik nooit groot gedacht.

ONHERROEPELIJK AFSCHEID

Ik vrees den donkren dood niet; niet voor mij,
Die gaan moet, als elk ander, op mijn tijd,
Na veel in 's levens wondre makelij,
Dat mild voor mij was, trots verdriet en spijt.
Dit is de eeuw'ge weg. Wat achterblijft,
Nadat het lijf verkilde en verstijft:
Een enkel mens, een dier, een luttel ding,
Wat stuifzand van herinnering ...

Maar dat het beeld van u, mijn dode vrienden,
Dat in mij voortleeft als in eigen land -
Het beeld, waartoe mijn ziel tot tempel diende -
Bij het verbreken van den aardsen band
Nu nog eenmaal met mij zal sterven moeten,
Dat ik u dan als deel van mij zal groeten
Ten afscheid, wijl ik trek dit leven uit. ..
Wat wordt van u als ik mijn ogen sluit!
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Wij hebben samen zoveel afgepraat, ;
Gij waart mijn steun, ik vroeg u daaglijks raad
Wanneer beslissing woog me alleen te zwaar.
En onverdroten vonden wij elkaar
In 't zonlicht van een heugelijken dag!
Het was mijn lust als ik u helder zag
Neen, niet aan 'gene zijde', maar aan deze,
Gelijk gij zijt nog, wezen van mijn wezen,
Gestalte en oogopslag en stem. Een waan?
In 't schimmenrijk liet ik u nimmer gaan!

Mijn dagen korten en uw beeld verbleekt ...
Wordt dit het eind, dat gij mij gans ontbreekt
Als zich mijn hart op 't uwe wil beroepen?
Zal ik in doodsnood uwe namen roepen ...
Omdat de nagedachtenis
Van wie mij dierbaarst was, en is,
Waarover ik het innigst heb gewaakt,
Met mij verijlt en wordt tot as gemaakt?

Nog leef ik, en nog bleeft gij mij gespaard.
Gij staat daar allen om mijn bed geschaard.
Treed gij naar voren, liefste, zie mij aan,
En laat mij aan uw hand den berg afgaan.

AAN DE LICHTE KIM

Daar valt aan dit geluk niets toe te voegen,
Niets van verbeeldingsspel : 't is goed geweest.
Al stond het leven dwars tot wat wij vroegen,
Het minste was voor ons nog altijd meest.

Ik heb het toen gekend, en wel geweten
Hoe zeldzaam de uren der genade zijn.
'Nog één minuut. .. ' Het uur is krap gemeten,
En scheiden - zij 't voor kort - een hellepijn.

'Laat de lamp branden, laat geen trek mij missen
Van uw genegen, mij zo lief gezicht,
Geen morgenschemering den gloed uitwissen
Van uwen oogopslag, op mij gericht.'
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VERZEN

Hoe arm zijn zij, die maar den roes begeeren,
Hoe bovenmens'lijk rijk, die diep bewust
Het wonder ondergaan, en telken keere
Aan God geloven als d'een den ander kust.

, 't Is tijd, mijn lief, wij zien elkaar gauw weder .. .'.
Tot eenmaal voor het laatst de klok zou slaan.
Wie vreest den slag ... Soms scheen de dood ons teder:
Oneindigheid, om samen in te gaan.

En nog is 't mij, al liet gij mij het leven,
Al draag voor twee, alleen, ik dubbel smart,
Of dit, zelfs dit, mij waarlijk werd gegeven,
Of ik gestorven was dicht aan uw hart.

En of gij vlood met mij naar verre dreven,
Waar ons geen voetstap stoort, en geen geluid
Ons opschrikt, en voor overval doet beven,
Als schatbewaarders van gestolen buit.

Ons duister deel, het werd den dag geschonken,
Open de deur en zet de vensters wijd,
En pluk de sterren, die door tralies blonken.
De weide in bloei, en mateloos de tijd!

Herinnering, waarom u op te tooien ... ?
Het was, en is, en het zal altijd zijn.
En achter rouwfloers' transparante plooien
Ligt aarde en. hemel in uw zonneschijn.

LAATSTE ÉTAPPE

Dikwijls verlang ik naar den dag, die stilt,
De kleuren dooft, en de geluiden dempt.
De lamp wordt donker, en het vuur verkilt,
Om oude meubels schaduwe onbestemd.
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Dag, die den levenslangen wedloop stremt,
Den ballast uitkeert, vruchteloos vertild.
Voor 't laatst de tanden op elkaar geklemd
Tot waar aan d'eindpaal zwarte wimpel trilt.

Dan, met mijn lege handen naar den haard,
Om laatste sprankel, die nog warmte geeft,
Beid ik het uur, dat me aan mijzelf verklaart.

Als op den stoel, die naast den schoorsteen wacht,
Zich nederzet, en teder naar mij lacht,
Een, die daar nooit gezeten heeft. ..

GELUK DER VERTWIJFELING

Nog, na zoveel smartelijke jaren,
Worstel ik met u, met uwe schim,
Om de waarheid van ons beider zwaren
Levensgang; dien struikelenden klim
Naar onze altoos wijkende verschieten,
Naar ons diep verzinkend land ...
Niets dan hopen, deinzen en verdrieten,
De ene moede hand in de andere hand.

Was dit duizelen niet te overwinnen,
En geen engel, die de wolken brak?
Traden we eindelijk God's Lichthal binnen
Wendend de ogen, voor dien glans te zwak?

Waren wij in onze opperste uren
Eén in wezen, of alleen in schijn?
Mocht onze eeuwigheid niet langer duren,
Gingen we op in vlam van zalig-zijn?

Nog, in de eenzaamheid der lat're dagen,
Stil verglijdend op den donk' ren stroom,
Jagen door mijn bloed die bange vragen:
Was het werk'lijkheid, of was het droom?



.Jan den Tex

DE OORZAKEN VAN HET NATIONALISME

. Nationalisme als één der oorzaken - sommigen denken: de hoofdoorzaak
- van moderne oorlogen wordt veel verketterd. Vruchtbaarder lijkt het
mij na te gaan onder welke omstandigheden het in de geschiedenis ont-
staan en gegroeid, dan wel afgenomen en te gronde gegaan is. De eerste
groep omstandigheden noem ik kortweg oorzaken, ofschoon er princi-
piëel iets tegen is bij een geestelijk verschijnsel van oorzaken te spreken.
Beter zou zijn: 'het cultureel verband waarin het opkomen van een krach-
tig nationalisme te verwachten is'. Maar dat is zo'n mond vol voor een titel.
Veel komt aan op de betekenis waarin men een woord gebruikt; een
woord als nationalisme heeft er vele, evenals alle dergelijke woorden. Van
die betekenissen zijn er die 'gekleurd' zijn, die als het ware in de definitie
al een oordeel inhouden. Die moeten wij niet hebben. Oordelen is zeer
belangrijk, maar behoort op definitie en analyse te volgen, niet er aan
vooraf te gaan. Anders veroordeelt men een woord, niet een begrip. Dan
zijn er betekenissen waarbij nationalisme inhaerent wordt verklaard aan
begrippen als staat of volk. Ook die moeten wij niet hebben; het soort
nationalisme dat wij gaan analyseren is iets dat in verschillende landen of
tijden in verschillende mate, misschien ook wel eens helemaal niet voor-
komt. Het is er mee als met de term 'egoïsme', die men niet benadert door
hem te definiëren als zucht tot zelfbehoud: alle mensen streven naar zelf-
behoud en lang niet alle zijn egoïsten. En ten slotte moeten wij alle bete-
kenissen uit de weg gaan, die het woord gemeen heeft met andere woor-
den als vaderlandsliefde of imperialisme. Ik geloof, dat de definitie die het
best deze gevaren vermijdt en tevens in bevredigende mate overeenkomt
met het spraakgebruik, de volgende is, gebaseerd op die van Lord Acton
en Dorothy Thompson:
,De geestesgesteldheid, die van de leden van een natie eist, dat zij alle andere be-
langen achterstellen bij het ware of vermeende belang van die natie in haar ver-
houding tot andere naties.'
Ik moet onmiddellijk opmerken, dat ik hier alleen oog heb voor de eisen
aan de innerlijke mens; daarnaast zijn er eisen, die gesteld worden aan
het uiterlijke gedrag van de leden van een natie: eerbied voor de vlag,
voor het staatshoofd, voor nationale helden uit het verleden, deelnemen
aan bepaalde ceremoniën. De Amerikaanse geleerde Hayes heeft hierop
in zijn baanbrekend werk 'Nationalism' (1924) sterke nadruk gelegd, met
het paedagogische doel de ietwat kinderlijke neiging van zijn landge-
noten voor dergelijke ceremoniën aan de kaak te stellen. Voor Europa
acht ik deze kant van het nationalisme secundair en spreek ik van natio-
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nalisme overal daar en alleen daar, waar bovenvermelde eis aan de in-
nerlijke mens gesteld wordt.
Het is duidelijk dat deze definitie weer verscheidene woorden bevat, die.
een nadere verklaring behoeven - het noodlot van alle definities. Streng
wetenschappelijk zou misschien ieder woord verklaard dienen te worden,
maar ik wil minder streng zijn en mij beperken tot een tweetal: natie en
belang. Het eerste woord vereist een hoofdstuk voor zich zelf, hier wil ik
eerst opsommen wat voor soort belangen een natie kan hebben of voelen
(deze twee werkwoorden komen op hetzelfde neer; de onderscheiding
tussen 'ware' en 'vermeende' belangen is een zeer moeilijke waarover
men veel zou kunnen piekeren). Niet alle mogelijke belangen zijn even
essentiëel en niet alle vinden even veel begrip bij buitenstaanders, hetgeen
meebrengt, dat een nationalisme dat op deze belangen gericht is, zeer
verschillend beoordeeld wordt. Ik onderscheid politieke en culturele be-
langen en binnen iedere groep vermeld ik de belangen in de volgorde
van essentiëel tot minder essentiëel, hetgeen subjectief gesproken vrijwel
overeenkomt met sympathiek tot minder sympathiek (maar niet met
'objectief gerechtvaardigd' tot 'objectief ongerechtvaardigd'; wij willen
alleen sociologisch constateren en niet juridisch oordelen).
Daar is dan in de eerste plaats de vrijheid van overheersing door andere
volken; waar deze vrijheid ontbreekt, wordt zij veelal (maar niet steeds)
als een alles overheersend belang gevoeld.
De éénheid van gescheiden delen van een natie vormt in de regel een sterke
behoefte; daar waar deze behoefte ontbreekt, is er alle aanleiding te
onderzoeken of de verdeelde natie wel in werkelijkheid de naam van natie
verdient, waarover straks nader.
De gelijkheid met andere naties wordt bijna steeds nagestreefd, zonder
dat deze behoefte zuiver rationalistisch te verklaren is; wij raken hier
aan het merkwaardige begrip cel', over de oorsprong en de zijnsgrond
waarvan nog niet voldoende onderzoekingen zijn gedaan.
In de gevallen waar vrijheid, éénheid ~n gelijkheid in hoofdzaak aan-
wezig zijn kan de verdediging tegen werkelijk of vermeend gevaar voor
deze goederen als een allesoverheersend belang worden gevoeld. Dit is
de hoofdbron van het twintigste-eeuwse politieke nationalisme; deoppo-
sitie er tegen is bijna nimmer gebaseerd op de ontkenning van het belang
dier verdediging op zich zelf: doch bijna steeds op een lagere schatting
van het gevaar.
Gebiedsuitbreiding van een nationale staat vormt een vijfde soort belang;
betreft het hier gebieden in hoofdzaak door de zelfde natie bewoond, dan
hebben wij te maken met een onderdeel van de tweede belangengroep,
maar de gebieden kunnen ook hetzij van omstreden, hetzij van ondubbel-
zinnig vreemde nationaliteit zijn.
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Een laatste vorm van politieke belangen is de zucht naar versterking van
een ma~'htspositie in de wereld.
Culturele belangen eindelijk zie ik als hoofdzakelijk van tweeërlei aard:
hetzij afweer van aanslagen op taal, cultuur, nationale godsdienst enz.,
welke aanslagen hetzij van buiten hetzij van binnen kunnen komen (taal-
bederf, godsdienstige afvalligheid), of bel'ordering en uitbreiding van taal en
cultuur.
Ik herinner er nog even aan, dat het nastreven van een of meer dezer
belangen op zich zelf nog geen nationalisme is; dat wordt het eerst, als
daarnaast de eis gesteld wordt, dat alle anderen deze belangen op dat
ogenblik als primair zullen voelen, m.a.w. ik zie eerst nationalisme waar
totalitarisme is. En dan nog met uitzondering van tijd van oorlog. Dan
noemt het spraakgebruik deze totalitaire eis geen nationalisme, zo min
als men de mens egoïstisch noemt, die er tijdens een gevecht op leven en
dood alles op zet, zijn tegenstander buiten gevecht te stellen.
De grondslag waarop de eis berust, of althans gemotiveerd wordt, is
meestal religieus getint: de natie is eeuwig, van hogere orde, heeft recht
op het hoogste offer. Daarnaast zijn er ook zeer sterke rationele motieven
die hieronder nader worden toegelicht en bij het ontbreken waarvan de
religieuze àf niet opkomen àf niet tot gelding komen.
Uit het voorgaande volgt, dat nationale hoogmoed nog geen nationalisme
met zich meebrengt, ja nationalisme bijna uitsluit, net zoals een hoog-
moedig mens gewoonlijk niet aggressief is. Vaderlandsliefde, ook over-
matige, onderscheidt zich van nationalisme door het ontbreken van de
totalitaire drang, en ook imperialisme kent deze drang slechts bij uit-
zondering; hier worden de belangen der natie niet behartigd door mobi-
lisatie van het gehele volk, doch door hef gebruik maken van machts-
middelen waarover een heersende groep beschikt. Wel kan het nationa-
lisme soms in dienst van het imperialisme gesteld worden. Vreemdelin-
genhaat kan een uiting van nationalisme zijn, komt echter het meest
voor in primitieve gemeenschappen, waar de voorwaarden voor nationa-
lisme ontbreken. Al deze begrippen hebben bovendien de eigenaardig-
heid van langdurige en als normaal gevoelde toestanden aan te duiden,
terwijl nationalisme naar zijn aard een voorbijgaand verschijnsel is: bij-
zondere omstandigheden en doelbewuste propaganda zijn nodig, wi(de
gewone man zich laten overtuigen dat hij al zijn dagelijkse belangen bij
die van een onzichtbare eenheid moet achterstellen.

II

Het eerste vereiste voor het ontstaan van nationalisme is het voorhanden
zijn van een natie, die een belang of eer kan hebben. Niet iedere staat,
ook niet iedere taal-eenheid-groep is in deze zin een natie. Er is in het
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begrip natie een subjectief element dat Renan gevoeld heeft toen hij zijn
bekend woord neerschreef: 'Het bestaan van een natie is een dagelijks
herhaalde volksstemming' 1.Voor het ontstaan van een natie is nodig een
groeiend nationaal besef, dat vooraf kan gaan aan of volgen op de vor-
ming van een staat. Ik zou dit nationaal besef willen omschrijven als het
richten van de sterkste loyaliteit van de enkeling op alle leden van een
geografisch-cultureel bepaalde gemeenschap in plaats van op een clan-
of stamhoofd, stamgod, kerk of monarch. Evenals het nationaal besef in
een bepaalde periode kan ontstaan, kan het ook weer verdwijnen, b.v.
door het overbrengen van de sterkste loyaliteit op een idee [het Socialis-
me, de Democratie of een ander woord-sjibboleth] of op een gemeenschap
waaraan de objectieve kenmerken van een natie ontbreken [klasse of
boven-nationale, b.v. Atlantische gemeenschap]. Ik geloof dat er tekenen
zijn, dat een dusdanige ontwikkeling bezig is zich bij sommige [doch niet
alle] volken te voltrekken. Maar gaan wij eerst na, hoe de tegenwoordige
Europese naties zijn ontstaan en met name wat tot die overbrenging van
loyaliteit heeft gevoerd. Ik ga er dus van uit, dat er in de Middeleeuwen
in West-Europa taal- en cultuureenheden bestonden die men volken kan
noemen maar die niet ofin geringe mate die loyaliteit opwekten, die een
volk tot natie maakt. Dat Frankrijk b.v. in de vijftiende eeuw nog geen
natie was [wèl een 'nation' in de toen gebruikelijke zin, maar daar gaat
het nu niet om] bewijst o.a. het ontbreken van stigma ten opzichte van
het bondgenootschap van de Bourgondiërs met de Engelsen; dat het op
weg was er een te worden bewijst het optreden van Jeanne d'Arc. Een
Nederlands [-Bourgondisch] nationaal besef is tot de scheiding van 1579
nooit ontstaan 2, een Noord-Nederlands eerst in en door de tachtigjarige
oorlog.
In het algemeen zijn het omstandigheden met een gemeenschappelijke
oorlog samenhangend die in ieder land de loyaliteitsoverdracht teweeg-
brengen. Het is het veranderen in grootte en functie van wat ik de ver-
dedigings-eenheid zou willen noemen, die hier overal de grootste rol speelt.
Tot aan het einde van de middeleeuwen rekent de gewone man voor de
verdediging van zijn persoon en have op zijn heer, zijn stad, zijn bisschop.
Zijn loyaliteit wordt niet gratis verstrekt: zij is de betaling voor bewezen
diensten. Tegen het einde van de middeleeuwen, na de uitvinding van
het buskruit, de toeneming van de omvang der legers en van de lengte
en duur van de veldtochten, wordt dit anders: de kleine eenheden wor-
den onvoldoende en men zoekt naar een solidariteit in groter verband,
terwijl tevens de afzonderlijke burger zich meer en meer persoonlijk
verantwoordelijk begint te voelen voor de verdediging. In het midden
1 Qu'est-ce qu'une Nation ? p. 27.
2 Huizinga, 'Uit de Voorgeschiedenis van ons Nationaal Besef'.
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van de zestiende eeuw zijn in Scandinavië, Groot-Brittannië, Frankrijk
en het Pyrenese schiereiland de naties ontstaan en elders, waar ze niet
ontstaan zijn, in Italië of de Nederlanden, zijn de volkeren in slavernij
geraakt; alleen Duitsland is een uitzondering, waar zich de oude lands-
heerlijke loyaliteit heeft kunnen handhaven. Bij de toen gevormde na-
ties heeft zich omstreeks 1600 nog de Nederlandse gevormd, veel kleiner
dan de andere, hetgeen alleen mogelijk was door de dichte bevolking en
de grote kapitaalkrachtigheid als gevolg van handelsmonopoliën; verder
hebben de nationale verhoudingen in Europa gedurende drie eeuwen
geen wijziging ondergaan en eerst het opkomende nationalisme heeft in
de tijd van 182 I tot 1922 achttien nieuwe naties doen ontstaan. Inmiddels
waren evenwel door de voortschrijdende economische en technische ont-
wikkeling naties [en zeer zeker kleine naties] reeds min of meer tot een
anachronisme geworden, daar een verdedigingseenheid van deze grootte
niet meer levensvatbaar is [ook economisch niet, maar dit heeft niet zulke
directe psychologische gevolgen]. Het is dan ook geen toeval, dat van de
bovengenoemde achttien nieuwe naties er nog slechts vijf zijn [Noor-
wegen, Eire, België, Italië en Joegoslavië] die thans even dertig jaar na
het nationalistische festijn van Versailles een redelijke mate van onaf-
hankelijkheid hebben behouden. En van die vijf zijn er weer vier, die
hun onafhankelijkheid gedurende korter of langer tijd verloren hebben,
België en Servië-Joegoslavië zelfs twee maal. De mechanisatie van het
oorlogsbedrijf, en eerst recht de uitvinding van de atoombom, hebben
aan de kleine, weldra ook aan de middelmatig grote staten hun aloude
functie van verdediging van leven, vrijheid en eigendom ontnomen;
onder die omstandigheden kan het niet anders of het nationaal besef
moet verzwakken hetgeen wij dan ook in geheel Europa, West en Oost,
zien gebeuren, en heus niet uit idealistische overwegingen. Dit proces
is niet gelijkmatig, het verloopt in verschillende landen in verschillend
tempo, ook al omdat geen zonneklare nieuwe loyaliteit klaar staat de
oude nationale te vervangen. Maar het lijkt onafwendbaar: de Tijd der
Naties, begonnen, heel ruw gesproken, in 1500, staat in 1950, even ruw
gesproken, voor zijn eind.

UI

Eerste vereiste voor het ontstaan van een nationalistische stroming is dus
het bestaan van een natie. Maar voldoende is het niet: de historie leert
het, en de definitie doet het vermoeden. Wij zagen, dat in West-Europa
de naties omstreeks 1500 ontstaan zijn; het nationalisme dateert in Frank-
rijk van het einde van de achttiende eeuw [de Marseillaise is zijn hymne!]
in midden- en Zuidoost-Europa van de negentiende. Dat ligt aan een
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tweede vereiste: het bestaan van burgers, dat is in zekere zin het bestaan
van democratie. Democratie en nationalisme, in onze twintigste-eeuwse
ogen tegenstellingen, zijn historisch gezien broertje en zusje, kinderen
van de zelfde vader: Rousseau. Want de eis, die de nationalist aan de
leden van zijn natie stelt, kan alleen gesteld worden aan wie zich verant-
woordelijk weten voor het behartigen van de nationale belangen, dus
aan burgers van een bestaande of toekomstige staat. Dit verantwoorde-
lijkheidsbesef nu ontbrak, moest ontbreken in de monarchieën of oligar-
chieën van de drie eeuwen vóór 1800. Eerst de Fransman van de Revo-
lutie [en vóór hem de Amerikaan van de Revolutie, maar ik beperk mijn
gezichtskring tot Europa] voerde de 'levée en masse' in, die de oorlog
totaal en de medewerking van de gehele bevolking ook reeds in vredestijd
onontbeerlijk maakte.
Medewerking waarvoor? Hier komen wij tot het derde vereiste: er moet
een nationaal belang zijn, dat zó zwaar weegt, dat de achterstelling van
persoonlijke belangen met ogenschijnlijk recht gevorderd kan worden.
Een volk met een sterk nationaal besef en een sterke burgerzin zal des-
niettemin geen nationalisme kennen, indien niet één van de vroeger ge-
noemde belangen in het spel is. Om ons tot het politieke nationalisme te
bepalen: een land, dat vrij en verenigd is, dat op gelijke voet aan het
internationaal verkeer deelneemt, dat door zijn ligging of militaire
machtsmiddelen onbedreigd is en geen ruimtenood kent, zal alleen dàn
een kortstondig nationalisme kunnen meemaken, wanneer het zijn inter-
nationale machtspositie of zijn prestige aangetast acht. Zeer sterke of
geïsoleerde landen als Engeland of [na 1783] Amerika hebben slechts
zeer voorbijgaande perioden van nationalisme gekend [wèl beide natio-
nale hoogmoed in bijzonder virulente vorm]. Daarentegen zal zich in een
onderdrukt volk onvermijdelijk een nationalisme ontwikkelen, zodra het
een trap van beschaving bereikt heeft, waarbij nationaal besef en een
rudimentaire burgerzin uit het buitenland worden geïmporteerd. Het
klassieke voorbeeld is Duitsland in de tijd van Napoleon. Duitsland was
sinds eeuwen verdeeld en sinds een halve eeuw was het nationaal besef
er onder de invloed van buitenlandse voorbeelden krachtig toegenomen.
Maar eerst het verlies van de vrijheid [immers een sterkere behoefte dan
eenheid] en de door de revolutie wakker geroepen burgerzin schiep de
voorwaarden, die met grote snelheid en onvermijdelijk een nationalis-
tische beweging in het leven riepen.
Het verdere verloop van de nationalistische stromingen in Duitsland doet
ons'de invloed van bovengenoemde criteria goed voelen en zal er ons ten
slotte nog een vierde aan de hand doen. Na 1815 is het nationalisme af-
genomen, doch niet voor lang. De vrijheid was bereikt, de eenheid trad
in haar plaats als begeerd goed. Maar de eenheid is niet zulk een voor de
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hand liggend belang als de vrijheid. Bovendien werd de burgerzin naar
vermogen door de regeringen geknot en voelde men zich machteloos. Het
gevoel van potentiële macht vergeleken met feitelijke onmacht: ziedaar
het vierde vereiste, dat trouwens nauw met het derde samenhangt. Een
klein en betrekkelijk onmachtig volk zal niettemin een nationalisme kwe-
ken als het er om gaat de vrijheid te verwerven, maar niet voor éénheid,
gelijkheid, gebiedsuitbreiding en de andere boven opgesomde belangen.
Omgekeerd zal in een zeer machtig volk de hier gepostuleerde spanning
tussen potentiële [grotere] macht en feitelijke [betrekkelijke] onmacht
niettemin kunnen ontstaan en tot nationalisme aanleiding geven, wan- .
neer de begeerte gericht wordt op een object dat alleen een wereldstaat
zich eigen kan maken. Ook dezc stelling zien wij in het verloop der Duitse
geschiedenis sinds Napoleon aardig geïllustreerd. Nadat het Duitse volk
zich van zijn potentiële macht bewust was geworden en de burgerzin
onder invloed van de democratische stromingen was toegenomen, ont-
stond een vurig nationalisme \ dat zijn hoogtepunt bereikte en tevens van
doelstelling begon te veranderen, toen in 186I de voornaamste na tiona-
listische organisatie, de Nationalverein, een motie aannam, waarin het
heette: 'Wij zijn nu lang g~noeg aambeeld geweest, het is tijd dat wij
hamer worden.' Dat was toen nog holle rhetoriek: toen tien jaar later de
eenheid bereikt was, merkwaardig genoeg door een man, die niets van
een nationalist over zich had [hij was er veel te weinig democraat voor],
zakte het nationalisme terstond bij gebrek aan doel ineen om onde~
Wilhelm I niet meer te herleven. Ook van antisemitisme, een normaal
begeleidend verschijnsel tijdens een nationalistische golf, is in de eerste
twintig jaar van het tweede Rijk nauwelijks sprake. Beide komen eerst op
onder Wil helm Il, ten dele onder zijn persoonlijke invloed, maar lang
niet in die mate als men het later te zien zou krijgen of vroeger gezien
had. De theorie verklaart dit geredelijk. Duitsland was vrij, verenigd,
militair machtig en onbedreigd: daarom kon een sterk nationalisme niet
optreden. Maar het Duitse volk vergeleek zijn machtspositie in de wereld,
de omvang van zijn vloot, de waarde van zijn koloniën met die van
eerder gekomenen; het voelde zich gemakkelijk benadeeld, veracht, in
zijn eer getast: de op zich zelf minder krachtig werkende belangen van
'gelijkheid', 'vermeende bedreiging' [Entente Cordiale] en 'wereld-
machtspositie' traden op, die een zwak nationalisme teweegbrachten.
Na de oorlog van 1914 moest dit onvermijdelijk sterk toenemen, evenals
dat bijna steeds na een nederlaag het geval is. Nog voelde het Duitse volk
zich potentiëel machtig, toen het door Versailles van alle feitelijke macht
beroofd was. Het is niet het onverstand, de wraak- of hebzucht van de
vredestichters van Versailles, die het paroxysme van Duits nationalisme
1 I. Jastrow, 'Geschichte des deutschen Einheitstraumes'.

203



JAN DEN TEX

teweeggeoracht hebben: iedere vrede, die de nederlaag belichaamd had,
zou het zelfde gevolg hebben gehad. Wel deed zich het zelfde verschijnsel
voor als later weer in 1945: dat het eerste gevolg van de nederlaag een
verzwakking van het nationalisme betekende van voorbijgaande aard.
Ook dit verklaart de theorie: onder de verdovende werking van de ramp
was het gevoel van potentiële kracht verdwenen en werd de spanning tus-
sen deze en de actuele onmacht niet ervaren. En het is juist die spanning
die als koortsachtige bevrijdingspoging het nationalisme wakker roept.
Ik heb het Duitse voorbeeld enigszins uitvoerig nagegaan omdat het zo
bijzonder duidelijk is, maar alle landen, waar nationalisme voorgekomen
is, leveren de proef op de som: Frankrijk kende het niet na de dragelijke
vrede van 1815, wel na de vernederende van 1871 [maar niet terstond)
en na de schijnoverwinning van 1918 die het gevoel van onveiligheid niet
wegnam doch vergrootte; Engeland zonder, Ierland met het meest viru-
lente nationalisme van Europa; in Rusland onder de tsaren een kleine
intellectuele beweging, door de regering nauwelijks geduld omdat zij
bouwde op ongewenste burgerzin, maar een krachtige opleving onder het
Sovjetregime ondanks de antinationalistische theorie van het Marxisme,
omdat juist hier de spanning tussen grootte en bevolking enerzijds, de
'quarantaine' anderzijds bijzonder groot was. Dit nationalisme wordt
dikwijls van sociaal-democratische zijde als een soort verraad aan het
socialisme gezien en dit geeft mij aanleiding in een laatste afdeling iets
dieper in te gaan op de verhouding tussen deze beide begrippen.

IV

Ik zie hier af van een strenge definitie van de term socialisme, die een af-
zonderlijk artikel zou vereisen, om er alleen op te wijzen, dat de ten-
dentie om de belangen der gemeenschap te laten praevaleren boven de
privileges van het individu er zeker een is, die voor alle vormen van
socialisme karakteristiek is. 'Welnu, het is duidelijk dat deze tendentie
zeer nauw verwant is aan de hier gegeven definitie van nationalisme.
Vervang in die definitie 'natie' twee maal door 'gemeenschap', laat de
toevoeging 'in haar verhouding tot andere naties' weg, en men heeft één
van de vele mogelijke definities van socialisme. Nu zijn die wijzigingen
zeker niet zonder belang en het ligt ook verre van mijn bedoeling beide
begrippen te vereenzelvigen, maar het blijkt toch wel, dat zij dicht bij
elkaar liggen, vooral in een tijd waarin een andere dan natie-gewijze ge-
leding der menselijke gemeenschap niet tot de verbeelding spreekt. His-
torisch gezien danken nationalisme en socialisme hun opkomst dan ook
aan de zelfde oorzaken: het verlangen der massa's hun eigen lot te be-
palen. De combinatie nationalisme-socialisme is dan ook een zeer ge-
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bruikelijke lang vóór zij een bijzonder nare klank kreeg: Lassalle, de
. Zionist Gordon, Benesj, in onze tijd Jawaharlal Nehru, waren of zijn
overtuigde socialisten, die zich niet geschaamd hebben zich nationalisten
te noemen.
Hoe komt het nu dat vrijwel iedere West-Europese socialist overtuigd
antinationaiist is [althans in theorie; in de practijk zou hierop bij iemand
als Schumacher wel het een en ander af te dingen zijn] ? Ik zie hiervoor
twee oorzaken: een vergissing van Marx, en een wijziging in het karakter
van het nationalisme kort na zijn dood. De vergissing van Marx was,
dat hij de solidariteit der toenmalige naties onderschatte en de klasse als
ware gemeenschap zag. Ik wil hier nu niet nagaan of dit misschien een
zeer wenselijke ontwikkeling zou zijn geweest. Maar Marx zag het niet
alleen als wenselijk, hij beschouwde het als een feit. Dat was een grove
psychologische fout, gevolg van gebrek aan observatie van de balling en
boekenwurm die Marx was, en waarin een andere balling en boeken-
wurm, Lenin, hem gevolgd is [Stalin niet, maar dat is dan ook noch een
balling noch een boekenwurm, doch een agitator]. Marx dacht het
einde der Naties, waarvan wij thans anno 1951 het begin meemaken,
reeds in zijn tijd gekomen en postuleerde ter vervanging een volkomen
hersenschimmige klasse-solidariteit. Van dit uitgangspunt gezien moest
Marx er wel toe komen het nationalisme van zijn dagen als een idealis-
tische deviatie, men kan wel zeggen als een lastige concurrent te be-
schouwen, gelijk zijnerzijds Mazzini het socialisme om een soortgelijke
reden verwierp 1. In werkelijkheid waren nationalisme en socialisme in
de dagen van het Communistisch Manifest natuurlijke bondgenoten en
het is dan ook geen toeval, dat Marx eerst als leider en kerkvader van de
sociaaldemocratie erkend is een tijd toen de nationalisten in Duitsland en
Italië hun doel bereikt hadden en zich reeds de eerste tekenen van de
wending vertoonden die het nationalisme van progressief reactionnair
zouden maken. Ik heb het oog op de verandering van aambeeld in hamer
waarvan boven sprake was. Het opkomende kapitalisme naderde het
imperialistische stadium waarin het behoefte had aan militaire machts-
ontplooiing van de door hem beheerste staten. Tevens begon de zwen-
king van ditzelfde kapitalisme van een vrijhandels- naar een protectionis-
tischepolitiek. Het was niet mogelijk de kiezers, waaronder weldra de
proletariërs de meerderheid zouden vormen, warm te doen lopen voor
de trits imperialisme, militarisme, protectionisme, anders dan via het
nationalisme. En zo werd dit laatste dat van oudsher een 'links' karakter
had gehad door 'rechts' ingepalmd; de rationalistische ondergrond die
het bij alle romantiek toch altijd gehad had, werd naar het emotionele
verbogen, niet-bestaande bedreigingen gefingeerd, machtsbegeerte en
1 S. Wittmayer Baron, 'Modern Nationalism & Religion', New York 1947, blz. 54.
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minderwaardigheidscomplexen [eer!] geïnduceerd en zo was het natio-
nalisme bij het aanbreken van de twintigste eeuw totaal van karakter
veranderd - ik spreek hier van West-Europa, want in de Balkan heeft het
nog lang het oude karakter behouden en in Azië heeft het dat nog steeds.
Men zou deze verandering kunnen beschrijven als een verplaatsing van
de spanning, die nodig is om nationalisme op te wekken, naar een ander
plan. In de negentiende eeuw was er de spanning tussen totale onmacht
[onderdrukt- of verdeeld-zijn] en mogelijkheid van relatieve macht [een
nationale staat tussen nationale staten]. In de twintigste eeuw was er de
spanning tussen relatieve onmacht [nationale staat bedreigd door andere
nationale staten] en mogelijkheid van wereldmacht. In West-Europa
hebben de linkse partijen nationale wereldmacht niet als een voordeel
voor de massa beschouwd en op die grond bestreden, niet omdat er een
principiële tegenstelling zou bestaan tussen de nationalistische koorts 1
in een ziek volk en het socialistisch ideaal. Voor de laatste maal ontleen
ik een illustratie aan de nieuwste Duitse geschiedenis: het nationalisme
van de S.P.D. is geen toeval of verraad aan enig beginsel, maar eenvoudig
een gevolg van het feit, dat Duitsland onvrij en verdeeld is en dus in
zekere zin weer in de toestand van vóór 187 I, ja van vóór 18 I3, terug-
gekeerd is. Dat door het groter worden van de verdedigingseenheid het
ideaal van nationale onafhankelijkheid in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw niet meer te verwezenlijken is, kan door de massa, die lang-
zaam denkt, nog niet begrepen worden. Wij kunnen slechts de hoop uit-
spreken dat geen derde wereldoorlog nodig zal zijn om de massa in Duits-
land van de futiliteit van het nationalisme te overtuigen.

1 De vergelijking is van Nehru in zijn uiterst lezenswaardige autobiographie.
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TOETEROET: 'N HERBEELDING

Hij was heel lang van lijf en leden; z'n gerekt en hoekig gezicht leek en-
kel neus en kin en zijdelings samengedrukt voorhoofd; z'n holle, blauwe
ogen stonden verwezen.
Hij slungelde de hele week in bruin bombazijn, op klompen, veegde op
z'n eentje de straat, àf wel bediende, gesteund door z'n kameraad, 'de
kromme Nuitermans' [die niet krom was, maar mank], de griezelige
tonnewagen. Z'n werk, het enige waartoe z'n hoogstachterlijke hersens
hem in staat stelden, - dat geminachte maar noodzakelijke werk, - dat
deed ie naar behoren. Het is meer dan met de hand op het hart kan wor-
den verklaard van menig hoger geplaatste ... Maar z'n aldus door hem
uit de viezigheid geholpen medeburgers, èn hun vrouwen, èn hun kin-
deren, noemden 'm Toeteroet. Niet, natuurlijk, om daarmee hun waar-
dering uit te drukken. Waarom dan wèl? In raadselen, zei de Génestet,
wandelt de mens op aard. En geen groter raadselen dan de waaroms van
de bijnamen, die in 'n kleine plaats in omloop zijn.
Hij heette eigenlijk Hendrik Goderie, en aan dat voor hem gewichtige
feit gaf ie vaak genoeg ruchtbaarheid. Maar van die kennis, net als van
zoveel andere kennis, waren de mensen niet gediend, - al wilde 'n enkel
bejaard en bezadigd ingezetene van het ouwe Brabantse vestingstadje het
zich wel es herinneren, wanneer hij Toeteroet begroette als Hendrik, het-
zij met, hetzij zonder h. Voor dejeugd was hij en bleefhij - Toeteroet. Ook
voor mij; want ik was elf jaar, en wilde niet onderdoen voor m'n maats,
die de stakker allemaal z'n melodieuze bijnaam als 'n soort van uitdaging
achterna toeterden. Maar liet ik me dat 'Toeteroet' thuis ontvallen, dan
werd ik zonder mankeren op m'n vingers getikt door m'n moeder, die
'n hartgrondige hekel had aan bijnamen en kwajongenshebbelijkheden.
'Willem, dat woord wil ik hier niet horen. De stumper heet ... '
'Hendrik Goderie!' klonk het dan steevast uit zoveel monden als er maar
in de kamer waren. En dan schudde Moeder het hoofd:
'Jullie zult nog wel es wijzer worden.'
Of die goedige voorspelling ooit in vervulling is gegaan, behoef ik hier
niet uit te maken. In ieder geval is het wijzer worden 'n langdurig proces.
En in ieder geval had de welhaast tot sleur geworden vermaning op ons
gedrag buitenshuis nou niet zo héél veel uitwerking ... Het voorwerp van
onze kleinkinderplagerijen kon 'zo lekker' kwaad worden en opstuiven.
Ik herinner me 'n zonnige namiddag in September. We kwamen met 'n
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troepje van vier of vijf van school, - van 'Frans', 'n vol uur later dan de
gewone leerlingen, want we moesten het volgende jaar naar de H.B.S.,
en aan ons, paradepaardjes, werd extra zorg besteed.
'n Eindweegs van de school vandaan liep, in flodderend bombazijn ge-
huld, 'n sliertige figuur, getrouwelijk z'n plicht te vervullen. Nu en dan
zette hij de bezem tegen 'n muur, en sprenkelde, uit 'n enorme gieter,
water op de schoongeveegde keien ...
'Toeteroet!' giechelde Herman van Tongeren.
Wij hadden niet eens tijd om mee te giechelen. Plots lag de bezem dwars
over de straat en bevond zich Hermans nek in Toeteroets reusachtige greep.
, 'k Zal oe leren! Ge zijt nog lang nie knap genoeg, manneke! Belange-
nanie! Allee, t'rug naar 't school!'
Jaren later heeft Herman op Atjeh de Militaire Willemsorde verdiend,
en stond ie hoog aangeschreven bij Van Heutsz. Maar die dag had ie,
meegesleurd door Toeteroet, minder in te brengen dan klei in de hand des
potte bakkers.
De schooldeur, die nog openstond, viel dicht achter de wreker en z'n
prooi, - en wij, helden als we waren, wij zetten het op 'n lopen, ieder
naar z'n eigen huis. Voor de veiligheid? Misschien; maar we hadden ook
trek in 'n boterham.
Aan m'n moeder zei ik niets. Maar de volgende dag, toen ik van meneer
de Bie m'n vermaning te pakken had - 'n standje kon het niet worden
genoemd, en gedeelde smart was in dit geval vierdelsmart - en toen ik,
met die vermaning al ver, ver achter me, in de namiddag het ouderlijk
huis wou binnengaan, kwam Hendrik Goderie me op de drempel daar-
van tegen. Hij deed net of ik er niet was, en slungelde weg. En ik mocht
luisteren naar 'n lang vertoog van m'n moeder, 'n vertoog, dat de ver-
maning van meneer de Bie weer uit volslagen vergetelheid terugriep.
En op het eind van haar vertoog drukte m'n moeder mij 'n pakje in de
hand.
'Daar zit thee in. En daarmee ga je naar Goderie z'n huis. Ik hoef jou
niet te vertellen waar d'ie woont, aan de Beukewal. 't IsWoensdagmiddag
dus zal hij d'r wel niet zijn, maar z'n vrouw is er vast. En die geef je 't
pakje. Enje zegt maar watje wilt, alsje maar goed laat uitkomen, dat'r
man van jou geen last meer zal ondervinden.'
Ik kende m'n moeder; ik wist op 'n haar, wanneer ik met tegenstribbelen
wat kon bereiken en wanneer niet; ik wist, dat Toeteroet getrouwd was;
ik wist ook met wie.
De slungelige, halfwijze stadsreiniger was getrouwd met 'n klein ge-
bocheld vrouwtje, dat ze allemaal goed bij mekaar had. Ze heette van d'r
eigen Maria van Iersel, maar was algemeen bekend als Mieke den Bult.
En van Mieke den Bult was niemand bang, allerminst 'n elfjarige kwa-
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jongen, die wist, dat de Philemon van deze Baucis - ja, ik kende het oud
verhaal - toch niet thuis was.
Ik ging dus; met het pakje thee in m'n hand, en niet eens schoorvoetend.
Ik was benieuwd naar het interieur van den huize Toeteroet.
Door h~t gat van de openstaande bovendeur van het nederige huisje kon
ik Mieke waarnemen. 'n Niet onaangename lucht van brandende turf
kriebelde m'n neus; de tijden waren primitief, en Mieke hield er 'n
water- en vuurnerinkje opna. Zij schikte 'n paar turven, en ik niesde. Dat
niezen bespaarde me alle verdere moeite: Mieke den Bult, in zwarte rok,
gebloemd jak, blauw schort en Brabantse muts, draaide zich om, richtte
zich, voor zover haar dat mogelijk was, overeind, en tolde naar me toe.
'Kom d'r in, jongeneer. Da's vrindelijk van oe, da' ge me komt opzoeken.
Ga zitten, ga zitten.'
Ze was kleiner dan ik, maar ze duwde me moederlijk op 'n stoel in de
hoek bij het achterraam, 'n blinkend gewreven stoel met matten zitting en
steile rug. Er hing zowaar 'n antimakassar over. Vanwaar ik zat, had ik
het uitzicht op 'n tuintje, dat, met z'n stokrozen, goudsbloemen en afri-
kaantjes, straalde in de Septemberzon. In de vensterbank, vlak bij me,
lag, met ogen dicht, 'n dikke poes. Die aaide ik, en ze begon te spinnen.
'En krijg ik da'? Wel 'eb ik van m'n levensdagen! ZÓ denken ze nou an
'nen erreme sukkelaer. Wilde gij oe moeder wel 'artelijk van me bedan-
ken?'
Ze borg de thee in 'n tinnen bus en haalde uit 'n mahoniehouten kabi-
netje 'n trommeltje, dat balletjes bleek te bevatten.
'Nou krijgde gij wa' van mijn.'
Ik vergafMieke de taalfout, die ze met al haar eigenlijke stadgenoten ge-
meen had; de zwartbruine balletjes waren groot, en fijn om op te zuigen.
In die dagen had men geen ijsco's; verwend was ik helemaal niet; en om
me heen was alles proper, en prettig om naar te kijken, de goedige bruine
ogen van Mieke inkluis.
'Me leven 'ier stillekes,' zei Mieke; 'da' ziede wel. En az ik zeg stillekes,
dan meen ik da' persies zó. Ruzie 'ebbeme nooit; ik 'eb 'ne man uit
duzend.'
'Da's prachtig,' huichelde ik.
, 'IJ rakt ginnen borrel an. Z'ne maat, de kromme Nuitermans - ik zal
gin kwaad van 'm zeggen: 't is ginne slechte mens, en zat is 't ie nooit
van z'n leven nie - maar die zeit wel es: 'Allà, 'Enderik; 't is triestig
weer; me dunkt we mosten d'r mar es eentje gaan pakken: da's goed om
de kou te verdrijven en de rimmetiek weg te 'ouwen.' En dan zeit 'Endrik :
'Zomedeen krijg ik 'n warrem bakske koffie van Mieke, da's beter as
zonnen borrel.' En dan bleft Nuitermans meestentijds an z'n werk, en zo
'oudt 'Endrik 'm op 't goeie spoor. Zoudegij da' wel gedocht 'ebben,
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jongeneer ? Gullie jonges kènt 'm ommers nie? Gullie ziet 'm allinnig bij
de weg, en dan lachte gullie en ge vindt et 'n zot gezicht. En dan - ik
zeg nie da' gij et doet, want ge zult oe moeder wel nie tot schand wiJlen
zijn - mar dan is t'er altijd wel éne flauwerik, die Toeteraet gaat roepen ...
En dan zijn de anderen zo goed nie of ze doen mee. Gullie wit nie waffel'
last da'ge mijn darrnee bezorgt...
Dan komt ie thuis, en begint met z'n pet in 'nen 'oek van de kamer te
smijten. ' 'Endrik, jongeske,' zeg ik, , pak nou gauw die pet op, en ga
d'rmee na de schuur, en trek oe 'uispak an, en ik zal zorgen voor 'n lekker
bakske.' Soms 'elpt et. Mar meestentijds is 't niks aqders as: ' 'k Wou da'k
doodviel; ik 'eb ik er zat genog van,' en zo mar deur. En komt ie dan
vrom uit de schuur, in z'n 'uispak, - want ik 'eb nooit willen 'ebben, dat
ie 'ier in de kamer in z'n werkpak rondliep of zat; en z'n 'anden mot ie
ook wassen, met zeep en zand en werrem water, da'zou 'k denken! -
komt ie dan vrom, dan ploft ie neer op 'ne stoel met z'n 'oofd in z'n
'anden, en 'uilt en simt. 'Nen enkelde keer vloekt ie, mar da's zelden. 't Is
bijkans altijd simmen, en: 'Wad 'oeven ze mijn te moeien, ik doe ze toch
niks?' En dan weer: ' 'k Wou da'k er mar uit was!' :
Woude d'r nog nie eentje, jongeneer ?'
Mieke hield de open balletjestrommel weer voor me. Ik nam er.een; van
smaak zal ie wel gelijk zijn geweest aan z'n voorgangers; toch kon ik 'm
niet zo goed 'wegkrijgen' .
'Praten 'elpt nooit veul bij 'èm,' zei Mieke. 'Ik zet 'n werm bakske koffie
voor 'm op tafel, of'n tas thee. En dan wacht ik et verdere mar af. Duurt
et te lang, dan leg ik er stillekes 'n beskwiettje bij, of 'n plakske koek ...
Ik zie, da' ge na m'n blommekes kijkt; ze staan d'r nog altijd schoon bij,
en 't gonst er over 'een van de 'ommels. 'Endrik kan d'r uren na kijken,
zo op 'ne Zondagmiddag. Kuieren doen me nie veul; we blijven meest
mar stillekes thuis as me da 'kunnen. 's Morges na de vroegmis, en daar-
mee is 't gedaan. Ik 'oor dad et stadspark de leste tijd zo schoon is ge-
worden; - wilde wel geloven, da'k et nog ginnen enkelde keer 'eb gezien?
Mar affijn. Me zitten 'ier best. ..
Mar eigentlijk, jongeneer, vin ik et 's winters et plezierigst. Dan is et
gauw donker, en 'Endrik is gauw thuis, en de lamp gaat an, en de blinden
gaan d'r voor, en dan is et toch zo gezellig 'ier ... Me speuIen op et ganze-
bord of op den 'Arrelekijn, - mar 'ij kan nie goed tegen z'n verlies ...
me n'ebben allegaar onze gebreken, eh? En dan láát ik et 'm wel es win-
nen ...
En me zingen samen ... schoolverskes. ''Vitte wat ie gère zingt? 'Lamme-
tje, loop je zo eenzaam te blaten.' Da kende gij natuurlijk ok. Mar 't is nie
ons enigste, - belangenanie! Ik 'eb ze àllegaar ont'ouwen, alle liedjes van
t school, en ik 'eb ze 'èm geleerd; van 't knolleland, en van et karretjen
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op 'ne zandweg; en van 'Eilge Jozef, wil mij leiden... En nog 'nen 'oop
meer.
En ik lees 'm voor, uit de krant, et Vliegende Blad; 'ij kan nie goed
lezen, mar ik wel; ik was 'n beste bij de nonnekes, al zeg ik et zelf. As
gineen in de klas et wist, dan wist Mieke van Iersel het nàg. Ik moest op
'n aparte bank zitten, een met 'n opgeschroefde zitting; ik zijn met 'nen
oge rug geboren, en de Engelse ziekte, die 'et me wà' geplaagd. Mar
iedere stakker krijgt wel op d'een-of-andere manier vergoeding. En ik -
'ad 'ersens ... Meer az 'Endrik, da' mag ik wel zeggen. Mar die 'et z'n
goeie karakter.'
'Hij heeft nog iets meer,' zei ik.
'Wat dàn, jongeneer?'
'Wel, - Mieke van Ierse!!'
'Ge loert zeker op 'nen derden uit den trommel... Allà dan maar ... Wa'k
zeggen wou, wanneer we met de krant klaar zijn, dan lees ik 'Endrik voor
uit 'n boek. Me-n-ebben er 'nen 'elen 'oop. D'r zijn d'r bij, die ik 'm al
twintig keer op z'n minst 'eb .motten voorlezen; ik kan ze wel dromen.
Wilde de boeken nie es zien?'
Mieke keerde zich weer naar 't mahoniehouten kabinetje en haalde daar-
uit 'n stapeltje ingenaaide boekjes.
'Dáár zit 'nen 'oop geld in,' verzekerde Mieke; 'de meesten kosten 'n
kwartje per stuk, ginne cent minder. Mar wij 'ebben d'r ons plezier van ...'
Enkele van de boekjes, die ze voor me lei, kende ik wel. Dat waren 'volks-
boelqes' van Goeverneur: 'Willem Tell, of de Eedgenoten van den Rütli' ;
'Lotgevallen van Genoveva van Brabant'; 'Ali Baba en de Veertig Ro-
vers'; 'Fra Diavolo, of de Herberg in Terracina'; 'Aballino, de Gevreesde
Bandiet'. Deze kwamen, via Leiden, uit Groningen. De andere kwamen
uit Gent, en handelden over het Ros Beyaert en de vier Heemskinderen;
over Malegijs, den Vermaerden Toovenaer, over Karel en Elegast; over
Valentijn en Ourson. Ik kende ze niet. .. Mieke ging erover uitpakken ...
Nog 'n kwartiertje en ik stond op straat, onverrichter zake wat betreft de
verontschuldigingen, die ik had moeten aanbieden, maar met Reinout
van Montelbaan, Valentijn en Malegijs onder m'n arm. Ik had boeken
ter leen uit de bibliotheek van het echtpaar Goderie.
Wie schamperde naderhand over Toeteroet of over Mieke den Bult? Wie
giechelde of grinnikte, wanneer hij ze met z'n beidjes op straat zag? Wie
riep er nog Toeteroet achter de rug van 'n misdeelde arme drommel, of
deed dat, overmoedig geworden, in z'n gezicht? Ik niet, en in deze ver-
klaring steekt generlei lof op eigen braafheid.
Aan het onontwikkelde, maar wakkere vrouwtje van 'n halfwijze stads-
reiniger dankte ik m'n inwijding in de sagenwereld en riddersfeer van de
Middeleeuwen.
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Ik was de wijde wereld ingetogen; had m'n eerste betrekking aanvaard,
kwam voor 'n weekje bij Moeder terug ...
,Alles bij 't ouwe hier,' zeiden ze thuis.
De meemaker van het 0 zo geleidelijke tijdsproces, dat zich voltrekt in 'n
ogenschijnlijk steeds eender blijvend, aldoor op het verleden terend,
stadje, heeft geen erg in de tersluiks voltrokken veranderingen. Maar wie
- niet àl te kort - afwezig is geweest, vóélt die veranderingen, zelfs voor-
dat deze zich losmaken uit de bestorven kleuren van hun van ouds be-
kende achtergrond, om vervolgens, vlak voor z'n ogen, te gaan stappen
en dansen en steigeren en joelen.
'Waar is Goderie?' vroeg ik na een of twee dagen. 'De kromme Nuiter-
mans heb ik gezien, maar hèm niet.'
'Goderie is dood,' zei m'n oudste zuster. 'En Mieke ook!' liet ze onmid-
dellijk daarop volgen, alsof ze bang was, dat 'n ander haar het nieuwtje
zou afsnoepen.
'De stumpers,' zei m'n moeder, en ging de kamer uit.
'Nou, Lize,' vond ik, 'dat hadje me wel es kunnen berichten.'
'Wie schrijft altijd de brieven? Moeder. Wij doen d'r maar 'n paar regel-
tjes bij. Jij schrijft ook altijd aan háár, met voor ons 'de groeten'. Ik
dacht, dat je 't wel van 't hoofdkantoor zou hebben vernomen. Blijkbaar
heeft deze geschiedenis haar niet uit de pen gewild. Met zoveel gevoel als
zij heeft, ben je nog niet gelukkig.'
Wat nu volgt is opgebouwd uit wat m'n zuster me vertelde, en uit ditjes
en datjes, die ik te hooi en te gras van anderen te weten kwam.

III

Op 'n ochtend dat Mieke op 'n stoel was geklommen, ter verzorging van
de ouderwetse hangklok, viel ze met stoel en al omver, bonsde met haar
hoofd tegen 'n plavuis van de stenen vloer, kreeg 'n hersenschudding, en
kwam niet meer tot bewustzijn. 'n Klant, die om 'n brandend turfje
kwam, deed wat in zulke omstandigheden kan worden verwacht van 'n
normaal mens, die z'n hoofd onder appèl heeft. Buurvrouwen legden
Mieke te bed, de dokter werd gehaald ... Oploop was er zo goed als niet -
kinderen naar school, manvolk aan 't werk - en waar de bewusteloze lag,
in 'n pracht van 'n bedstee, onder 'n eigengemaakte beddekwast, die de
hemel van 'n vorstenledikant niet had ontsierd, daar was het stil. En stil
bleef het in 't vertrek, ondanks alle buurvrouwenbewondering voor meu-
beltjes en stoffage; heel stil, - totdat Hendrik Goderie naar binnen storm-
de.
Dat was 'n half uur later. Het was in 't fietsloze tijdperk, en het buur-

212



TOETEROET: 'N HERBEELDING

meisje dat hem was gaan waarschuwen had hem, met bezem en gieter,
pas gevonden toen ze hijgende aankwam aan 't andere eind van de stad.
'n Sekonde later lagen gieter en bezem dwars over de Coehoornstraat en
klompklotste 'n stakerige, armzwaaiende vogelverschrikker als 'n gek
naar huis, nagestaard door stoepdweilende, ramenlappende of belknop-
poetsende dienstmeisjes, werksters, en burgerjuffrouwen. De boodschap-
ster had 'n half uur nodig gehad. Het thuiskomen kostte hèm niet meer
dan vijf minuten.
'Nou motte gullie d'r met rust laten: ge ziet dasse slapt!'
'Ze is dood, 'Enderik!'
'Ik zeg oe dasse slapt! Wa' 'oefde me tegen te spreken? En nou d'r uit!'
De ene buurvrouw wenkte de ander. Met 'n paar minuten was de zo
plotseling van al z'n geluk beroofde alleen met haar die het hem gebracht
had.
Na omstreeks 'n halfuur bemerkte men hem weer op straat. Hij zag nie-
mand, en liep hoofdschuddend en mompelend naar de plaats, waar hij
die ongeluksmorgen van z'n werk was geroepen. De een-of-andere hand
had de bezem tegen 'n muur gezet. De gieter stond ernaast.
Toeteroet begon te vegen. Hij deed z'n werk, nauwgezet als altijd; zag
niemand; hoorde niets.
De luidruchtige twaalfuursklok moest eraan te pas komen, eer hij z'n
besef min of meer terugkreeg. Uit z'n gesoes wakker gebonkt, keek de
. arme drommel om zich heen, sloeg z'n grote lompe hand aan z'n voor-
hoofd, scheen zich wat te herinneren; maar bracht toch, alvorens naar
huis te gaan, z'n ge~eedschap naar de gewone bergplaats.
Thuis was het weer niet naar z'n zin. Onder leiding van de bode van het
begrafenisfonds was men zowat klaar met het afleggen. Ditmaal echter
zei Toeteroet niets. Hij ging zitten op z'n stoel bij het raam, voer
toen met 'n schok overeind en liep naar het schuurtje om zich op te
knappen.
'Ge kunt bij ons wel 'nen errepel meepikken, 'Endrik.' Toeteroet beloon-
de de buurvrouw met een van z'n meest versteende blikken, maar volgde.
'Az 'n lam,' fluisterde een van de aanwezigen. Maar hij hoorde 't.
'Az'n lam. Waarom nie? Mar m'n 'erderin 'ebben ze me afgenomen .. .'
Buiten op straat liepen 'n paar kinderen te zingen. Het waren plaatselijke
spelwijsjes. Maar een meisje scheen er opeens genoeg van te krijgen.
'Da's nou allegaar goed en wel, as ge speuIt. Mar as ge niet speuIt, zing
dan liever wadanders. '
'Beginde gij dan mar, Flora.' En Flora begon:
'Lammetje, loop je zo eenzaam te blaten?'
De kinderen hadden geen tijd om mee te doen. Uit 'n gerekt en hoekig
gezicht keken 'n paar verwilderde blauwe ogen ze aan:
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'Waarom stade gullie me nou weer te judassen? 'Oud oe gezicht, zeg ik
oe! 'Oud oe gezicht!'
De buurvrouw troonde Hendrik Goderie mee, zonder veel moeite. Na 'n
korte opflikkering was ie weer heel en al versuft. En dat bleef zo tot de
dag van de begrafenis. En die was een en al opflikkering.
Niets was goed genoeg. De kist was maar 'van waaibomenhout'. Het be-
slag was blik. De heel behoorlijke lijkkoets was 'ne ouwe ker'. De paarden
waren knollen. De lijkbezorgers keken niet ernstig.
, 't Is geen krapuul wa' gullie onder de grond gaat stoppen!'
Even buiten de nog steeds in de volksmond bestaande 'Oosterpoort' deed
de kromme Nuitermans 'n verbouwereerde poging om 'Enderik tegen te
houden, die onverhoeds uit het rijtuig sprong teneinde zich schreeuwend
en zwaaiend voor de lijkkoets te posteren.
'Zijde gullie nie goed wijs? Of'edde gin tijd, en motte sebiet nog 'nen an-
der na 't kerk' of slepen? 't Is mijn vrouw die ge d'rnatoeslipt! Verstade
da'? 't Is Mieke van Iersel! En ze gaat nie van den erreme! Lanksam
rijen, of ik zal oe!'
Zéér stapvoets had de stoet de begraafplaats toch eindelijk bereikt.
Langzaam daalde de kist in 't graf. De omstanders knielden.
Maar van het gebed kwam niets terecht. Toeteroet, die evenmin van
Prins HamIet had gehoord als van Philemon en Baucis, sprong met 'n
vervaarlijke kreet in de kuil, op de kist, en stelde zich als razend te weer,
toen de doodgraver, bijgestaan door 'n paar gespierde lijkdienaars, hem
eruit probeerde te halen.
'Gooi d'r mar zand op! Toe maar! Gooi d'r mar zand op!'
De aanwezige kapelaan stond radeloos. Maar de kromme Nuitermans
greep in en wist de rechte snaar te treffen.
, 'Enderik! 'Enderik dan toch! Wat mot Mieke nou nie van oe denken!'
De holle blauwe ogen hadden nog nooit zo hol iemand in 't gezicht ge-
keken.
'Mieke - waar is Mieke ?'
'Mieke-n-is in den 'emel!' verklaarde de kromme Nuitermans, 'en as ge
nou nie oppast, en zo'n ijselijk lawijt bleft maken op 'n kerk' of, op de plek
waar da' zij komt te rusten, dan komde gij nooit, nooit meer bij 'r. Nie-
waar, meneer de kaplaan ?'
De kapelaan wist niet beter te doen dan met het hoofd te knikken. De
doodgraversvrouw kwam met 'n kroes melk. Langzamerhand kwam de
stakker tot bedaren en kon de plechtigheid doorgaan.
Op de terugweg gingen de paarden niet vlug genoeg.
, 'Arder, 'arder! voor den duvel! 'k Wil naar 'uis!'
Z'n eerste werk in 't sterfhuis was het openen van Miekes kabinet. Voor
de bode van het begrafenisfonds had hij geen oren.
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'Later, later! 'nen andere keer!. .. Allà, wie leest er gèren 'n schoon
boekske? Me-n'ebben ze 'ier! Pak mar mee! Ik zijn nie geleerd!'
De kromme Nuitermans ontfermde zich over de meeste. Hij ontfermde
zich ook over het merendeel van de gereedstaande broodjes met kaas. En
toen alles weg was, ging de deur dicht. Toeteroet was alleen met z'n her-
inneringen.
Die herinneringen dreven hem nog diezelfde avond weer de deur uit.
Achter het tuintje, Miekes trots, klonk kindergezang. Het liedje was
toentertijd zéér populair.
'Lammetje, loop je zo eenzaam te blaten ...'
Hij liep in versuffing de Oosterpoort uit en de straatweg op naar de be-
graafplaats. 'n Koude maansikkel hing aan de westelijke hemel. Bomen
en struiken zaten in hun volle groen, het ongerepte groen van half-Mei.
Toen de sikkel onderging, was het erg donker op de weg.
De volgende morgen vond Rombout Appels, de vrachtrijder, Toeteroets
lijk in het zwaarbedauwde gras van de wegrand. Z'n hoog, maar zijde-
lings samengedrukt voorhoofd vertoonde 'n geweldige kneuzing. Het al-
gemeen vermoeden was, dat ie in volle vaart tegen 'n boom was aange-
rend, en dat 'n hartverlamming het overige had gedaan.
Hendrik Goderie rust bij Maria van Iersel. Verre familie, tuk op de
povere nalatenschap, wou de door hem voor Mieke bestelde grafsteen
afbestellen. De kromme Nuitermans heeft het weten te verhinderen, en
de zerk draagt beide namen.



Erik van Ruysbeek

HET GRAF IN DE DUINEN

Hier voel ik u nog aan,
hier voel ik u weer ontstaan
hier in de vrede van het duin
dat naar u neigt van kruin tot kruin.
Hier midden duinmos en viooltjes
doolt samen wat van u verdoold is,
hier zakt uw lichaam zacht uiteen
hier zwermt uw geest veelvoudig heen
door zand en distel, bloem en bries:
voor allen winst, voor mij verlies.
Nu wordt gij stuifmeel, korrel, lucht,
beeft op mijn lip misschien en vlucht,
ontmoet uzelve duizend keer
en bouwt aan duizend wezens weer,
vergeet uzelf, vergeet ook mij,
om duizend nieuwe kernen blij.

Baar op de zee, schuim op de baar,
vergeefs gezocht, vergeefs naar haar.
Wat daar voorbij is gaat hier voort:
dood vloeit over in gebaart.
o duizendvoud van uw weleer,
ik ken u nog, gij mij niet meer.
Toch gisten alle kiemen al
waarin ik mij verdelen zal.
Stroomt dan Lethe ook voor mij,
in duizenden vormen zijn wij vrij.

INTIMITE

Met elke streling van mijn koele handen
tast ik de dromen van uw wimpers af,
hun schemer legt mijn drift aan banden
met al de nachten die 'k u nog niet gaf.

Verhoor mij niet maar laat mij nooit meer los
verhoor mij wel maar sla mij met uw dromen
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zo ver en heimelijk dat ik mij nooit verlos
uit de geheimen en de onderstromen.

De zee stijgt in de stilten van mijn stem
en doet de woorden aan de randen beven,
van oeverloze tijden dreunt het requiem
tot fluisteringen naar uw open leven.

Ontvang mijn ziel in d'appel van uw ogen
onder uw grote wimpers van gena
eer ik me neerleg in uw mededogen
waar gij mij leven geeft en ik verga.
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VARIATIES

De koppels dansen langzaam midden de reusachtige spiegels,
de wijzers van 't heelal staan middernacht,
de sterren wentelen langzaam midden firmamenten,
de spiegels wentelen langzaam om de trage dansers:
boven hun hoofden staan de wijzers middernacht.
Ze draaien sneller op nerveuzer dansen,
ze kolken wilder dwarrelend naar hun laatste kans:
hun hart slaat in hun lege borsten middernacht.
Zoals de wervelwinden vluchten woest de dansers
omheen en door hun rijen wervelen wild de spiegels
maar onontkoombaar zweeft met hen mee middernacht.
Naar 't eind der ruimten hollen de gevangenen,
naar 't eind der tijden met hoogopen mond
maar boven hen weerspiegeld in de spiegels en de chaos van hun breinen
dreigt als een arendschaduw de universele stilte
reusachtig en loodzwaar van massa
middernachtelijke roerloosheid.

II

De koppels dansen wervelend in een vlucht van kronkels
maar onontkoombaar zweeft met hen mee middernacht,
de sterren wentelen dwarrelend midden firmamenten
en dolle schittering van spiegelvlakken speelt met bliksems:
boven de hoofden heerst de zwangere middernacht.
De borsten vullen zich met kans van zwaarder ritme
en trager snellen midden trager spiegeling de voeten:
geleegde firmamenten staan steeds middernacht.
De koppels dansen langzaam midden de reusachtige spiegels,
de spiegels wentelen langzaam om de trage dansers:
de wijzers van 't heelal staan middernacht.
De bron der tijden naderen de gevangenen,
de kern der ruimten met verstomde mond,
onwezenlijk gestuwd door traag-vertragende impulsen
versierlijken ze elke buiging van de tijdeloze dans
binnen de heldere chaos van der spiegelen
middernachtelijke weerkaatsing.
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UI

De koppels dansen langzaam midden de reusachtige spiegels,
de wijzers staan gelijk: is 't middag, middernacht?
De sterren wentelen sierlijk om de firmamenten
de spiegels wentelen roerloos om de schimmige dansers:
de wijzers zijn verdwenen uit de wijzerplaat.
De~koppels dansen langzaam op hetzelfde ritme,
gebogen schimmen boven achterwaartse slanken,
de wijzers van hun hart zijn dansend opgeheven,
de sterren vallen stil, de spiegels vielen weg,
de voeten worden licht en raken nergens grond meer
en onontkoombaar groeit de zenith van de tijd,
en langzaam schrijven voort in de reusachtige ruimte
geveerde nimben van excentrische cirkelgangen
de lichte voeten uit het rijk der schimmen
alsof de tijd nog niet was stilgevallen
alsof nog op de onzichtbare wijzerplaat
zinloze wijzers zich bewogen.
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DROOM

Een kleine stad, de wallen dromen nog,
Maar aan de brede tjalken in de vaart
Gloeit hier en daar in koper en in hout
De nieuwe dag al en een schipper staart
Pijprokend en aandachtig in de lucht,
Vanuit de roef klinkt het gedempt gerucht
Van stemmen en opeens
Staan er twee blonde kindren aan het dek,
De zon krijgt vat en ergens klapt een hek,
Er rinkIen emmers, er stroomt water weg,
Een jonge vrouw met rozen op de wangen
Komt lachend aan een raam,
De dag is aangevangen.

Hij slentert voort vanwaar de dag begon
En spelt, geschilderd op de boeg, de namen
'De drie gebroeders' vijfenzestig ton,
'De Heer is met ons' vijfentachtig, amen.
Hij glimlacht even en denkt dan verbaasd,
Wat is dat alles vreemd en toch bekend,
Ik moet hier vroeger nog eens zijn geweest,
Er woeien vlaggen, in de stad was feest,
Gebeurde er iets droevigs op het end?
Hij denkt aandachtig en hij weet het haast,
Wanneer hij zachtjes wakker wordt gemaakt.
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DE SCHIETTENT

Dan staat hij in een krans van kleine lichten
Binnen de l;>laasbalgvan de zeilen tent.
Ligt hier de grens, in 't wederzijdse zwichten
Van ernst voor spel, van leven voor moment?

Hij staat daar roerloos, wijl de lampen branden
Tegen het zacht bewegend baldakijn
Als sterren, en hij koelt zijn handen
Aan 't wonder van dit nieuw aandachtig zijn.

Dan valt het eerste schot, en op dit wenken
Treedt onder tromgeroffel uit de wand
Zijn vader, schokkend en onzeker zwenkend
Passeert hij hem met toegestoken hand.

Hij voelt zich door een vreemde angst bekropen,
Maar richt alweer zijn aandacht op het doek,
Een hefboom gonst, een deur gaat knarsend open,
Daar komt zijn moeder houtrig om de hoek.

Zij wuift hem toe met rukkende gebaren,
Maar spoedig raakt het uurwerk in haar op,
Het brengt haar haperend weer tot bedaren
En laat hem haar, ontredderd als een pop.

Hij staat daar in een krans van kleine lichten
Onder het zacht bewegend baldakijn.
Ligt hier de grens, in 't wederzijdse zwichten?
Hij vraagt om water en men brengt hem wijn.

Hij drinkt de wijn, de lampenrijen branden
Binnen het stille drieluik: vader, moeder, God,
En hij beseft, er is nog meer op handen,
Er rest hem van zijn serie nog één schot.

Maar deze maal blijft toch de wand gesloten,
Er rinkelen scherven en een pijp van klei
Hangt als een stille witte vogel, stukgeschoten,
Te wiegen aan een tak, de kleine kop opzij.
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In deze stilte komt zij binnenlopen
En zegt: Uw schot viel nimmer nodeloos,
Ziet, heden bloeit mijn wezen voor U open,
Ik was U weerloos, roos na roos na roos.

LAND VAN HERKOMST

Het kind zat daar, de stoomfluit gilde,
De cirkelzagen zwegen, de fabriek verstilde.

Er dreven nog wat balken rond, en later
Fietsten de laatste werklui langs het water.

De stilte was toen enkel nog van bloemen
En verre dijken waarlangs auto's zoemen.

Toen viel de avond ruchtloos op de landen,
En op de brug hing een rood licht te branden.

Het kind stond op, het voelde zich alleen,
Het riep cn brak de stilte met een steen.
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SUZANNA

Hun kamers zijn wel hooggelegen,
Als 't avond wordt ziet de verstilde bent,
Aan 't winters venstervlak getreden,
De tuinen rond het haav'loos logement.

Ze zien 'een dienstmaagd langs het sneeuwpad komen,
Zij stapt op ranke benen onder 't raam,
Gooit daar wat etensresten bij de bomen
En blijft nog even in gedachten staan.

Maar ziet, reeds uit haar droom geschrokken,
Loopt zij met snelle passen haastig terug,
En dekt zo, met een veldslag in haar rokken,
Handig de aftocht van haar zachte rug.

Ze zien haar in het achterhuis verdwijnen,
Zij steekt de lampen in de keuken aan,
Haar beeld werpt in de vijver der gordijnen
Een zwarte in het nauw gedreven zwaan.

Tussen de bomen gaan ze even later
Omzichtig op het rosse venster af,
Reeds ruist het brede hooglied van het water
En klinkt de misbel van het smal karaf.

Ze knielen gretig voor de dunne spleten
- Een verre haan ontmaskert het verraad -
Dromerig in een wolk van stoom gezeten,
Suzanna wast de avondlijke vaat.
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SAMENZIJN

Hij sprak niet veel tot mij, ik niet tot hem,
Het was of aan het eind van alle woorden
Wij, zwijgend nu, elkander nog eens hoorden
Na jaren nog eens met een andre stem.

Onder dit zwijgen werd mij, zin na zin,
De stilte haast ondragelijk bij tijden.
Ik wist, toen ik hem aanzag van terzijde,
Dit is van alle leed slechts het begin.

Wel zal er eens een vrouw zijn en een kind,
Een leven vol doeltreffende gebaren,
Waarin een man, naast donkere gevaren
Ook kleine tederheden overwint,

Maar zoals nu zullen wij immer zijn
Nog steeds dezelfden met dezelfde namen,
Maar telkens ouder en niet langer samen,
Ieder alleen en met een andre pijn.

224

[voor D.S.]



VERZEN

SCHEIDING

Wij moesten langzaam uit elkaar bewegen,
Wij wisselden nog wel een woord,
Maar tussen ons door viel al regen,
En die heb ik het laatste gehoord.

Nog die dag heb ik de stad verlaten,
Men bouwde nieuwe huizen aan de rand,
En ik dacht, ze maken de gaten
Tussen ons dicht met steen en met zand.

En met de veerpont gleed ik even later
Tussen de schepen naar de overkant,
Een vrouw voer langs, en over 't water
Wuifde ze even naar me met haar hand.

Van af de wal heb ik haar nagekeken
Totdat ze in de schemering verdween,
Op 't veerhuis werd de vlag gestreken,
't Was avond en ik ging alleen.
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DE PSYCHOLOGIE VAN HET SPOOK

Het spook verheugt zich in een veelzijdige belangstelling. Vooreerst na-
tuurlijk van de parapsycholoog, die zich - in dit stadium van zijn weten-
schap - voornamelijk afvraagt of het werkelijk bestaat. Blijkt hem een ge-
geven spook een bakerpraatje te zijn, dan ontzegt hij het gewoonlijk zijn
wetenschappelijke interesse. Anders is dat met de literator die zijn dage-
lijks brood met spookverhalen tracht te verwerven; diens persoonlijk wel-
zijn hangt immers afvan de mate waarin zijn lezers zich door zijn schep-
pingen laten verontrusten, of ten minste boeien. En bezien wij de étalages
van de boekwinkels, dan krijgen we de indruk dat de spoken bezig zijn
een voorname plaats in onze samenleving te hernemen. Ook de psycho-
loog zal zich voor het spook interesseren, omdat het de mens die het
tegenkomt in een eigenaardige gemoedsgesteldheid brengt. En dan is er
de godsdienstpsycholoog, die aan de ervaringen met spoken facetten
ontdekt die aan de religieuze phaenomenoiogie herinneren, en ook in
spiritistische gezelschappen studie-objecten ziet. Voor hen allen, en ook
voor hen die, hoewel niet in spoken gelovend, zich toch tot het spookver-
haal aangetrokken voelen en er nieuwsgierig door werden gemaakt, lijkt
het de moeite waard, ons enige tijd met dit zo gaarne verguisde wezen
bezig te houden. Ofwe met een nevel flard te maken zullen hebben ofmet
de schim van een witte vrouw, is een vraagstuk dat we gaarne aan de
parapsychologen over laten. Stellen wij ons hier als probleem, hoe en
waarom er mensen in spoken geloven kunnen.

Niet alles wat ons van generzijds bereikt heeft een beangstigend karakter.
Wie bij verzonken land - de Brittenburg, Saaftingen, Bretagne - het lui-
den van verdwenen torenklokken hoort op een mistige winterdag, wordt
eerder door weemoed aangegrepen dan door angst; en ook het gezang
van priesterkoren, dat ons daar vanuit de zee toewaait, heeft niets ver-
ontrustends. Anders wordt het, wanneer ons vanuit de golven het kermen
bereikt van reeds lang verdronkenen. - Wat Tagore ons vertelt in 'Hon-
gerige Stenen', het verhaal van meisjesgestalten in de ruïnes van een oud
paleis, - is droefgeestig en liefelijk, maar geenszins angstaanjagend. Even-
min als een Engels kerstspook, dat van de gezelligheid geen afscheid ne-
men kan. De witte wieven uit de heidelanden echter betekenen voor de
nachtelijke wandelaar een verschrikking. In het algemeen kan men zeg-
gen dat wij alleen angst hebben voor de verschijningen die rusteloos
rondwaren, die zelf in onvrede leven; hebben ze rust gevonden in hun
omgeving, zoals de monniken van de cathédrale engloutie of de prin-
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sessen uit Tagore's vertelling,- dan is er ook voor ons geen reden tot on-
gerustheid. De mening, dat een spook ons bang maakt omdat het van een
andere wereld is, strijdt dus met de feiten.
Inderdaad is onrust een opvallende karaktertrek van het echte spook. Het
is niet voor niets nog op de wereld: het heeft een taak. Het komt, als
Palamedes' schaûw, bij nacht de tenten van zijn rechters doorwaren om
rekenschap te vragen; het zwerft rond oude kastelen om te boeten voor
zijn misdaden, of om te blijven klagen over de folteringen hem tijdens zijn
leven aangedaan. En het tragische is dikwijls, dat het spook niet bij
machte is die taak zelf te volbrengen. Het klassieke spook wenst aange-
sproken te worden; dan kan het ons smeken om zijn schulden aan de
bakker te voldoen, of om voor de nabestaanden van zijn slachtoffers te
zorgen, ofwel te bewerkstelligen dat zijn doodvonnis postuum wordt
herzien. Doen wij dit, dan vindt het rust en verschijnt het niet meer.
Zo gezien is er dus geen reden om bang voor een spook te zijn. Een spook
doet ons geen kwaad, het doet zelfs helemaal niets. Het is er alleen maar.
In de meeste komische spookverhalen is het dan ook een beklagenswaar-
dig wezen, dat zelf het meest lijdt onder zijn hebbelijkheden. Maar ook
wanneer we veel spookverhalen achter elkaar lezen, zodat we enigszins
immuun worden voor het griezelige, dan is de gemoedsgesteldheid waar-
in we raken er één van neerslachtigheid. Een immens medelijden bevangt
ons, we komen die avond niet meer los van de sombere aantrekkings-
kracht die de sfeer van het spookverhaal voor ons heeft. Dit althans is
mijn persoonlijke ervaring. Heb ik me een avond aan spookverhalen be-
zondigd, dan besluit ik mijn lectuur meestal met 'The raven' van Poe,
en slaap in met Gezelle's regel over de raaf, die 'lijk een dwalend spook,
eilaas, geen ruste en vindt.'
Maar hoe komt het dan, dat de ontmoeting met een spook - lezer, leeft
u mee en gelooft een ogenblik aan spoken, ge kunt het gemakkelijk - een
zo geheel ander karakter heeft? Waarom is het zo'n zelfoverwinning, een
spook aan te spreken? Waarom zijn we bang voor een opgejaagde stakker
die jegens ons geen kwaad in de zin heeft? Die ons zelfs, ongewild, waar-
schuwt voor zijn aanwezigheid, door het maken van pianomuziek of het
rinkelen met ketens? Omdat het een groot verschil maakt of wij het
spook observeren of... het spook ons! Want dit is een nieuw aspect van de
phaenomenologie van het spook: het kijkt ons aan. Beletten wij het dit,
bijvoorbeeld door de dekens over ons hoofd te trekken, dan voelen we
ons veilig. Raakt het spook onze dekens aan om onze aandacht alsnog te
vragen, dan duiken we dieper in elkaar: voor geen prijs zouden we ons
hoofd naar buiten steken. Want het spook is onmachtig als het ons niet
kan aanzien. Vreesden we werkelijk kwaad van het spook, dan zouden
we wel uit bed springen om de kamer uit te vluchten!
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Het spook staart ons aan. Weliswaar verhaalt men van koude handen die
ons in het donker aanraken, maar deze aanraking heeft in wezen dezelfde
betekenis als de blik; de betekenis namelijk van: ik ben er, ik zalje niets
doen, maar ik ben er. En hetzelfde geldt voor de geheimzinnige stem en
de klopgeluiden. De macht van het spook ligt in zijn observerende aan-
wezigheid. De menselijke Immerus is niet griezelig; de schedel, voor wie
enig vermogen heeft tot het aanvoelen van deze stemmingen, des te meer:
omdat de schedel ons aanziet. Kijken we op een zomeravond uit het ven-
ster, en zien we daarachter een bleek gelaat waarvan de donkere ogen
ons fixeren, dan is dat zeer onheilspellend. Zien we daarentegen een
achterhoofd - wat ondertussen wel in geen enkel verhaal voor zal komen!
-, dan is dat weinig opwindend. Er zijn inderdaad wel verhalen, waarin
spoken worden beschreven die hun gang gaan zonder zich om de aan-
wezige mens te bekommeren. De aanblik hiervan is ook beklemmend ge-
noeg; maar wat hij, die zo'n in eigen bezigheden verdiept spook zou
zien, vooral vrezen zou, wat hem ontzet zou maken en radeloos, is dat de
verschijning zich om zou wenden o.mhem aan te zien, naar hem te wijzen.
Menigeen zal er geen vrede mee hebben, dat we als een karaktertrek van
het spook aangaven dat het ons geen kwaad wil doen. \'Veliswaar, zal
men tegenwerpen, is dat in verhalen vaak zo, en de verhalen waarin
spoken moord en doodslag begaan, zijn de beste niet. l'vlaar waarom
kruipt de man die in zijn kamer een geest ontmoet, sidderend in elkaar?
Waarom drukt hij zich tegen de muur, of vlucht hij als hij de kans heeft,
zo er van het fantoom werkelijk niets te vrezen viel? En inderdaad, in de
ontmoeting met het spook voelen we dat het macht over ons hééft, dat
het ons kwaad zou kunnen doen zoveel het maar wilde, en erger kwaad
dan de dood. Sterker: het spook dàèt ons kwaad! Maar dan op een andere
wijze dan we bedoelden, toen we het tegendeel beweerden. Ieder die wel
eens een spook heeft gemeend te zien, kent de ontreddering die dit in hem
teweegbracht; tenzij hij het orgaan mist om deze in zichzelf te registre-
ren, vleiender gezegd: tenzij hij over stalen zenuwen beschikt. Het spook
doet ons schade, zonder in feite iets te doen. We zouden het ook zo kun-
nen formuleren, dat het spook ons niets behóéft te doen, omdat het ons
alles kan aandoen door er alleen maar te zijn. Maar als we het zo zeggen,
zijn we aardig op weg om het spook te zien als een zelfstandige macht die
ons boos is toegedaan; om dus werkelijk in spoken te gaan geloven, wat
niet de bedoeling van deze studie is.
Nog een andere eigenschap van het spook valt ons op: en wel dat het de
geest is van een overledene. Verschijningen van fantomen van levenden
zijn in de spookliteratuur zeer zeldzaam [een belangrijke uitzondering is
'The signal-man' van Dickens], en zijn mij uit volksverhalen in het geheel
niet bekend. Dit is zeer opmerkelijk, omdat in de parapsychologische
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literatuur juist veelvuldig gewag wordt gemaakt van 'spook' -verschijnin-
gen van personen, die op het ogenblik van de verschijning in leven wa-
ren, met name van stervenden en zieken. Dit verschil pleit tegen de op-
vatting, als zou het geloof in spoken zijn verklaring vinden in het werke-
lijk voorkomen van.deze wezens. Eerder lijkt het dat het een zelfstandig
verschijnsel is, dat een eigen verklaring behoeft. Of er bovendien spoken
voorkomen waaraan alle realiteit niet kan worden .ontzegd, is een afzon-
derlijk vraagstuk.
De constatering dat het 'literaire' spook beschouwd wordt als de geest van
een gestorve~e, nodigt ons uit, ons onderzoek voort te zetten op de plaats
waar het spook blijkbaar geboren wordt: in de sterfkamer. Realiseren
wè ons echter, alvorens ons bezig te gaan houden met de situatie van de
mens in nabijheid van de overledene, die van de mens in gezelschap van
een levende.

Het is bekend dat wie zich alleen waant, zich anders tot de wereld ver-
houdt dan degene die weet dat hij wordt waargenomen. Stel: een horloge-
maker betreedt zijn. werkkamer. Hij loopt wat rond, en beziet de ver-
schillende uurwerken die op herstelling wachten. Hij neemt er enige ter
hand en laat er zijn bewonderende of misprijzende blik op rusten. Ten-
slotte zet hij zich neer, en begint een wekker te repareren. Deze man leeft
in zijn omgeving; zijn wereld ligt in de uurwerken, voor zichzelf bestaat
hij niet meer. In de meest letterlijke zin gaat hij op in zijn werk, hij is
zichzelf vergeten. Misschien kwam juist de horlogemaker wel als voor-
beeld in ons op, omdat Vestdijk in zijn novelle 'De verdwenen horloge-
maker' zo virtuoos met dit phaenomeen heeft gespeeld. - Gesteld nu ver-
der, dat een handelsreiziger de kamer betreedt, en naast de werktafel
blijft staan. Dit aanwezig zijn van de ander is voldoende om de wereld
van de horlogemaker te verbrijzelen. Plotseling ziet hij zijn handen bezig
een pincet te hanteren, terwijl het zojuist nog dat schroefje was, dat er uit
genomen moest worden. Nu hij zich op de vingers gekeken weet, verliest
zijn arbeid de soepelheid van de overgave aan het materiaal: de horloge-
maker is op zichzelf teruggeworpen.
De aanwezigheid van de ander maakt ons onze lichamelijkheid bewust,
trekt ons terug uit onze wereld en confronteert ons met onszelf. Zijn blik
maakt onze bewegingen aarzelend en stroef en gedwongen. V\'ie ons
observeert maakt ons kwetsbaar, omdat hij ons van ons lichaam ver-
vreemdt. Zijn blik heeft een verlammende .uitwerking. Dit phaenomeen
komt op het toneel als plankenkoorts tot uiting, bij het kind als verlegen-
heid ..
Het spreekt vanzelf dat de vertrouwdheid met hen met wie we samen zijn
van veel invloed is; dat het gesprek, met al zijn aequivalenten, de situatie



P. J. STOLK

geheel kan veranderen. Maar dit is van weinig belang, wanneer we willen
nagaan wat de mens door de aanwezigheid van een lijk wordt aange-
daan.
Op het eerste gezicht is deze situatie een heel andere: de gestorvene let
immers niet op ons. Maar deze klaarblijkelijkheid is bedriegelijk. Neem
aan, ge bevindt u in een kamer samen met een dode. Ge houdt de nacht-
wake. Ge voelt u zeer rustig, en leest een boek. Nu en dan blikt ge op van
uw lectuur, en ziet naar het gelaat van de gestorvene. Zijn mond begint
iets open te zakken, en een ogenblik flitst de gedachte door uw hoofd dat
het is of hij wil gaan spreken. Ge staat op om de mond dicht te drukken,
maar ge voelt een weerstand. Waarom? Is dit lichaam niet uw overleden
buurman? Wat hebt ge van de gestorvene te vrezen? Ge overwint uw
aarzeling, en tracht de mond te sluiten. Ge schuwt een weinig van de
kilheid en weekheid van de huid die ge aanraakt. De mond laat zich niet
meer bewegen. - Ik denk dat het voor de rest van de nacht met uw rust
gedaan is. Er'is iets dat u hindert. Het is of ge niet alleen zijt, of de geest
van de overledene ergens in de kamer is en naar u kijkt. De geest ... ofhet
lichaam? Ge voelt de aanwezigheid van de dode, ook al weet ge zeer goed
dat wat daar ligt levenloze stof is. Het lijk is, in zijn rust, verraderlijk: het
is uw buurman, die samen met u in de kamer is, en toch is het niemand.
Ge verliest uw houvast aan de situatie, en raakt bevreesd. Waar ge bang
voor zijt is niet, dat de dode u boos gezind zou zijn; het is ook niet het
dode lijf op zichzelf, dat u eerder tot mijmeren stemt dan vrees inboe-
zemt. Wat ge eigenlijk vreest, is dat de dode op één of andere manier niet
dood is; ja, in uw hart zijt ge daar zelfs van overtuigd: dit lichaam is niet
zo maar een lichaam, het zou nog zeer wel tekenen van leven kunnen
geven. Niet omdat het schijndood is, want dat zou u slechts met vreugde
vervullen; maar omdat het als zodanig, als lijk, van een eigen levendheid
schijnt bezeten.
Wie wel eens getuige is geweest van het afleggen van een lijk, weet hoe
daarvoor gevoelige personen schrikken kunnen als het een zuchtend ge-
luid maakt, of het hoofd schudt. Wie een film heeft gezien, waarin bij-
voorbeeld een geraamte overeind rees - en dit in een griezelige sfeer -,
die was er getuige van hoe de toeschouwers met joelen en hilariteit een
bijna panische angst trachtten te verbergen. En zo kan men doorgaan.
Luide onze voorlopige conclusie: het lijk heeft voor de levende een twee-
slachtig karakter in deze zin, dat het eenszins als dood wordt aangevoeld,
doch anderszins een levende aanwezigheid betekent; welke laatste eigen-
schap ons blijkt te verontrusten.
Het is interessant om hier te bedenken, dat ons gedrag tegenover de ge-
storvene door deze ambivalentie wordt beïnvloed. In de sterfkamer ge-
dragen we ons ingetogen en eerbiedig, we spreken op gedempte toon, als
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willen we de overledene niet storen. We baren hem op in een vredige hou-
ding en sluiten zijn ogen; we branden kaarsen naast de dodensponde en
schuiven de gordijnen dicht tegen het te heldere licht. We mogen van de
doden niets dan goeds zeggen, en beitelen als laatste wens op zijn graf-
steen dat hij ruste in vrede. Er zijn volken, die de dode langs kronkel-
wegen naar zijn graf brengen opdat hij de terugweg nooit zal kunnen
vinden; andere, bij wie de familieleden der gestorvenen van naam ver-
anderen, om ervoor gevrijwaard te blijven dat de dode hen herkent. Bij
ons voelen velen tegen het spiritisme een bezwaar, omdat wij de doden
met rust moeten laten. Alles wijst erop dat we de gestorvenen hun eigen
wereld gunnen, en op onze beurt door hen met rust gelaten wensen te
worden.
Tegenover deze verschijnselen staan andere. Er zijn volken die de doden
niet verbannen, maar hen integendeel op het marktplein begraven, en
hen bij alle gewichtige besluiten raadplegen. En wie denkt hier niet te-
vens aan de lugubere passage uit Coolen's 'Peelwerkers', waarin de boe-
ren het lijk van hun buur overeind zetten en betrekken in hun gewilde
vrolijkheid?
Schijnbaar zijn deze twee groepen van feiten met elkaar in tegenspraak,
maar in werkelijkheid behoeven ze dat geenszins te zijn. Bij de bedoelde
volksstammen wordt de dode eenvoudig niet als dode erkend, maar zet
hij zijn bestaan actief voort en zelfs met meer macht en kennis van zaken
dan tijdens zijn leven, - zodat de nabestaanden er wel voor zorgen, hem
te vriend te houden. Waarschijnlijk zoekt men ook hier een uitweg uit de
situatie, en vindt men die in het ontkennen van de dood en het verdringen
van het probleem. - Bij Coolen weten de levenden met de dode geen
raad, bedrinken zich, kloppen het lijk geruststellend op de schouder en
bieden het een borrel aan, om zichzelf voor te spiegelen dat hij helemaal
niet dood is. Hun gedrag bevestigt eerder onze mening dan dat het haar
tegenspreekt.
Wij kwamen dus tot de slotsom, dat onze beklemming bij het lijk veroor-
zaakt werd door het tegelijk wel en niet aanwezig zijn van de gestorvene.
Niet door onze twijfel aan zijn reële aanwezigheid, met andere woorden
aan zijn werkelijk dood zijn, - zoals men wellicht zou menen omdat we
juist van bewegingen van het lijk zo plegen te schrikken. Immers wanneer
we in onzekerheid verkeren omtrent de aanwezigheid van een levende -
een situatie die natuurlijk niet geheel analoog is, maar toch als gebrekkig
vergelijkingsmateriaal dienen moge -, dan is dit weliswaar uitermate
hinderlijk en maakt het ons onrustig en schrikachtig - denken we maar
terug aan onze kinderjaren, toen we elkaar ermee plaagden in een donker
vertrek -; maar deze onrust staat toch in geen verhouding tot de gespan-
nenheid die het lijk bij ons teweeg brengt. De vraag is gewettigd, of de
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zo merkwaardige, aanwezigheid van een gestorvene niet veel zwaarder
weegt dan de nabijheid van een levende.
Denken we nu terug aan onze horlogemaker, dan herinneren we ons hoe
de toeschouwer hem het opgaan in zijn werk onmogelijk maakte; hoe deze
hem met het probleem belastte van zijn handen, bezig met het uurwerk;
van zijn lichaam, bezig met bewegingen; van de scheiding tussen hem-
zelf en de dingen waarmee hij werkt - een scheiding, die voordien niet
bestond. Geldt hetzelfde voor de nabijheid van de dode? Hetzelfde geldt
dan in zeer verhevigde mate: want de gestorvene stelt ons niet slechts
voor het probleem van ons lichamelijk bezig zijn, maar voor dat van ons
lichamelijk zijn zelf; ook hij kijkt ons op de vingers, maar niet 'alleen bij
het omslaan van een bladzijde, maar bij onze wijze van bestaan. Niet
omdat hij ons zijn eigen lot voor ogen houdt: zijn handen die hij niet
meer bewegen, zijn mond die hij niet meer sluiten kan; niet via het me-
mento. Want ook het dode dier kan ons dit voorhouden. Maar de dode
mens slaat ons levend gade, dat wil zeggen werpt ons terug op onze licha-
melijkheid, met de ontzielde blik van wie alleen nog maar lichaam is. Het
dode lichaam rust nog niet in eeuwige vrede, maar is nog aanwezig, bijna
zoals vroeger; slechts met één verschil. Zoals namelijk de kritische blik
van de levende ons verdreef uit het eden der dingen waarin ons leven lag,
zo ontneemt ons het starre toezien van de voor altijd verstarde de onacht-
zaamheid waarmee we met ons lichaam verkeerden. Een onachtzaam-
heid, zonder welke we ondertussen niet leven kunnen. Zo scheidt de dood
lichaam en ziel bij de levende die voor het kadaver staat.
Dit ontwrichten van ons existentiëel beleven is het, dat we van het lijk te
vrezen hebben. En in deze vrees zijn we weerloos. We kunnen de dode
niet meer aanspreken, geen gebaar van hem zal aan onze hulpeloosheid
tegemoet komen. We kunnen hem kwetsen, we kunnen hem telijf gaan,
maar het zal ons niet baten. Wij kunnen dit trouwens in feite niet eens,
omdat de vrees ons verlamt, omdat het lijk ons immers het lichaam ont-
neemt!
Het wordt tijd, onze woorden ten dele terug te nemen en te bedenken
dat de situatie wel zeer eenzijdig werd belicht. Er is geen sprake van, dat
het zien van het lijk ons altijd beangstigt. Integendeel, het aanschouwen
van een gestorvene kan één van onze schoonste ogenblikken zijn. Het kan
ons doen beseffen dat het niet de dode mens is die daar vóór ons ligt:
zijn eigenlijke wezen is elders. En anders is het sterven het eind van het
leven, maar niet het lijk; dat is slechts een blijk van wie geleefd heeft.
'Loin que Ia mort nous identifie à notre corps, elle nous en sépare et nous
purifie,' zegt Vuillemin in zijn studie over de betekenis van de dood. Onze
piëteit kan zo groot zijn dat er voor vrees geen plaats meer is.
Ook dit is waar, maar het neemt het verschijnsel van de vrees niet weg.
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Ge zult het misschien niet prettig vinden, wat wij de gestorvene, die ons
toch dierbaar is, hebben aangerekend. Helaas, ook de aanwezigheid van
onze, geenszins vijandige, medemens noopte ons tot onaangename con-
stateringen; en wat de dode betreft: de zeer menselijke afschuw voor het
lijk verdient evenzéer onze eerbied en belangstelling, als onze liefde er-
voor. Het afgestorven lichaam is nu eenmaal zowel heilig als demonisch.
Daarom is het ook dat wij van bewegingen en geluiden van het lijk hevig
schrikken zouden; zou het lijk de ogen openen om ons aan te zien, dan
was de ambivalente situatie ten kwade veranderd. Alleen reeds de vrees
hiervoor kan ons leven tijdelijk ontwrichten; zoals dat bij kinderen, die
zichzelf en hun lichaam aan het ontdekken zijn, maar al te vaak het ge-
val is.

Vergelijken we onze bevindingen met het lijk opgedaan, met wat we om-
trent het karakter van het spook hebben vastgesteld, dan vinden we een
vrijwel volkomen overeenkomst. Bij beiden troffen we de tegenstelling
aan tussen harmonie en onvrede, en bij beiden was het alleen het laatste
wat ons beangstigde. Bij beiden ook vreesden we uitsluitend hun aan-
wezigheid, en waren we niet voor lichamelijk letsel beducht. Placht het
spook ons aan te zien, ook het lijk scheen ons te observeren. En tegenover
beiden stonden we weerloos. Dit alles overtuigt ons ervan, dat in het
spook onze vrees van de sterfkamer werkelijkheid-is geworden. Het spook,
dat het uiterlijk heeft van een dode, zwerft rusteloos rond, omdat het de
gestalte is van de onrust die we in het lijk aanwezig waanden. Rustte de
blik van de dode op ons voor ons gevoel, het spook daarentegen staart
ons aan in, zij het niet altijd tastbare, werkelijkheid. En wat het ons aan-
doet is niet anders dan wat we van het lijk vreesden: het ontneemt ons
onze existentiële zekerheden, het vaagt de grond onder onze voeten weg
of beter gezegd, het ontneemt ons de eenheid met onze voeten! 'Veliswaar
valt het spook niet altijd de levenloosheid van het gelaat te lezen, maar
het wordt dan pas een spook wanneer aan zijn dood-zijn geen twijfel be-
staan kan. En deze zekerheid is vaak nog onrustbarender dan die, welke
het afgekloven uiterlijk van het orthodoxe spook ons verschaft.
Dat het spook gewoonlijk iets te maken heeft met kerkhoven, met plaat-
sen waar een moord bedreven werd, met folterkamers en herinneringen
aan geheimzinnige personen, dit alles is thans niet verwonderlijk meer.
En dat wij het spook rust kunnen geven door aan zijn verlangen te vol-
doen, is nauwelijks een ander verschijnsel dan ons vermogen om de ge-
storvene rust te geven door een goede begrafenis en het eerbiedigen van
zijn laatste wil. Ook onze vrees voor het spook is begrijpelijk geworden.
Wat ons rest is nog slechts, de weg te zoeken die sterfkamer en spookhuis
met elkaar verbindt.
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Wanneer we willen weten in welk een sfeer de spoken zich het prettigst
voelen, dan geven de talloze geschiedenissen helaas een minder gelijk-
luidend antwoord dan tot dusver het geval was. Vooral de literatoren
lokken hun spoken naar de meest uiteenlopende situaties, omdat hun
lezers zich steeds minder gewillig door variaties op het klassieke schema
laten opwinden. Dit schema vinden we iets gemakkelijker in de volks-
vertellingen, doordat deze merendeels wel op werkelijke belevenissen
zullen berusten; en hoewel we ook uit deze stellig niet kunnen besluiten
dat spoken in deze omstandigheden gaarne, en in gene nooit voor den
dag komen, valt er op grond van die verhalen toch wel iets te gissen om-
trent het voor het spook meest gunstige klimaat. Eigenlijk zouden we
voor elke ietwat buitenissige spookhistorie afzonderlijk moeten nagaan,
waarom het spook in de bepaalde omstandigheden ten tonele kwam.
Aangezien dit waarschijnlijk toch achteraf een vrij eentonige bezigheid
zou blijken te zijn, kiezen we tot dit doel een allerminst geraffineerd
décor, in de hoop dat het resultaat ons ook de sleutel tot aanverwante
raadselen in handen zal geven.
Gij, lezer, die ondanks uw welwillendheid van zojuist niet in spoken
meent te geloven, hebt op een avond de laatste bus gemist, en ziet u aldus
gedwongen tot een flinke wandeling naar huis. Het is najaar, en de storm
giert in de reeds vrijwel bladerloze takken van de bomen die langs uw
weg staan. De maan verlicht van tijd tot tijd karig uw omgeving, en gaat
dan weer schuil achter de zwarte wolken, die rusteloos door de wind wor-
den voortgejaagd. Tot overmaat van narigheid begint het te regenen. Ge
zet uw kraag op, en loopt voorover gebogen om uw gelaat tegen de vlagen
te beschermen. Plotseling krijgt u een gemene slag tegen uw wang, en een
kleverig blad dwarrelt vóór u op de grond. Ge bromt een verwensing en
stapt stevig door. Eenmaal komt een bus u verblindend tegemoet, en bij
het passeren ziet ge de passagiers behaaglijk zitten; van het hondenweer
hebben zij geen last, in tegenstelling tot u, die hardnekkig doorloopt
tegen de regen in, als een uitgestotene. Van nu af aan ontmoet ge geen
sterveling meer; als de maan even van achter de wolken te voorschijn
komt, ziet ge de weg glimmend en verlaten voor u uit, aan weerszijden
begrensd door struiken en naakt geboomte. Zo gaat de tijd voorbij, en ge
begint u steeds eenzamer te voelen. Om u heen zien kunt ge vrijwel niet,
en u bekruipt stilaan een belachelijk wantrouwen tegen de struiken naast
u, tegen de onbeweeglijke boomstammen, waarachter zich best eens
iemand zou kunnen verbergen. Een dwaze gedachte, die ge grimmig van
u afwerpt, maar toch zijt ge blij als ge weer een boom veilig zijt voorbij-
gegaan. Hoewel ook achter uw rug de duisternis verraderlijk is, maar ge
ziet niet om, daarvoor beseft ge te goed dat de omstandigheden u onge-
ruster maken dan redelijk is. Desondanks vermeerdert uw gevoel van
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hulpeloosheid, ge schrikt van een vallende tak, en onwillekeurig spannen
zich uw spieren. Ge zijt op uw hoede, al zoudt ge niet weten vanwaar ge-
vaar te duchten is - omdat het overal schuilen kàn. Te meer omdat ook
uw gehoor u in de steek laat, nu de wind om uw oren lawaait.
Uw fantasie schept rondom u wonderlijke gestalten: een laag gewas ziet
ge aan voor een gehurkte man, een rij dennen schijnt een stoet monniken
te zijn, en bij elke volgende den vreest ge een ogenblik dat deze inderdaad
geen boom zal zijn, maar een onbeweeglijke gestalte. Dit spel van uw
verbeelding kunt ge niet onderdrukken, het amuseert u enigszins, maar
verontrust u tevens.
Maar gelukkig, ge nadert de heuvel, nu zijt ge dicht bij huis. Glimlachend
bedenkt ge, dat uw weg u langs de ingang van het kerkhof voert; ge zijt
niet bang. Wel zijt ge geneigd om de andere kant uit te kijken, wanneer
u de stenen zuilen met de ijzeren poort voorbijgaat. Maar overmoedig als
ge zijt, doet ge het niet, en de maan is zo vriendelijk u iets van de zwie-
pende populieren te laten zien, voordat hij, naar het schijnt voor enige
tijd, achter de wolken verdwijnt. Ge mompelt het één of ander halfluid
voor u heen, omdat ge behoefte voelt aan enig menselijk geluid. En plot-
seling staat ge verstijfd van schrik: even voor u uit, nabij de muur van het
kerkhof, bevindt zich iets wits.
Het duurt niet lang voordat ge uw schrik overwonnen hebt; toch durft
ge nog niet door te lopen. Ge bedenkt dat bangelijker zielen dan u het op
een lopen zouden zetten, en eerlijk gezegd zoudt ook gij dat het liefste
doen. Maar daar valt niet aan te denken, en langzaam komt ge iets dich-
terbij. Ge vervloekt de duisternis, die u het onderscheiden onmogelijk
maakt. Nu kunt ge in het ding niets anders zien dan een witte gedaante,
die roerloos aan de kant van de weg staat. Zult ge het toch maar niet op
een lopen zetten, vlug er voorbij en dan weg van de heuvel? Neen, want
uw leven lang zoudt ge twijfelen of ge niet een spook gezien hadt, ge wilt
weten wat hier aan de hand is. Ge tuurt ingespannen naar het schimmige
wezen, beschut met uw handen uw ogen tegen de regen om beter te zien,
maar wijzer wordt ge er niet door. Voorzichtig nadert ge het nog iets,
maar het wezen blijft onbeweeglijk. Dan wilt ge de spanning op enigerlei
manier verbreken, en ge roept het toe of er iemand is; de klank van uw
stem is niet vriendelijk. Het witte geeft geen antwoord". Dan loopt ge er-
heen met bonzend hart, en er vlak bij gekomen geeft ge er een schop
tegen. Het geeft een geluid, en een loodzware angst valt u van de schou-
ders. Nu durft ge het ding te betasten; het blijkt een kist te zijn, die met-
selaars er hebben laten staan.
Triomfantelijk vervolgt ge uw weg, alleen nog wat verbolgen op de werk-
lieden die de kist overeind tegen de muur hebben gezet. En misschien
ook een weinig op uzelf, omdat ge u zo hebt laten beetnemen.
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Evenwel, wanneer ge eerlijk zijt zult ge bekennen dat er van beetnemen
geen sprake was: het had geheel in de lijn der dingen gelegen, wanneer
werkelijk een geest van het kerkhof uw pad had gekruist. Na alles wat we
nu van het spook weten is dit niet moeilijk in te zien.
De nacht had u uw zintuigen - de organen die de wereld om u heen ver-
trouwd maken en nabij - ontnomen. Ge liep als een uitgeworpene door
een vervreemd landschap; vervreemd, en dus vijandig. Want uw onver-
mogen om de dingen om u heen zelfs maar te onderscheiden, maakte u
aan alle kanten weerloos. Uw omgeving was u, zeiden we, niet vertrouwd:
ge vertrouwde haar niet meer, ge voelde u bedreigd, ondanks uw ge-
duchte intellectuele ontwikkeling waart ge een weinig bang. Ge ver-
trouwde ook uzelf niet meer; ge kondt u op uw lichaam immers niet meer
verlaten, want uw ogen lieten u in de steek, en uw leden waren een on-
toereikende toeverlaat bij dit gevaar, dat immers gelegen was in uw be-
staan zelve, en waartegen u dus geen lichamelijke macht kon beschermen.
Ge verkeerde in een existentiële crisis.
Vergeefs zocht uw machteloze blik naar een reden voor uw angst: er
was geen reden, en juist dat maakte u radeloos; - zou dat althans gedaan
hebben, wanneer uw verstand u niet doorlopend had gerust gesteld.
Maar ons gemoed gaat soms zijn eigen wegen, zo ook hier. Ge waart dus
toch, in het geheim, radeloos, omdat elk reëel gevaar verkieselijk was
boven deze bijsternis, dit meedogenlo~e verraad van uw wereld. Daarom
herschiep uw fantasie een laag hangende tak in een uitgestoken arm.
Waart ge toen maar op de vlucht geslagen, maar dat zijt ge niet. Werd
het conflict ondragelijk, en zocht uw gemoed een laatste uitweg? Hoe het
zij, het bracht u de situatie in letterlijke zin onder het oog, het concreti-
seerde haar, trok haar samen in een enkel beeld, en ge ontwaarde vóór
u een herrezen dode, wiens aanwezigheid u met niet langer te miskennen
duidelijkheid doordrong van wat er met u aan de hand was. En dat ge
toen niet in wilde haast zijt gevlucht, dwingt me eerbied afvoor uw zelf-
beheersing.

Wij zijn aan het eind van ons onderzoek. Het spook hebben we niet ont-
maskerd, maar we hebben het herkend als een teken aan de wand, dat
ons zegt: vlucht van hier, want ge zijt aan het eind van uw krachten. Het
spook bleek in dit opzicht verwant aan dwaallichten, vliegende heksen _
die zonder twijfel tevens een psycho-analytische zin hebben -, en weer-
wolven - huiveringwekkende verbeeldingen van het phaenomeen van de
dreigende nadering; het spook staat echter op een ander niveau dan
dezen.
We doen waarschijnlijk goed, de verschijning van een spook niet al te
eenzijdig te zien als de uiting van een waarschuwende functie van ons
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psychische bestel; zoals dat bij voorbeeld ook gezegd kan worden van de
duizeligheid, die ons weliswaar afkeer bezorgt van de gevaarlijke af-
grond, maar onverstaanbaar blijft zolang we haar niet zien als onze re-
actie op een situatie, die ons 'staan in de wereld' fundamenteel wijzigt.
Zo trachtten we het spook ook vooral 'existentiëel' te verstaan, en kan de
teleologische slotfaze van onze theorie niet meer behelzen dan de halve
waarheid, die resterende raadselen tracht te verhelen.
In de aanvang van onze bespreking hebben we een aantal onderzoekers
genoemd, die zich voor het spook interesseren; zijn zij gebaat met onze
bevindingen? Misschien de godsdienstpsycholoog : wanneer diens me-
ning juist is, dat in de spoken vrees het religieuze affect in een zuivere,
ongecompliceerde vorm kan worden aangetroffen, - dan is het resultaat
van ons onderzoek inderdaad belangwekkend. De vraag dringt zich
namelijk op, of de verschillende godsbeelden niet te beschouwen zijn als
personificaties - wederom op geheel ander niveau -, van onze menselijke
situatie in de wereld. Dit nu lijkt me, onder meer voor de christelijke
Drievuldigheid, zeer wel mogelijk; doch een zodanige zienswijze wordt
eerst waardevol, wanneer zij ons inderdaad de religieuze belevenis ver-
staanbaar helpt maken, wanneer zij ons duidelijk maakt, wat geloven is.
Het antwoord op de vraag, of hieraan ooit kan worden voldaan, rust nog
in de schoot der goden. Een eerste stap zou misschien zijn, het opsporen
van een verband tussen spokenvrees en spiritisme.
In een binnenkort verschijnend boekje over het spook \ waarin vooral
ook op de existentië1c betekenis van het spook kon worden ingegaan,
is getracht de rol van de spokenvrees in het spiritisme te analyseren.

1 Het Spook - Een confrontatie. Van Loghum SIaterus, Arnhem. Ter perse.
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DE HEBREEUWSE LICHTEKOOI

VI. DE REMBRANDTSKUIL

Ruben schatte dat hij wel een tien jaar jonger dan Clara zijn moest, die
echter op een leeftijd, welke Ruben reeds tien jaren voorbij ging, was
blijven stilstaan. Toen hij naast haar zat in het café 'Het Gulden Hert'
en plotseling haar hand nam, kon de vrouw denken dat hij wat amoureu-
ze toenadering zocht en liet hem die hand gewillig. Hij echter had dit
gebaar onwillekeurig gelijk een medium gemaakt. Hij hield haar mollige
zand-hand vast en bedacht dat door deze Clara minder zijn onnatuurlijk
verzwolgen wereld van 1943 werd opgeroepen dan wel het natuurlijk ver-
gleden tijdvak zijner jongelingsjaren en het bekoorlijke parfum dat dit
tijdvak nog weer van het voorafgegane had bewaard. En toen zag hij de
Rembrandtskuil voor zich, zich herinnerend dat hij Clara hier voor het
eerst moest gezien hebben. Welk een naam. Rembrandts' Kuil. De naam
was geopend als een muil. Ze riep een gewaarwording op van verleiding,
verderf en gevaar. Deze gewaarwording had hij gekend als scholier van
de hoogste klassen. Toen was zijn volwassenheid gekomen en werd de
Rembrandt's Kuil een beetje ontluisterd, omdat hij haar bezocht. Van
die Amsterdamse wereld waar demi-monde, toneel-artisten, prostitutie
en kleine lieden een beetje saamkwamen, rondom Binnen-Amstel en
Amstelstraat, de wereld van Grand- Théatre, Flora en het Wiener-café,
herinnerde hij zich die Rembrandts Kuil het beste, om die geweldige
naam. Inderdaad kwam men er door tamelijk hoge trappen af te lopen.
Maar de naam was zo sterk dat men zich kon verbeelden iedere keer naar
beneden te moeten springen of te vallen om in de hoeren-kuil terecht te
komen, zoals er een berenkuil of een slangenkuil zou kunnen bestaan.
Nu hielp Clara Ruben bij zijn innerlijke reconstructie van dit milieu, dat
niet alleen voor hem, te samen met de verzwolgen wereld was onder-
gegaan, maar dat vergleden was voor alle Amsterdammers.
'Clara,' zo zei hij. 'Herinner jeje de Rembrandtskuil nog?'
'Denkje daar nog aan? Zo ouderwets,' zei ze.
Die Rembrandtskuil was niet alleen de aanlokkelijke en angstwekkende
hoerenkelder waarvan scholieren droomden. Behalve de toevallige be-
zoekers, waaronder de klanten der prostituées, werd de kelder bezocht
door drie categoriën van mensen: de snollen, de artisten en artist-genoten
en door jou, Clara, soms in gezelschap van een rasgenote van je en van
je zuster Saar. Natuurlijkerwijze vormden jullie, Hebreeuwse lichtekooien
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een soort brug tussen de snollen en die kunstlievende intelligentia van het
toenmalige Amsterdam. Er stonden in dit keldercafé onder het Rem-
brandttheater grote pilaren. Daar omheen, ertegenaan geleund met hun
stoelen en achter en naast de tafeltjes, zaten de grote, uitdagende, luid-
ruchtige prostituées. Ze spraken obscene woorden en zongen obscene
liederen. Maar ze konden zichzelve haar schoonheid van rijzige noorde-
lijke vrouwen, onder rijk blond haar, niet ontnemen. Ze deden denken aan
machtige bloemen op lange stelen, gele, ofwitte bloemen, in de sfeer van
lelies of aronskelken. In mijn herinnering, opgeroepen door Clara's
bemiddeling, overwinnen haar vorstelijke lichamen en toch frisse koppen,
haar gore zielen en vuile taal. Aan een tafeltje zaten de artisten, en
artisten-vrienden, die pas laat in de Kuil afdaalden: Jacques V., de latere
vriend van Clara, Andries Präger, de schilder, de musicus met de knijp-
lorgnet, de dichter en taalgeleerde met de grote bloem, die voor zichzelf
een vorst in een wereld van grootheid en voor de anderen een stumper
in een wereld van kleine verhoudingen was.
Maar jij zelf Clara, die men tamelijk dom vond, was de interessantste
van deze bezoekers van de beruchte kuil. Je bent van kind af aan een
fluwelige, viooltjesachtige demi-mondaine geweest. Praktisch heb je alle
trappen van je vak moeten meemaken. Zelfs je onwaardig vak heeft zijn
trappen, als de leertijd, gezellentijd en meestertijd van een ambachts-
gilde. De gracht: de Kuil; de demi-monde! Toen al was je een demi-
mondaine, maar ook al weer niet gelijk Marguerite Gautier. Je was en
bent nooit anders geweest dan een stille, lichte vrouwen een tijdbe-
waarster. Schitterend en pralend als de grote demi-mondaines was je
nooit.
De mooie prostituées, die zo ruw spraken, leken dus op gele of witte
bloemen met hoge stengels. Maar je zuster was als een rode camélia en
jij had iets van een groot viooltje of van een giroflée, die ik moeilijk bij
haar Hollandse naam, muurbloem, kan noemen. Je deed net of je er bij
hoorde, maar je hoorde niet bij de aronskelken en witte en gele lelies der
prostitutie. vVanneer ze haar gemene liedjes aanhieven, wilden ze je er
mee hinderen. Maar het deerde je niet en je glimlachte er om. Je zuster
SaaI' zong ze mee. Ze deed overdreven luidruchtig en was ondanks dit
meedoen evenmin in harmonie met de frisse vrouwen en haar gore zielen
als jij dit was. Ik heb me dikwijls afgevraagd wat de verklaring hier van
was. Onwillekeurig zag ik hoe je afdreef van je vak-genoten, deze mach-
tige vrouwen, die toch zo zwak in het leven staan, en dat je de bohême
der kunstenaars en kunstenaars-vrienden naderde.
Zonder veel van hun gesprekken te begrijpen, voelde je je tevreden aan
hun tafeltje. De musicus met de knijp-lorgnet, die voor couranten schreef,
vertelde hier eerst zijn indrukken over het concert dat hij die avond had
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bijgewoond. Jij glimlachte en knikte weleens. Je bleef ook een lichtekooi .
. Want ik weet nog wel, dat je soms van uit een andere hoek van de Kuil
een knipoog kreeg, opstond, de heren goede nacht wenste en met een
man vertrok, met wie je nog niet eens gesproken had.
Maar op een avond miste ik je. Jacques V., die niet te geregeld de Rem-
brandtskuil bezocht, was die avond wel aanwezig: een heer, uiterlijk en
innerlijk, zonder hardheid en zonder lafheid, galant voor vrouwen en
begrijpend dat ook mannen hun fijngevoeligheid hebben. Jacques V.
leefde als een vriend van kunst en kunstenaars en werkte niet voor zijn
brood. Een 'dilettante' met hart. Ik heb hem in twee van zijn levens-
perioden gekend, als vrijgezel en als getrouwde man.
De vrouwen wiegelden op en neer als olifanten en riepen een jonge
boemelaar die juist in de Kuil verschenen was aan, om hem op gemene
wijze te vragen of hij de liefde niet meer beoefende.
Jacques V. vertelde ons van zijn laatste bezoek aan het atelier van Breit-
nel'. De Hebreeuwse lichtekooi ontbrak nog steeds. Ik verwachtte haar
die avond niet meer. Maar ze kwam. Daar daalde tegen half één een
vrouw de trap af, de glimlach op 't gezicht, dat een geheel andere uitdruk-
king dan anders had. Waaraan dit te merken was? Haar huidskleur?
Maar Clara bedekte haar gele huidskleur onder veel schmink. Ze lachte
gedwongen, haar loop was onzeker, en toen ze bij ons tafeltje aankwam,
merkte ik dat haar handen trilden en de klepel in haar hals onregelmatig
sloeg. Jacques V. was door zijn geld vermenigvuldigd met zijn goedheid,
een geboren beschermer. Hij legde zijn arm om de lichtekooi en vroeg
haar: 'Kind, wat is er met jou gebeurd?' Clara grinnikte als een gekkin.
Ze had een gebeurtenis beleefd die haar te boven ging en zei vreemd en
luchtig: 'Ze hebben me willen vermoorden.' Toen viel haar hoofd op de
schouder van Jacques V. en ze schreide. Ik weet zeker dat ze haar hoofd
niet opzettelijk op de schouder van de rijkste der tafelvrienden heeft ge-
legd en dat ze niet huilen wilde.

Ruben richtte zijn blik op Clara en bood haar een cigaret aan, terwijl
hij zich afvroeg of hij nu tot haar zou zeggen: 'Weet je nog van die
avond toen ze je wilden vermoorden?' Maar hij gevoelde dat Clara hem
niet zou begrijpen. De herinnering was in haar verdwenen. Ze had de
tragiek van haar beroep nooit begrepen, het gevaar dat het meebracht
nooit onder ogen gezien en ze zou nooit, gelijk haar zuster tot een jonge
man die Sarah eerbiedig groette, gezegd hebben: 'Waarom ben je zo
beleefd tegen me? Ik ben toch maar een gewone hoer!' En toch is ze in
je aanwezig, Clara, die grote gebeurtenis. Sindsdien ben je zo bang voor
de dóód geworden. Je bent op meer dan normale wijze bang voor de dood
en verzot op het leven. Als jij, gelijk die historische lichtekooi, Madame
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du Barry, naar het schavot gevoerd ware, zou je ook je waardigheid
verloren hebben en krankzinnig hebben gegild.
Mijnheer François bezocht even geregeld het Wienercafé, de Kuil en de
koffiehuizen van het Rembrandtsplein als de musicus met de knijp-
lorgnet en de dichter-taalkundige met de grote bloem. Hij was lange tijd
in Parijs kappersbediende geweest en later kappers-patroon in den Haag.
François was een zeer elegant oud heertje, maar stuitend vulgair. Zijn
Nederlands was enigszins verfranst, vooral van tongval, maar met zijn
Haags-Parijse stemmetje sprak hij de grofste schooljongens-woorden,
welke bij zijn leeftijd niet pasten. Zijn haar was grijs geworden maar
even dik als in zijn jeugd. Boven de lippen droeg hij een gedraaid zacht-
grijs snorretje. Mijnheer François ging zowel met de prostituées als met
de kunstenaars en kunstenaars-vrienden om, wier gesprekken hij op-
luisterde met guitig er tussengeworpen schunnigheden, die in 't geheel
niet op 't gesprek aansloten.
Op een middag heeft hij je mee uit eten genomen en die avond bevond
je je met hem in een hotel-kamer. Je schouder draagt een litteken van
zijn roofvogel-nagels. Op één van de minuten van het gewone uur raakte
het uiterlijk deftige heertje buiten zich zelve. Hoeveel jaren had hij niet
voorzichtig geleefd. Niemand kende zijn eigenlijke aard en verlangens.
Rechtbank noch politie wisten zijn naam. Er school in Mijnheer François •
niets verdachts, hij betaalde sinds lange jaren geregeld zijn hospita en
zijn belastingen. Het heertje dat als men aan zijn tafel in 'Het Gulden
Hert' te luid sprak, met een vriendelijk glimlachje de vinger op de mond
legde en als hij iets kwaads wilde vertellen over een andere bezoeker, zijn
stuitend burgerlijke waarschuwing 'st ... de muren hebben oren' ten
beste gaf, begon plotseling te schreeuwen.
Je ogen, toch al groot, verbreedden zich in hun kassen. Je was hier niet
op voorbereid, Clara, en het moge een wonder heten datje toen niet uit
het raam bent gesprongen. 'Nu liefste Clara, zal ik je naar de andere
wereld helpen.' De paarswitte, dorre handjes van Mijnheer François, met
de gereinigde valken-nagels, grepen je in de hals om je te smoren, waar-
om, dat wist je niet. Je zag alleen de eenzame dood voor je en het verlies
van het gezellige leven. Je trappelde met de voeten, duwde je knieën
tegen zijn buik, maar al waren jullie beiden maar vogeltjes, hij was de
gaai en jij de lijster. In een miniatuurgevecht kan ook de dood volgen.
Zonder het te beseffen heb je je luxueuse vingers op zijn ogen kun~en
zetten. Jouw druk op die ogen werd nog zwaarder dan die van zijn
vingers omje hals. Hij moest je los laten en rolde van het bed als een rond
satijnen kussen. 'Het was maar een spelletje, een spelletje,' prevelde hij.
Je kleedde je vlug aan en liep weg, boordevol van die gebeurtenis.
Je glimlacht maar Clara, je rookt je sigaret, drinkt je koffie en het moet
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toch ergens inje aanwezig zijn, die moordaanslag van Mijnheer François.
Vanaf je vroegste kinderjaren ben je bang voor de dood geweest, maar
sinds die gebeurtenis isje doodsangst vermenigvuldigd met het besef van
de grote mogelijkheid van het onmiddellijk-op-handen-zijn van de dood.

VII. B R USSE L

Over één onderwerp kon Ruben Clara zeer makkelijk aan het spreken
krijgen: Brussel. Haar Brusselse tijd beschouwde ze als het middelpunt
van haar leven. Die tijd viel samen met haar liaison met Jacques V. De
avond toen Clara zo hulpeloos - van streek, in de Rembrandtskuil was
aangeland, werd beslissend voor Jacques V. Hij was wél zeer verbonden
met de Verzonken Wereld en de Hebreeuwse lichtekooi wekte familie-
gevoelens in hem op. Jacques V. was verre van een kwezel en wars van
moraliseren. Het is nooit bij hem opgekomen van Clara een fatsoenlijke
vrouw, men voegde daaraan toe een fatsoenlijke getrouwde vrouw, te
willen maken. Maar een dochter van zijn stam die zonder bescherming
was, ging hem aan 't hart. Ze mocht niet blootgesteld blijven aan de
ruwheden der vrije circulatie, aan de bonkigheid van de prostitie van
dag tot dag. Reeds die nacht nam hij haar mee naar zijn vrijgezellen-
kamer en met cen innerlijk gebaar van berusting zei hij tot zichzelf dat
hij Clara zijn vrijheid ging offeren. Daar hij haar zeer lief kreeg bewees
hij zich zelf later dat het ook de moeite waard geweest was.
Eens wandelde Ruben met zijn moeder over de Weteringsschans, toen
JacquesV. gearmd met de lichtekooi langs hen kwamen. Ruben nam diep
zijn hoed af, waarna zijn moeder hem toevoegde: 'Je zou me een genoe-
gen doen Jacques V. niet te groeten als hij met die vrouw is. Je hoeft ze
toch niet te zien.'
Zo werd Clara opgeheven uit haar toestand van ronddwarrelende prosti-
tuée en voor goed verheven tot een demi-mondaine, n.l. een dame, met
wie wel mannen 'van een zekere betekenis gaarne omgaan maar geen
deugdzame vrouwen.

'Laten we aan 't venster gaan zitten Clara, het is vandaag eindelijk
mooi weer en de zon brandt op de gulden randjes van de bladeren der
kastanjebomen. '
Clara knikte instemmend en veranderde van plaats om Ruben ter wille
te zijn.
Toen waagde hij het en vroeg haar: 'Herinner je je Jacques V. nog?' Ze
keek plotseling op en scheen te schrikken. 'Ja,' antwoordde ze kortweg
.en zweeg.
'J ullie hebt samen in Brussel een goede tijd gehad?'
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'Men leeft er beter dan hier,' zei Clara.
En weer herrees voor Ruben een tijdsbeeld dat al voorbij was, vóórdat
zijn wereld werd verzwolgen. Het was een zekere afstraling van Parijs
op Brussel en van Brussel en Parijs op Amsterdam. In die afstraling leef-
den Jacques V. en Clara, eerst op deWeteringsschans en daarna in een der
nu wat vergane huizen, die eens de weelde van tijd en stad gevangen
hielden, in een der huizen tussen Frederiksplein en Sarphatistraat. Toen
leken ze zo mooi en nu zo kinderachtig.
Jacques V. was een zoon van rijken huize, zijn vader had in de diamant-
industrie fortuin gemaakt. Hij leefde meer of minder in twee werelden,
in die der 'Heilige Gemeente Amsterdam' of zoals het in 't Hebreeuws
luidde 'ha-kehila-ha-kedosja Amsterdam' en in de wereld van letter-
kundigen, tonelisten, en schilders van zijn tijd.
'Wat heeft hij bij je gevonden, Clara?' vroeg haar Ruben in zieh zelve.
Behaaglijkheid! Je kende meer of minder de wereld waarin hij verkeerde
en je was van zijn stam, bezat, al wist je 't niet, dat eeuwenlange pano-
rama van moeilijk maar menselijk leven en meeleven dat de geschiedenis
erin had gelegd. Hij kon je niet overal meenemen. Hij verkeerde in
burger-families. Ze vroegen de rijke, onderhoudende en gulle man graag
te gast. Maar de Hebreeuwse lichtekooi werd niet mee uitgenodigd.
Jammer, zei men dat hij zich verslingerd heeft aan die meid van K., je
weet wel, die zwarte!' Dat zei men in de gegoede families der verzwolgen
wereld. Jij belette hem naar die families der behoorlijke maatschappelijke
mensen te gaan. Niet dat je je beledigd voelde of jaloers was. Maar je
zei hem: 'Ik verveel me zo, als jij er niet bent, ik voel me dan zo alleen.'
En dan aaide hij je over de blauw-zijden mouwen van je zwart-fluwelen
japon. Hij was wat overgevoelig als het jou betrof, alsof je veel geleden
had en de maatschappij je onrecht had aangedaan. Hij kon zo lang in je
welwillende, diep-zwarte ogen kijken, die een lichte neiging naar het
basedowse hadden, zo groot waren ze. Zonder het je te zeggen, had hij
je lief als een zuster en een minnares tegelijkertijd, en vond je voornaam
ondanks je ordinaire afkomst, je gemeen beroep van vroeger en de ordi-
naire kanten van je aard en uitspraak. Als bewaarster, als deposito-
houdster van wat 'geschiedenis' heb je ook iets voornaams.
Toen ben je met Jacques V. naar Brussel getrokken.-Je was aan hem
gehecht, waakte over zijn plezier en zorgde voor zijn toilet. In niets ver-
schilde jij van een getrouwde vrouw, behalve dat je voor veel mannen te
verkrijgen was, zonder dat je daar iets verwonderlijks in vond. Want je
was, door een merkwaardige karakter-paradox tegelijkertijd onverander-
lijk-staag en verplaatsbaar als een voorwerp. Je hebt met Jacques V. in
Hotel Métropole op de Place de Brouckère gewoond. Was 't niet twee
jaar? Métropole en de Place de Brouckère, dieje aanbeden hebt en die
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je herinnering ten dele vullen, weten van jou niets meer af. Jullie be-
woonden twee kamers in dit grote hotel. Des ochtends nam je met
Jacques V. op het terras voor het hotel plaats en des middags dronkje er
thee in de lounge. Jacques V. liet je wat les in het Frans geven en daarom
zei je nu nog tegen me: 'Spreek eens wat Frans. Ik ben veel vergeten.
Maar't leert weer gauw aan, zeggen ze.' En daarom dweep je met Frans,
omdat je beste tijd in die taal gekleed was enje door Jacques V. geleefd
hebt, op de as Parijs-Brussel-Amsterdam, de cultuur-as van zijn jaren en
zijn kring. In je besloten ligt de herinnering aan veel Brusselse rust en
aan een gebeurtenis die je niet bij machte was uit te werken noch te be-
seffen. Ik zou als een Freudiaans psychiater je dromen willen kennen,
Clara. Je bent een eenvoudige vrouw. Maar je dromen zullen wel even
fantasie-vol zijn als die van Giraudoux bij voorbeeld. Het is vreemd om
te bedenken dat niemand en ookje zelf niet, je dromen ooit zal kennen.
'Droom je weleens Clara?' vroeg Ruben toen hardop.
'Wat een vreemde vraag!'
'Ik dacht er juist aan. Droom je wel eens?'
'Niet veel, geloof ik.'
'En als je droomt?'
'Ik droom wel eens van Brussel.'
Ze bedroomde de vergleden tiJd, meer dan de verzwolgen wereld, of wilde de
lichtekooi de ondergang van de verzwolgen wereld uitsluiten omdat ze
'nare dingen' schuwde en de lichamen der om haar heen vergaste en
veraste mensen en der dood-geslagen mensen haar waardigheid in de
war brachten?
Jacques V. heeft ook begrepen dat Clara rijker was dan haar conversatie.
Hij trachtte haar eenvoud te naderen. 'Wil je nog een port?' vroeg hij
haar bijvoorbeeld. En dan keken ze samen naar het verkeer te Brussel en hij
zag hoe het verkeer van Brussel Place de Brouckère 191 I in haar vergleed.
In het midden stond de fontein met de scherp getrokken panters, alle
degens naar buiten. Koetsjes in 't blinkend zwart rolden nog voorbij en
duwden hun voort-kletterende paarden, die hun 't eerste stoo1je gegeven
hadden, verder op. Ook waren er al glanzende auto's, zelf deftige heren
in 't zwart met een grote monocle voor 't oog, wier carosserie arrogant
recht op hun zitvlak stond. Er liepen mensen op en aan, veel vreemde-
lingen, ook Amsterdammers en Clara's conversatie muntte er in uit door
ze te noemen. Daar heb je de V. Daar heb je Karel Z. Zoals een geoefen-
de getrouwde vrouw kende Clara de kennissen en vrienden van Jacques
V. en stelde belang in hen. 'Daar heb je Karel Z. Hij is voor een paar
dagen in Brussel, hoor ik. Zijn vrouw is thuis gebleven. Daar is Lex K.
Hij is nu voor goed aan 't toneel gegaan.'
l\!Iaar voorjou Clara, was zo'n uiterlijke gestalte +naam +verblijfplaats +
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broodwinning af en vol. Geamuseerd nam je hun gaan en komen waar.
Op een avond ging je naar de Muntschouwburg: Théatre Royal de Ia
Monnaie. Je had dezelfde jonge-vrouwen gestalte van nu, een roos in je
haar, een zacht roze japon. Je was niet opvallend gekleed maar toch een
van de opvallendste vrouwen van de fauteuils d'orchestre, door de eigen-
aardige stil-zuidelijke vorm van je niet geheel gave schoonheid. De neus
wat te dik, de ogen wat erg groot. Je droeg twee diamanten sieraden.
Jacques V. stamde uit een diamant-familie en kende nog vrienden in die
kringen. Gerrit Bendien, de makelaar in geslepen, was voor jou op zoek
gegàan en heeft Jacques V. die stille diamanten-hanger en dat sidderend
fonkelende armband-slangetje bezorgd, in Parijs gezet. Gerrit Bendien
was die avond zelfin Brussel. Hoe moeilijk is het een man als deze Gerrit
Bendien, wat zijn maatschappelijke kringloop betreft, te bepalen. Hij
was een der grootste makelaars in geslepen, leefde zeer werelds, maar dit
betekende niet dat hij in patriciërskringen verkeerde of dat zijn mode in
Amsterdam de toon aangaf zoals dit in Parijs een edelman uit 't geslacht
van Talleyrand, een Boni de Castellane deed. Hij gaf de toon aan voor
minder chieke en zwierige, rijke maar nog dichter op hun arme afkomst
hokkende mensen uit zijn eigen groep, diamantmensen. De kringen
waarin hij verkeerde, leken de oningewijden groter dan ze waren. Hij
verkeerde met juweliers, enkele mondaine boemelaars en veel toneel-
artisten. In het algemeen was er weinig verkeer tussen het Nederlandse
patriciaat en het Nederlandse Hebreeuwerdom, zelfs wanneer dit uiterst
werelds leefde. Mannen als Jacques V. of Gerrit Bendien voelden geen
behoefte om in 't ware patriciaat van Amsterdam of Den Haag vaste
voet te krijgen - en waren tevreden in hun eigen sociale sfeer.
Er waren die avond tijdens de voorstelling van 'La Juive' in de Monnaie
meerdere kennissen van Jacques V. Sommigen groetten hem met de ogen
en wendden hun blik daarna af om Clara niet te zien. Chai Melhado en
zijn vrouw accepteerden het gehele paar en bogen, twee, drie maal
lachend naar Jacques en Clara vanaf hun plaats op de hoge stoeltjes van
de donkere benedenloge ...

Ruben merkte op, dat het orchestje van 'Het Gulden Hert' het zich die
middag niet te druk maakte. 'Er is ook zo weinig volk,' antwoordde Clara
vergoeilijkend. 'Het is de moeite niet waard.'
Ruben keek haar weer aan en ging met iets uit 'haar ogen weg, als een
eekhoorn die in 't bos een paar eikels neemt en over de boomstam naar
't nest omhoog holt.
Jacques V., Gerrit Bendien, Chai Melhado en diens vrouw, Andries
Präger, mijn God, waar zijn ze! Een los gelid verbond de Vergleden tiJd aan de
Verzwolgen wereld. Veel van die mensen, volwassen toen hij kind was,
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Gerrit Bendien, Melhado, Präger, Ari Zodij en A en B en C, waren in
hun eigen tijdsdroom en tijdsbeeld gestorven met nog even voor het ziek-
bed een bekoorde blik gericht op lijst-verguldsel en rode-stoeI-bekleding.
Hun kinderen echter behoorden tot de verzwolgen wereld. De dood had
hen nog niet bewoond, toen ze er al in waren gevallen. Heel enkele ver-
tegenwoordigers van de vergleden tijdl hadden te lang doorgeleefd en
waren in de wereld terecht gekomen, die verzwolgen werd. Meyer de
Leeuw bijvoorbeeld, een man uit de kring van Jacques V., behoorde tot
hen. Hij had geen kinderen. Hij bezocht dezelfde theaters en cafés als
Jacques V. Als juwelier had hij fortuin gemaakt. Hij wilde niet onder-
worpen blijven aan het risico der schommelende diamantmarkt, trok zich
uit zaken en vestigde zich te Brussel. Hij was het, een andere, vriendelijke
vrijgezel, die Clara wel wil kennen. In de pauze voegàe hij zich bij
Jacques V. Ze zaten in de groene koffiezaal van de Muntschouwburg
tegenover het witte borstbeeld van een componist. Een jonge vrouw trad
langs hen. Er is een inzameling voor het steunfonds van oude vocale
artisten, zangeressen verkopen rozen. Meyer de Leemv)acht innemend,
zich bewust dat zijn verdienste alleen in zijn geld en in zijn vriendelijk-
heid steekt. Hij is niet jong en niet mooi. Hij koopt rozen en biedt ze
Clara aan.
Hij had geen kinderen en was in 1940 het harde leven zeer ontwend. Door
panische vrees ontworteld, vluchtte hij van Brussel naar Amsterdam
terug.
Hoe moeizaam klimt de oude man van de vergleden tijd in de afdrijf-
wagon. Verslapt tot dieren-dofheid, vervallen door ellende en ouderdom,
strompelt hij in de ruimten des doods van de verzwolgen wereld.
'Zeg Clara, herinner jij je Meyer de Leeuw nog?'
Een lach. 'Waar haal jij dàt toch vandaan? Die was toch veel ouder dan
jij. Natuurlijk herinner ik me Meyer de Leeuw. Hij was in zijn dagen een
groot juwelier. Is hij niet bevriend geweest met Sophie de V., de actrice?'
Ruben wilde zich met Clara maar niet over Meyer's dood en de gaskamers
van Auschwitz onderhouden, want de lichtekooi troonde hier in
'Gulden Hert' om te vergeten en te doen vergeten. Het was haar wil de
tijd van 1940-1945 uit te wissen en het te doen voorkomen of alleen die
van 1908-1930 had bestaan. De kedasjot der Hebreeuwse oudheid deden dienst
aan die ruwe altaren om liifde te schenken en niet om tranen te drogen.
Ruben ging daarom maar weer met een van Clara's vriendelijke blikken,
een blik als een paarsig viooltje, terug naar de uitvoering van Fromental
Halévy's opéra 'La Juive' in de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel

1 De 'verloren tijd' noemdc hem Marcel Proust, maar de verloren tijd is subjectief en de
vergleden tijd is objectief en reeds ccn historisch feit, geen herinneringsfeit van een
levcnde enkeling.
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in het jaar I9I1. Gerrit Bendien, de makelaar in geslepen, zelf als 'ge-
slepen' in rok met wit piqué-vest en 'gezet' in de glans van zijn plat zwart
haar, bracht een oude vriend mee, Andries Präger, die tot de bekenden
van Jacques V. behoorde. Präger meende dat hij als artiest onbeschoft
mocht zijn en zei tot Jacques V.: 'Je hebt je een mooie vrouw uitgezocht,
ouwe jongen', en keek toen Clara op een geheel andere wijze aan dan
Jacques V. De stoel naast de twee Amsterdammers was onbezet en An-
dries Präger nam onuitgenodigd naast hen plaats.
Hij voelde zich verheven boven Jacques V., die in zekere zin een 'dilet-
tant' was, terwijl Andries Präger juist in die dagen door zijn kring als
een echt kunstenaar werd gehuldigd. Hij voelde zich vrij van het morele
Hebreeuwerdom, beschouwde zijn verlangens als rechten, omdat de
Westerse wereld hem geleerd had dat dit een artiest goed staat en toe-
komt. Hij overdreef zelfs wel wat, zoals er in Heine's immoralisme mis-
schien wat overdrijving, namaak en bruskering-van-'t-oud-morele van
zijn stam, stak.
Clara voelde zich gevleid dat Andries hardop haar schoonheid prees. Ze
was te ongevormd om het ordinaire hierin te beseffen, te veel prostituée
om te bemerken dat Präger, vergeleken met Jacques V. vulgair was.
'Vind jij dat mooi?' vroeg Andries Präger. 'Ik niet. LaJuive! Ouderwets!
Geef mij maar Wagner. Waar logeren jullie?'
'In Métropole.'
'Ik in Centra!: Ik kom jullie morgen opzoeken. Dag mevrouw, wat hebt
u een mooi gezicht voor een schilder. Ik moet beslist uw portret eens
maken.'

Weer verstoutte hij zich en vroeg zijn vriendin: 'Jacques V. leeft toch
nog?'
'Wat vraagje veel. Hoe luistert men niet liever naar de muziek of kijkt naar
buiten. Er gaan daar vele mooie vrouwen langs en ze zijn jonger dan ik.'
'Ben je boos dat ik dat vraag?'
'J e mag alles vragen wat je wilt. Ben ik dan streng?'
'Leeft hij nog?'
'Ja.'
Ruben stelde nog die avond diezelfde vraag aan Dr Boasson, een chirurg,
die.ook ontkomen was aan Hitlers uitroeiing.
'Weet jij of Jacques V. nog leeft?'
'Die leeft nog als een overblijfsel uit een vroegere tijd. Hij is trouw ge-
bleven aan zijn sous-vest.'
'Waar woont hij?'
'In Amsterdam zelf, op een kamer in 't Amstelhötel.'
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Dagelijks verkeerde Präger met Jacques V. en met jou, Clara. Hij voelde
zich verheven boven de opmerkingen over kunst vanJacques en kwam om
jou en verborg dit niet. In Jacques V.'s gezelschap nam hijje arm, spottend
triomphantelijk, en nadat hij een paar weken als hij kwam of weg ging
je hand gekust had, deed hij dit je wang. Zo toonde hij Jacques V. het
recht van de kunstenaar, die jouw schoonheid beter zag dan Jacques en
van de socialist die de rijke vrijgezel met wie hij omging en van wie hij veel
aannam, ietwat moest verachten om met :t;ichzelf in het reine te komen.
Jij liet dit gebeuren, want je had voor Andries Präger een zwak en ik voel
dat je dit gehouden hebt voor zijn nagedachtenis.
'Men heeft me verteld dat je vroeger de schilder Andries Präger goed ge-
kend hebt Clara. Ik interesseer me voor hem!'
Ze schrok en keek van hem weg.
'Präger heb ik goed gekend. Hij was een heel groot artiest. Hij is niet be-
roemd genoeg geworden.'
Clara zweeg en dacht aan die minnaar bij wie ze naar haar eigen mening
echt gehoord had, door de hemelse voorzienigheid voor haar uitgezocht.

En toen Jacques V. op een middag zijn kamer binnenkwam lagjij naakt
over het aangekleed de lichaam van de schilder. Inje beroep was het een
dagelijkse, onbetekenende gebeurtenis, maar in je verhouding tot je
vriend een breuk onverwachter dan Dalila's verraad. Want je hebt meer
als zijn vrouw dan als zijn maîtres met hem samengeleefd. Het tafereel
kreeg door Prägers onbeschaamde spot nog een komische tint als een
scène uit een stukje van Courteline. 'Ik wilde haar eens als 'naakt' schil-
deren, Jacques. Nu heb ik me van te voren overtuigd of ze de moeite
waard is. Ze is het.'
Ruben wist dat het beeld van de gebroken Jacques V. Clara zeer helder
voor ogen stond. 'Of je er onder geleden hebt, dat weet ik niet, maar het
heeftje diep geschokt. Watje toen zag behoort tot de paar schrikbeelden
die je tamme ziel bewonen. Een zeer bloedige scène werd het niet en ook
geen luidruchtige. Jacques V. was inderdaad gebroken, niet in de zin
dat hij zich het leven zou kunnen benemen, een schot op de schilder of
Clara zou lossen of een jaar van wilde wanhoop voorzag. Zijn wereld viel
in tweeën. Hij had in de fatsoenlijke burgerlijke Joodse wereld geleefd en
in de wereldse artistieke van het Amsterdam van zijn tijd. Deze liet los,
viel af, viel stuk door het verraad. Hoe was het mogelijk dat Andries
Präger en Clara dit wilden, dit bedreven? Ze hadden weg kunnen gaan,
maar niet in zijn bestaan moeten blijven parasiteren alsof hij slechts
Clara's mainteneur was.
Jacques V. schreeuwde niet en huilde niet. Hij zat maar met de handen
tussen de knieën en gebogen hoofd, terwijl jij je aankleedde.
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'Nu, en wat nu?' vroeg Andries Präger, een beetje beduusd, daar een
wereldse veertiger in een Jobshouding te zien.
'Je deed beter haar met rust te laten,' bracht Jacques V. er uit, met
kleurloze stem. 'Om harent wille!'
'Ik heb haar meer nodig dan jij,' zei Andries. 'En bovendien, ik zie haar
beter dan jij,' voegde hij er nog pronkerig aan toe. Hierop maakte
Jacques V. een gebaar met de hand en was niet in staat noch naar de
schilder noch naar zijn vriendin te kijken.
Hij zag pas op toen hij jouw zwartfluwelen japon door zijn wazige ogen
in de deuropening bemerkte, Clara, enje die vreemde brutaal en onnozel
aandoende woorden hoorde zeggen:
'Hij wil dat ik met hem mee ga, Jacques!' ...
'Sprak je?' vroeg Clara en Ruben bemerkte tot zijn schrik dat hij zich
zo in dit beeld verdiept had dat hij schijnbaar een paar woorden van de
laatste zin hàrdop had uitgesproken.

Wordt vervolgd.
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Amerikaanse diplomatie
De wereld is opgeschrikt door een paar voorvallen, waarbij Amerikaanse
diplomaten wel bijzonder. .. ondiplomatiek zijn opgetreden.
Het ene geval speelde zich af in Griekenland. De Amerikaanse ambassa-
deur, die allerminst den Grieken een Griek is, bemoeide zich hier met een
zo typisch nationaal vraagstuk als het Griekse kiesstelsel. Dit was zelfs het
Griekse Koninklijk Huis te gortig, zodat in eer van onze persorganen in
alle ernst de vraag werd gesteld, wie zou moeten aftreden: de Ambassa-
deur of... de Koning!
Het andere geval betreft Indonesië. Naar het schijnt tegen het advies van
het State Department heeft Ambassadeur Cochran aan Indonesië mili-
taire hulp opgedrongen, hetgeen volgens de bepalingen van de Mutual
Security Act voorwaarden impliceert die een loslaten van de Indonesische
neutraliteitspolitiek zouden betekenen. Het gevolg was: de val van het
Indonesisch kabinet. Op het moment dat wij dit schrijven schijnt de kans
groot dat het nieuw gevormde Ministerie de overeenkomst inzake hulp-
verlening zal annuleren.
Het is trouwens niet de eerste maal; dat de kolos Mr. Cochran op de tenen
van vele Indonesiërs is gaan staan. Het verhaal gaat - wij hebben de
juistheid niet kunnen controleren - dat hij het op de Indonesische onaf-
hankelijkheidsdag heeft gepresteerd naast de President te blijven staan
toen deze in het Paleis de gebruikelijke gelukwensen in ontvangst nam.
En een onzer medewerkers werd de dag van zijn aankomst in Indonesië
door een hem volkomen onbekende Indonesiër een grote slee gewezen
met de woorden: daar heb je onze President. 'Is dit de wagen van
Sukarno ?', vroeg de nieuweling in zijn onschuld. 'Nee, van Cochran', was
het antwoord.
Onze Nederlandse bestuursambtenaren in het voormalig Nederlands-
Indië hadden door een langjarige ervaring geleerd, diplomaten te zijn.
De nieuwbakken Amerikaanse diplomaten daarentegen gedragen zich,
alsof zij Gouverneurs waren.
Maar misschien moeten wij ons daarover verheugen ...

Nederlandse vrijwilligers ...
Een paar opzienbarende ontvluchtingen van Nederlanders hebben de
duistere praktijken van het Franse Vreemdelingenlegioen aan het licht
gebracht. Wij weten nu, ho.eDuitse onderofficieren te werk gaan bij het
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ronselen van van huis weggelopen, vaak nog minderjarige, jongelui; wij
weten hoe zij, misbruik makend van hun geldnood, dronkenschap of mis-
stappen in het eigen land, hen een contract laten tekenen ... een contract
waarvan de tekst met een vloeiblad wordt bedekt zodat het slachtoffer
vaak niet eens weet waartoe hij zich verbindt. Wij weten nu ook, dat 80%
van de manschappen en onderofficieren van het legioen Duitsers zijn;
wij kennen de uitgezocht wrede, in de sfeer van SA en SS thuisbehorende
disciplinaire straffen, die met klinkende namen als 'Kopf Américain' of
'Flott machen" worden aangeduid en die het laatste greintje geestelijke
weerstand uit de legionnaires ranselen. En wij weten ook, dat de slacht-
offers, behoudens een héél enkele uitzonderlijk gelukkige als die paar
landgenoten, geen schijn van kans hebben aan hun noodlot te ontsnap-
pen: naar Vietnam te worden gevoerd en waarschijnlijk nooit meer terug
te keren ... tenzij als lichamelijk of moreel wrak.
Maar wij weten nu ook, dat er nog vrij wat Nederlandse jongelui, waar-
van sommigen nog onder ouderlijke macht of voogdij staan, veroordeeld
zijn de hel in Noord-Afrika en Indo-China tot het einde toe door te
maken. Wij weten ook, dat ons l\1inisterie van Buitenlandse Zaken, dat
naar het schijnt nu een protest tegen het ronselen van minderjarigen
heeft ingediend, toch geen kans ziet, de reeds naar Vietnam vertrokken
jongelui naar Nederland terug te krijgen, en dat de autoriteiten de onge-
ruste ouders maar aanraden, erin te berusten en dit alles, met inbegrip
van de oorlog in Vietnam, als een leerzame ervaring voor hun jongen te
beschouwen, die er wat karakter betreft op vooruit zal gaan ...
En wij kunnen ook weten, dat zolang de werkloosheid in ons land toe-
neemt, met haar nasleep van demoralisatie van de jeugd, nog menige
Nederlandse 'vrijwilliger' zich door de Duitse ronselaars zal laten strik-
ken ...

... en Chinese vrijwilligers
De Amerikaanse Staatssecretaris van Defensie Lovett vond het nodig de
aandacht van de wereld te vestigen op de aanwezigheid van vreemde
troepen in Vietnam.
Heeft hij hiermee steun willen toezeggen aan de slachtoffers van de mo-
derne mensenroof ten behoeve van het Franse Vreemdelingenlegioen?
Nee.
Heeft hij de Franse regering er op willen wijzen, dat het inzetten van
Duitse troepen,'die opgegroeid zijn met SS-praktijken, de Franse politiek
in de ogen van de Aziaten en Noord-Afrikanen, waartegen zij strijden,
geen goed zal doen? 0 nee.
Mr. Lovett had het helemaal niet over het Vreemdelingenlegioen. Hij
doelde op Chinezen, die aan de zijde van de Vietminh zouden vechten.
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Waarom had hij het over het ene wel en over het andere niet? Wij kun-
nen hier maar één verklaring voor vinden - maar dat is er ook een, die
ons de schrik om het hart doet slaan. Is het soms de bedoeling om, als het
in Korea tot een wapenstilstand mocht komen, alvast het terrein te effe-
nen voor een interventie in Indo-Chine, gesteund door het gezag van de
Verenigde Naties en gegrond op 'Chinese agressie'?
Gelukkig schijnt de Franse regering op dit ogenblik voor zulk een inter-
ventie niet te voelen ... misschien omdat zij nog hoopt op onderhande-
lingen met Ho Chi-Minh. Zij liet dan ook prompt weten, dat de deel-
name van Chinezen zich beperkte tot een aantal instructeurs en techni-
ci ... hetgeen tussen haakjes heel wat minder om het lijf heeft dan de deel-
name van een voor 80% uit Duitsers bestaand Vreemdelingenlegioen
aan Franse zijde.
Wij noemden de Franse reactie gelukkig. Niet alleen omdat daarmee de
kans, dat een nieuw deel van Azië in vuur en vlam zal worden gezet,
weer voor een tijdje van de baan schijnt. Maar ook omdat wij anders mis-
schien nog het schouwspel zouden beleven dat het grotendeels uit SS-ers
bestaand vreemdelingenlegioen godbetert nog de eer te beurt zou vallen
voortaan te strijden in naam van de Verenigde Naties ... en dus mede in
naam van ons allen.

Vergissen is menselijk
Vergissen is toch zó menselijk, tegenwoordig! Men vergist zich gemakke-
lijk in de hoeveelheid brood die men bij de margarine nuttigen kan, in
de hoeveelheid papier die men kan betalen om een redelijke mening in
druk te verbreiden, in de hoeveelheid wapenen waarmee men de cultuur
kan pantseren.
Maar ik heb mij toch nog nooit zo vergist als onlangs, in mijn boven-
buurman. Deze woont al twintig jaar boven mij, en ik niet minder lang
beneden hem. Rekent u zelf maar uit, dat is toch veertig jaar. En nu hij
voor een sociologische rassenstudie naar de Verenigde Staten zou rei-
zen, ontpopt hij zich plotseling als een monster, een Untermensch, een
onder-buurman om zo te zeggen. Hij is door het Departement-in-alle-
staten gesignaleerd als een kryptocommunist en al die jaren heeft hij
vlak boven mij communistische kryptogrammen zitten schrijven. Ik moet
er niet aan denken, zo'n lage kryptogaam van Moskou recht boven mijn
theetafel. Dank zij Mac Arthur en Me. Carthy en Micky Messer is de hele
micmac eindelijk aan het licht gekomen. De Dutch Safety-Only-Service,
afdeling one-hour-cleaning, heeft er de brede schouders onder gezet. In
no time was hij de Harry Peel. Iedere dag ging hij met lijn twee naar de
stad. Daf was al verdacht, want daar had hij zijn bureau. Binnen twee
dagen hadden zij hem flagrant betrapt. Dat ging heel eenvoudig in-zijn

252



KORT BESTEK

werk. Een liaison-officer van de Cleaning stelde zich met zijn secretaresse
verdekt op in de telefooncel naast het tramhuisje. En jawel, hij lièt zijn
lucifers wel op de bank liggen. Hij keerde zelfs op zijn vuige schreden te-
rug om ze te halen. Maar toen was de zaak al geklierd. Hij kon er niet
onderuit. Er werden drie pamfletten van De derde weg op hem bevon-
den, en van de derde weg komt de vierde, als je daar eenmaal aan be-
gint. Wat zei Dassen in de Kamer tegen Drees? En wat zei Drees tegen
Dassen? Dat is allemaal maar slappe thee. Je kan niet genoeg ingrijpen.
De kracht van een S.O.S. in de Nederlandse staat is de radicale ingreep.
Nothing rotten in the State of Netherlands, als je er maar gauw genoeg
bij ben. Dacht U dat de heren van de Service zich soms ook wel eens kon-
den vergissen? Uitgesloten. Vergissen is immers menselijk. Ik ben dank-
baar als ik eraan denk dat mijn bovenbuurman nu eindelijk gecanceleerd
is. Maar mijn bloeddruk stijgt iedere keer als ik denk aan al die andere
nog verborgen buurmannen, boven en onder ons, en ik denk vaak aan
hen, dus U kunt nagaan in welk een toestand ik verkeer. En als ik er dan
aan denk, dat wij al die jaren samen de Groene gelezen hebben. Mijn
bovenbuurman en ik ! !
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Dr G. J. HELD, De Papoea, cultuurimprovisa-
tOl, N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, 's Gra-
venhage/Bandung, 1951.
Dr H. TH. CHABOT,Verwantschap, stand en
sexe in Zuid-Celebes, dissertatie Djakarta,
J. B.Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V.,
Groningen/Djakarta, 1950.
Prof."Dr J.J. FAHRENFoRT,India. Land van
Hindoes en Mohammedanen, Terra biblio-
theek, J. A. Boom en Zoon, Uitgevers,
Meppel, 1950.

Men kan zich moeilijk een groter verschil
in karakter voorstellen dan dat tussen de
studies van de beide docenten der Univer-
siteit van Djakarta enerzijds en het boek
van de Amsterdamse hoogleraar ander-
zijds. En toch handelen zij alle over een
"oosters" volk. En toch zijn de schrijvers
alle drie ethnologen. Het is de moeite
waard, ons op dit verschil nader te be-
zinnen.
Professor Held tracht, aan de hand van
deels door hemzelf deels door anderen ver-
richt terreinonderzoek een karakteristiek
te geven van de Papoease beschaving. De
nadruk valt, in de door hem gegeven be-
scllrijving en analyse, opdeverwantschaps-
ordening en op de godsdienstige factoren.
Begrijpelijk vcor een territoir, waar de
genealogische groepen nog een overheer-
sende plaats innemen en waar godsdienst
en levenspractijk nog nauw met elkaar
verweven zijn. De schrijver gaat met grote
omzichtigheid te werk, kiest zorgvuldig de
betrouwbaarste gegevens als basis voor
zijn beschouwingen, en waakt er voor dat
zijn commentaar op de sociale instellingen
bij de Papoeas niet kan worden opgevat als
zedelijke afkeuring of goedkeuring. De
meest kenmerkende gemeenschappelijke
trek van de Papoease cultuur, aldus dr
Held, is... haar variabiliteit! De maat-
schappij wordt gekenmerkt door het ont-
breken van een strakke structuur, van een
geprononceerde levensstijl en een uitge-
werkte cultuurvorm. Nieuwe cultuurele-
menten worden gemakkelijk geadapteerd;

maar de Papoea voegt de elementen al im-
proviserend samen tot onderling variëren-
de cultuurcomplexen. Vandaar de onder-
titel van het boek: De Papoea, cultuurimpro-
visator.
Men mist in het boek een goede, duidelijke
kaart, en een litteratuurlijst. En verder
mist men er. .. de Indonesiër, die, naast de
westerse vreemdeling, toch heus ook in het
verleden tal van nieuwe cultuurelementen
aan de Papoease beschaving heeft toege-
voegd.
Nog meer dan het werk van Professor Held
berust het proefschrift van dr Chabot op
eigen terreinonderzoek. Als zodanig is het,
in de uiterst moeilijke naoorlogse jaren,
een prestatie die er wezen mag. Terwijl
het vóóroorlogse onderzoek van dr Friede-
ricy naar de standen onder de Buginezen
en Makassaren vooral betrekking had op
de hoofdenstand, hebben dr Chabot en
zijn vrouw zich gemengd onder de gewone
landbouwersbevolking. Aldus is hij erin
geslaagd een genuanceerd beeld te schets
sen van de samenleving van Zuid-Celebe-
- een beeld dat getuigt van een scherp
waarnemingsvermogen en dat dikwijls af-
wijkt van hetgeen men uit de mond van de
adathoofden pleegt te horen. Evenals Held
heeft Chabot, in het voetspoor van Marga-
ret Mead, getracht de culturele 'persoon-
lijkheidsnormen' voor beide sexen vast te
stellen; dat wil dus zeggen, na te gaan
welk mannelijk en vrouwelijk ideaal in de
desbetreffende samenleving heerst, en wel-
ke aanpassingsmiddelen er zijn voor de
individuen, die er niet in slagen zich aan
dit cultuurideaal te conformeren. Evenals
Held heeft voorts Chabot er in de eerste
plaats naar gestreefd, de structuur van de
samenleving van Zuid-Celebes via ver-
wantschapsverhoudingen te benaderen -
een methode, 'sinds Rivers door de ethno-
logen reeds algemeen als juist aanvaard'
(Chabot, blz. 4).
Is het billijk, naast deze producten van
terreinonderzoek een in de studeerkamer
totstandgekomen geschrift als India, land
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van Hindoes en Mohammedanen, te stellen? Is
het gepast, een vergelijking te maken tus-
sen voor vakgenoten geschreven ethnolo-
gische studies en een voor het algemeen
publiek bestemde landbeschrijving? Want
al is het geschreven door een ethnoloog -
veel typisch ethnologisch zal men in dr
Fahrenfort's boek niet vinden, of het moes-
ten de bijvoegsels zijn over de Todas en de
Thags. Voor het ov.erige zou men het boek
eerder moeten rekenen tot het terrein der
sociale geografie dan tot dat der ethno-
grafie.
Maar nu is het juist zo merkwaardig, dat
naast de geheel of ten dele op terrein on-
derzoek gebaseerde studies van Chabot en
Held dit niet op persoonlijke kennis van
land en volk berustende wcrk toch beslist
niet verbleekt, en evenmin een duffe stu-
deerkamerlucht verspreidt. Integendeel, in
sommige opzichten doet het zelfs levender
en reëler aan. De werken van Held en
Chabot graven beslist dieper. Maar hun
werk is tevens eenzijdiger. Is het inderdaad
mogelijk een samenleving te typeren, in
zijn totale structuur te begrijpen, door haar
vrijwel uitsluitend te benaderen vanuit
het principe der verwantschapsordening?
Voor Nieuw-Guinea moge dit nog tot op
zekere hoogte doenlijk zijn - in de samen-
leving van Zuid-Celebes is deze verwant-
schapsordening toch niet meer dan één van
de bepalende structurele factoren. Be-
hoort het economisch leven, de wijze van
voorziening in de dagelijkse behoeften, niet
evenzeer tot de essentiële componenten van
de maatschappelijke structuur? Dr Held
wijdt wel een hoofdstuk aan 'Het econo-
misch !even' - maar ook dit hoofdstuk staat
wel erg in het teken van de godsdienstige
factoren en de tradi tionele geschenkenruil-
van de eigenlijke strijd om het bestaan
krijgt men. toch nauwelijks een indruk. En
is een sociale structuur te begrijpen los van
haar historie, los van de ontwikkeling der
technische vaardigheden en economische
vormen? Held's laatste hoofdstuk heet wel
'Veranderingen' - maar de voornaamste
recente veranderingen, die welke het ge-
volg zijn van een aanraking met het wes-
ters wereldverkeer, worden toch maar zeer

terloops behandeld, en in een sfeer van al
te rozig optimisme. Heeft de met hoofd-
letters aangeduide trits 'Bestuur, Zending
en Onderneming' in de koloniale wereld
in het algemeen de heilzame werking ge-
had, die Held er voor de toekomst van
Nieuw-Guinea van verwacht (blz. 219)?
En is een methode, die tracht met enkele
woorden een cultuur, of een persoonlijk-
heidstype te karakteriseren, daarmee niet
op een gevaarlijke weg? Zijn dergelijke
karakteristieken niet vaak wat erg subjec-
tief, en afhankelijk ... van het persoonlijk-
heidstype van de onderzoeker? Held en
Chabot geven herhaaldelijk blijk dit te be-
seffen - maar het lijkt mij toch wel juist in
dit verband de vraag te stellen, ofmen met
de karakteristiek De Papoea, cultuurimprovi-
sa/or veel opschiet? Zou men niet eerder
naar oorzaken van die ongestructureerd-
heid en variabiliteit in de cultuur van
Nieuw-Guinea moeten speuren - die men
dan wellicht zou mogen zoeken in de grote
geografische spreiding en het onderling
isolement der Papoease volkjes en in het
ontbreken van een gevestigde, aan de
grond gebonden landbouwers bevolking ?
Fahrenfort's beschrijving van India en
Pakistan - want India mag thans nauwe-
lijks meer land van Mohammedanen heten -
treft juist door zijn nuchterheid, door een
zich niet van te voren vastleggen op een be-
paald theoretisch uitgangspunt, en door
het ontbreken van een eenzijdige nadruk
op bepaalde factoren. Hierdoor komen
ook economische, historische en politieke
elementen in het sociale leven tot hun
recht. In het algemeen weet Fahrenfort
voor de onderlinge samenhang der pro-
blemen wel begrip te wekken. Hij legt,
meer dan Held en Chabot, de nadruk op
de vragen, die werkelijke levensvragen zijn
voor de volkeren van wie hij spreekt. Men
zou, ook in de behandeling van de econo-
mische en sociale geschiedenis, wel eens
wat meer diepte wensen. Wij mogen de
hoop uitspreken, dat de schrijver in een
volgende druk gebruik zal kunnen maken
van A. R. Desai, Social Background of Indian
Na/ionalism; misschien kan hij dan ook aan
de Islam diepgaander beschouwingen wij-
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den, en zal hij met name de modernistische
stromingen in deze godsdienst niet veron-
achtzamen. Bij Wilfred CantweIl Smith,
Modern Islam in India, kan hij een schat van
materiaal vinden. Maar zoals het voor ons
ligt, geeft het boek toch wel inzicht in het
koloniale verleden van India en Pakistan-
en daardoor tevens in de problematiek van
heden en toekomst. W.F.W.

FOKKE SIERKSMA. Tussen twee vuren. Een
pamflet en eenessay,De Bezige Bij, 1952 [Ook
als nummer van Podium verschenen].

Sierksma is wellicht de beste essayist onder
de jongeren. Hij heeft er het schrijvers-
talent en de eruditie voor. Dit essay heeft
bovendien nog vaart gekregen, doordat
verontwaardiging hem dreef, de ver-
ontwaardiging van de man die zijn vriend
op groffe wijze aangevallen ziet. Het be-
treft het boek van Vestdijk 'De toekomst
der religie', dat het voorwerp is geweest
van onbesuisde, arrogante en begriploze
agressie. Het essay van Sierksma is tevens
een uitstekend pamflet geworden.
Het onthult een situatie die om herstel
vraagt. De theologie, die eens uit de
literatuur is verjaagd, heeft zich thans een
groter aanzien verworven dan voorheen.
Dat heeft verschillende oorzaken, maar
ook deze, dat het begrip voor de religie
is veranderd en toegenomen. Daar getuigt
O.a. Vestdijks boek van. Men zou nu onder
theologen aandacht voor dit boek mogen
verwachten, maar het is met een grauwen
een snauw als waardeloos terzij geworpen.

Dat komt omdat de theologie zich weer zo
vast in 't zadel waant, al is 't dan mis-
schien van een oud stokpaard. Zij is dog-
matisch, gebiedend, onverdraagzaam.
Een ieder die haar gebied betreedt zonder
bewijs van toegang, wordt teruggewezen.
Is hij niet bekwaam, zijn zijn gezichts-
punten niet van waarde? Er wordt nauwe-
lijks naar gevraagd. Voor Vestdijk die op
al de aanvallen geantwoord heeft, maar
voor wiens wederwoord geen bescheid
over was, is nu Sierksma in het krijt ge-
treden, een leerling van Van der Leeuw,
waarschijnlijk zijn knapste, die de kriti-
kasters compleet in hun hemd heeft gezet.
Was hij 't geheel met Vestdijk eens? Neen,
hij heeft, kundig en beknopt, zijn be-
zwaren uiteengezet, maar tevens laten
zien, wat dit boek van Vestdijk voor be-
lang heeft en wat het waard is. De kritiek,
als men ze zo noemen wil, van de profes-
soren Miskotte, De Vos, en tot Sierksma's
grote teleurstelling, ook Van der Leeuw,
wordt in een betoog dat even fel is als 'ta
tbe point', tot niets gereduceerd, voor zo-
ver Vestdijk zelf de onwaarde er niet al
van had aangetoond. Eén hooggeleerde
recensent, prof. Bleeker, heeft het boek
recht gedaan in een uitvoerige bespreking.
Het is wel curieus, dat in dit theologisch
land over een boek als van Vestdijk over
de toekomst der religie ongeveer maar één
verstandig woord door theologen gezegd
kan worden en de rimram der anderen
door een godsdienstwetenschapsman, die
men geen theoloog mag noemen, aan de
kaak gesteld moet worden. O. N.
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ANNE H. MULDER

AMSTERDAM DIE GROOTE STAD
Omvang 282 pag. Prij$geb. [S. 7S

Anne Mulders liefde voor oud-Amsterdam staat als een paal boven water en zij
kent deze goede stad op haat duimpje. In 'Amstetdam die gtoote stad' neemt ze
ons mee op een speurtocht door oud-Amsterdam, naar oude huizen, sloppen
en stegen, waarvan u en ik het bestaan nauwelijks kennen. Zij geeft ons een
beeld van handel, scheepvaart, wetenschap en. visserij. Zij vertelt ons van de
linnenkast, van porselein, van eetpartijen en drinkgelagen, van het toneel en de
literatuur dier dagen. Zij vertelt op suggestieve wijze van de Oost-Indische
Compagnie en de stichting van Batavia op de puinhopen van Jakatra. Zelfs de
walvisvaart, weer ZO in het brandpunt der publieke belangstelling, ontbreekt
niet in dit verhaal, zo rijk aan gebeurtenissen. Maar laat Anne Mulder u zelf
meenemen op een wandeling door Amsterdam in de 17e eeuwen laat zij u op
haar eigen boeiende, rake wijze vertellen van het leven onzer voorvaderen. U
zult het niet berouwen met haar mee te zijn gegaan.
'Amsterdam die groote stad' verscheen als deel III van 'Zeven eeuwen Neder-
landse levenskunst'.
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I
I
I
I
II Een stuk levende werkelijkheid verbeeld, gewoonweg, zonder
I pose, zonder bombarie ... een roman, ontwapenend door zijn

I oP,nha":~:.::~::'::.::::::=i~AGBUD
I1 Verkrijgbaar door bemiddeling van de erkende boekhandel

I i U_I_T_G_A_V_E_Q_U_E_R_I_D_O_-_S_I_N_G_E_L_2_6_2_-_AM_S_TE_RD_AM ,

i
N.V. DRUKKERIJ G. J. THiEME, ~IJMEGEN


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068

