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W. F. WERTHEIM

NACHT OVER JAVA ...

Wat reeds lang dreigde, is gebeurd. De Nederlandse Regering heeft
n~ veel wikken en wegen, een stap gedaan, die door de historie-
schrijver tenslotte toch niet anders zal kunnen worden gekenschetst
dan als een militair av.ontuur in Indonesië. De afloop van deze
- onderneming zal zelfs door de grootste diehards wel met enige
bezorgdheid en spanning worden afgewacht. Hoeveel groter zijn
bezorgdheid en spanning niet bij hen die, als wij, van oordeel zijn
dat uit deze stap op elk gebied niets dan ellende kan voortkomen;
geestelijke en morele ontreddering, een ontstellend verlies aan men-
senlevens en vernieling van de weinige in de Pacific-oorlog en
revolutie nog gespaarde economische waarden, géén beëindiging
van 'de strijd maar een eeuwigdurende guerilla, géén oplossing van
de economische moeilijkheden, fellere politieke tegenstellingen
tussen Nederlanders en Indonesiërs dan ooit te voren, de ernstigste
internationale verwikkelingen en een diepe scheuring binnen ons
eigen volk.
Wie de toekomst aldus ziet, voelt naast bezorgdheid en spanning
begrijpelijkerwijze ook machteloze woede en diepe schaamte over
het falen van het Nederlandse volk en zijn verantwoordelijke
leiders, om zijn moeilijkheden in deze historische jaren op andere
wijze op te lossen dan met het primitiefste argument: het geweld!
Gevoelens van deernis ook met de slachtoffers aan beide zijden in
de zee van lood en vuur, die met de beste bedoelingen om het ge-
weld "beperkt" te houden; niet meer te keren zal zijn.
Dat het zo kort na het einde van de oorlog weer nacht over Java
moest worden! Nacht ook in dien zin, dat wat in Indonesië in
feite gebeurt gedurende maanden in nevelen zal blijven gehuld;
dat men ieder bericht met hetzelfde critische voorbehoud zal
moeten lezen als in de oorlogsjaren.
Dat het zo ver kon komen, is slechts op één wijze te verklaren.
De verantwoórdelijke Republikeinse leiders hadden geen enkel
belang bij een uitbreken van een gewapend conflict. Natuurlijk:
zij konden proberen uit de onderhandelingen een maximaal voor-
deel te pingelen. Zij moesten vechten tegen een oppositie, die niet
27



NACHT OVER JAVA

wenste ten volle te begrijpen, hoe zwak de Republiek stond. Maar
des te groter was_het belang voor de voormannen in de Republiek
om het niet tot een gewapend conflict te laten komen. Waren er
dan anderen, die dit conflict wèl wensten? Het moet haast wel.

\

Hoe is anders de gang van zaken in de maand Juli te verklaren?
De stand der onderhandelingen borg, juist in deze maand, na het

I optreden van het ministerie-Sjarifoeddin, tal van kansen voor een
overeenstemming over de uitwerking van de basisovereenkomst
van Linggadjati. In een nota van 8 Juli aanvaardde de Republi-
keinse Regering de opneming in de interim-regering van een
vertegenwoordiger van de Kroon met beslissingsbevoegdheid
"binnen het kader van de jure erkende Nederlandse souvereiniteit
gedurende de overgangstijd"; accepteerde de Republiek voorts,
dat de buitenlandse betrekkingen in overeenstemming werden
gebracht met. het voortbestaan der Nederlandse souvereiniteit
gedurende de overgangstijd; stemde zij in met de vorming van fede-
rale organen "overeenkomstig de nota van de Commissie-Generaal";
erkende zij onvoorwaardelijk de rechten van de eigenaren op de
ondernemingen met belofte van teruggave dier ondernemingen;
en accepteerde zij tenslotte een Directoraat .voor Binnenlandse
Veiligheid. De Republiek had dus alle Nederlandse eisen ingewilligd
behalve de gemengde gendarmerie op Republikeins gebied, die trouwens
moeilijk in overeenstemming was te brengen met de erkenning in
de overeenkomst van Linggadjatti van het de facto gezag van de
Republiek over Java en Sumatra.
In plaats nu van, zoals voor de hand liggend was geweest, de be-
reikte mate van overeenstemming met graagte te aanvaarden en
onmiddellijk over te gaan tot de vorming van een interim-regering
-die dan het gezag zou bezitten om een zo spoedig mogelijk
herstel van normale verhoudingen in de frontgebieden en het weder-
zijds terugtrekken der troepen te bereiken - en onderwijl over het
overgebleven geschilpunt van de gendarmerie verder te laten
onderhandelen, sprak Minister Beel een regeringsverklaring uit,
die de partijen weer kilometers uit elkaar bracht. Er sprak uit deze
verklaring van IO Juli een duidelijke onwil om te erkennen, dat de
verkregen overeenstemming bijna volledig was. Plotseling waren
staking der vijandelijkheden, opheffing der voedselblokkade en
herstel van verkeer over demarcatielijnen kwesties, die geen dag
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en nauwelijks een uur uitstel konden lijden; en dat terwijl van
beide zijden schendingen van de wapens,tilstand en andere vijande-
lijke handelingen doorlopend waren voorgekomen. De verbetering
van de toestand de facto werd opeens eenzijdig van de Republiek
geëist, zonder dat werd overwogen dat de integrale verwezenlijking
van het plan der Commissie-Generaal, voorzover daarover nu over-
eenstemming bestond, derhalve mèt instelling van interim-regering
en federale organen, de zekerste weg was om deze verbetering
de facto te bereiken.
Men begrijpt de grote psychologische moeilijkheid voor de Repu-
blikeinse Regering om een eenzijdig bevel tot staking der vijan-
delijkheden en tot terugtrekking der troepen voor het eigen volk
aannemelijk te maken, te meer daar deze maatregel een erkenning
zou inhouden dat alle schendingen van het bestand aan de Repu-
bliek te wijten waren geweest. Ook Sjahrir was gevallen op wat
men zag als te grote concessies aan Nederland. Wat is begrijpelijker
dan dat Sjarifoeddin, om een gewapend conflict te voorkomen, heeft
toegezegd dat hij zou trachten de nieuwe Nederlandse eisen en
het gewijzigde voorstel inzake de gendarmerie in Djokja er door
te krijgen.? Wat is ook begrijpelijker, dan dat hij zijn overredings":
kracht hierbij overschatte en zeker niet op de hem gelaten korte
termijn deze bittere pil kon doen slikken? Toch hield hij nog op
18 Juli vanuit Djokja een radiorede, waarin hij aanbood de Indo- l~

nesische troepen eenzijdig terug te trekken, de voorbereidingen voor l' 1
vernielingen ongedaan te maken en de voedselblokkade te beëin- I
digen, mits Nederland beloofde verder te zullen ~fzien van de
politiek van ultimata, Op dit moment nog was er gelegenheid, het
gebruik van geweld te voorkomen en af te wachten of dit zeer vèr-
gaande aanbod gestand zou worden gedaan.
Waarom heeft Nederland al deze kansen gemist ?Waarom ismen van
Nederlandse zijde afgestapt van het principe, dat ieder onderhande-
len een geven en nemen impliceert ?Waarom heeft men de Republi-
keinseRegering niet die kleine prestige winst tegenover de eigen on-
derdanen gegund, dat er over het overgebleven geschilpunt van de
gendarmerie zonder ultimatieve' dwang gepraat kon worden? Waar'-
om heeft men geëist, dat de Republiek z6wel op dit punt als op
het stuk van de demilitarisatie volledig onder het juk door moest?
Dit alles is slechts te begrijpen, wanneer men zich realiseert, dat er
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binnen en buiten onze Regering krachten waren,. die, bewust of
onbewust, geen overeenstemming meer wensten, ondanks alle
fraaie volzinnen over vasthouden aan Linggadjati. Deze krachten
waren in de laatste maanden steeds sterker geworden.
Vele factoren kunnen hierbij een rol hebben gespeeld. Besef van
grotere militaire macht na de regelmatige troepenaanvoer uit
Nederland, bewustzijn dat de grote mogendheden zich tegen een
militaire actie niet aanstonds actief zullen verzetten, ongeduld
over de lange duur der onderhandelingen, over de herhaalde niet-
nakom.ï'ng van afspraken, de grote tijdnood in verband met de
economische en financiële situatie, hoop op steun van binnen de
Republiek uit - al deze factoren bijeen culmineerden in de, als
gezegd wellicht bij velen niet bewuste, wens om de onderhandelin-
gen te laten mislukken, en in de poging de ontwikkeling te forceren.
Ook in het buitenland en binnen de republiek waren er zekere
groeperingen, die gaarne ,een gewapend conflict zagen. Of echter
de grote mogendheden, die oogluikend toezien, en de machten
binnen de Republiek, die Nederland tot deze stap van hun kant
hebben aangemoedigd, niet wellicht hun eigen oogmerken na-
streven, die van wat Nederland zich voorstelt te bereiken aanzienlijk
verschillen, zal nog moeten blijken. De paar Masjoemi-Ieiders,
die met Nederlandse autoriteiten in verbinding stonden, zal het
er meer om te doen zijn geweest de socialisten Sjahril' en Sjari-
foeddin ten val te brengen dan de Nederlanders binnen te halen.
In ieder geval is het de reactie die voorlopig heeft gezegevierd in
Nederland en in' Indonesië. Dat de Partij van de Arbeid nog in
de Regering is, dat Schermerhorn op zijn post blijft, vermag hieraan
niet af te doen. De reactie had de weg der onderhandelingen nooit
anders gezien dan als een blijk van machteloosheid, voortkomend
uit onze zwakke militaire en diplomatieke positie en zij heeft er
bewust op aangestuurd, dat deze weg liever vandaag dan morgen
zou worden verlaten. En de reactie zal ook nog in andere zin
winnen, als gebeurt' wat velen verwachten en hopen: als zich van
binnen de Republiek uit een groep van feodalen en godsdienstige
leiders aanbiedt voor samenwerking met Nederland en een nieuwe
"Republikeinse Regering" vormt, die de Nederlandse eisen wèl
aanvaardt. Daarmee zullen de krachten van vernieuwing binnen
de Republiek voorlopig zijn uitgeschakeld, zoals dit ook in de Mali-
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no-gebieden in wezen het geval is. Al zou Nederland dan staat-
kundig niet terugkeren tot de oude koloniale vormen, sociaal zouden
wij dan weer over de hele Archipel teruggrijpen op de inwendig
steeds meer afbrokkelende Indonesische feodale structuur en dáár
onze steun zoeken. Hierom alleen reeds hadden geen progressieven
deze militaire actie ooit mogen goedkeuren; principieel evenmin
als uit opportunistisch oogpunt.
Maar ook de reactie speelt hoog spel. Komen onze voorspellingen
uit: heeft de militaire actie niet spoedig genoeg het verwachte
succes, blijft de guerilla-strijd nog maanden lang voortwoeden,
vallen er vele slachtoffers aan Nederlandse zijde, gaan internatio-
nale krachten zich steeds sterker tegen Nederland richten, blijkt
er geen werkelijk representatieve groep op Java en Sumatra bereid
om na wat er gebeurd is het risico te dragen van een overeenkomst
met Nederland en biedt de actie geen oplossing voor de econo-
mische en financiële moeilijkheden, dan zal ons volk de schuld
voor de gang van zaken op de reactie werpen. Een mislukt militair
avontuur. is reeds zo dikwijls een bron geworden voor binnenlandse
beroering. Dit was het geval in Parijs na de Frans-Duitse oorlog,
in Rusland na de Russisch-Japanse oorlog, zowel in Rusland als
in Duitsland na de eerste wereldoorlog, in Spanje na het mislukte
avontuur in Marokko. Misschien had het Nederlandse volk deze
harde les nodig om te begrijpen, wie de rattenvangers van Hamelen
zijn, die het met hun zoet gefluit ten verderve yoeren.
Laten wij hopen dat niet al te veel bloed en tranen nodig zullen zijn
om ons volk tot dit inzicht te brengen. Laten wij ook hopen, dat de
geweldsactie nog op een zodanig tijdstip en in een zodanige vorm
kan worden gestuit, dat Nederland iets van het verloren moreel
bij het volk van Indonesië kan herwinnen; slechts zo kan worden
voorkomen, dat wij door ons niet tevreden te stellen met de positie
van meest begunstigde natie, de meest gehate natie iri Indonesië
zullen worden.
Maar laat ons daarnaast hopen, dat de gebeurtenissen op zo on-
dubbelzinnige wijze zullen spreken, dat zonder te grote sociale
spanningen in ons land de krachten van de vernieuwing weer aan
het roer zullen kunnen. komen.
Dan zal deze beproeving althans niet vergeefs zijn geweest!
25 Juli 1947



B. STROMAN

DE KARPERVIJVER
,

Mijn vriend de auteur heeft het mij zelf verteld. Het was op een
stille zomeravond aan de rand van een visrijke vijver. Ik ben er heel
stil van geworden, hoewel ik bekend schijn te staan als een praat-
graag iemand. Er was het speels gerucht van wat late duiven en
het vreemde ruisen in de wijde bladerkronen van oude, zeer oude
bomen. Zolang mijn vriend sprak hoorde ik telkens weer het klokken.
van karpers, die knaagden aan het rimpelloos vijvervlak. Dan
dreven er cirkels uiteen en terwijl die kringen zichtbaar waren
werden de woorden van mijn vriend zonder betekenis voor mij.
Daardoor is het wel mogelijk, dat ik zijn verhaal niet goed heb be-
grepen.ln elk geval is de betekenis mij ontgaan, ook al boeide het
mij meer dan enig verhaal, dat ik ooit tevoren had gehoord. Nu
moet gezegd worden, dat mijn werkkring weinig aanleiding geeft
. tot boeiende gebeurtenissen. Als betrouwbaar bankbeambte ga ik
elke dag met mensen om en dat is eentonig. Mijn vriend is auteur
en wij pten die zoele zomeravond onder het koele gerucht van
zware bomen en voor ons in het vijverwater klokten de onrustige
karpers. Van heel ver, veel \'erder dan je nodig zou hebben om er
naar toe te lopen, sloeg de klok van de dorpskerk tien uur. Ik hoorde
het en toen werd het mij duidelijk, dat het al schemerde. Mijn
vriend de auteur had zeker al een uur lang gepraat. Als u nu goed
luistert moet het mogelijk zijn iets van zijn verhaal te horen, zo gered
als van het gerucht der blaren, vogels en vissen. Hij verhief zijn
stem geen ogenblik, zelfs overstemden de vogels een enkele keer
zijn woorden. En al dreven mijn gedachten zo nu en dan weg op
de concentrische, groeiende kringen in de vijver, het was niet
moeilijk voor mij mijn vriend te volgen. Luistert u nu eens gespannen
naar zijn donkere, maar geenszins sombere woorden. Ik heb de
indruk, dat het een luchtig verhaal was, dat hij mij vertelde, al is
het ook best mogelijk, dat het wat bitter was. Hoort u maar eens
van voren af aan, misschien, dat wij samen de zin van het verhaal
kunnen vatten. De bomen zwijgen, het water lijkt gestold, het
licht kwijnt meer en meer. Achter het bos schreeuwt een auto.
Hoor maar, mijn vriend vertelt:
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- Voor het eerst van mijn leven ben ik bewust het arsenaal van mijn
sujetten binnengegaan. De uitnodiging voor een prijsvraag ver-
leidde mij daartoe. De mens is ijdel en belust op geld. Men vroeg
een kort verhaal, dat geen aanstoot, aan wie dan ook, zou mogen
geven. Hier, aan de rand van deze rimpelloze vijver, onder de
kuise koelte van zo wijze bomen zou ik het misschien durven schrij-
ven, als niet de avond zo eenzelvig was en zo vol sluiers. Ik zeije al,
ik ben bewust het arsenaal van mijn sujetten binnengegaan. Tot
nu toe namen zij mij in hun midden en voerden mij langs de ra-
vijnen en over de vlakten van hun levens. Ik was hun gast en zij
vertrouwden mij. Nu ik ongevraagd tot hen kwam, waren zij ont-
redderd en beducht; maar zodra had ik niet enige aangesproken
of zij waren overgeleverd aan de willekeur van mijn bedoelingen.
Ik sprak aan: een Vader en een Moeder; een jong, dartel meisje,
hun dochter naar mij spoedig bleek en een zo op het oog fiere,
jonge man, van wie ik op hetzelfde ogenblik, dat ik hem uitverkool',
wist, dat ik zou verlangen, dat hij de verloofde zou zijn van het
kostelijke meisje. Door deze vier sujetten ongevraagd aan te spreken
raakte ik verscheidene anderen, die zich later in mijn verhaal on-
vermijdelijk zouden doen gelden. Maar dat is van later zorg. Zie
je daar die kanjer van een karper? Hij wringt zich uit het water en
nu deinen de cirkels naar ons toe. Kijk, de eerste breekt tegen de
kant. "
Ik liet mijn blik traag meedansen op de al wijder wordende kringen
en veel woorden van mijn vriend vergingen in louter klank.
- Nu, een goede week geleden, ben ik het verhaal van mijn zelf
gekozen sujetten gaan overdenken. We hadden er alle vijf plezier
in. Het was voor het eerst, dat we op deze manier werkten en met
onverantwoordelijke roekeloosheid begonnen we, nadat ik duidelijk
en zeer nadrukkelijk had gezegd, dat we niemand aanstoot mochten
geven. We wilden immers door allen gelezen, door allen beleefd
worden! Luister je nog? Dan zal ikje laten horen hoe het begon.
Vader en Moeder hadden besloten dat jaar vroeg met vacantie
te gaan. Ten eerste, omdat je in het begin van de zomer meestal
beter weer treft dan later. Vader wilde graag naar zijn geboortedorp
want hij was de jaren binnengetreden, welke de mens bepalen tot
herinneringen. Moeder had het goed gevonden, want ook zij begon
te hechten aan het voorbije, dat langzaamaan zonder zorgen lijkt.
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Het dorp - zij waren er in vele jaren niet geweest - was hun aa,n-
vankelijk vreemd, maar 's avonds, als het donker de herinneringen
wekte, kwamen de dromen van hun jeugd terug, Zij hadden hun
dochter meegenomen om het kind deelgenoot te maken van hun
eigen jeugdverwachten, Zij hadden haar op een avond de zware
beuk getoond met het hart en hun beider initialen. Toen zij er
voor stonden voelden zij allebei een vreemde weemoed en een schrij-
nend ongeloof. Hij had de forse letters in de schors gekerfd en toen
hij klaar. was had zij schuchter gebloosd. Hij nam haar in zijn
armen en kuste haar voor het eerst, zodat zij het bos invluchtte en
na een wilde jacht door weerbarstig kreupelhout met hem in het
mos viel. Zij waren daar lang gebleven, veel langer dan in hun
kringen oorbaar was. Met jongensachtige uitgelatenheid vertelde
hij zijn dochter hun avontuur bij de oude beuk.
- Je lijkt wel niet goed wijs", zei Moeder, maar de dochter oor-
deelde: belachelijk romantisch." Zij dacht aan die enige jongen,
die zij op het terras van hun hotel maar heel vluéhtig, heel even
had gezien. Een geweldige flirt, dat zag je zo, maar boeiend. Van-
avond zou er gedanst worden op een dansvloer, verrukkelijk onder
de bomen.
- Weet je nog," ging Vader onnozel verder, dat we vlak bij een
mierenhoop waren neergevallen. We merkten het 'pas veel later.
Zullen we eens kijken of die er nog is?"
- Doe niet zo overdreven," zei de dochter, ik ga naar het hotel. Ik
wil dansen."
Zodra zij in de tuin kwamen met de kleurige lampions en de op-
windende band, zag de dochter, dat de jongen van vanmorgen
danste met dat aallstellerige kind, dat haar kamer in de dépendance
had. Zij vonden een tafeltje niet ver van ded~nsvloer. Vader be-
stelde voor Moeder een kop thé, ~oor zichzelf een glas bier en d~
. dochter wilde een cocktail.
- Maar kind," kreunde Moeder.
- Zo is de jeugd van tegenwoordig," meende Vader gelaten en hij
bestelde een Moonlight-Cocktail voor zijn onromantisch kind.
- Hoe kunnen jullie dat geschetter verdragen," verweet hij zijn
dochter; die a1Ieen maar "mieters" zei en gespannen de sportieve
jongeman volgde, die nog altijd met dat wicht uit de dépendance
danste. Toch was hij een paar keer kennelijk met opzet vlak bij
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haar gekomen en had over de schouder van zijn partnerin naar
haar gekeken, uitdagend en zonder schroom. Vroeger sneden ze
dus bevend hun initialen in een boom. Onnozel en kinderachtig.
Wees eerlijk. Waarom zou je niet laten blijken als een jongen je
bevalt? Die duffe preutsheid kweekt enkel huichelarij. Op dat
. ogenblik brak de muziek abrupt af. Dwars door de stoelen en ta-
feltjes kwam hij op haar toe. Hij neeg voor Vader en Moeder, vroeg
haar ten dans. Aan zijn arm liep zij naar de dansvloer. Zij stonden
tegenover elkaar en zij genoot nu zij zag hoe sterk en groot hij was.
Er begon een zalige tango en hij danste verrukkelijk.
- Logeer je ook hier?"
- Ja."
- Voor lang?"
Een paar weken."
Dans je graag?"
Met jou wel."

Dat was het moment, waarop ik moest ingrijpen. We hadden af-
gesproken niemand aanstoot te zullen geven en al vond ik eerlijk
gezegd, dat ik de dochter al te veel de vrije hand had gegeven, nu
was het ogenblik gekomen haar aan onze afspraak te houden.
- Je gaat te ver," zei ik en zij liet plotseling haar danseur staan en
viel bits tegen mij uit; stel je niet zo aan. Paps zou nog niet eens zo
idioot doen."
- Ik wil je alleen aan onze afspraak herinneren," fluisterde ik,
maar de jongeman scheen het toch te hebben gehoord, want met
die cynische correctheid, welke de jonge mensen van tegenwoordig
wel siert maakte hij een stramme buiging en met een begrijpende
glimlach zei hij: "excuseer me", en verdween. Intussen stonden er
verscheidene paren verwonderd om ons heen. Het jonge meisje
was buiten zichzelf.
- Ellendeling," siste zij, naarling, alles maak je kapot met je
ethische bemoeizucht."
- Integendeel," wierp ik schuchter tegen, zullen weverder dansen?"
- Nooit!" riep het kind, maar ik greep haar vast en toen ik mij met
haar wilde overgeven aan de golvingen van de tango, begon zij
te krijsen. Het werd een zonderling tumult, maar ik zag, dat er
tranen in haar ogen welden en, kerel, wat waren die ogen mooi.
Zo mooie ogen heeft geen vrouw ter wereld. Glanzend, stralend,
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dieper dan die vijver hier. Kijk, daar hapt weer een karper."
Ik had waarlijk gespannen geluisterd. Alles had ik nieuwsgierig ge-
volgd, maar nu vervloeiden mijn hoogst onbestemde gedachten
toch weer op de kringende rimpelingen van het vijverwater. Er
koerde een late duif en ik hoorde de donkere stem van mijn vriend
de auteur onbewogen voortgaan in de wijde avond.
- Haar ogen dan waren mooier dan wat ook ter wereld en ik zei het
haar. "Laat me los," gebood zij en juist wilde ik haar steviger om-
vatten, geheel bevangen door zoveel geurende jeugd, toen een ste-
vige hand zich op mijn schouder legde. Ik keek op en zag het ge-
strenge gelaat van Vader.
- U had ons gezegd geen aanstoot te mogen geven. Mag ik u aan
uw eigen woorden herinneren?"
We stonden in een nauwe kring gnuivende gasten. Op elk gelaat
grijnsde een wrede lach. Er werden hatelijkheden gemompeld en
toen Vader zei: laat u als 't u blieft mijn dochter met rust," kirde
vlak voor ons een opzichtig wezentje met bloedrode nagels en een
steenrode mond. Zij was vuurmakersblond en zij had hoogst on-
betrouwbare ogen. Zij kirde gemeen en ik begreep opeens, dat zij
. in mijn verhaal een rol zou moeten spelen, onvermijdelijk, omdat
ik onverantwoordelijk vier sujetten had gekozen, alsof zij zonder
meer zouden kunnen bestaan. Vader had inmiddels beschermend
zijn wat plompe arm om de schouder van zijn ontdane dochter ge-
slagen en hij prevelde onverstaanbare troostwoorden. Juist op het
ogenblik, dat Moeder geagiteerd door de kring der stakende dan-
sers brak, kirde de blonde vampier opnieuw. Dat was het moment
waarop Vader haar in het oog kreeg en toen merkte ik, dat hij
zenuwachtig werd. Hij zag zijn vrouw, hij troostte zijn dochter en
hij vreesde de blonde vampier. Ik wist dat opeenmaal zeer duidelijk,
maar tezelfdertijd verscheen een levenloze heer in rok: Dames en
Heren! Ik nodig u uit voor de grote polonaise!"
Gelijk een heerser gebaarde hij naar de band-leader en een mars
bonkte door de nacht. Ik bood de dochter mijn arm en zij weer-
streefde niet. Zwijgend liepen wij mee in de stroom en plotseling
moesten wij bukken voor een wonderlijke poort, gevormd door
Vader en de gele vampier. Zij kirde uitdagend en Vader snoof be-
dremmeld. De dochter drukte mijn arm en wij negen onder de
bleke armen van de blondine en de harige polsen, die uit de zwarte
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mouwen van Vaders colbert staken. Allengs werd de dochter weer
vrolijk, zij sprak nog wel niet, maar ik voelde hoe zij ongedwongen
met mij marcheerde door de schemerige lanen, over feestelijke
terrassen en langs diepzinnige vijvers, die nog groter waren dan
deze. Karpers zag ik niet, maar er dreven kano's op het strakke
water. Kano's met kleurige lampions. Drijvende kettingen van
lampions, die overhelder weerkaatsten. De dochter marcheerde
trantelend aan mijn zijde. Ik voelde, dat ze straks zou gaan sprekèn,
maar plots laaide er blauwen rood en groen en sulfergeel vuur op
langs de vijverrand. Immense potten Bengaals vuur met zware,
blauw-grijze rookdekenser boven, die tussen de bomen wegrolden.
En daardoor spoten zilveren en gouden pijleri en van hoog boven
de plotselipg hel-groene bomen gleden rode en groene bollen zich-
zelf tegemoet in de spiegel van de roerloze vijver. Het regende vuur
en het donderde polyparmen uit het zwart van de verschrikte he-
mel. Wij. dansten marcherend verder en door het geweld van het
knallen en fluiten hoorde ik niet of de blijde dochter aan mijn arm
al gesproken had. Maar toen wij het met guirlandes van veel-
kleurige gloeilampjes verlichte gazon voor het terras betraden riep
de heer in rok: changez de Dames!" Geheel onvoorbereid omvatte
ik de ronde gestalte van Moeder en naast mij riep de dochter
verrukt; ah!" Zij wervelde weg over de grasmat, walsend in de
armen van de jongeman, die haar om mijnentwil had verlaten. Ik
tolde rond met Moeder, die vroeg wat er toch aan de hand was
geweest.
- Er dreigde een misverstand, mevrouw," zei ik.
- Hoezo?" vroeg lVIoeder onnozel en nieuwsgierig.
- Och, ik vergat even, dat men hen, die men eenmaal het leven
heeft gegeven niet willekeurig kan ringeloren."
- 0," zei Moeder en uit haar gechoqueerde toon maakte ik op, dat
zij mij hatelijk vond. Beheerst zette zij het misverstand al walsend
voort. En, kerel, ik wals abominabel. Alles begem om me heen te
draaien. Ik dacht, dat ik tegen de wereld sloeg, maar Moeder hield
me stevig vast en ze praatte onverstaanbaar verder, zodat ik weer
bij mijn positieven kwam. Kijk eens, drie karpers tegelijk! Het zit
hier stikvol. Ai, karpers in wijnsaus! Hebben we die avond nog
gegeten, maar dat hoor je straks wel."
Drie, vier kringen deinden over het water naar mij toe. Ik raakte
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volslagen de tel kwijt. Wel hoorde ik van heel ver, veel verder dan
je nodig zou hebben om er naar .toe te lopen, de dorpsklok tien uur
slaan. Die slagen telde ik rustig en zeer aandachtig en ik hoorde de
zachte stem van mijn vriend wegglijden over het water. Het werd
mij vreemd duidelijk, dat het al schemerde.
- Ik walste met Moeder en al deed zij het wat afgemeten ouderwets,
ze walste volkomen overgegeven. Verrukt praatte zij aan één stuk
door en op den duur begon ik de zin van haar woorden te vatten.
Zij voelde zich weer helemaal jong en die keurige jongeman, met
wie zij de polonaise had gedaan, was wég van haar dochter. Al
was zij de Moeder, zij kon dat best begrijpen. De jongelui van tegen-
woordig zijn zo veel openhartiger dan wij in onze tijd. Wij, zei ze
en ik protesteerde alleen door even bij het walsen te wankelen. De
jongeman had ook niets van die scène begrepen. "Stel u voor, hij
weifelde of u de oom of de verloofde was van ons kind. Ik heb hem
gezegd, dat het allemaal niets te betekenen had en nu is die jongen
zo gelukkig. Dat is liefde op het eerste gezicht. Dat zo iets nog
bestaat!" Wij walsten verheugd en opgelucht. Zeker driemaal walste
de dochter met juichende ogen aan ons voorbij en langs de rand
van de dansweide zat Vader aan een tafeltje met de kirrende vam-
pier en met het meisje, dat ik het eerst met de jongeman op de
dansvloer bij het terras had gezien. Een wijnkoeler en drie fon-
kelende glazen stonden op het wat wankele tafeltje. Toen de band
zweeg, stonden wij recht tegenover Vader en zijn tafeltje. Wat er
precies gebeurd was heb ik niet gezien, maar ik nam nu duidelijk
waar, dat Vader het kirrende wezen, dat wat slordig tegen hem
geleund zat, over het gele haar streelde. Ik ging recht op hem af,
nadat ik Moeder temidden van de applaudisserende dansers had.
achtergelaten.
- We~st op uw hoede," zei ik, wij hebben afgesproken geen aan-
stoot te zullen geven."
Wat er toen gebeurde kan ik mij nauwelijks meer herinneren, maar
ik ervoer plotseling, dat alle individuen, die op dit feest rond mij
waren tot één massa werden. Niemand herkende ik meer, de Vader
niet, de vampier niet, evenmin het jonge meisje, dat bij hen was en
de doch ter met haar vriend kon ik nergens meer vinden. Alle
individuen waren tot massa geworden en die massa was mij vij-
andig, zij keerde zich tegen mij. Een ondoorgrondelijk ge-
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voel van eenzaamheid overviel mij en ik voelde mij op een beang-
stigende wijze verantwoordelijk voor heel die menigte. Zij hadden
allen hun ontstaan aan mij te wijten en in hun gezamenlijke hou-
ding gistte een groot verwijt. Een ijzige koude beving mij en een
mateloze angst voor iets, dat ik onmogelijk omvatten kon. Alleswas
zonder geluid en toch was er een duidelijk verneembaar afwijzen
bij allen, die nu tegenover mij stonden. Tegenover mij, al stond ik
temidden van hen in een betonnen eenzaamheid. Niemand week
een duimbreed van zijn plaats, want zij waren allen één op onyer-
biddclijke wijze. De dansers en de band-leden, de kellners en de meis-
jes, die ventten met gebak. Zij hadden niets meer met zichzelf
van doen, zij waren opgelost in één groot welsprekend zwijgen. En
ik was bang, totdat de heer in rok op onverklaarbare wijze uit hen
naar voren trad, recht op mij t~e, lachend en onmenselijk dreigend.
- Het enige, dat aànstoot geven kan is, dat gij hen allen hebt ge-
roepen, zonder gevraagd te zijn. Bevrijdt uzelf van hun zinloosheid
door deze kring te verlaten voor zij u uitstoten."
Ik begreep, dat al deze schepselen hun verschijning aan mijn roeke-
loos spel te wijten hadden en dat tussen hen en mij slechts de dood
het evenwicht bewaren mocht. Daarom antwoordde ik: "verleen
mij doorgang, Aidoneus."
In zijn goedheid loste hij op in een milde lach en zodra hij geheel
vervluchtigd was week de massa geruisloos uiteen en vreesloos ging
ik door hun midden. Vreesloos, maar zeer beducht. Hoe verder ik
ging, hoe vluchtiger de figuren werden, ijl als nevels boven stil-
staand water. En toen ik .aan een vijver, diep in het park gekomen
was hoorde ik achter mij een zorgeloos gerucht van feestenden. Er
was muziek en een los zingen. Hoor, niet ongelijk aan het zingen van
die jonge mensen, ginds in het bos. Er zweefden karpers onder de
vijverspiegel en blauwe libellen sidderden in het riet. Het werd
zo stil als het nu hier is in dit bos en over dit glazige water. Het had
even goed zo juist gebeurd kunnen zijn. Wie garandeert ons overi-
gens, dat het niet op honderd pas afstand terug is te vinden dat
roekeloos bedachte feest? Zullen we samen op zoek gaan naar mijn
verbeelding ?"
- Nee," zei ik en ik hoorde hoe mijn stem kaatste over de vijver,
nee, want ginds is de bushalte met de benzinepomp."
Toen hoorde ik mijn vriend lachen, zoals de meester op school
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lachen kon, als je een heel vanzelfsprekend fout antwoord had
gegeven.
- Is je verhaal ui.t?", vroeg ik.
- Ik dacht het een ogenblik," vervolgde mijn vriend de auteur,
maar ik herinner mij nu, dat er nog meer gebeurde, terwijl ik
aan mijzelf overgelaten aan de vijverrand op een groen bankje was
gaan zitten. Ik hoorde nog altijd het kermislawaai achter me en
daardoor werd de stilte vlak bij mij alleen maar strenger afge-
bakend. Ik had het gevoel, of ik precies zou hebben kunnen aan-
duiden, waar mijn stilte begon en waar het rumoer buiten mij
eindigde. Bij die boom, zie, die met dat zilverige mos, daar was het
einde van hun wereld. En zo heel de vijver rond op een nauw-
keurig te bepalen afstand. En zoals het altijd gaat als ergens een bal-
champêtre nadert tot een danse macabre, zonderden zich paren af
van het beklemmend rumoer. Zij doolden tussen de stammen en
hun omstrengelingen omvatten een weifelend geluk. De eersten,
die zich binnen de kring van mijn stilte waagden waren de dochter
en haar vriend. Zij gingen hand in hand en hun blije ogen verrieden
een ongeweten vrees voor de broosheid van hun vrede. Zij liepen
recht op mijn bank toe en omdat zij mij beiden recht in de ogen
zagen, wist ik, dat ik voor hen onzichtbaar was. Zij gingen zitten op
mijn bank en ik moest wat opschuiven om hen niet te hinderen,
maar,zij merkten niets. Hun ongedwongen spreken was zachter dan
het ruisen in de bomen en het klokken van de happende karpers,
die, net als hier, aan.de stilte nipten. Ik hoorde hun gesprek, dat.
zonder verleden en zonder toekomst was!
- De varens zijn vochtig, maar is het al dauw of is het nog nevel ?".
- Tussen nevel en dauw ligt het wonder van de nacht."
- Hoor je hoe ver de muziek klinkt?"
- Als alles dat te nabij is."
- En jij dan?" .
- Ik voel mij zo ver, dat ik me haast één waan met jou."
- Nu ik je pas gevonden heb?"
- Waarom ben je met die vreemde weggegaan?"
- Hij brak me van je af."
- Wie is hij?"
- Ken jij hem niet? Ik dacht, dat hij jou zeer na stond."
- Ik had het gevoel"of hij meer voor je was dan je Vader.'"
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Ik glimlachte en luisterde gespannen naar alles wat deze jonge
mensen zeiden. Het klonk alles zo onnozel romantisch en toen ik
allengs duidelijker ging beseffen, dat zij mijn sujetten waren, be-
sloot ik nimmer meer een woord te schrijven. "Nooit meer," zei ik
hardop en al verbrak het mijn stilte niet, toch was de bank op
eenmaal verlaten en zat ik weer heel alleen aan de gladde vijver
en onder de wijsgerige bomen. Het enige verschil met nu is, dat
jij er bent, maar voor het overige zou het alles eender kunnen zijn.
- Heb je dat allemaal nu beleefd of vertel je me maar een bedacht
verhaal ?"
- Je ervaart soms meer dan je beleeft. Want het lijkt nu alles wel
hoogst ongeloofwaardig, maar er gebeurde die nacht nog meer.
Toen de dwepende kinderen de bank verlaten hadden ben ik ook
opgestaan. Ik wilde de vijver rondwandelen en daartoe moest ik
het pad links af. Zo ongeveer net als dat paadje daar. Na een goede
vijftig meter werd het pad groen van mos en het verdween in een
grot van bladeren. Ik moest een paar maal bukken, maar daarna
volgde een laan van rechte kerkhofgeurende cypressen. Ik wandelde
er door en juist toen ik mij bewust werd, dat je hier die stompzin-
nige muziek niet meer hoorde; trad uit een zijlaan de Moeder op
mij toe. Verheugd trad zij mij tegen: "Wat ben ik blij u weer ge-
vonden te hebben. Waarom hebt u ons in de steek gelaten? Ik ben
het feest ontvlucht om u te zoeken. Mijn man gedraagt zich als een
zot met dat gele wicht en dat jonge meisje uit de dépendance
begon tegen me te jammeren, omdat haar vriend haar had ver-
laten voor mijn dochter. Ik voelde mij helemaal hol worden. Alles
wat zij zeiden klonk me volslagen zinloos. Toen u was weggegaan
riep die meneer in rok: en nu, Dames en Heren, de hoki-poki!"
En wij hadden zo heerlijk gewalst. Dat was de enige herinnering
in mijn leven. Ik wist, dat mijn man bij mij hoorde om een onna-
speurlijke reden; ik besefte, dat ik een dochter had, maar zij
schonk mij slechts de herinnering van de paar uur, dat wij u kenden.
Haar vriend en dat meisje waren mij totaal vreemd. Alle mensen
waren mij vreemd. Behalve u en die man in rok. Terwijl wij walsten
leek het wel of er langzamerhand herinneringen in mij kwamen,
ofik gevuld werd met leven. Het was ofik mij mijn man herinnerde,
of het verhaal van het in de beuk gesneden hart waar was en of ik
werkelijk eens het leven had geschonken aan een dochter. Maar
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opeens was de dans uit en toen' zei u iets tegen mijn man en alles
viel rond mij weg. Ik was weer alleen met het ogenblik en dat is
niet te verdragen. Begrijpt u dat?"
- Wat?", vroeg ik stom, want ik had geluisterd naar het verwijt

"' van een sujet. Ik wist, dat zij niet bestond en dat zij toch moest
leven zolang ik mij haar bestaan moedwillig verbeeldde.
- Je had er toch mee kunnen ophouden ?", vroeg ik argeloos.
- Dat is het nu juist, je kunt er wel mee beginnen, maar ophouden
moet het zelf. Je weet nooit hoe het zal ophouden. Het is goddank
tot een einde gekomen, maar zo weerzinwekkend normaal, dat ik
er van gruw. Ik had dus bête gevraagd "wat?" en daarop zei de
Moeder, terwijl zij angstig mijn arm greep: alleen zijn met niets,
zonder gisteren, zonder morgen, maar ook zonder vandaag. Alleen
met een leeg nu. En nu zittèn ze aan tafel. Allemaal. Karper in
wijnsaus eten ze, karpers uit de vijvers hier en wijn uit de kelders
~an het hotel. Ze zeggen, dat het kostelijke, oude wijnen zijn, maar
iets in mij weet, dat het alles maar van het ogenblik is. Ik heb u
overal gezocht om deze zinledigheid te ontlopen. Wilt u met mij
souperen? Het is een zo wonderlijk feest, maar zo lang u er niet
bent is ~et zonder zin. Gun mij de vreugde van dit feest en van een
zinrijke vergetelheid. Een feest moet zorgeloos vergeten zijn, maar
op dit feest ontbreekt alles wat vergeten kan worden. Kom, ga mee."
En wij gingen. De tuinen en de terrassen lagen ledig onder het
veelkleurig schijnsel van lampions en gloeilampen. Door de hoge
vensters van de eetzaal praalde een goudkleurig licht en hoe dichter
wij naderden, hoe meer ons het gemurmel der feestenden omving.
Aan Moeders arm ging ik de zaal binnen en zodra ik over de drem-
pel trad was het mij of ik in een kille regen van onbezwaarde woor-
. den kwam. Onder palmen was nog een tafeltje vrij. Daar gingen wij
zitten en we spraken ongedwongen over de neurieënde muziek
en de vrolijkheid dei gasten. Zwijgende kellners reikten zilveren
schalen met gerechten en zij vulden kristallen glazen met edele
wijn. Niemand had ons binnenkomen bemerkt. Allen waren aan
zichzelf overgelaten, maar wij beiden spraken alsof wij elkaar iets
te zeggen hadden. Ik dacht aan feesten uit mijn jeugd en terwijl ik
vertelde betrok ik mijn tafeldame ongemerkt in mijn herinneringen.
Wij hadden samen zorgeloze vreugden beleefd, ik maakte haar
deelgenote van schoolfeesten van jaren her en zij genoot weerloos
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deze herinneringen. Hoe meer de herinneringen aan onze gemeen-
schappelijke ervaringen werkelijkheid voor haar werden, hoe min-
der zij wist van het heden. Want toen ik, zonder op mijn verbeel-
dingen acht te slaan, lachend zei: kijk, daar zit uw man ook. Hij
schijnt zich opperbest te vermaken," keek zij mij zo verschrikt aan,
dat ik mijn onbedachtzaamheid pijnlijk besefte.
- Mijn man ?," vroeg zij verbaasd, wie is mijn man?"
Toen zag ik haar stralende dochter met haar uitdagend trotse
vriend en ik zag het bedroefde meisje, dat schaterend haar glas
hief, als een zuiver hart, naar een overmoedige jongen, die ik nog
niet had gezien. Ik besefte, dat ik mij had laten meeslepen door mijn
verbeelding en daarom wilde ik mijn nuchtere fout herstellen door
verder te fantaser~n met haar, die slechts in mijn verbeelding wer-
kelijkheid was. Maar op dat moment stond de meneer in rok voor
ons tafeltje en als een angstwekkende kilte vielen zijn woorden
tussen onze glanzende borden en onze vonkende wijnglazen:
- U hebt verzocht geen aanstoot te zullen geven.'Laat deze wezens
met rust, verdwijn met het aanstotelijk geheim, dat slechts wij
beiden kennen."
- Ober, afrekenen!", riep ik en de meneer in rok lachte satanisch.
Mijn tafeldame had hem niet gezien, noch gehoord, zodat zij mijn
roep niet begreep. Star keek zij mij aan toen de ober aan ons tafeltje
verscheen.
- Afrekenen, ober," zei ik nogmaals en toen prevelde hij discreet:
"alles is verrekend, meneer, behalve de wijn voor mevrouw."
- Hoeveel?"
- Een ogenblik, meneer," fluisterde de ober en hij gleed weg. Moe-
der zat zwijgend tegenover mij, alsof alles haar was ontgaan Het
moest ook wel zo zijn, want toen de ober na enige tijd terugkwam
en mij beschaafd op een bordje de toegevouwen rekening reikte,
welke ik nonchalant opende, waarna ik onbewogen dertig gulden
tussen de scherpe plooi van het rekeningetje schoof, nam ik van
Moeder afscheid,-zoals men afscheid neemt van een dame, die het
noodlot tegenover je heeft gebracht aan het morsige tafeltje van
een cafetaria. En zij knikte volkomen neutraal, zonder te weten
wie zij groette, zoals een dame groet met wiemen toevalligerwijs aan
een ongedekt tafeltje ergens in een goedkoop eethuis heeft gezeten.
Volmaakt onopvallend verliet ik de zaal. Bij de openslaande deuren,
28
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geflankeerd door twee chasseurs, stond de meneer in rok, die mij
vriendschappelijk de hand toestak. Dat leek het teken voor allen
om op te staan en nauwelijks had ik de mij zo hartelijk toegestoken
hand gegrepen of er brak een spreekkoor los. Statig klonk het:

Issie, Dissie, douw
Compliment aan jou,
Compliment aan lSSle,Dissie,
Issie, Dissie, douw.

Zodra ik de hand van de meneer in rok losliet, zei hij zacht neigend:
"Dis, is mijn naam, Dis." Ik glipte door de glazen deuren, liep de
brede gang met de zware loper door en stond op het geheel verlaten
terras. De tuin lag donker en ledig. Ik keek rond en zag, dat in het
hotel alles donker was. De grote eetzaal lag verlaten; door de hoge
vensters, waar het maanlicht in spiegelde, was spookachtig het
smetteloos damast op de wachtende tafeltjes te zien en hier en daar
de trieste bladen van grote kamerpalmen. Onder mijn voeten
kraakte vreemd het grind. De nacht kwam rond mij als een slui-
merende vrede. Vrediger nog dan het hier is bij de vijver."
Al die tijd had ik met grote aandacht geluisterd. Het was inmiddels
zo donker geworden, dat ik de kringen op het water niet meer kon
zien. Wel hoorde ik gedurig de klokkende geluidjes van de.karpers.
De maan had een wit lemmet over het water gelegd. Dat leidde mijn
gedachten somwijlen anders dan mijn vriend de auteur hen richten
wilde. Maar in hoofdzaak heb ik zijn verhaal toch gevolgd. Ik ben
maar een eenvoudig bankbeambte en de vele mensen, die dagelijks
aan mijn loket voorbijgaan zijn zo onbeschrijfelijk eentonig. Ik
luiSterde zonder weerstand en mijn denken spoelde maar wat rond.
Juist toen mijn vriend zijn verhaal scheen te hebben beëindigd,
sloeg van heel ver, veel verder danje zou nodig hebben om er naar
toe te lopen, de dorpsklok elf uur. Ik geloof nooit, dat ik het verhaal
van mijn vriend heb begrepen. In elk geval is de betekenis mij ont-
gaan. Voor zover u bij ons hebt kunnen zijn en u hebt het verhaal
gevolgd, zouden we er misschien samen enige zin in kunnen ont-
dekken. Mijn gedachten deinden nog wat achter het zwijgen van
mijn vriend de auteur aan, toen hij eensklaps zei: "ik verrek van de
dorst. Laten we in het dorp nog een biertje pakken!"
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HET HUMANISME IN HET CHRISTELIJK OORDEEL

"Het is opvallend, dat het Humanisme nog springlevend is." Zo
luidt de eerste zin van het Ter Geleide, dat de redactie van "Wen-
ding", maandblad voor Evangelie en Cultuur, vooraf laat gaan
aan de rij artikelen over het Humanisme, waaraan het 'tijdschrift
een speciaal nummer heeft gewijd. Wanneer enkele zinnen verder
de redactionele pen nog eens vaststelt: "Het feit ligt er, dat het
Humanisme een allesbehalve overleefde grootheid blijkt te zijn",
mag men concluderen dat hier uiting wordt gegeven aaneen zekere
verbazing over dit feit, of dat misschien ook een waarschuwend
woord wordt gesproken tot hen die van mening zijn d~t het eigen-
lijk met het Humansime zou zijn afgelopen.
Zoals men verwachten mag van deze christelijke auteurs, wijzen zij
het Humanisme af of stellen zij tegenover het verwerpelijke pro-
fane, het christelijke Humanisme als het ware. Hun waardering van
het Humansime loopt uiteen. Wordt het in de eerste, meer theolo-
gische artikelen principieel bestreden en verworpen, in die welke
betrekking hebben op de politieke en sociale vraagstukken en waar
de mogelijkheid van samenwerking besproken wordt, blijkt dat
tegen de samenwerking in het algemeen geen bezwaar bestaat, dat
zij door de aard der vraagstukken in de loop der tijden, ook door de
houding die over het algemeen de Humanisten in cultureel-sociale
kwesties kenmerkt, zelfs vaak geboden is. Als een eerbetoon aan het
Humanisme mag men zelfs de drie bijdragen beschouwen, die enige
van zijn grote vertegenwoordigers der laatste decenniën beschrijven.
Hiertoe rekent de redactie Albert Schweitzer, Masaryk en Huizinga.
De toon, waarin de bijdragen geschreven zijn, verschilt onderling,
maar is kennelijk beheerst door de overtuiging dat hier een zaak
van belang aan de orde wordt gesteld en dat "het gesprek dat over
deze zaken gaande is", zoals het Ter Geleide zegt, verheldering der
standpunten vraagt, waartoe dit nummer wil bijdragen. Het is
haast overbodig hierbij op te merken dat bijvoorbeeld de toon van
het Rooms-Katholieke weekblad "De Linie", dat week aan week
communisten en humanisten op één hoop gooit als de vijanden van
God, zulk eén gesprek niet oorbaar, zelfs niet mogelijk maakt. Zulk
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een polemisch, met politieke oogmerken doortrokken verdoemen
moet, ook voor het christelijk oordeel, een verdoemelijke polemiek
heten. Aan een werkelijk gesprek zal uiteraard "De Nieuwe Stem",
dat een sociaal humanisme verdedigt, gaarne deelnemen.
Dat het Humanisme dan "nog" springlevend is, zou volgens de
redactie daarom kunnen verbazen, omdat zij zich afvraagt of "de
tweede wereldoorlog en de tijd die eraan voorafging niet alle aan-
leiding zou geven om te veronderstellen dat de mens het geloof in
zich zelf verliezen moest" en of "het falen van de Volkenbond, de
trouweloosheid en de onmenselijkheid van het nationaal-socialisme
en de overal groeiende scepsis geen voldoende reden (waren) om
de mens alle geloof aan zelfverwerkelijking te ontnemen". De
humanist is geneigd om deze vraag te beantwoorden met de
vraag van Goethe's Prometheus aan Zeus:

Wähnest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehen,
Weil nicht alle
Blütenträume reiften?

Deze inleidende woorden doen ons stuiten op twee punten waarom-
trent bij christelijke bestrijders van het Humanisme misverstanden
heersen die zij zelf als zodanig niet zullen erkennen.
Het eerste misverstand is dit, dat het Humanisme - waarvan wij
voorlopig zullen aannemen dat wij ongeveer weten wat er onder te
verstaan is, al bestaan er dan vele, nogal uiteenlopende vormen van
Humanisme, nl. een opvatting die de mens als uitgangspunt en als
doel stelt - dat dit Humanisme een dusdanig geloof heeft in de voor-
uitgang van de mensheid dat het door de nederlagen die dif geloof
in de empirie der slechte werkelijkheid lijdt, tot het inzicht zou
moeten komen dat het als geloof een opperste illusie is, dat zijn
vertrouwen in de mens altijd beschaamd zal worden en dat de
humanistische leringen uitlopen op die der vertwijfeling, der scepsis,
der negatie, der "existentiële zinloosheid". De geschiedenis van het
buiten-christelijk denken in Europa zou deze these alle steun ver-
lenen. Deze opvatting is daarom een misverstand, omdat dit Huma-
nisme, dat in zijn "veelkleurigheid en veelzijdigheid" al moeilijk
onder één noemer gebracht kan worden, de feitelijke drager is van
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al die geestelijke potenties en bewegingen die de eigen aard van
onze beschaving vormen en waarop de christelijke beschaving
steunt. Deze geestelijke potenties hebben zich meestal tegen de druk
der christelijke kerk in ontwikkeld en naderhand heeft het Christen-
dom ze moeten aanvaarden ..Het christelijk Humanisme is dan ook
allerminst een eigen product van het christelijk geloof. Ook de veel~
vormigheid van het Christendom is het gevolg van deze strijd om de
"res novae" die het humanistische streven heeft teweeggebracht
op haast alle gebieden des levens. Het Humanisme kan dus geens-
zins de geschiedenis van de telkens blijkende onmacht van" het
menselijke tegen vaste goddelijke, geopenbaarde waarheden en
grenzen zijn, het is de geschiedenis van de strijd van de menselijke
geest zelf in vallen en opstaan om zijn eigen mogelijkheden en
grenzen te zoeken. Daarom zal het ook nimmer overleefd zijn. Het
is een feit en een noodzaak, zolang er zoekende en strevende. mensen
zijn. Het is niet aan één tijdelijke"vorm gebonden. Daarom is het
een misverstand het Humanisme te omschrijven als in diepste kern
te zijn het geloof in de wezenlijke goedheid van de mens (Van
Oyen). Ook deze vorm komt voor, maar het Humanisme kent
evenzeer de menselijke zwakheid, ontoereikendheid en slechtheid.
De dialectiek van het Humanisme onderstelt zelfs beide, goedheid
en slechtheid of liever de tegendelen op alle gebieden van menselijke
bemoeiing.
Een tweede misverstand, dat samenhangt met het eerste is dit,. dat
het Humanisme in tegenstelling tot het Christendom zou rusten op
de wankele basis van telkens wisselende overtuigingen, die steeds
weer illusies blijken te zijn tegenover de hechte grondslag van de
eenmaal gegeven "waarheid" van het Christendom, dat de ver-
legenheden van het Humanisme als het ware het bewijs zouden zijn
van het bestaan van "het andere", het niet wankele, het geloof en
dat dus de humanisten in de grond dolende, meelijwekkende wezens
zijn, verstrikt in de veelheid van meningen, oordelingen en twijfe-
lingen van het al te menselijke. Ook kan de humanist volgens deze
opvatting vervallen in het tegenovergestelde in de overmoed, de
hybris. Voor de christen betekent het verlies van het geloof het
ontstaan van een zwarte leegte. Dat een humanist kan leven in een
sfeer van -laat ons nu het christelijk woord nemen - godsvertrouwen,
is de gelovige iets onvoorstelbaars. Voorlopig zoveel hierover.
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Het bovenstaande moest vooropgesteld worden, omdat de humanist
alleen maar dan aan het gesprek over het Humanisme deel kan
nemen, wanneer dit geschiedt op een terrein, waarop beide partijen
zich met enige goede wil en fantasie kunnen verplaatsen. Omdat de
humanisten doorgaans een korter of langer christelijk verleden
hebben, begrijpen zij in de regel meer van de christen dan de christen
van de humanist. Ik weet evenwel ook dat er al generaties zoge-
naamde humanisten zijn die van het Christendom niets meer weten,
ten nadele van henzelf en van hun Humanisme, want waar het
begrip van de christelijke traditie gestorven is, verliest het Humanis-
me aan kennis van zichzelf, aan diepte en spankracht. Men moet
zijn ware vijand kennen. De humanist die de christelijke woorden
en begrippen in onze westerse traditie ~iet meer kan begrijpen,
doordenken en relativeren, kan juist bij gebrek aan begrip weer
gemakkelijk ten prooi vallen aan de dierbaarheid van het onbe-
grepen woord, en de macht der woorden is groot.
Wanneer bijvoorbeeld Prof. Banning in zijn bijdrage over het Huma-
nisme van het Humanistisch Verbond aan dit Verbond verwijt dat
het de mens niet ernstig genoeg neemt, omdat het de relatie tot
God uitsluit en de oer-christelijke begrippen van schuld en ver-
geving niet kent, dan kan de humanist hierop antwoorden dat deze
termen eerst hun zin ontvangen binnen het terrein van het christe-
lijk geloof, van de christelijke" waarheid". Prof. Banning zou even-
goed de Mohammedaan zijn gebrekkige of ontbrekende christo-
logie kunnen verwijten. Wanneer hij spreekt over de relatie tot
God, dan kan hij toch alleen maar bedoelen tot de God van het .
christelijk geloof die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard;
spreekt hij van schuld, zonde en vergeving, dat staat daarachter
toch de hele conceptie van de schuld die de mens in Adam
op zich geladen heeft, en van de vergeving die hij in Christus
erlangt. Voor de humanist zijn deze voorstellingen geen waar-
heid, ze zijn betrokken op een mythe over welker diepte hij
kan mediteren; maar waar hij niet in leeft, omdat hij niet in ze
gelooft.
Prof. van der Leeuw laat zich eigenlijk met het probleem Christen-
dom-Humanisme niet in, daar hij maar één Humanisme, het chris-
telijke erkent. Hij eerbiedigt de cultuurschatten die het niet-christe-
lijke Humansime heeft verworven, maar ze hebben geen eigen
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waarde; als de christen "meent ze in eigendom te hebben, is hij
een dief aan zijn Heer".
Prof. van Oyen heeft het Humanisme in historisch-systematische
zin beschouwd. Hij wil aantonen dat het in elk van zijn fasen te-
kort schiet, stuit op het ondoorgrondelijke, dat grenzen stelt aan
het menselijke, op tragiek, gebrokenheid en scepsis en dat het ten
langen leste zich onthult als ideologie en romantiek, als een onmete-
lijke illusie, die, zoals gezegd, voortkomt uit de wezenlijke goedheid
van de mens. Op rekening,van deze illusie komen zowel de roman-
tiek van de absolute staat als het existentialisme zonder God en
norm. Op deze rekening zou Prof. van Oyen nog veel meer kunnen
schrijven, want zijn visie op het Humanisme in zijn ontwikkeling is
niet de uitkomst van een historisch onderzoek, maar een historie-
beschouwing op grond van het geloof dat geen andere uitkomst duldt.
Hier bestaat een volstrekte tegenstelling tussen het Humanisme "in
zijn diepste consequenties doorschouwd" en het christelijk geloof.Dit
geloof betekent: "het principieel loslaten der elementaire rationele
reflectie om zich existentiëel prijs te geven aan wat als Goddelijk
Bestel over ons leven vernomen wordt". Het eerste zinsdeel is duide-
lijk, het tweede betekent, losgemaakt uit de modieuze terminologie
waar elke protestantse theologie die oude wijn in nieuwe zakken
giet zich gaarne in kleedt: het geloof in de Schrift als Gods woord.
Een kwart eeuw terug na de eerste wereldoorlog werd van Duits-
land uit met alle gewicht die bij zulke een Duitse theologie behoort,
betoogd dat de oorlog het Humanisme had verslagen. Er werd met
dezelfde stelligheid als nu door van Oyen ook een leuze geponeerd:
"Das Wagnis Gatt als Erstes zu setzen al~ Voraussetzung aller
Setzungen" (Brunner, Die Grenzen der Humanität). Hierbij merkte
wijlen Prof. H. T. de Graaf op: "Het is een veeg teken voor het
geestesleven van heden, dat zulke dikke woorden als een nieuwe
theologie worden gevierd. Ik sla dan nog liever onze oude grimmige
tegenstander Abr. Kuyper op, die dit alles veel beter gezegd en
vermoedelijk ook feller doorleefd heeft."
Kuyper stelde inderdaad in zijn "Geworteld en gegrond" de zaak
veel duidelijker, met klare Nederlandse woorden. "Er zijn maar
twee beginselen, die een eigen wereld, een geheel eigen levensfeer
in zich dragen: de eeuwige verkiezing en de humaniteit... Alles
hangt hier aan de juiste onderscheiding: dat in de orthodoxie het .•
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enig ware beginsel ligt, maar dat de rechtzinnigen in den lande
krachteloos zijn, zo zij uit dit beginsel niet leven; terwijl de niet-
rechtzinnigen door de beweging van hun leven een onmiskenbare
kracht oefenen, maar die tenslotte wegvloeit, wijl ze de wortelen
van het leven niet concentreren in het ware beginsel." Kuyper
spreekt niet over het prijsgeven van de elementaire rationele reflec-
tie. Wat betekent deze uitdrukking voor ,de humanist anders dan
. dat geen gesprek mogelijk is, want elk gesprek onderstelt toch deze
elementaire rationele reflectie. De humanist zegt niet dat de reflec-
tie, de redelijkheid haar grenzen niet heeft, maar kan niet toegeven
dat welke willekeur ook buiten de redelijkheid zelf deze grenzen zal
vaststellen. "Wij weten allang hoe ontoereikend zij is, deze rede,
maar hij is ons gegeven als een maatstaf der dingen en een grendel
voor waanzin en chaos", aldus Huizinga's woorden, die in dit num-
mer worden aangehaald.
De drempel tussen het Humanisme en het christelijk geloof volgens
orthodoxe opvatting lijkt hier onoverkomelijk. En toch kan de
humani,st toegang vinden tot een levensbeschouwing die zonder
het Christendom niet denkbaar is, die dus uit het Christendom leeft,
die een mengvorm is van Christendom en Humanisme, zonder dat
wij toch van christelijk Humanisme mogen spreken. Ik heb hier
het oog op het Humanisme van Albert Schweitzer, waaraan Prof.
van der Leeuw een beschouwing wijdt. Albert Schweitzer, de
geniale, veelzijdige geleerde, kunstenaar en arts had op de leeftijd
van ruim dertig jaar reeds, zoals van der Leeuw zegt, het levens-
werk van verscheidene geleerden voltooid. Als nieuwtestamenticus
zal zijn naam vooral verbonden blijven aan een werk dat nog steeds
iedere lezer evenzeer boeit als verbaast door zijn geleerdheid: de
"Geschichte der Leben-Jesu-Forschung". In dit werk heeft hij zowel
aangetoond dat een werkelijke geschiedenis van het leven van Jezus
niet geschreven kan worden alsook de stelling verdedigd dat Jezus
niets te maken heeft met het beeld dat de Igde eeuwse "liberale"
theologie van hem gevormd had. Jezus is niet de leraar, de huma-
nitaire prediker, het grote voorbeeld voor zijn aanhangers, ont-
daan van alle bovennatuurlijkheid, die een redelijke theologie hem
niet wil toekennen, maar een figuur die alleen te begrijpen is uit
zijn tijd en uit zijn afkomst. Hij heeft namelijk in de sfeergeleefd van
het Joodse openbaringsgeloof, dat eerst een grote crisis, een wereld-
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beproeving verwachtte, voordat het Rijk Gods zou komen met de
Messias. jezus nu kondigde dit rijk aan en zou na de crisis als
Messias verschijnen. Maar zijn prediking leek tevergeefs, de crisis
bleef uit en nu zou hij de komst van het Godsrijk door zijn dood
forceren, waar zijn leven en prediking ontoereikend waren geweest.
Door zijn dood zou dan ook zijn geheim nI. dat hij de Messias was,
openbaar worden en zou de Zoon des Mensen verschijnen. Deze
eschatologische jezus, die wellicht in vertwijfeling op Golgotha is
gestorven, heeft niets meer van doen met de zachtmoedige prediker
op de heuvelen van Galilea, maar is ook allerminst de incarnatie
van Gods woord naar de orthodoxe leer.
De jezus die Schweitzer ontdekt is tegelijk ons vreemder, dieper en
historisch aannemelijker. Dat deze jezus, zoals van der Leeuw zegt,
het de prediking gemakkelijker maakt Hem als Heiland te ver-
kondigen, is één kant van de zaak. De andere is, dat de nieuwtesta-
menticus Schweitzer tot een historisch agnosticisme is gekomen. Hij
mag dan de weg gebaand hebben voor de dialectische theologie
van Barth, waar hij intussen, volgens van der Leeuw, grondig het
land aan heeft, hij heeft zowel de dogmatische starheid van de
orthodoxie alsook de bekrompenheid van het liberale jezusbeeld
doorbroken. Schweitzer heeft, met verwerping van de kerkleer,
een zeer bijzondere jezus-mystiek bewaard. Het christelijk element
is vaag geworden, zelfs heeft hij met zijn ethiek van de eerbied voor
het leven een buiten-christelijke trek in zijn levensbeschouwing
opgenomen. Deze Schweitzer, die vond, dat hij niet het recht had,
zijn jeugd, geluk en voorspoed als iets natuurlijks te aanvaarden,
is uit het drukkend besef van zijn overvloed gegroeid tot het ver-
staan van het woord van jezus dat wij' ons leven niet voor onszelf
mogen behouden. Bij deze grote man, in wie het Christendom als
practijk werkte met een alles overwinnende morele kracht, vinden
wij geen hoge drempel meer die de humanist 'niet kan overschrijden
om bij hem binnen te treden en hem te verstaan. Van der Leeuw,
die het werk van Schweitzer hoog schat als een "kostbaar ferment
in de revolutie welke zich voltrekt" (welke revolutie bedoelt hij
toch ?), vindt hier blijkbaar toch ook iets overleefds in, omdat hij
spreekt van een "in deze tijd nauwelijks passende humanistische
filosofie en ethiek".
Hier komen wij nu op een principieel punt, daar twee geheel ver-
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schillende tendenties door de christelijke tegenstanders van het
Humanisme niet onderscheiden worden. In de theologie kunnen
we spreken van de débacle van het liberalisme, van de mislukte
poging om een ondogmatisch Christendom te vinden in de Evan-
geliën die zelf van begin tot einde dogmatische constructies zijn.
Het liberale Jezusbeeld is inderdaad een fictie en het is dan ook
niet verwonderlijk dat de theologie die was afgeweken van de
Christus van het geloof, zoals de Bijbel dit leert, wel moest terug-
keren tot dit geloof, wilde zij als theologie zichzelf niet opgeven.
De poging om na de critiek op de documenten van het Christendom
een moderne Jezus te vinden en een modern Christendom te schep-
pen, die voor deze critiek waren gevrijwaard, is ijdel gebleken; wat
niet ongedaan kon worden gemaakt was deze critiek zelf.
In de Igde eeuw hadden zich ook nog verschillende andere huma-
nistische stromingen ontwikkeld die reeds vijandig stonden of ten-
minste afwijzend tegenover het Christendom. Uit deze humanistische
bewegingen heeft zich echter niet iets gekristalliseerd wat de plaats
heeft kunnen innemen van het christelijk geloof dat voor velen
verloren is gegaan. Een gedeelte van de religieuze energie is opge-
slorpt door de zogenaamde politieke religies, die echter uiteraard
alleen maar een tijdelijk karakter hebben, en diepere behoeften
die zoveel eeuwen lang de godsdienst heeft bevredigd, onvervuld
hebben gelaten. En toch, er bestaat een humanistisch verleden dat,
zoals de Graaf heeft gezegd, meer houdbare elementen bevat dan
een geloof dat aan de onzekere schriftletter hangt en er zonder
knoeien niet meer komt. Er is nu zowel door een humanistisch
tekort als door een beter historisch begrip van de waarde van de
christelijke erfenis een tendentie ontstaan naar de herwaardering
van het Christendom. Wij moeten deze tendentie echter goed
begrijpen. Zij betekent niet dat de godsdienst erdoor zal herleven.
Er bestaat een soort geestelijke moeheid, een afwending van het
agnosticisme, bewondering voor de oude godsdienst met zijn be-
koorlijkheden, zijn wijsheid en kunst, een beuheid van moderne
vlakheid en stedelijke gehaastheid, die in het voordeel schijnen te
werken van een godsdienstige herleving. Men zou deze beweging
met Erich Meissner 1) een religieus archaïsme kunnen noemen. In

1) Erich Meissner, Confusion of Faces. The Struggle between Religion and Secularism in
Europe. A Commentary on Modern German History, 1946.
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werkelijkheid, zegt Meissnel',heeft dit religieuze archaïsme, ofschoon
het gepaard gaat met een werkelijke belangstelling voor de gods-
dienst, de nog bestaande bronnen van godsdienstig leven doen op-
drogen. Het geloof, dat uit deze sympathie voor de godsdienst, in
casu de christelijke godsdienst, ontstaat, is de uitkomst van een
twistgesprek, yan twijfel en geestelijke aanpassing. De convertiet
die het zwijgen heeft opgelegd aan zijn twijfel, wordt daarmee geen
bron van geloQfskrachi, al zal hij dit met alle krampachtigheid
willen zijn. Meissnel' noemt dit christelijk archaïsme "a perilous
deadlock, indeed fraught with insincerity" en het is eigen, zegt hij,
aan de beroepsgevatheid van de geestelijkheid, om toe te grijpen en
naar zich toe te halen waar de kans geboden wordt, bekeringen te
maken.
Een eerste vereiste om een bron van kracht te vormen is geestelijke
integriteit en juist aan deze is het godsdienstig archaïsme volkomen
vreemd. Dit gevaar van christelijk archaïsme lijkt ook in ons land
onderkend te worden. In het tijdschrift" Theologie en Practijk" heefi:
Prof. van' Holk een opstel geschreven, waarin hij het gevoel van
malaise en onbehagen bespreekt dat blijkbaar menig predikant
besluipt in deze naoorlogse tijd. Hij ziet een voorname factor in het
Hervormd Réveille dat iets geforceerds, iets topzwaars in de kerke-
lijke situatie heeft gebracht. Menig dominee is in een dwangpositie
geraakt. "Deed men niet mee, zag men het gevaar van mee-belijden
van gedachten, die men niet gelooft, vond men het zo grif prijsgeven
van het specifiek vrijzinnige, terwille van dusgenaamd algemeen
christelijk, 'in werkelijkheid echter ethisch-orthodox geloof, voor-
barig en ontrouw aan eigen overtuiging, dan kwam men anderen en
zichzelf alhaast als spelbreker voor." Hier ligt, dunkt mij, een typisch
voorbeeld van christelijk archaïsme voor ons, dat vooral zal voor-
komen bij theologen die uit de aard van hun beroep kans lopen
dierbare woorden met een diepe zin, die echter de hunne niet
, meer is, zwaar te laten wegen, tot schade van hun ziel. "Het samen-
flansen van heterogene elementen geeft nooit meer dan een kwalijk
proevend brouwsel", zegt van Holk - "fraught with insincerity",
zegt Meissnel'.
Het christelijk archaïsme is voor het Humanisme zeer interessant
en van groot gewicht. Want voor het christelijk geloof is het, zoals
gezegd, geen regenererende factor. ,Of het nu voorkomt in
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buitenchristelijke kringen als een tendentie naar het Christendom
toe, of binnen de christelijke kerken zelf als een overwinning van de
orthodoxie op vrijzinnige opvattingen - uiteraard dus vooral bin-
nen het protestantisme met zijn vele verscheidenheden - dit archaïs-
me zal toch slechts een passante factor zijn voor de toekomst van
het Christendom. De constante factor zal toch blijken die te zijn
welke reeds ,enige eeuwen lang werkzaam is, de voortgaande secula-
risatie. Ten opzichte van deze constante factor zal het ook van
weinig betekenis zijn voor de plaats die de christelijke kerk in de
wereld inneemt, of zij zich nu meer zal wijden aan haar sociale
taak, waarvan verscheidene christelijke groepen overtuigd zijn dat
zij deze heeft verwaarloosd. Het schuldbewustzijn van vele chris-
tenen in dit opzicht mag onze sympathie hebben, tenslotte gaat het
voor het Christendom om zijn belijdenis, om zijn eigenlijke bood-
schap. En deze ligt nu eenmaal niet op sociaal terrein. Men mag de
christelijke kerken terecht verwijten dat zij de consequentie die in
deze boodschap gelegen is uit een verwereldlijkte en verburgerlijkte
gezindheid veelal niet getrokken hebben, dat zij de groten der aarde
meer hebben gediend dan de kleinen bijgestaan, dat haar behoud-
zucht uit gemak en heerszucht groot zijn geweest, dat ze de eisen der
gerechtigheid dikwijls hebben beschaamd, dit alles mag meedoen en
waar zijn, grondslag van de christelijke kerk is en blijft het geloof in
de opgestane Christus. De verschillende bijdragen in het hier be-
sproken nummer laten daar ook niet aan twijfelen, en de humanisten
moeten ook niet trachten deze grondslag symbolisch te verstaan;
hij is voor de christenen het geloof in een realiteit. Als Christus niet
is opgestaan is ons geloof ijdel, zegt Paulus. De christelijke kerk
bestaat alleen voorzover dit geloof aan Christus die is opgestaan,
werkelijk leeft. Maar statistisch kan nooit worden vastgesteld, hoe
levend nog dit geloof is, hoe waarachtig het is.
Het Christendom is nooit geweest en kan niet zijn een "beweging",
die een wereld die in het ongerede is geraakt, weer op gang moet
brengen. Dit wil niet zeggen, dat de christenen onverschillig staan
tegenover de wereld of dat zij halve of slechte burgers zijn, wat hen
in hun oudste geschiedenis wel eens verweten is. Wel hebben zij in
de aanvang op korte termijn een andere wereld verwacht en hebben
zij zich innerlijk hiernaar gericht. Naarmate deze verwachting van
een spoedige komst van het Godsrijk ijdel bleek, heeft de kerk een
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accoord met de wereld moeten vinden en dit inderdaad gevonden.
De kerk heeft een groot aandeel gehad in de vorming van de west-
terse beschaving; in de persoonlijke sfeer, in het gezin, in kleine
verbanden is het aandeel vaak zegenrijk geweest. Als politieke factor
is het Christendom daarentegen onderhevig geweest en heeft uiting
gegeven aan de ergste machts- en heersinstincten. Laat ons ook niet
vergeten, dat de kerkgeschiedenis bewijzen te over heeft van een
principiele onverdraagzaamheid e~ dat de kerk de Europese
expansie op alle wijzen heeft gesteund en beladen met ernstige
misdaden en aanslagen op de "christelijke humaniteit".
De secularisatie is het gevolg geweest van een langdurige strijd. Al

/ <Iefactoren die haar hebben bevorderd kunnen wij 1?-ierniet nagaan,
maar haar 'wezen is toch geweest de verwerping van het christelijk
geloof als volstrekte waarheid. De verweq)ing van deze waarheid is
het gevolg geweest van wat we kunnen .,amenvatten als de huma-
nistische critiek, tekstcritisch, historisch, filosofisch, natuurweten-
.schappelij~. De zekerheden, waar het christelijk geloof zich op
beroept, zijn ondermijnd. Dit is een historisch proces, dat niet onge-
<laan kan worden gemaakt.
Het Christendom, dat in zijn geschiedenis een rijkdom aan verschei-
denheden toont, heeft ook steeds een onderstroming gekend die uit de
evangeliën haar inspriatie heeft gehaald, de godsdienstigheid van "de
stiefkinderen van het Christendom". Deze was meestal een halve,
.soms ook een hele ketterij, in de regel onder de kleinen der aarde
verspreid, nooit sterk in de leer, maar op de practijk gericht, hetzij
,dat zij een van de wereld afgewende devotie beoefende, hetzij dat zij
zich vertoonde als een sociale stroming die christelijke naasten-
liefde en rechtvaardigheid als eerste vereisten stelden en bij revolu-
tionnaire spanningen zich sterk deed gelden. Met het Humanisme
bestond er een zekere verwantschap in de verdediging van de mens
.en menselijke zaken, in de geringschatting van het leerstellige.
Naarmate het Humanisme zijn aristocratisch karakter verloor en
bredere lagen van de bevolking beïnvloedde, zijn sociale belang-
stelling toenam, kreeg het aanhang uit deze christelijke onder-
,stroming. Waar de christelijke kerk zich op sociaal en politiek
terrein beweegt, zal zij het Humanisme op haar weg vinden als een
weliswaar een aan haar principieel tegengestelde stroming, maar
:rneteen als een beweging die gevoed wordt door gevoelens en stre-
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vingen die nauw verwant zijn aan de christelijke wensen en eisen
die ontstaan zijn uit de contacten met de "wereld". In deze ge-
dachtengang kan dan ook het Humanisme niet gezien worden als
een ondeugdelijk element voor de herbouw van een geschonden
wereld, vooral niet nu Europa gestaan heeft voor een ontmenselij-
kend nihilisme dat toch niet als een kind van het Humanisme kan
worden beschouwd.
Prof. Kraemer, die aan deze bundel niet heeft meegewerkt, maar
wiens geschrift "Kerk en Humanisme" wel is aangehaald, ziet in
het Humanisme dan ook een tegenstander die de kerk eigenlijk niet
kan missen, omdat het haar telkens met de neus drukt op het levende
vraagstuk van Christendom en cultuur. In de huidige situatie ziet
hij de noodzaak van samengaan terwille van de handhaving van
de humaniteit in de zin van eerbied voor de medemens. 'Waarom
zou er ook geen samenwerking mogelijk zijn, waar er toch onder de
christelijke kerken, die op dezelfde wortel des geloofs stoelen, zulke
grote tegenstellingen bestaan op sociaal, politiek en internationaal
gebied, dat men toch tot de conclusie moet komen dat de vraag-
stukken die thans aan de orde zijn, blijkbaar met ,geen algemeen
erkende christelijke maatstaf gemeten kunnen worden en dat de
betrekking op christelijke waardemeters toch zeer willekeurig
blijkt. Men kan van het Humanisme hetzelfde zeggen als van het
Christendom, dat er ook geen eenheid van opvatting bestaat in-
zake de practische vraagstukken van de dag. Is het Christendom in
al zijn verscheidenheid gegroepeerd rondom een centraal dogma,
het Humanisme is veel moeilijker op één noemer terug te brengen.
In het begin heb ik gezegd dat men het Humanisme voorlopig kan
omschrijven als een beschouwing die de. mens als uitgangspunt
en als doel stelt. Maar dan ligt hier de twee-eenheid aan ten grond-
slag van feit en taak. Tegenover de teneur van de meeste bijdragen
in het Wending-nummer heb ik de nadruk willen leggen op het
Humanisme als ~en blijvende factor, en als een feit dat des te reëler
wordt naarmate de greep der kerken op de mensen losser wordt.
Dat dit laatste ook zijn betreurenswaardige gevolgen heeft, zal
iedere humanist moeten erkennen, die een reële kijk heeft op de
menselijke aard, die voor een ontstaan vacuum maar met moeite
een nieuwe inhoud vindt. De christelijke kerken hebben nu eenmaal
het mensdom niet opgeleid - en konden dit ook niet doen - tot die
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zelfstandigheid en mondigheid die het Humanisme vraagt. Een
I8de-eeuwse geschiedbeschouwing heeft nog gemeend dat de christe-
lijke openbaring deze taak van opvoeding van het menselijk geslacht
te vervullen had, de humanisten van deze tijd denken anders. Er
moge langs deze weg wel een élite-humanisme zijn ontstaan, maar
ook dit was bestemd de chri~telijke openbaring los te laten. Een
langzaam ontwennen aan de stut der geopenbaarde waarheid is
niet de gewone gang van zaken. Dit onderstelt een zich reeds vor-
mende nieuwe inhoud. .
Het Humanisme steunt wel op een 'traditie, op een beschavingserf-
goed, dat het met het Christendom gemeen heeft, maar het is niet
alleen een bewaarder van kostbare tradities, het heeft ook een taak
die het nolens volens van het Christendom overneemt. Dit artikel
handelt echter niet over deze taak, over de mogelijkheden en de
moeilijkheden van het Humanisme - dit is een ander hoofdstuk .
.In dit artikel is slechts gepoogd na te gaan in hoeverre de'humanist
deel kan nemen aan een christelijk gesprek over het Humanisme en
aan te tonen dat de stelligheid van het christelijk oordeel over het
Humanisme op een onhoudbare basis berust.



I

J. C. BLOEM

LIEDJE

De bomen ruisen als regen,
Vlak voor de nacht begint.
De blaren wikken en wegen
Op de eerste vleug van de wind.

Ik kan er nu eindlijk wel tegen:
Ik ben al sinds lang niet meer kind;
Toch, er was vroeger iets in gelegen,
Waarop men zich nu nauwlijks bezint.

Het leven is sterven plegen,
Verraad aan wat men heeft bemind.
En men weet: er wordt steeds iets verzwegen,
Dat men nooit voor het einde hervindt.
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(Slot)

Daar ik iemand spreken moest dien avond stond ik vroeger op
dan gewoonlijk en vertrok.'
's Nachts droomde ik, dat die vogel floot, indringend en helder,
en ik zweefde met de vrouw boven het standbeeld en de roode
bloemen. Hare trekken waren vaag, maar ik voelde haar hand
die mij vasthield in die lichte dobberende deining: een wonderlijk
geluk... Dan daalden wij plotseling met een steilen val - een
schok en ik schoot wakker. Den geheelen verderen dag voelde ik
mij vervuld van een vreemde verwachting. Het was mij, of er
een geheimzinnig verband moest bestaan tusschen den onbekenden
fluiter die gedurende mijn maaltijden mijn aandacht had ge-
wekt, den vogel welke eerst zoo kort geleden bij dat standbeeld
mij zoo stellig iets ,te willen zeggen scheen, en de vrouw mijner
verlangens; en alsof ik zelf in een weefsel van onnaspeurlijke ge-
beurtenissen werd betrokken, welke zich achter de dingen van mijn
dagelijksche existentie verborgen hielden. Voor 't eerst van mijn
leven begon ik te twijfelen aan de ongecompliceerdheid van het
stramien van mijn bestaan, de onverbiddelijke schakeling van oor-
zaak en gevolg, den nexus eener causaliteit, die voor mij tot nu
toe de stoffelijke wereld uitsluitend had beheerscht en saam-
gehouden en mij den' (schralen!) troost geschonken mijn onont-
koombare gevangenschap althans als redelijk te verstaan. Ik voelde
mij onrustig, als een wandelaar die de hem vertrouwde roode
pijltjes op de boomen in het bosch is kwijtgeraakt voor onduide-
'lijke gele cirkels en niet weet waar die hem heenvoeren.
Ik begon weer door de stad te dwalen; mijn hoop de vrouw te
zullen terug zien putte kracht uit die vreemde verwachting, dat
ons spel nog niet was uitgespeeld. Deze uitdrukking, in dit verband,
zal mijn lezers als arrogant en ongerijmd in de ooren klinken.
Immers: zoo er van een spel kon sprake zijn, dan was IK, en uit-
sluitend IK, daarin de speler geweest, de armzalige speler met een
weerloos lichaam, dat ik geschonden had. Toch, nu ik door mijn
droom het gevoel had gekregen, dat een speelsche grilligheid de I

29
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strakheid van mijn dagelijksch leven zocht te breken ende fluitende
vogel en de vrouw daartoe op de een of andere onverklaarbare
wijze samenspanden, nu acht ik de uitdrukking niet geheel mis- \
plaatst, te minder daar ik altijd gewend ben geweest in het gansche
menschelijke bedrijf op deze aarde nooit veel anders te zien dan
een (zinneloos) ,spel'. Speelt het lot niet boosaardig met onze
levens? Het was een der blijvende verschillen tusschen Hortense
en mij. Dit ,spel' nu, achter de schermen, waarin ik de mij onbe-
kende vrouwen mijzelven betrokken voelde, zag ik niet als boos-
aardig aan, maar als iets dat ik eenvoudig niet begreep en dat mij
in zoete onrust omstrikte.
Ik doolde dus weer door de stad, die iederen dag en iederen avond.
hetzelfde aspect vertoonde. Warmte, en menschen in luchtige kleeren,
die soms opzagen als er vliegmachines in de lucht waren en een
enkele maal uit hun werk en hun zomergenoegens door gillende
sirenes naar de schuilkelders en in de portieken werden gedreven.
Het was op een dier dagen dat ik, na een korte wandeling op weg
naar mijn eethuis, haar met haar zoontje plotseling voor mij
uit zag loopen in de Rue des Soupirs. Zij hield het jongetje bij de
hand en zij gingen haastig langs den blinden muur der gevangenis.
Zij droeg een bruinen mantel en ik zou haar zeker niet herkend
hebben zonder het kind. De Rue des Soupirs is een smalle straat,
eigenlijk niet meer dan een steeg, maar vrij lang. Ik wist niet
waarom ik mijn pas vertraagde inplaats van dien te verhaasten,
maar een schroom beving mij en mijn hartklopte als op dien avond
toen ik mij in de concertzaal achter haar had neergezet. Bij de
keukens van Métropole zag ik den chef-kok aan de deur staan in
zijn witte jas met de hooge muts; de jongen liep van zijn moeder
weg op hem toe en de man zei lachend iets tegen hem, wat ik niet
verstond. Toen de vrouw hem bereikt had legde hij vertrouwelijk
zijn hand op haar mouwen duwde haar haastig naar binnen met
den kleinen jongen; de deur sloeg toe. Ik liep de steeg uit naar het
plein en ging de hoofddeur binnen. Nog altijd bonsde mijn hart
en ik bedacht, hoe ik mij nu met de vrouw in hetzelfde huis be-
vond. Op mijn gewone plaatsje in de zaal bij het venster zakte ik
neer en haalde hijgende adem, als iemand d.iehard geloopen heeft
om den trein te halen en nu in zijn coupéhoekje uitblaast. Er waren
dfen dag -twee soepen, en de kellnel' die bij mij kwam staan om te
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vragen welke van die beide mijn voorkeur had, bedwong zich, zag
ik, om geen verwondering te doen blijken. Quasi-onverschillig
zwierf zijn blik naar het open venster en 't onnoozele waterstraal-
tje van de fontein, onder 't wachten op mijn antwoord. ,Breng
maar. ..' zei ik met een handgebaar, waaruit hij begreep dat
ik de keuze aan hem overliet.
Eerst langzaam bedaarde ik. Mijn verwarring na de overrompeling
liet een dreinerigè spijt na, welke ik niet definieerde. Er was boven-
dien iets, dat mij bezig hield als ik aan den chef-kok dacht. De
gemeenzame wijze waarop hij zijn hand op haar mouw had ge-
legd hinderde mij. Het leek mij bijna of ik jaleiersch was. Wat
zocht zij daar in dat achterhuis, waar de spoelhokken waren ~n
de retirades die voornamelijk bij groote gezelschappen en ver-
gaderingen gebruikt werden. Waarom was zij door die zijdeur
van de hotelmeiden binnengegaan - zij, voor wier voeten mijn
gedachten een looper zouden hebben gespr~id, had ik haar door
den hoofdingang zien binnenschrijden. Er was in haar leven iets,
waar ik buiten stond en waar die knecht aan deel had. Intusschen,
dit alles kon toeval zijn - zij bevond zich in dit huizencomplex,
dus kon zij ook in deze zaal komen. Mijn verwachting werd weer
gespannen als die eerste avonden dat ik hier zat en mijn oogen elk
oogenblik onrustig de deur met de portières gezocht hadden.
Ook nu weer kwamen de oude heer en dame binnen van een paar
dagen geleden en zett'en zich zwijgend aan het tafeltje naast
het mijne. Verder bleef de zaal leeg op dit uur, als altijd.
Opeens hoorde ik toen weer dat fluiten - den eersten regel van
het mij zoo vertrouwd geworden motief. Waarom hield ik ditmaal
mijn adem in en ,stak mijn ooren op'? zou ik haast zeggen. Ik weet het '
. niet; maar als kort geleden óók eens (hoe lang geleden leek het mij!),
dien middag met de roode bloemen, overmeesterde mij die vreemde
gewaarwording van aan een keerpunt in mijn leven te staan.
Het motief herhaalde zich, met de bekende nadrukkelijkheid
een rustpooze - en het klonk een derde maal:

Ik meende nu ook op te merken, dat het geluid ergens van uit een
hoogte kwam, vooral nu onmiddellijk daarop, van uit een diepte
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l~ek het, en zwakker, als een echo, prompt met den tweeden regel
werd geantwoord.

Hortense sprak mij wel eens' een enkelen keer van ,openbaring'.
Zij maakte mij daarmee altijd ongeduldig, want het waren din-
gen die op haar godsdienst betrekking hadden en ik miste voor die
zaken het orgaan. Zoo vertelde ze mij eens van Saulus' bekeering
op den weg naar Damaskus: ,en hem omscheen snellijk een licht
van den hemel'. Zij sprak ook wel eens van ,schellen die van de
oogen vielen' (dat woord ,schellen' liep mij kriebelig langs den
rug). Toch stemde het overeen met wat ik nu, opeens, ondervond.
Ik begreep namelijk plotseling wat dat fluiten beduidde - ik
zag in het leven van die vrouw ... Zij wisselde een groet met haar man,
een politieken gevangene! In verband met de aanhoudende warmte
werden de gevangenen in den voor-avond gelucht, zoo had ik
dien ochtend op bureau gehoord, toen het gesprek ging over een
paar nieuwe arrestaties.
Dat ik met haar in een kleine samenzwering werd betrokken, gaf
mij een lieve voldoening en ik sloot mijn oogen, opdat, mocht zich
het fluiten herhalen, daarvan voor mij geen noot zou verloren
gaan. Maar het bleef stil. De oude heer aan het tafeltje naast-mij
was, terwijl hij met zijn hand langs Zijn kinvlokken streek, tegen
zijn dame een gesprek begonnen op die fluisterend bescheiden toon
waaraan men den man van beschaving op een publieke plaats
herkent. Ik hoorde het waterstraaltje op de binnenplaats plietseren
met diezelfde bescheidenheid, en kreeg eensklaps lust in deze
goed gezinde stilte een van mijn kostbaar restje voor-oorlogsche
sigaren (import!) op te steken: inbreuk op een zuinigheid waartoe
ik slechts uiterst zelden verval. Ik wist, toevallig zulk een sigaar
in mijn koker te hebben. Den kellner vroeg ik om de avondbladen
en een koffie, al lièt zich dit sU:rrogaat dan kwalijk met mijn ha-
vanah vereenigen. Maar ik was dien avond tot iedere vergevens-
gezindheid bereid.
Nu ik deze stemming achteraf en van op een afstand beschouw,
erken ik, niet geheel zonder schaamte, dat zij egoïstisch was, om
geen erger woord te gebruiken. Immers, terwijl ik daar als een
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bourgeois satisfait in mijn hoekje zat en van mijn sigaar genoot,
stond zij, die al deze dagen mijn denken en verlangen was geweest,
misschien angsten uit en pijnen welke de grenzen van de mensche-
lijke draagkracht te buiten dreigen te gaan. Ik heb mij echter
voorgenomen mijzelven in deze bladzijden niet beter voor te doen
dan ik ben, en het is nu eenmaal een feit, waar ik geen doekjes
om wil winden, dat de voldoening van zoo plotseling in het in-
tieme leven van mijn vriendin te zijn opgenomen (een onver-
wachte verheffing tot den adelstand!) voor die eerste oogenblikken
de volle plaats in mijn bewustzijn opeischte. Ik moet wel aan-
nemen een dier enkelvoudige naturen te zijn, die diepe gevoelens
slechts na elkaar vermogen te ondergaan. Ik ben een kind dat met
één "hand piano speelt en 't spelen met twee handen nog moet
leeren.
Ik had dien avond geen behoefte door de stad te dwalen, want ik
begreep haar op de straten of in de koffiehuizen niet te zullen ont-
moeten. De lichtzinnige opgewektheid waartoe de onderdrukte
en ondervoede massa mijner medeburgers zich opschroefde, stond
mij evenzeer tegen als de sombere blikken der enkelingen mij
drukten, - hun neerslachtige gezichten herinnerden mij te zeer
aan het verborgen verdriet dat mijn vriendin in haar eenzaamheid
doorleed. Alléén wilde ik met h-aar zijn, dit leed met haar deelen,
nu mijn sigaar was opgerookt en de stemming die ik thans als iets
triviaals en verdeemoedigends ervoer, met" den rook was ver-
vluchtigd. Men beoordeele mij niet al te hard: ik ben maar een
kleine ziel (ik kan dit niet genoeg herhalen) en eigenlijk speel ik
maar piano met een enkelen vinger, als een totaal ongeoefende.
Ik ging dus naar mijn kamer en trachtte voor het open raam wat
te lezen. Maar in de besloten ruimte, waar den geheelen middag
de zon had binnén gebrand, daar ik verzuimd hadde overgordijnen
tijdig dicht te trekken, was het stovend heet, en telkens zwierven
mijn gedachten af van hetgeen ik trachtte in mij op te nemen.
Mijn oogen waren zwaar en dus besloot ik gekleed wat op mijn
bed te gaan liggen en te zien of ik slapen kon ...
Toen ik ontwaakte was het nog altijd licht. Ik voelde mij verkwikt
en helder. Opstaan deed ik echter niet. Ik dacht aan de vrouw
die daar ergens hoog op een plat of voor een zoldervenster moest
hebben gestaan met haar jongetje, en ik stond naast haar. Over
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de geul heen van de steeg en de muren der gevangenis zochten
onze oogen naar een binnenplaats die daarachter liggen moest.
,Weet-je', zei ze met een diepe stem, de stem waarmee ik haar
tot haar zoontje over de cello's had hooren spreken: ,ik houd van
mijn man, maar ik ben blij, dat jij naast mij staat' ... Haar troebele
oogen onder de lange wimpers zagen mij aan en hun vochtige warmte
drong in mijn ziel, wat mij oneindig gelukkig maakte. Ik greep
hare handen en kuste ze, kuste ... Zij liet het glimlachend toe.
,Er komt een nieuw geluk bij een oud verdriet', sprak zij stiL
,Maar nu is het genoeg en moeten wij fluiten. Fluit dan, chéri .. .'
zei ze tegen haar zoon. Het jongetje beproefde het; maar er was
te veel wilde lucht achter de drie noten die hij te fluiten probeerde
en ik zag langzaam tranen langs zijn kleinen neus druppelen.
,Maman ... papa zal het niet hooren. En die laatste toon, die diepe,
wil maar niet komen' ... Dan wendde zij zich tot mij, en ik zag
haar oogen smeeken: ,Geefmij je hand, mijn vriend, dan zal ik pro-
beeren het zelve te doen'. En zij floot, helder-nadrukkelijk. Ter-
stond kwam van uit de laagte het antwoord. ,Zoo is het goed', zei
ik, ,wij vieren hooren bij elkaar. .. wij zijn niet meer te scheiden .. .'
Ik weet, dat ik mij voor u belachelijk maak, lezer, met deze be-
kentenis. Maar wat deert het mij - mijn kleine leven is altijd be-.
lachelijk geweest; een groot gevoel heb ik nimmer gekend tot aan
deze oogenblikken. Waarom zou ik mij dan schamen? Dat dit
nieuwe leven mij verplichtingen oplegde, waarvan ik naast Hor-
tense nooit had gedroomd, wist ik, en ik wist óók, mij er niet aan
te zullen onttrekken. Er was een hooge duitsche officier onder mijn
dak, een man van invloed - ik zou.... Maar nu voelde ik mij wer-
kelijk moe, als een man die een dagreize ver heeft geloopen: hij
zakt neer als een dier. en slaapt.
Midden in den nacht - na een droomloos verzonken-zijn - schoot
ik klaar: wakker. Was er aan de deur geklopt? Ik meende het dui-
delijk gehoord te hebben: vier tikken. Maar het bleef stiL Er was
een koelte die langs mijn slapen streek; ik zag het gordijn aan het
venster licht bewegen; er moest wind zijn opgestoken in dien nacht;
zou het weer veranderen? Door .een spleet der gordijnen scheen
de maan naar binnen - er was een bewegende lichtplek aan den
hoek van mijn schoorsteenmanteL Daar was ook het motief weer
bezig in mijn hoofd en ik begreep nu wat dat kloppen straks aan
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mijn kamerdeur geweest was. Ik keek naar het lichtplekje en zag
toen opeens het houten mannetje staan, dat mannetje uit mijn
vroegere jaren, toen ik een jongen was en mijn ouders op deze
kamer geslapen hadden. Er was een heele geschiedenis aan dat
mannetje verbonden. Mijn ouders hadden het eens in Wiesbaden
gekocht van een oude vrouw, die verzekerd had: het bracht geluk
aan. Wij hadden er allemaal om gelachen, al was mijn moeder
er eerst wat bang voor geweest, want het was een leelijk ventje.
Kort en dik, en een beetje voorovergeb.ogen, droeg het een platte
pet, en in zijn gezichtje had de kunstenaar een grijns gebeiteld,
die soms vriendelijk aandeed en op andere oogenblikken afschrik-
wekkend. Hij hield een arm en handje voor zich uit gestrekt, als
wees hij ~aar iets: het geluk of het ongeluk? Daar kibbelden wij
soms om, want wij waren geen van drieën bijgeloovig. Op een
nacht - ik moet toen twintig jaar zijn geweest - dat een rosse
gloed had gedanst op den vloer van de slaapkamer, er veel snelle'
voetstappen in de straat hadden geklonken en wij ons haastig
hadden aangekleed, was door een onvoorzichtige beweging van
mijn vader het beeldje op den grond gevallen, zoodat het handje
afbrak. Tegen het soebatten van mijn verschrikte moeder in was
mijn vader de straat op gegaan, had kou gevat, was aan 't sukkelen
geraakt en eenige maanden later, toch nog geheel onverwacht,
gestorven. ,Zie-je wel, dat leelijke poppetje heeft het ongeluk
voorspeld; die vrouw heeft gelogen!' schreide mijn moeder.
Nu stond het er weer: het alrauntje; in het lichtplekje van de maan
onderscheidde ik het duidelijk. En hoewel ik er mij dadelijk van
bewust was, dat dit niet anders dan gezichtsbedrog kon zijn, bleef
ik er, in mijn ledikant overeind gezeten, met zekere onrust naar
kijken. Eenig verband tusschen dit beeldje en mijn vaders dood
bestond er niet - evenmin als tusschen het beeldje en het motief
dat ik sedert mijn ontwaken maar niet kwijt kon. En toch ... Ik
voelde mij koortsig gespannen, mijn voorhoofd was klam en in
mijn slapen klopte het staccato, dreunde het bijwijlen als werd
er met zware voorhamers geslagen. Ik stond op en dronk een glas
water. Dan schoof ik de gordijnen samen, zoodat de lichtplek
op den schoorsteenmantel verdween. Het duurde nog uren vóór
ik opnieuw in slaap viel.
Den volgenden morgen, terwijl ik mij schoor, had ik een katterig
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gevoel in mijn maag, en haarpijn. Het was de dag waarop mijn
huishoudster terug zou keeren, en ik besloot, dat aan mijn ,avon-
tuur' nu maar een eind moest komen. Tenslotte had ik gedurende
een veertien dagen in een hallucinatie geleefd, waarin geen bodem
voor mijn verdere existentie aanwezig was. Weliswaar telde mijn
leven niet veel, maar ik achtte het toch te goed voor een toekomst
die enkel een volslagen ontreddering kon beteekenen.

IV
Aan mijn voornemen om den hoogen officier in mijn huis voor de
zaak van mijn vriendin te winnen kon ik voorloopig geen uit-
voering geven, aangezien hij juist den vorigen dag voor eenigen
tijd onze stad bleek te hebben verlaten. Ik informeerde bij mijn
juffrouw naar den welstand van haar familie in L. en zocht mijn
dagtaak op het bureau zoo nauwgezet mogelijk te vervullen. Daar
er veel werk aan den winkel was, gelukte het mij, mijn eigen aan-
gelegenheden in mijn geest terug te dringen, en toen de morgen-
koffie werd gebracht onderhield ik mij met mijn collega's over
sport en de kansen van den oorlog. Op de vraag van mijn juffrouw,
of ik nu weer geregeld thuis kwam eten, antwoordde ik bevestigend.
Echter schreef ik haar in den loop van den middag van mijn
bureau af een briefje waarin ik deze toezegging herriep, onder
voorgeven op mijn knipkaart nog enkele ongebruikte coupons
te hebben gevonden, wat mij noopte in. de eerstvolgende dagen
mijn maaltijden nog buitenshuis te blijven nuttigen. Want, aldus
overlegde ik, ik wilde de vrouw nog eenmaal hooren fluiten; zoo
ik al bij mij n besluit bleef ,er een eind aan te maken', forceeren
wilde ik niets. Het argument waarmede ik mij paaide was zwak,
maar ik greep het aan. Hij die liefheeft is bereid zichzelve duizend-
werf met leugentjes om bestwil te bedriegen, ook al zou hij er
tenslotte door te gronde gaan. Dit althans hadden de ervaringen
der laatste weken mij geleerd. Dus zat ik tegen vijven op mijn
gewone plaatsje bij het breede open venster en wachtte. Geheel
rustig was dit wachten niet. Want even weer kwam het alrauntje
van dien nacht door mijn gedachten spoken; als het fluiten eens
werd opgemerkt en de vrouw gegrepen? Waarom koos zij als sig-
naal juist dat noodlotsmotief, dat mij een tarten scheen van het
fatum, ook al geloofde ik diep-innerlijk niet aan zulke dingen.



KLOPSYMPHONIE 457
Maar toen dan eindelijk het fluiten klonk - de stilte daarvóór
scheen mij in mijn onrustig ongeduld ditmaal eindeloos lang te
hebben geduurd ---:-en de spanning der afwachting door het da-
delijk daarop volgend antwoord was gebroken, vielen deze be-
kommernissen geheel van mij af voor de realiteit van het oogenblik:
de vrouw, die ik nu met haar jongetje de trappen zag afgaan, be-
hoedzaam hem ophoudend van een struikeling. Misschien stond
de kok op den uitkijk en zou haar de deur openen (was ik maar
die kok!); als ik nu snel de plaats overliep naar de toiletten, was
er een kans, dat in de nauwe gang ... Ik aarzelde even, maar bleef
zitten; ik rook urinestank - er zijn gedachten-associaties die een
mensch vernederen en zuivere verlangens besmeuren. Spreek ik
daarover verder niet!
Dien avond was ik met een tweetal collega's bi} mijn chef aan
diens privéwoning ontboden. Er moesten lijsten worden gecon-
troleerd waarvoor overdag de tijd ontbroken had; reeds een paar
maal hadden de desbetreffende instanties op spoedige inlevering
dier lijsten aangedrongen, en de afleiding was mij welkom. Wij
werkten een uur lang ingespannen; waarna ons de dochter van
Mr. Lorient ververschingen bracht: een meisje van naar mijn
schatting vijf en twintig jaar met een frisch gezicht en ongedwon-
gen manieren. Zij vertelde mij, met ,la pauvre Hortense' nog te
hebben school gegaan; Hortense, zei ze, was altijd stil geweest,
ze deed zelden mee met de anderen en bewaarde haar geld als
Marguerite Lorient en h~ar vriendinnen naar de confiserie gingen.
Tot besluit van den avond vertoonde collega Lepelletier - de
grappenmaker van onze afdeeling - eenige goocheltoeren met
lucifers.
Ook den middag daarop at ik nog à la carte, en ik stelde mij voór,
hoe het signaal, dat ook nu niet op zich deed wachten, niet tot een
mij onbekenden echtgenoot, maar tot mijzelven gèricht was. Ik
voelde mij treurig en had willen schreien.
Dien nacht werd ik wakker door voetstappen in de straat, schorre
stemmen van vloekende duitsehers. 's Morgens hoorde ik van
juffrouw Allin, dat er in een kroeg een officier van de bezetting
was vermoord en er een aantal politieke gevangenen als repré-
saille zouden worden doodgeschoten. Zij had dat in de laiterie
aan den overkant gehoord. In opgewonden staat snélde ik naar
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mijn bureau en moest daar de bevestiging van het schokkend
nieuws vernemen. Om elf uur, dien morgen, zouden vijf land-
genooten tegen den muur worden gezet.
En toen is er, even, een afschuwelijke gedachte door mij heen-
gegaan, een gedachte waarvoor ik zelf den kogel verdiende. Zij
flitste door mijn brein als eèn bliksemstraal, die, ééne seconde,
een duister landschap blootlegt. Nu ik dit neerschrijf zie ik eerst,
hoezeer dit beeld een dubbele beteekenis heeft. Dat duister land-
schap toch was mijn onderbewustzijn. Ik rilde, en vond dadelijk
mijn houding terug, den conventioneel-meewarigen trek op mijn
gel?-at tegenover den man die tegen mij sprak en nu knikte. ,Zoo
is het', hoorde ik hem zijn kort en sober relaas besluiten: ,Zoo is
het; maar God-beter-'et, vreeslijk blijft het!' ...
Ik was blij, toen, na deze mij eindeloos lijkende kantooruren, ik
de straat kon opgaan, alleen met mijzelf. 0 God! de ellende van
die vrouw, als men 't haar vertellen zou, maar grootere ellende
nog die mij nu kwelde en niet meer zou aflaten. Niet ik keerde mij
van haar - zij, zij, keerde zich van mij: een engel met een vlam-
mend zwaard had zich tusschen ons geplaatst en zijn doem over
mij uitgesproken. Er was daar buiten aan den weg ergens een
steenhoop en daar ging ik op zitten, mijn gezicht in mijn handen.
Nu het alles achter mij ligt verwonder ik mij soms nog wel over het
feit, dat ik toen al geen oogenblik twijfelde of onder die vijf onge-
lukkigen bevond zich de man van de vrouw die in de vooraf-
gaande dagen mijn denken zoo volledig had vervuld. Maar zelfs
zoo mijn voorgevoel onjuist mocht zijn gebleken, het zou geen ver-
andering hebben gebracht in mijn rampzaligheid. Ik had de vrouw
verloren op een wijze die mij een eeuwig verwijt blijven zou. Ik
kon niet langer volstaan met in mijn eigen kleine ziel een veront-
schuldiging te zoeken: ik besefte - en voor"t eerst van mijn leven-
dat er een vonnis is boven alle menschelijke bedenkingen uit.
En als iets mij op den duur weer met mijzelven heeft kunnen ver-
zoenen (want ook hier is de tijd barmhartig gebleken) dan is't
het besef, dat na die enkele uren van diepe verslagenheid mijn
leed zich met het leed van de vrouw geheel is gaan vereenzelvigen
en het oprecht verlangen in mij boven dreef om mijn leven voor
het hare in te zetten. Dat verlangen bracht mij reeds dienzclfden
avond tegenover den kok, die mij ontving tusschen zijn potten en



KLOPSYMPHONIE 459
pannen. Toen hij begrepen had dat ik hem gaarne alleen wilde
spreken, liet hij mij in een klein vertrek waar tafels vol onomge-
spoelde koffieglazen stonden; hij schoof een knip voor de deur,
bood mij een stoel en zag mij vragend aan. Ik vroeg hem, of hij de
namen kende van de dien morgen gefusilleerde burgers. Ik hoopte,
voegde ik er aan toe, dat onder deze namen niet die voorkwam
welke de vrouw droeg die hier dagelijks fluitsignalen met haar
echtgenoot had gewisseld.
De man tegenover mij nam zijn hooge witte muts af en hield die
in zijn handen tusschen zijn knieën. ,U weet dus? ..' vroeg hij ver-
baasd, ,Maar ja, ik heb meneer wel gezien in de eetzaal. Het spijt
mij, maar ik moet u zeggen: die man van mevrouw was er bij.
't Is toch geen familie van meneer? .. .'
Ik schudde het hoofd. ,Neen, geen familie, maar .. .'
De man reageerde niet dadelijk. Hij had een kort geknipte grijze
snor waaronder zich nu zijn lippen nadenkelijk samentrokken.
,Meneer - die mevrouw kwam hier iederen middag door de achter- '
deur. De patroon wist ervan, want hij is van de goeie kant - hij
kneep dus een. oogje dicht, weet-u. Het heele personeel hier is
goed, Dieu-merci. Kennen doen wij haar niet: zij heeft een pas
uit Lyon, met haar ,naam; 'maar of 't haar naam is weet ik niet,
we hebben dat niet uitgezocht. Ze kwam hier alleen om haar
jongetje te laten fluiten'.
,Haar jonge1je? Floot die?' ...
,Haar jongetje, ja, want zijzelf kon het niet. Monsieur J aspert, ik
kan 't maar niet leeren, klaagde ze soms tegen me, maar dan keek
ze meteen lachend naar haar jongen. Hij doet het wel voor ons
samen, nietwaar Rodolphe? Hij fluit als een vogel, monsieur
J aspert '- en hij kan óók pianospelen, 0, u moet hem hoeren, hij
is zoo muzikaal... Dat zei ze, meneer'.
Er was iets in mijn keel dat ik weg moest slikken, voor ik kon vra-
gen: ,Heeft zij hier geen vrienden of kennissen ?'
Hij haalde de schouders op. ,Dat heeft ze mij nooit verteld, ze
sprak nooit over zichzelf. Schuw, weet-u, zoo'n beetje schrikke-
rig soms en argwanend; misschien opgejaagd met haar man en
haar kind van de eene plaats naar de andere? Je hebt er zulken
in dezen tijd. Ze woont nog niet lang in deze stad en ze heeft
maar weinig van dàt, ziet-u? Tenminste, ze woont met haar jon-
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gen op een kamertje, bij een weduwe met een zwakzinnige dochter,
een minne stand. Als meneer het adres wenscht?' Hij schreef het
voor mij op een papier~e. .
Ik had den man nog graag vele bizonderheden gevraagd, maar
er was al een paar maal ongeduldig aan de deur gerammcld en
ik durfde hem niet langer ophouden. ,Het is,' zei hij nog, terwijl hij
mij uitliet, ,dat ik meneer ken; hij woont al zoo lang in de stad, niet?
U begrijpt wel, dat wat ik u verteld heb strikt vertrouwelijk is'.
Ik heb het papiertje dagenlang in mijn zak gehouden. Ik ben door
de onaanzienlijke straat geloopen van het adres en heb aan de ge-
vels het nummer gezocht. Dan vluchtig opgekeken naar de rijen
vensters boven de ingangspoort (lang staan blijven durfde ik niet)
en ben naar hl1is terug gegaan. Nog vele malen heb ik mijn
bezoek aan de straat herhaald, zoodat spoedig het beeld van die
buurt en dien gevcl onuitwischbaar zich in mijn geest 'prentte.
In mijn vrije uren, als ik wandelde of op mijn kamer zat, leeg voor
mij uit starende, peinsde ik, wat ik voor de vrouw kon doen.
Als 't met haar papieren niet in orde was, naar de kok veronder-
stelde, kon ik misschien... Maar bij 't nagaan van mijn relaties
moest ik met schaamte bekennen, dat, in weerwil van mijn lang
verblijf in deze stad, waarin ik geboren ben, ik nauwclijks iemand
van eenigen invloed hier kende. Mijn menschenschuwheid (of
moet ik het mijn weerzin tegen het maatschappclijk bedrijf noe-
men?) wreekte zich in deze oogenblikken bitter. Gcld dan? ..
Met geld kon ik haar helpen. Maar zou zij gcld willen aannemen
van een haar totaal vreemden man? Toch ... En in clk geval zou
ik kunnen beginnen met die weduwe te polsen. Ja, dàt zou ik doen,
en ik moest mij haasten vóór zij vertrokken zou zijn, de arme!
Opeens was daar die vrees, dat zij mogclijk reeds vertrokken wàs.
Waarom had ik zoovecl dagen werkeloos laten voorbij gaan? Ik
sprong overeind, en omdat het regende schoot ik mijn overjas
aan, en begaf mij op weg.
Het duurde even, voordat ik op het trapportaal van de derde ver-
dieping de deur gevonden had die ik hebben moest. Een vrouw
van omstreeks veertig jaar deed mij open. Haar oogen waren kleur-
loos en zagen over mij heen; haar mond hing open. ,Een wagen ... '
zei ze: ,Rood ... ', zooals een kind tegen een volwassene spreekt
over zijn eigen wereldje. Ik vroeg haar, of hier de weduwe Matisse
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woonde, waarop zij zwijgend zich omkeerde en de gang inslofte.
Een oogenblik later stond ik tegenover een oudere vrouw, een
gedrongen figuur met een buste - ze droeg een stalen bril; haar .
wangen waren plat en paars, vol raode aders; om haar schouders
hing een zwart wollen doekje. Ik toonde haar het papiertje van
den kok. ,Woont die dame bij u in?' informeerde ik. Zij hield het
papiertje vlak onder haar bril en bestudeerde het geschrevene
geruimen tijd, als menschen doen die niet gewend zijn veel te
lezen. Dan zei ze eindelijk, naar mij opziende: ,Weet meneer het
dan niet? .. Die vrouw is gisteren overreden' ...

Ik ben bijna aan het eind gekomen van mijn verslag. Dit alles
ligt nu ruim een jaar achter mij. Ik sta voor het raam van mijn
kamer aan de straat, de kamer waar eenmaal duitsche officieren
in gewoond hebben. Sedert is ons vaderland bevrijd, en ik kijk
naar de sneeuw, die langzaam valt in groote vlokken. Over de
stoep van den melkhandel aan de overzij ligt een dik, fulpen ta-
pijtje; de electrische tram die door mijn straat rijdt, heeft' gele
lijnen getrokken over het smetteloos wit. Ik luister naar het fijne
pianogetinkel in een ander vertrek. Dat is Rodolphe,. die zit te
studeeren. Rodolphe! Mijn verbeelding ziet hem in zijn zwart
fluweelen pakje (het pakje van het concert) achter het groote in-
strument, dat nog van mijn ouders stamt, maar toen meestal ge-
sloten bleef, want mijn moeder speelde allang niet meer. Nu speelt
er dagelijks Rodolphe; hij heeft goede' lessen. Hij zal eenmaal
misschien op concerten spelen, beweren mijn kennissen. En ik
denk, nu ik naar de steeds neerdwarrelende sneeuwvlokken kijk,
aan zijn moeder - Alice. In den nacht na den dag van het ongeluk
was zij in het ziekenhuis der Zusters van Barmhartigheid aan haar
verwondingen bezweken. Hoe het alles gebeurd moet zijn, heeft
mij de weduwe verteld, en nog schrijnt de pijn als ik aan deze
dingen terugdenk. Ik was tegen de deurpost aangevallen en zij
had mij naar de"keuken gebracht en op een stoel gezet en mij water
te drinken gegeven. En nadat ik wat tot mijzelven was gekomen,
had zij haar verhaal gedaan. Na de executie van haar man was
mevrouw, een dag lang als verdoofd op een stoel blijven zitten;
de haar opgedrongen spijzen had zij geweigerd, maar geschreid
had zij niet... Daarna was zij, tegen alle overredingen in, de straat
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opgegaan en moest uren lang hebben rondgezworven. Zoo ook
den daarop volgenden dag. ,Zij was als een slaapwandelaarster,
meneer', verklaarde mij de weduwe. ,Het wandelen geeft mij
rust, goede vrouw', had zij eenmaal gezegd. ,U hoeft niet bang te
zijn, want ik ben volmaakt helder en weet wat ik doe; mij kan
niets overkomen' ... Hoe het toen toch gebeurd is, weet God alleen.
Bij het omslaan van een hoek moet zij wel niet goed uitgekeken
hebben en een wagen van de Fahrschule reed haar de beide bee-
nen af.
Het kind werd door een der bestuursleden van het ziekenhuis op-
genomen, tot de onderzoekingen aangaande de identiteit van de
vrouw zouden geeindigd zijn. Toen alle nasporingen vruchteloos
bleken en ik verklaard had den jongen te willen adopteeren, kwam
hij in mijn huis. Vaak verbaas ik mij nog over het feit, dat een
besluit van zulk een diepingrijpenden aard voor mijn leven, zonder
noemenswaardige overwegingen tot stand kwam. Het schèen. mij
de natuurlijkste zaak van de wereld, en nu nóg beschouw ik het
als een gunst van het lot, dat, na die oogenblikken op den steen-
hoop daar aan den weg, voor de ~erste maal mij weer vriendelijk
aanzag.
Altijd door valt de sneeuw, en ik luister naar het verre piano-
getinkel. Nog bezit ik niet geheel het hart van mijn jongen; hoe
zou het ook kunnen? :Maar er zal een dag komen, dat dit veranderen
zal, daar ben ik zeker van!
In de kast van mijn slaapkamer staat de kleine koffer, mij door de
weduwe toegezonden, nadat alles beslist was. Daarin bevinden
zich haar kleeren enweinige kleinoodiën. Nadat ik er de kleeren van
Rodolphe had uitgenomen, heb ik dit koffertje slechts tweemaal
nog geopend. Eenmaal zocht ik er het satijnen avondjaponnetje
van Alice, en toen ik het in mijn handen hield, het dunne, zwarte,
glanzende vliesje, het niemendalletje dat haast niets woog en naar
kamfer riekte, heb ik er mijn hoofd in verborgen en het harts-
tochtelijk gekust.
Maar de tijd gaat voorbij. Ik moet eindelijk een man worden. Dat
koffertje kan daar niet altijd blijven in die kast. Want de volgende
maand ga ik trouwen met Marguerite Lorient.

Laren (N.H.) Mei, 1946
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TEGEN DE ACHTERGROND VAN GOETHE
EN NAPOLEON

(Een vergeten boek)

Heeft het zin over een boek te schrijven, dat vrijwel niemand kent
en dat ook niet meer verkrijgbaar is?
Wanneer getracht wordt op deze hopeloze vraag een antwoord
in positieve zin te motiveren, dan moge de uitzonderlijke tijd,
waarin de Duitse literatuur zo ongeveer sinds de viering van
Goethe's eeuwfeest in 1932 is komen te verkeren, als achtergrond
van deze vermetele poging worden gezien.
Het gaat om een werk van Wilhelm Speyer, vóór de tweede wereld-
oorlog populair als schrijver van een los romànnetje "Charlott
etwas verrückt", dat met gelukkig gekozen titel" Charlot een tikje
zot" in het Nederlands vertaald werd. Speyer schreef tal van soort-
gelijke romans en daarnaast veelgelezen boeken als "Der Kampf
der Tertia" en "Die goldene Hord~", waarin problemen van op-
groeiende jongens en meisjesmet talent en opgewektheid geschilderd
worden. Toch is er onder al deze populaire werken van den vrucht-
baren schrijver, die op het ogenblik een goede zestiger is en in
Californië verblijf houdt, niet een, dat mij aanleiding zou zijn om
er de aandacht van de lezers van dit tijdschrift voor te vragen.
Dergelijke boeken worden bij hun verschijnen op hun waarde
getaxeerd, men noemt wellicht bij gelegenheid er een titel van in
een wetenschappelijk overzicht en laat het verder aan het meerdere
of mindere succes over, of ze eens een plaatsje in de literatuur-
geschiedenis zullen krijgen. Het is immers redelijk, dat niet alleen
de aesthetici, maar ook de lezers aandeel hebben aan de opbouw
van de letterkundige geschiedenis van een land, dat werking naar
buiten in aanmerking komt naast innerlijke waardij, dat literair-
historische codificatie zowel sociologisch als stijlcritisch verant-
woord is.
Van de boeken van Wilhelm Speyer, die ik gelezen heb en ik heb
sinds enkele jaren mijn best gedaan er zoveel mogelijk van te
achterhalen, is er evenwel een, waaraan ik om zijn interne eigen-
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schappen een blijvende plaats in de literatuurgeschiedenis zou toe-
wensen - enjuist dit boek is nu al vergeten. Het heet "Der Hof der
schönen Mädchen" en is in I935 bij Querido te Amsterdam ver-
schenen. Op het titelblad staat verder "Roman aus dem J ahre
1805", wat zonder twijfel remmend werkte. Mij is bekend, dat .de
schrijver er zeer onder geleden heeft, dat juist dit boek geen succes
was. Het is te begrijpen, want uit het werk spreekt een ongewone
liefde voor het onderwerp, voor de personen als dragers van soms
zeer belangrijke ideeën, het geeft blijk van uitgebreide en zorg-
vuldige studie en heeft stilistische qualiteiten, zowel in taal als com-
positie, die in geen van de andere boeken van dezen ervaren auteur,
die een scherpzinnig en geestig man moet zijn, worden aange-
troffen. Het is, voorzover ik kan zien, het enige boek, waarin Speyer
zijn lezers volkomen au sérieux neemt. .
"Der Hof der schönen Mädchen" is do~dgedrukt, doordat het als
emigrantenliteratuur verscheen in een al te ongunstige tijd: het
gisteren met zijn literaire autodafé en zijn "Judenboykott", het
heden met het schetterend geluid van Goebbels en zijn trawanten,
het morgen met de dreigende "AnschluB" nam de gemoederen
van heel Europa zodanig in beslag, dat er in de hoofden geen rust, in
couranten en tijdschriften geen ruimte was voor het probleem, of
dit boek nu wellicht buitengewone qualiteiten bezat. Tal van wer-
ken hebben zich als emigrantenliteratuur in ons land, in Zweden,
Zwitserland en Amerika kunnen handhaven, voor de fijne structuur
van deze roman uit de dagen van Napoleon was er geen aandacht.
Men had immers een eigen Napoleon, misschien zelfs in duplo.
Wat betekende de politiek van koning Frederik Willem van Pruisen,
van tsaar Alexander van Rusland tegenover die van Hitler en
Mussolini?
Inderdaad is het een subtiel politiek spel, dat aan dit hofvol vrou-
welijke beauty wordt gespeeld, afspiegeling van de Europese be-
langenstrijd als gevolg van de expansie-politiek van den Fransen
keizer. Austerlitz, de veldslag van de drie keizers, wordt terloops
in een bulletin genoemd: "Wir haben heute abend die Nachricht
von der in Mähren geschlagcnen Schlacht beim Dorfe Austerlitz",
maar geen van hen treedt in het boek op. Speyer laat deze afspie-
geling van het wereldgebeuren zich voltrekken aan een fictief Duits
hof, een hertogdom in Midden-Duitsland, zo suggestief beschreven,
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dat men niet kan nalaten op de kaart te zoeken, of men Wolfskeel,
Malte en de Reuthe, zoal niet kan vinden, dan toch met stelligheid
identificeren. Bijna alle personen zijn scheppingen van dichterlijke
phantasie, maar men meent ze in de geschiedenis te hebben ont-
moet. Dat is ook wel de hoofdverwantschap tussen deze verloren
historische roman en de populair geworden boeken van dezen
auteur, dat de scherpe typering in geestelijke structuur en lichame-
lijke geaardheid, die in zijn contemporaine romans elk van zijn
personen onmiddellijk en onmiskenbaar fixeert, op deze figuren
van voor meer dan honderd jaar wordt toegepast. Men leeft in de
intimiteit van den Hertog met zijn menselijke zwakheden en zijn
lichamelijk-geestelijke kracht, van de Hertogin met haar verstandig
gedragen huwelijkszorgen en haar naar het beheerst homosexuele
verdrongen complex, van Prinses Wilhelmina Feodora, de vitale
zuster van den regerenden vorst, die zich van haar taak jegens het
vaderland ten volle en met resignatie bewust is, maar tussen haar
beide huwelijken door zich toch voor korte tijd ook een eigen leven
wenst te scheppen, van den vroeg seniel geworden francophilen
Kanselier en van zijn tegenspeler, den jongen kabinetsraad Voss,
in wien de afkomst uit de dubieuse sfeer van den een of anderen
Cagliostro, de realiteitszin van een Amsterdamsen reder, die hem
fortuin en naam schonk, de vormende kracht van Amsterdam,
Indië en Amerika naast die van de landelijke universiteit van
Schwarzenberg de qualiteiten ontwikkelden, den Hertog een be-
grijpend vriend, een betrouwbaar ambtenaar en een nuchtere
raadsman te kunnen zijn.
Voss draagt naar het schijnt wel in hoofdzaak de ideeën van den
auteur. Men denkt bij hem aan Goethe. Ook deze had onwaar-
schijnIijkjong een verantwoordelijke positie bij zijn Hertog, waarbij
men in twijfel blijft, of gemeenschappelijk av~mtuur dan wel
gemeenschappelijk werk hen steviger samenbond. Deze was niet
van twijfelachtige afkomst, was noch in Amerika noch in ons land
geweest, maar zijn vruchtbare belangstelling ging uit naar beide
en aan de sfeer, waarin een brillanten collier voor hooggeplaatsten
noodlottig kon worden, wijdde hij een werk.
Goethe zou men kunnen zeggen, staat achter dit boek als cultuur-
idee, zoals Napoleon in politicis. Goethe's uitspraken zijn waarde-
meters voor deze mensen, die het nog steeds moeilijk hebben met
.30
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de idealen van Rousseau en de encyclopaedisten, met de praktijk
van de Franse revolutie. Prinses Wilhelmina Feodora, die voor een
al te vitalen Russischen grootvorst bestemd is om het hertogdom
naar het Oosten te beveiligen, en Ulrike, gravin von Murray, die
men aan een generaal van Napoleon denkt uit te huwelijken, om
het evenwicht te waarborgen, hebben tezamen haar educatie aan
het Weimarse hof voltooid. Ulrike heeft er de wijsheid geleerd, die
haar in staat stelt in het moederloze gezin van den Opperstal-
meester orde en regel te handhaven, en de vastheid van karakter,
die haar jeugdliefde doet zegevieren over politieke intrige en schoon-
vaderlijke begeerte, Feodora koesterde er haar vrijheidszin, die
over cOll'.;entionelebegrenzingen heenstapt: "Wen willst du eigent-
lich im Zeitalter der Revolution und Bonapartes noch einlullen
mit diesem Wiegenlied von der Prinzessin und ihrem Diener? Oder
vielmehr: wer schläft denn nicht gleich' über deinem alten Sing-
sang in tädlicher Langweile ein?"
Het cultuur-element Goethe neemt maar een bescheiden plaats
in. Het is een klein stukje achtergrond, die in hoofdzaak door de
schaduw van Napoleon wordt beheerst. De dreigende derde coalitie-
oorlog is tastbare realiteit, de wijze van Weimar hoogstens ethische
maatstaf. De zoon van den senielen Kanselier, die zijn liefde voor
Ulrike door den eigen vader belaagd ziet, uit zijn opstandigheid
in Prometheïsche verzen, Prinses Feodora voelde zich als zestien-
jarige al in Weimar over zijn hoofse vormelijkheid gegeneerd:
"Wenn Goethe im gestickten Hofkleid in ihre Loge trat und der
Prinzessin von Kreu-Reuthe mit seiner tiefenVerneigung, streng und
ohne jede Nachsicht für irgend eine Freiheit, eben jenen Rang
zuwies, den sie in der gesellschaftlichen Welt einzunehmen hatte,
war ihr zu Mut, als müsse sie für ihn gegen sich selber rebellieren
und es überkam sie die schamvolle Bescheidenheit jenes Haupt-
manns von Capernaum, der da spricht: Herr, ich bin nicht wert,
daB du unter mein Dach gehest". Maar Pauline, Ulrike's zuster,
die door een gelukkige speling van het lot in Ulrike's plaats de
Franse betrekking zal verstevigen, die weliswaar geschok't is door
Goethe's vrije opvattingen in het geloof, vindt steun tegenover de
beproevingen, waaraan haar maagdelijke kuisheid van vrouwelijke
zowel als mannelijke kant is blootgesteld, in de zuivere menselijk-
heid van de "Iphigenie": "die Stimme der Wahrheit und der
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Menschlichkeit ... es hört sie jeder, geboren unter jedem Himmel,
dem des Lebens Quelle durch den Busen rein und ungehindert
flieBt."
Speyer's boek stelt nogal eisen aan den lezer: Duitsland stond nu
eenmaal bij het begin van de negentiende eeuw op zijn geestelijk
hoogtepunt en het hof te Kreu-Reuthe had daaraan zijn aandeel.
De Hertog, de Prinses en' de Kabinetsraad vinden voor actuele
gedachten steun bij Euripides, Calderon en Homerus, Johann
Christoph citeert met gemak Vergilius, Feodora Shakespeare en
Voss zowel de Duitse dichters van de Middeleeuwen als van de
Barok. Men voelt zich tijdgenoot van Goethe, Schiller en Schelling.
Zo is het hertogdom de scherp geslepen spiegel van een cultureel
geraffineerde, maar tevens heftig bewogen wereld. Door de Revo-
lutie is alles anders geworden, maar in de Duitse staten heersen
nog feudale verhoudingen. Napoleon, uit deze revolutie voort-
gekomen, laat zich tot keizer van Frankrijk, tot koning van Italië
kronen en zoekt door dynastieke huwel~jken zijn troon te beves-
tigen, maar schuimbekt van woede als op een receptie de Russische
ambassadeur hem niet met "Sire" aanspreekt. Koning Frederik
Willem van Pruisen en koningin Louise, de beide enige feitelijk
geschiedkundige personen in deze historische roman, beiden levens-
waar en menselijk getekend, ontmoeten in de hertogelijke residentie
den Fransen generaal D'Orguerre en genieten gelijkelijk met hem
het hun aangeboden militaire schouwspel, maar onder de hoofse
conversatie door ziet elk van deze drie het in een ander perspectief.
De Hertog laat ten slotte mobiliseren, maar buiten hem weten
alleen de Adjudant-generaal en de Kabinetsraad waarom. En
ondertussen speelt een ieder het spel van .zijn leven met eigen
amusementjes en eigen teleurstellingen, zoals het nu eenmaal in .
's werelds bestel schijnt te liggen.
Het is de politiek, die al deze mannen en vrouwen samenbindt
tot een milieu, dat met ongewone kennis, scherpzinnigheid en
formuleringskunst wordt geschilderd. Welk een intellectueel genot,
de levendige debatten in de staatsraad: de Adjudant-generaal
demonstreert met cynische wijsheid aan de hand van statistieken
en rapporten de onberekenbaarheid van leger-successen en leger-
débàcles, de Kanselier zoekt met handige tussenvragen en een tikje
aftandse overredingskunst aansluiting aan Frankrijk te bevorderen,
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de Kabinetsraad voorzichtig-nuchter zijn antipathie tegen Napo-
leon met de vrijwel onberekenbare toekomstbelangen van het
hertogdom in harmonie te brengen, terwijl de Hertog een gelukkig
beeld vindt om een bindende conclusie te ontgaan.
Maar niet alleen politieke debatten, ook het dagelijkse leven in,
deze hofsfeer, een literaire matinee, een buitenpartij, een vosse-
jacht worden met dezelfde begaafdheid geschilderd. Inzake de
toenmalige leger-indelingen en troepenuitrustingen toont Speyer
zich expert. '
Een Nederlands criticus heeft bij het verschijnen van het boek,

dat stellig in ons land nog iets meer de aandacht heeft getrokken
dan in Duitsland of zelfs' in Oostenrijk, geschreven: "Speyer's
indrukwekkende creatie is overwegend intellectueel". Het is even-
wel artistiek evenzeer verantwoord. Hoe flonkeren de vrouwen-
figuren aan dit hof, dat zijn faam als "Hof der schönen Mädchen"
aan de mondaine hoffelijkheid van koningin Louise ontleent. Daar
zijn de gravinnen Murray, die de Engels-Hannoveraanse inslag in
het boek vertegenwoordigen: Ulrike met haar door een verant-
woordelijke taak ontwikkelde wijsheid, Pauline in haar ontroerende
schuchterheid toch zo zuiver van gevoel en de vroegrijpe Felizia,
wier kinderlijke zondigheid een belangwekkend liefdesleven doet
verwachten.
Speyer heeft blijkbaar een typisch-mannelijke belangstelling voor
de vrouwelijke psyche en maakt er een voortreffelijk gebruik van.
Van de Koningin van Pruisen tot onbelangrijke hofdames, van de
hertogelijke familie tot landelijke deernen is er niet een vrouw
zonder sprekend silhouet.
Toch is "Der Hof der schönen Mädchen" in de eerste plaats een
boek van mannen: zij zijn het immers, die uiteindelijk over oorlog
ofvrede beslissen, althans de gevolgen van deze beslissing hebben op
te vangen en uit te voeren. Zou Speyer bereid en bekwaam zijn, het
zoveel grovere politieke spel rond het Hitler-avontuur in literaire
vorm vast te leggen?
Bijzondere zorg verraadt de compositie. In het midden staat vrij
onverwacht "Ende des ersten Teils". Zonder belangrijke tijdsruimte
gaat het verhaal door. Dat motiveert geen tweedeling. Er zijn nu
twee congruente helften, elk van tweeëntwintig hoofdstukken, maar
dat is toch ook maar een uiterlijkheid. Blijkbaar ging het den auteur
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om een compositie-caesuur. Het is de moeite waard, hier iets
nader op in te gaan.
Het hoge bezoek uit Berlijn en Parijs vormt een hoogtepunt, uiter-
lijk in de pracht van het militaire schouwspel, waarbij ook de
schutterige Koning van Pruisen zich op zijn plaats voelt, innerlijk
in de daarbij gevoerde gesprekken, vooral de door het hofcere-
monieel bemoeilijkte conversatie tussen Feodora en Ulrike, waarbij
Feodora haar vriendin toevertrouwt, dat zij haar leven in eigen
hand wil nemen. Op deze lente in liefdesgevoelens volgt in het
slothoofdstuk van het eerste deel het geestige gesprek tussen D'Or-
guerre, die door Bernadotte bestemd is de grenzen van het hertog-
dom quasi-vriendschappelijk te schenden, maar van Berthier de
opdracht kreeg, om de Gravin van Murray aanzoek te doen, waar-
op als beloning voor hem de maarschalkstaf, voor haar de titel van
pri.nses in het vooruitzicht werd gesteld, en de Poolse gravin Maria
Potocka, vriendin van josephine de Beauharnais, geziene gast
in de badplaats van Kreu-Reuthe, waar zij de Franse politiek be-
vordert om die aan haar opgedeelde vaderland ten goede te doen
komen. Achter den generaal, die zijn linker arm verloren, maar het
grootkruis van het Legioen van eer verworven heeft, en de gravin,
die haar meisjesnaam Lesczinski in tweede of derde huwelijk thans
voor Potocka heeft verwisseld, ligt een gemeenschappelijk liefdes-
leven in dagen van revolutie en gevangenschap. Tegenover haar
stort D'Orguerre zijn hart uit: "Der Kaiser will plätzlich all seine
alten Kriegskameraden verheiraten! Er will Damen aus allen alten
Häusern Europas an seinen Hof bekommen! Nun gut! Mag er!
Meinen Kollektiv-Glückwunsch an sie alle! - Abel' ich bin kein
junges Mädchen, das die Familie am Tag nach ihrem Austritt aus
dem Kloster verlobt ... " Als zij dan vol bezorgdheid vraagt, of hij
van oordeel is, Napoleon van zijn voornemen te kunnen doen afzien
en hij ontkennend haar inzicht bevestigt: "Das hat noch niemand
auf der Welt geglaubt", volgt een verrassende levensbeschouwing.
"jeder vernünftige Mann", zegt deze ervaren generaal, die geen
veldslag heeft laten voorbijgaan, die aan alle schietpartijen, hetzij
in Europa, hetzij in' Lousiana of op Sint Domingo, in Egypte of
Syrië, met de nodige risico's en verwondingen heeft deelgenomen,
"hat neben seinem üblichen Mut auch seine gute Portion Angst,
sonst ist er ein Narr ohne Einbildungskraft. Seine Furcht will auch
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einmalleben! Wenn er sie immer unterdrückt, dann rächt sie sich
iiJ.ihm und wird eines Tages übermächtig. Ich bin gegen meinen
Mut viel zu nachsichtig und gegen meine Feigheit viel zu streng
gewesen." En nu zoekt hij een plaats op God's aardbodem, waar
de oorlog niet naar toe zal komen, om forellen te vissen of op jacht
te gaan. Ook wil hij graag een vrouw daar mee naar toe nemen,
haar, Maria Potocka. "Das ist das zweite Mal in diesem Jahr",
is haar reactie, "daB mich ein ehrenhafter Mann fragt, ob er mich
dem Grafen Potocki stehlen darf". Hij heeft namelijk zijn taak in
Italië. D'Orguerre verontschuldigt zich: "Ich hatte ihn ganz ver-
gessen; ich hätte ihn vorher urn Erlaubnis fragen sollen." Met deze
idylle in herfsttinten eindigt het eerste deel van de roman.
Op een Septemberavond laten Feodora en Ulrike zich in de gondel
van den Hertog, die overdag stroomopwaarts naar Malte ge-
sleept was, behoed door een Kreu-schipper naar Reuthe glijden:
"Der Prinzessin und Ulrike wurde an diesem Abend alles unwirk-
lich und geheimnisvoll." In deze idyllische sfeer is het Ulrike,
de gereserveerd-beheerste, die het gesprek van de rijtoer na de
parade weer opneemt en Feodora animeert, het contact met Voss te
zoeken. Als dan Feodora verwonderd zegt: "daB gerade du so
sprichst ," reageert haar vriendin: "Du meinst, weil es nicht
meine Sache wäre, so zu handeln? Aber deine ist es doch." Maar
al te graag gaat Feodora op het gesprek in en waagt zelfs het
voorstel, samen Voss in zijn woning te bezoeken. Op het beslissende
ogenblik evenwel acht Ulrike de stap niet verantwoord en met de
. haar eigen rustige autoriteit van beslissing laat zij den schipper
aanleggen op een punt, waardoor Feodora althans nu nog niet tot
haar doel komt.
Twee hoofdstukken van resignatie, maar hoe verschillend van sfeer!
En welk een compositie-talent, het nieuwe boek te openen met het
op de toekomst gerichte gesprek van de twee jonge vrouwen, het
eerste af te sluiten met de wijze huwelijksbeperking, die de ervaren
Poolse gravin zich oplegt: "Bitte nehmen Sie den Arm von meiner
Schulter, Iiebster Freund."
"Der Hof der schönen Mädchen" is een hypermoderne historische
roman, die door toepassing van de resultaten van de diepte-
psychologie op historische figuren, zoals het Pruisische koningspaar,
en op phantasiegestalten, die in een zorgvuldig bestudéerd en gere-
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construeerd verleden hun plaatsen innemen, een levendigheid van
handeling krijgt, die aan het genre meestal vreemd is. Het innerlijke
gebeuren in gevoels- en gedachtenleven, in gesprek en besluit eist
hier de belangstelling op, die elders door de loop van de geschiedenis
moet worden bevredigd. Marionetten worden hier levend.
Speyer's experiment, moderne psychologie over te dragen op de
mensen van het Empire, laat zich vergelijken met dat van Gerhart
Hauptmann in r896, toen hij in zijn "Florian Geyer" de techniek
van het Naturalisme toepaste op het historische drama en daarmee
de problemen van den "Götz von Berlichingen" moderniseerde.
Het werd geen succes, al maakte de grootse opvoering ter gelegen-
heid van de Hauptmannfeesten te Breslau nog in r922 een im-
ponerende indruk. Voor "Der Hof der schönen Mädchen" waren de
innerlijke factoren belangrijk gunstiger, maar de tijden te precair.
Het nationaal-socialisme heeft dit werk getorpèdeerd. Het is jam-
mer, omdat daarmee aan duizenden van lezers een genot is ont-
roofd, dat zij, vooral in Duits sprekende landen, hadden kunnen
smaken. Voor vertaling in andere talen is de dialoog te gepoin-
teerd: tal van raffinementen moeten daarbij te loor gaan. Ook is
er een vrij intieme keimis van de Duitse geschiedenis nodig om het
werk naar waarde te schatten.
Het verlies is evenwel groter. In deze taak had Speyer zijn eigenlijke
roeping gevonden. Hier zoekt hij geen effecten in verrassingen,
waarop de lezer niet voorbereid is. Hier suggereert hij geen sno-
bistische superioriteit om hem te overbluffen. Hier speelt hij met zijn
stof in de geest van de romantici, wier levensgevoel hij uitbeeldt,
overeenkomstig het voorschrift, dat Friedrich Schlegel voor de
kunst van zijn tijd geeft: "In ihr solI alles Scherz und alles Ernst
sein, alles treuherzig ,offen und alles tief verstellt. Sie entspringt
aus der Vereinigung von Lebenskunstsinn und wissenschaftlichem
Geist."
De historische stof neutraliseert als het ware bij een geest als die
van Speyer de gebreken van zijn werk, waaraan hij elders een opper-
vlakkig succes te danken heeft. Hij kent zijn lezers maar al te goed
en heeft, zoals vrijwel alle auteurs van standing, er maar matige
achting'voor. Hij weet, dat een op sensatie belust lezerspubliek er
behagen in schept, bij tijd en wijle door een auteur, die wat kan,
geoorveegd te worden. Aan deze lezersbehoefte geeft Speyer in zijn
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Op het actuele gerichte werken grif toe. Met naarstige studie van
een geschiedkundig verleden evenwel en de artistiek-wetenschap-
pelijke uitbeelding er van laat deze houding zich kwalijk verenigen.
Zo vond hij het genre, waarin zijn qualiteiten tot haar recht konden
komen zonder de accessoire fouten van zijn schrijversverleden. En
juist hier liet het publiek hem in de steek.
Speyer had zijn boek als deel van een serie, als begin van een

generatie-roman ontworpen, die over de negentiende eeuw zou
worden voortgezet. Tussen de regels laat zich lezen, dat althans
Felizia Murray en Voss bestemd waren om in een later tijdsge-
wricht tot nieuw leven te komen. Dit is niet gebeurd. De auteur
moet al onmiddellijk na het verschijnen van zijn boek door het
uitblijven van gerechtvaardigde erkenning, door te matte reacties,
door gebrek aan afzet, misschien ook door de troosteloze situatie
in de wereld dermate teleurgesteld, wellicht verbitterd zijn, dat

I hij reeds kort daarop zijn historische roman verloochende.
Met het jaartal 1936verscheen, eveneens bij Querido te Amsterdam,
de roman "Zweite Liebe", een amusant boek in het beproefde
genre. "Der Hof der schönen Mädchen" wordt hierin om hals ge-
bracht. De schrijver afficheert, dat hij er mee heeft afgerekend. In
arren moede parodieert hij zijn D'Orguerre door den houwdegen
van de Napoleontische veldslagen te transformeren in een modernen
gezantschaps-attaché, die eveneens zijn linker arm mist en met
letterlijk dezelfde woorden het alternatie-motief van moed en
angst debiteert, dat in de historische inkleding zo effectief en or-
ganisch was.
Met deze dissonant eindigt voorlopig mijn wetenschappelijke be-
langstelling voor den begaafden auteur van "Der Hof der schönen
Mädchen".



MARIJN VAN DANTZIG

Aan U, Van Vriesland,
bij de geboorte van Uw zoon.

De boskobolden hebben zich gewroken
tegen de cederboom, hecht ingegroeid,
maar om zijn duistertrotse kroon verfoeid.
Toen is hun haat moedwillig losgebroken,

takken en stam werden in vuur gestoken,
debladerarabeske'n afgeschroeid,
zijn wartelvezels uit de grond geroeid,
de tronk spleet stuk onder versplinterend maken.

En wa,ar is het wondere: in een onkenbare spoor
- een oerkracht verder kiemend de eeuwen door -

of in het vreemd besef, dat zelven, wij,
geschapenen, herscheppen, omklemden, vrij,

van born en brand gedragenen zijn en drager,
kobold, stam, kroon, kiemcel, toeschouwer, vrager?

8-6-'47



BERT VOETEN

UIT: SUITE IN DECEMBER

I

o de broosheid' van uw geliefde lichaam,
Van uw kleine borsten het durend vragen
Naar wat zich als koorts in mijn vingertoppen

Nachtenlang ophoopt.

Koel als water stroomden uw smalle handen
Over mij, als sneeuwvlokken waaiden woorden
Talloos en onhoorbaar van uw vreemd wezen

Tegen mij samen.

En een macht zo. groot als een god kan maken,
Dronkenschap die grenzen te buiten steigert
Vond ik in uw radeloos jonge armen

Binnen mij groeien.

Zoveel teeders als in één nacht van leven
Zich laat wekken houdt mij met u verbonden.
Laat het noodlot zich aan mijn lot vergrijpen,

Dit zal niet breken.



GEDICHTEN

IV

Lege kamers waren dien dag uw ogen,
Als twee scherven lagen uw verse lippen
In de koude vlakte van uw gezicht

Ouder te worden.

En uw borsten wisten van geen verrukking,
Van geen zekerheden uw stramme armen;
Onderhuids sloot vrieswind het laatste wak

Van uw verlangen.

Op het grint van onze verspilde woorden
Traden soms uw zielloze kleine voeten
Waarrond pleinen asfalten eenzaamheid

Plotsling ontstonden.

Eenzaam als in 'witte decembertuinen
Vogels zitten kunnen, ineengedoken, .
Wist ik u toen schemer zijn vilten deur.

Tussen ons dichtschoof.
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M.MOK

RUIMTE

Achter het hoorbare begint
uw wezen als verborgen wind,
waar ik mijn zinnen naar moet strekken
zonder iets anders te ontdekken
dan een omdroomd en mistig beeld
dat nochtans ruimte in mij teç:lt,
witheid en zwijgen, een ervaren
waarin de' dingen zich verklaren
tot zulk een onverklaarbaarheid,
dat ik vervluchtig in den tijd.

VERGEEFS GEBAAR

Duizenden jaren her bestonden
wij' in elkanders levensgronden.
Wij hebben ons een weg getast
naar een vergetelheid die wast
als stilte over winterlanden.
Nu strekken wij vergeefse handen
elkander uit de kimmen toe.
Ik hoor u roepen_en ik doe
mijn lippen naar de verte open,
waarin gij zijt teloorgelopen,
maar adem slechts de bleke lucht
die nooit meer siddert van uw vlucht.



M.MOK

NANACHT

Wij wachtten op de morgen, op het licht;
wij rustten in elkanders stroomgebied
en naderden de eeuwigheid zo dicht
als nimmer in den open dag geschiedt.

Ik kon de warmte van haar aangezicht
ademen voelen over mijn bestaan;
haar rijpe armen tilden het gewicht
der loden eenzaamheid uit mij vandaan.

Een windvlaag roerde zacht aan het gordijn.
en vloeide- uit mijn geruste grond.
Al het vergeefse kreeg een vreemde zin:
de diente van haar ogen en haar mond,
de bleke morgen die niet ver kon zijn
en mij reeds met een nieu we nacht verbond.

DE RUSTELOZE

Niet meer te kunnen rusten, overal
hemelen zien waaraan de dag vergaat,
de ogen sluiten voor het blind heelal
dat in de sterren uitgeschreven staat,
splinters van licht die aldoor dieper in
het wezen dringen dat geen heil behoedt
en toch de stilte aanrandt om een zin
die elken dag verwoest met levend bloed; -

dit alles maanden, jaren achtereen
tussen de stervelingen wier gelaat
verhardde tot niet aan te tasten steen,
-eeuwig veracht, verzwegen en gehaat.



ANTHONIE DONKER

P. C. HOOFT EN HET DICHTER$CHAP

Wanneer een herdenking geen gedwongen fraaiïgheid wil zijn, geen
parade die wij eigendunkelijk het verleden afnemen, dan dient zij
een poging te wezen om door het ondoorzichtig verleden heen te
dringen en te trachten een mens uit dat verleden in den geest te
ontmoeten. Wij gaan hem dan tegemoet, toegerust met wat wij
door studie en overdenking van hem menen te weten en begrepen
te hebben maar ook, zoveel als dit ermede samen kan gaan, zonder
door die voorafgegane studie en overdenking belast en bevooroor-
deeld te zijn, opnieuw als het ware, en op avontuur. Elke reis naar
het verleden is een ontdekkingsreis en al hebben wij meer dan één
expeditie er naar ondernomen, steeds weer worden wij ons bewust
dat het gebied van een vroeger cultuurtijdperk ver afgelegen is en
zo anders dan wat wij in eigen omgeving gewend zijn, dat de be-
vreemding ons nooit verlaat. Literatuur-historici kunnen zich met
nog zoveel materiaal en instrumenten naar het terrein hunner
operaties begeven, zij zullen er niets wezenlijks kunnen uitrichten,
wanneer hen niet ook voortdurend daarbij de bevreemding ver-
gezelt.
De dichter P. C. Hooft, voorbijgangers gaan dagelijks door de
straat naar hem genoemd, kinderen beturen in een schoollokaal
de wat stijve fantasie van een plaat van den Muiderkring, geleerden
doorsnuffelen archivalia of vergelijken ingespannen op hun fichesde
vari~nten in zijn werk, dat wat hij eenmaal en dat wat hij een ander
maal goed heeft gevonden naar de beschikking van zijn inspiratie
of zijn inzicht neer te schrijven. Een Amsterdams koopmanszoon,
een Goois magistraat en slotbewoner, een geschiedvorser en ge-
schiedschrijver, een dichter - het zijn stuk voor stuk nog slechts
soortel~jke benamingen en geen karakteristieken. En zelfs wanneer
door aandachtig onderzoek deze aanduidingen met een persoon-
lijker genuanceerden inhoud zijn gevuld, wanneer wij zijn gestalte
zich langzaam uit den nevel van het verleden hebben zien los-
maken gelijk de geestverschijningen die hij naar het voorbeeld van
Seneca zo gaarne in zijn toneelspelen liet verrijzen, wanneer 'Y'ij
ons gaandeweg menen te mogen vleien met de hoop iets van hem
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af te weten, dan bekruipt ons opnieuw de onzekerheid: wat weten
wij eigenlijk van hem? kennen wij hem nu?
Toch is hij ons een eindweegs tegemoetgekomen. Niet alleen zijn
ons zijn werken overgeleverd, van meer dan één portret kunnen
wij ons een voorstelling van hem maken, zelfbewust, elegant,
spiritueel heeft Van Mierevelt hem gezien, opentop den ridder van
Sint Michiel, drost van Muide, baljuw van Goeiland etc.; wat
ouder, grijzer zag Rembrandts leerling Jurriaan Ovens hem, ern-
stiger, geresigneerder, milder. Zijn keurige handschriften zijn ons
bewaard, door de goede zorg van zijn zoon Arnont, in perkament
gebonden berusten zij op de bibliotheek onzer universiteit. En
anders dan bij Breêroo tasten wij niet in het duister, hoe wij zijn
gedichten naar tijdsorde hebben te rangschikken; voorzover niet
hier en daar door de wijze van inschrijven de volgorde is verbroken,
kunnen wij hem op de bladen zijner handschriften van jaar tot
jaar volgen.
Maar toch, kennen wij nu dezen mens, dezen dichter? geeft hij
zich ons te kennen? Is de mens, op wien wij - en dat wordt door de
onderzoekers nogal eens vergeten - eigenlijk geen ander recht
hebben dan voorzover hij zich in zijn werk te kennen geeft en dien
wij althans buiten zijn werk met de discretie hebben te naderen
die haar beperkingen ontleent aan het recht van elkeen op zichzelf
en zich daarom hoedt voor de jacht op de intieme bijzonderheden
waar zo menig letterkundig geschiedschrijver zoveel verzotter op
lijkt dan op het werk zelf, is de dichter die deze mens is geweest
ons door deze gegevens tenvolle toegankelijk ge\'vorden?
Dichten is niet de zich uitstortende ontboezeming waarvoor men
het vroeger bij voorkeur heeft gehouden, het is zowel zich openen
als - hoe vaak wordt dit vergeten - zich sluiten, openbaren als
verhullen. En alle boeken ten spijt blijft toch ieder dichter, ja
ieder schrijver in zekeren zin voor ons een gesloten boek. Huyde-
coper schreef in de achttiende eeuw onder Hoofts beeltenis:

Draagt achting voor dit beeld, gij jongen en gij ouden.
Het is de Ridder Hooft, waar moet men hem voor houden?

En hij moge daarmede al niet meer bedoeld hebben dan de vraag
die hij erop laat volgen: voor eerlijker van hart of voor kloeker
van vernuft? - de vraag werkt twee eeuwen later verder in ons
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door, en wij vragen ons op onze beurt af waarvoor wij hem moeten
houden: wat heeft hij ons willen zeggen? wat zegt hij ons?
In die dubbele vraagstelling ligt een tegenstelling besloten, waarin
twee opvattingen van litteratuurbeschouwing schuilen die zich
vaak als onverzoenlijk aan elkaar voordoen. Moet men een dichter
uit zijn tijd begrijpen en naar den stijl van dien tijd waarderen?
Maar, kan dat wel? en dus, anders gezegd, moeten wij een dichter
niet beleven gelijk hij voor onzen tijd te beleven valt en naar wat
hij voor ons nog betekent? En indien men al. anders zou willen, is
dat wel mogelijk, gebonden als wij zijn aan eigen tijd en gesteld-
heid?
Ik geloof dat men de vraag niet als een alternatief moeto pvatten.
waarbij een eenzijdige keuze' mogelijk is. Begonnen met van een
ontmoeting te spreken, vind ik in dat woord de sleutel, die ons de
oplossing in handen stelt van dit probleem. In de ontmoeting
vinden elkaar - mits het geen botsing wordt, wat natuurlijk ook
mogelijk is - de persoon van den dichter en die van den lezer, de
persoonlijkheid liever nog, want de gehele persoon is daarbij be-
trokken in haar meest karakteristieken vorm, en ook vinden elkaar
in die ontmoeting twee tijden. Men brengt bij deze ontmoeting
vooral en onherroepelijk zichzelve mee, met de binnen de per-
soonlijkheid bepaalde ontvankelijkheid en reacties en deze is
daarenboven grotendeels bepaald door den tijd waarbinnen en
waardoor men is voortgebracht, maar in groter of kleiner mate zal
dit ook het vermogen medebrengen, van zichzelf af te zien - men
stelle zich dit letterlijk voor, - en van zijn tijd af te zien, aldus
binnen de grenzen der gegeven mogelijkheid een dichter van een
anderen tijd belevend zoals hij in zijn tijd was.
In dien zin is het begrijpen en beleven van een dichter, in dit geval
van meer dan drie honderd jaren geleden, inderdaad een ont-
dekkingsreis door den tijd. En wij variëren hier een bekende zegs-
wijze, als wij erop laten volgen: wie den dichter wil verstaan, moet
des dichters tijd ingaan. Maar een dergelijke reis kunnen wij alleen
- ik zeg niet: slechts - in den geest ondernemen. Helaas is het reizen
tot ruimtelijke verhoudingen beperkt - met welk een geestdrift die
onze ruimtelijke reislust ver overtreft zouden wij anders een over-
tocht boeken naar het Athene van Sonates en Alcibiades, passage
bespreken naar het Rome van Ovidius en Horatius of de oorden
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hunner afzondering bezoeken, Tibur of Tomi, hoe zouden wij trach-
ten het Gent en Brugge der Middeleeuwen te bereiken, het zestiende
eeuws Leiden van Van Hout en Van der Does bezoeken, en hoe
zouden wij haken naar een excursie naar het in de ruimte toch ook
nu nabijgelegen Muiderslot, maar dan toen er de Muiderkring
bijeen was en Hooft en Barlaeus hun wedstrijd in spitsvondigheden
niet staakten dan wanneer Tesselschade of Francisca Duarte zong.
Ja, ook heden ten dage beproeven wij soms het Amsterdam van den
grachtenring, van Nes en Warmoesstraat, van Dam en IJ, de stad,
tussen Wester- .en Schreierstoren, van Agnietenkapel en Rem-
brandthuis, van heren- en pakhuizen te doorkruisen, hier en daar
.glimpen en schampen van het verleden op te vangen en van de
gevels af te lezen van het Amsterdam van Breêroo, Vondel en
Pieter Cornelisz. Hooft.
Naar andere tijden reizen wij alleen in den geest dat wil zeggen met
onzen geest die van dezen tijd is, maar ook bereid ons in te spannen
om uit een anderen tijd zonder aan dezen onszelve op te dringen, op
te maken hoe het er toen wel geweest mag zijn. Wij hebben daartoe
beurtelings, of als dat mogelijk is tegelijkertijd in een evenwichtige
verdeling, onszelf te blijven en onszelve te vergeten.
Een tweetal voorbeelden mogen dit verduidelijken. Als bij zo
menig ander dichter bemerken wij ook in Hoofts werk heel weinig
van het gezinsleven waarin op het Muiderslot of's winters in Am-
sterdam zijn levensdagen verstreken; het zal wel levendig zijn ge-
weest, met name tijdens zijn eerste huwelijk met de jonge Christina
van Erp waaruit drie zoons en een dochter zijn geboren; uit het
tweede huwelijk met de weduwe Heleonara Bartolotti Hellemans
zijn een dochter en een zoon, Arnout, voortgekomen. Christina
van Erp is in 1624 gestorven, pas omstreeks drieëndertig jaren oud ..
Zeer eenzaam moet de drost achtergebleven zijn op het slot, want
ook geen hunner vier kinderen was toen meer in leven, drie ervan
. waren heel jong gestorven. In de tijdspanne van ruim een jaar
voor het verlies zijner vrouw waren aan zijn gezin de jongste en de
oudste zoon ontvallen, de laatste, Cornelis, omtrent twaalf jaren,
en naar Gerard Brandt in 'Het leven van Hooft verhaalt, "van
grooten geest en hoope, dien hij met zijne eige handt hadt geforht
en afgerecht" .
Over het verlies zijner kinderen zwijgen Hoofts gedichten. Moeten

31
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wij hierin een blijk zien van de geslotenheid van zijn karakter, waar
ook andere tekenen op kunnen wijzen? Bij Vondel, die ook ver-
scheidene kinderen heeft verloren, vinden wij het verdriet daarover
wel enkele malen, bij den dood van. Constantijn en van Saartje,
in een gedicht weerspiegeld, maar hoe sober heeft ook hij, van wien
men toch gewend is de uitspraak aan te halen dat wat op 's harten
grond lag hem naar de keel welde, het verlies zijner vrouw in het
gevoel weerhouden de en beheersende woorden geuit. De dichter
Revius, die zeker een zeer emotioneel man is geweest, heeft zich
over het verlies zijner vijfkinderen in zijn verzen nooit uitgesproken.
Nog afgezien van de vraag, of zulke gebeurtenissen, hoe diepen
indruk zij ook op den dichter zullen hebben gemaakt, wel tot de
soort ervaringen behoorden waarbij zijn behoefte om te dichten
kon worden wakker geroepen - inspiratie en gevoel kunnen immers
elk huns weegs gaan, - valt hierbij waarschijnlijk toch ook een ken-
merk van den tijd in aanmerking te nemen, nI. dat toentertijd de
kindersterfte veel groter was. Dit behoeft aan de kracht der mense-
lijke ontroering over het verlies niet af te doen, maar wel zal het
hebben meegebracht, dat men op het sterven vooral van jonge
kinderen meer bedacht zal zijn geweest dan in een tijd, die over
alle voorzorgen en middelen kan beschikken om het jonge leven de
grootst mogelijke kans op behoud te verzekeren. Wil men Hoofts
zwijgen als kenmerkend ~ien, dan tekent het minder hemzelf dan
zijn tijd, en een aanwijzing over zijn geslotenheid bevat dit zwijgen
niet. Eerder zijn hiervoor typerend het kleine gedichtje dat hij ter
gedachtenis van Christina van Erp schreef en het tweeregelig
grafschrift. Het gewrongen zestienregelig gedichtje, enkele maanden
na haar dood geschreven dat getuigt van haar voortleven in zijn
bedroefde ziel en in God, onderscheidt zich in diepte van toon niet
van andere gelegenheidsdichtjes voor hem niet zo na staande ge-
storvenen, en ook het grafschrift roemt haar deugd in een ver-
standelijke, spitsvondige uitspraak, waarachter men alleen in de
verte den gloed der ziel vermoeden kan.

Christina de Drostin van Muyden eert dit graf.
Nooit vrouw meer jonst verdiende, en min zich diende'er af.

De regels vallen echter in de sfeer der in de zeventiende eeuw zo
geliefde woordspeling en in die sfeer gedacht wordt ons alles veel
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duidelijker. Zij voegen zich geheel in de sfeer van den tijd, ze enkel
als verstandelijk en gezocht te beschouwen ware tezeer uit eigen
sfeer en tijd gedacht. Hoe de drost onder zijn verliezen en eenzaam-
heid moet hebben geleden, doet trouwens de aanhef raden van
een der latere gedichten tot Heleonora Hellemans gericht, waarin
hij spreekt van den "naere nacht van benaude drie jaeren" nadat
zijn zon ten hemel gevaren was.
Het tweede voorbeeld doet nog duidelijker zien, dat het voor het
inzicht verschil maakt de poëzie uit den geest van den tijd te
begrijpen, het kan zelfs misverstand voorkomen en een -juiste ver-
klaring wordt er zeker door bevorderd, maar tegelijk moeten wij
erkennen, dat het voor de schoonheidswaardering, die van onzen
geest blijft afhangen, geen verschil kan maken. Wij brengen ten-
slotte toch onzen tijd mee, als wij ons tot de poëzie van het ver-
leden begeven, in sterkere mate dan de historicus die zelfs ondanks
zijn objectieve streven zichzelf toch ook niet wegcijferen kan noch
mag. Om poëzie te beleven zijn wij echter voor alles subject, en
geen objectief streven om tijd, stijl en cultuur van weleer te be-
grijpen en te verklaren, kan wegnemen, dat wij bovenal onszelf
nodig hebben, gelijk wij zijn bepaald en gevormd, om het gedicht
waarlijk te beleven.
Als dè gedichten van de meeste zijner tijdgenoten wemelt het ook
in Hoofts verzen van klassiek mythologische figuren. Zij gonzen
van Venus en Mars, Minerva en Apollo, Amor en Cupido. En
zomin als wij van onzen tijd uit er ons bijster over verheugen
kunnen in een zo Hollands gedicht als Vondels Lof der Zeevaert
steeds op Thetis en Neptunus, en Aeolus te stuiten, evenmin
hebben wij behoefte in de lyrische verrukking van het minnelied
telkens met Amor en Venus gemaand te worden; voor ons staat
dit het direct beleven in den weg en het vermindert de gewaar-
wording van een echt en diep doorleefd gevoel te ontmoeten. Toch
heeft het zijn belang, te beseffen hoe de zeventiende-eeuwse
dichters temidden eener jonge opbloeiende cultuur, temidden van
groeiende handel en zich vormend nationaal besef zich vermeiden
in allerlei wat voor hen nieuw, gloednieuw was. De zeevaart, de
tochten ~aar de Oost, dat was nog nieuw in den tijd van Vondels
lofzangen, het was haast nog nieuws, sensationeel nieuws, en om
dat ongekende naar waarde en waardigheid te loven had de dichter
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taalsieraden nodig, die evenzeer dat merk van het nieuwe droegen,
voor hem rijke en van nieuwheid nog fonkelende namen van
goden of helden .uit de Oudheid. De dichters proefden ze als
heerlijkheden voor hun jonge verbeelding.
Door dit te bedenken, kan wel onze kijk op de dichterlijke delica-
tessen van dien tijd worden aangevuld en verdiept, maar tot meer
dan verklaren en doen begrijpen stelt het ons niet in staat, mee-
proeven, meegenieten wat voor ons geen of niet meer zulke heerlijk-
heden zijn, kunnen wij niet. Onze smaak, inderdaad letterlijk de
smaak is anders! Wie meeproeft, begrijpend en verklarend, het is de
cultuur-historicus in ons, maar het begrip, de verklaring die hij
aldus weet aan te brengen, de curiositeit die deze ons. bijbrengt, .
verandert voor den poëzieminna'ar weinig of niets. Hij immers
zoekt geen verklaring, maar proeft met het onveranderlijk orgaan
dat hij hiertoe in zichzelf en dankzij mede zijn eigen tijd bezit,
en geniet of geniet niet. Het historisch, cultuur-historisch begrip
kan nog wel, maar toch ook in beperkte mate, zich van eigen tijd
losmaken, het aesthetisch beleven wortelt te diep in onszelve om
zich te laten objectiveren. ,
Zo achten wij Hoofts minnelyriek al te vaak geschaad door de
sterke menging met klassieke decoratieve figuren. En trouwens,
het is niet enkel Hoofts tijd die zich hiermede in zijn werk vertoont,
het is ook hijzelve, zijn aard en aanleg die voor dien stijl van zijn
tijd bijzonder ontvankelijk waren. Wij mogen aannemen, dat Hooft
beheerster is geweest dan Vondel en Breê~:oomaar behalve dat, ook
minder emotioneel. Breêroo was niet zozeer volksjongen als men
hem pleegt voor te stellen, hij was van zodanige culturele vorming,
dat hij een goed Frans vers kon schrijven (wat voor zijn tijd heel
wat zegt) en bruiloftsdichten kon maken die in optima forma vol-
deden aan alle vraag naar klassieke opschik en ornament. :Maar
vele malen doorbreekt hij in zijn verzen, en dat is juist zijn groot-
heid, den stijl van zijn tijd en geeft zich vrijuit met eigen stem in
zijn volle, menselijke emotie. Bij Hooft treft men zulk een doorbraak
zijner emoties bijna of misschien wel nooit aan. Hij, die het devies
had aangenomen Omnibus idem zal er zijn eer in hebben gesteld
zijn emoties niet te verraden. Hij was beheerst van aard en beginsel.
Het was een levensideaal van dezen vertegenwoordiger van een jong
patriciaat, burgemeesterszoon van schippersafkomst, en van nog
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jongeren adel, hollands magistraat met verse Fra~se adelsbrieven,
te tonen' dat hem alle beheersing van den adel eigen en ver-
trouwd was.
De Drost liet zich ook als dichter niet gaan~Wij danken daaraan de
beheerste pracht van zijn schoonste gedichten, maar ook is de
boog die zijn gevoel beschrijft er vaak door ingekort. Soms lijkt hij
in den aanhef van een gedicht ons te zullen meeslepen, maar eer
.het gedicht enkele strofen verder is, heeft hij zich bedacht. Vrouw
die mij brandt - zo opent een gedicht van den toen ruim vijfendertig-
jarige, het doet in hartstochtelijkheid van donker verlangenden
toon voor Breêroo niet onder. Hooft hoefde echter niet als Breêro te
klagen: Kon ick eens recht bedwingen mijn vliegend wilt gesicht.
Hij geeft zich niet zo onvoorwaardelijk als deze gewonnen, in
gebroken trots en weerstand: Waar is nu dat hart? waer de ge-
dachten? Waer 't gemoet Dat so mannelijck konde verachten
's Weerelts goet. - Verfijnder, hoofser vervolgt Hooft den aanhef:

Gelijck een snaere ranck
Trilt van uw handt

En slaet een soete klanck;
Soo dreunt mijn moedt

Van uwer ooghen walmt:
Dat wecldes vloet

Door al het harte galmt.

Maar in de vierde strofe gewaagt de dichter weer van "Junoos
disch" om te verzekeren dát geen lekkernijen daar hem smaken
zouden, zozeer is hij door de gedachte aan zijn vrouwe vervuld
en ontdaan, en ligt het dan aan ons, aan onzen tijd, dat wij hem
niet gelooven, waar hij zijn verwarring in zo kalmen stijl en zo
vernuftig uitbeeldt? Het bekendste voorbeeld van in de uitbeelding
nieL volgehouden ontroering is, dikwijls hierom aangehaald, het
vermaarde lied Sal nemmermeer gebeuren -. Hoe Hooft en zijn
tijdgenoten ook genoten mogen hebben van het vernuftig vervolg,
waar vrouw Venus de warme tranen in een koel rozenblad opvangt
en ze tot paarlen omtovert, niemand zal zich thans toch kunnen ont-
trekken aan de gewaarwording, dat het gedicht zich niet in den
door en door menselijken zielstoon van den aanhef handhaaft.
Zeker, wij mogen er onze toevallige wetenschap' niet tegen in het
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.geding brengen, dat dit gedicht aan den vooravond van een tragedie
is geschreven, een week voordat Brechje Spiegels vrijwillig den
dood inging. Men kan het afscheidsgedicht, en zelfs het afscheid zelf,
waarvan wij den aard niet kennen en uit het gedicht niet kunnen
en niet behoeven op te mak~n, niet in het licht van dat tragische
feit beoordelen. Men vrage inderdaad van het gedicht niet anders
dan wat het zelve zegt, maar het ligt niet aan ons, wanneer door
die hartgrondige klacht:

Sal nemmermeer gebeuren mij dan na dese stondt
De vrientschap van u ogen, de wellust van u mondt?

verwachtingen zijn gewekt, van een zich openbarend zieleleven,
welke de allegorie van Venus, tranen en paarlen niet vervult en
dat de beide helften van het gedicht op ons den indruk van ongelijke
intensiteit blijven maken. Zelfs als wij zouden begrijpen hoe Hooft
hiertoe kwam afkomen moest, wordt het voor ons daar niet mooier
of ontroerender door. De aanhoudende vervuldheid van een groot
leed, doorklinkend van den eersten tot den laatsten regel van een
lied uit de verre Middeleeuwen als Aegidius waer bestu bleven?
blijven wij hier missen.
Wij vergeten daarbij niet, dat het karakter van Hoofts poëzie bij-
zonder nauw verbonden is met den stijl van zijn tijd, maar ook dat
is immers op zichzelf reeds typerend en tot een doorbraak van de
ganse samengaande ziels- en verbeeldingskracht door den spelènd
vernuftigen stijl van ~ijn tijd, heeft Hoofts temperament hem niet
kunnen brengen. Dien stijl zelf echter heeft hij tot zijn volmaking
opgevoerd, ja, hij heeft hem zelve mede gecreëerd. Het brengt ons
op de vraag, wat voor Hooft, wat voor zijn tijd de poëzie betekend
heeft, en dan dienen wij ons wel te realiseren, dat ook zelfs de
dichters toentertijd aan de poëzie niet zulk een souvereine macht
toekenden als de dichters thans, door wie poëzie tot de opperste
doeleinden van den menselijken geest wordt gerekend, gezien als
een middel, liever nog een kracht in staat om door een ongekend
samengaan van innerlijk leven en dit weerspiegelende taalvormen
het meest essentiele ter wereld onder woorden te brengen.
Voor Hooft en zijn tijdgenoten was de poëzie vooral nog een voor-
naam spel. Vondels grootse bezieling, Breeroo's hartstochtelijke be-
wogenheid zijn met het in het algemeen gangbare van deze opvat-
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ting niet in tegenspraak. En al vergeet ook onze tijd niet, dat de
dichter zijn meest essentiele ervaringen in de spelvormen der ver-
beelding uit, voor den zeventiende-eeuwer viel de nadruk meer dan
voor ons op het spelkarakter der poëzie; Hoofts hoge opvatting der
poëzie bestond dan ook juist daarin, dat hij dit spel tot voornamer,
edeler doordachte en fijner genuanceerde vormen wilde opvoeren
dan de gewone rederijkers, die het spel trouwens vooral tot lering
wilden doen strekken. Ook voor Hooft echter bleef het in de eerste
plaats een genoegen, voornaam maar genoegen, een tijdverdrijf,
van hoog gehalte maar tijdverdrijf, een spel van den geest maar
ter verpozing van 's levens ernstige plichten.
"Vij, die Hooft als een onzer eerste minnedichters eren, moeten
bedenken dat hij in zijn eigen ogen zich zeker niet zozeer in de
eerste plaats als dichter zag, zich bovenal lyricus voelde, als wij
ons dit thans van een dichter voorstellen. De laatste zeventien jaren
van zijn leven na r630, heeft Hooft heel weinig meer gedicht, de
verzen waarmede hij in r62 7 om de hand van Heleonora Hellernans
dong waren zijn laatste minnedichten, afgezien van nog een enkel
later vers voor haar. Trouwens na de bloeiperiode van zijn lyriek,
tussen zijn twintigste en dertigste jaar, heeft hij nog maar
schaarse minnedichten, bij lange tussenpozen, geschreven, in de'
jaren na den dood zijner eerste vrouw, voor Arbele, Suzanne van
Baerle, die echter den meer dan tien jaar jongeren' Huygens huwde,
en voor zijn "lieve, lichte Leonor", dat is Heleonora Hellemans.
Het waren later \rooral gelegenheidsgedichten, verzen die Hooft
en zijn vrienden, Tesselschade niet het minst, wisselden in een waren
wedijver van speels vernuft en spitsvondigheid, nu en dan eeD;breed
opgezet tijdgedicht, als de weidse Hollandse groet aan den Prins
van OraIl;Ïe na zijn verovering van Den Bosch in r629, en als
hoogtepunt in r630 de Klaghte der Princes, subliem ook als subli-
mering zijner minnepoëzie en overdracht van de lyrische aandrift
op het scheppen van de gestalte van een vorstelijke vrouwen minna-
res. Zo hij zijn verhevenst liefdeslied al niet aan een godin in den
mond legde, de Princes van Orarije keurde hij als voornaam Hol-
lands burger bij uitstek waardig de woordvoerster te zijn van het
huwelijksgeluk en de huwelijkstrouw, die hij, uit eigen onder-
vinding en overtuiging, verheerlijken wilde. Hooft was toen bijna
~~j~. '
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In de da':lrop volgende periode heeft Hooft wel gedurende enkele
weken zijn denkbeelden o.ver taal en dichtvonpen toegepast in het
herschrijven van zijn gedichten, die in 1636 door zijn vriend Van
der Burgh uitgegeven zijn, maar in de opdracht .van dezen kunnen
. wij lezen, hoe Hooft over zijn eigen dichtwerk dacht: "Het meren-
deel van deze werken waeren bij zijn E. de vergetelheidt al op-
geoffert, 't waere ikzemet smeeken had de uit den brand gehouden".
In 1632 stuurt hij een rijmpje aan Tesselschade met den aanhef:
K weet van dichten noch van deunen", en in den brief aan haar zegt
hij van het "koninxliedt", een gedicht over Hendrik de Grote dat
hy vertaalde, gelijk hij zijn leven in proza beschreven had, dat het
"staet tussen hangen en wurghen, ende kan quaelijk aen zijn eindt

_raeken"; zozeer is hij verdiept in het schrijven zijner Historiën,
"dat hem de wieken te nat zijn, en in te diep een kuil steeken om
vlucht oft veirt nae de poeetsche lucht te maeken". Brandt zegt:
"Niets ging hem meer ter harte dan't vorderen der Nederlandsche
Historiën. "
Den 28sten Mei 1647 sprak Geeraard Brandt in den Schouwburg
te Amsterdam de lijkrede uit voor Hooft, naar het voorbeeld van
Du Perron's oraison funèbre voor Ronsard opgebouwd; voor een
talrijk gehoor waaronder zich ook Vondel bevond van wien Anslo
in een gedicht verhaalt hoezeer hij onder den indruk was. Maar
ligt het aan den geest van Brandt, dat hij, al noçmt hij Hooft "den
Vader der Hollandtsche Zanggodinnen", toch meer onder den
indruk van den historieschrijver dan van den dichter van verzen
en drama's lijkt te zijn? Of is het de geest van den tijd, die den
groten burger en schrijver bovenal eerde, terwijl de roem van den
dichter zich als vanzelf maar ook daaraan ondergeschikt in de
lofprijzing der gehele figuur voegde? En toch was Hoofts faam in
dien tijd nog groter dan die van Vondel. Ook het debuut van Hooft
wijst uit, zogoed als dat van andere dichters uit zijn tijd, dat het
dichterschap niet zulk een centrale plaats in het geestelijk leven der
dichters zelf innam als thans. Bij Hoofts bijdragen in de liedboeken
van voor 1610, Den nieuwen Lusthof en Den Bloemhof van de
Nederlantsche Jeught, staat zijn naam niet, ook in 161I nog niet,
als hij de Emblemata amatoria doet verschijnen, Afbeeldinghen
van Minne. Pas in 1613 komt hij voor den dag met het treurspel
Geeraerd t van Velsen.
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Over de poëzie heeft Hooft zich zelve, omstreeks zijn dertigste jaar,
uitgesproken, in een Rede van de waerdicheyt der Poesy, een zeven-
tiende-eeuwse "defence of poetry" , waarschijnlijk gehouden voor
de Amsterdamse Kamer In Liefde bloeyende, aan welker werk-
zaamheden Hooft zulk een levendig aandeel heeft gehad, getuige
rèeds zijn Rijmbrief uit Florence van 1600, de "vertoningen" die
hij on!wierp voor de viering van het Bestand in I'60g op den Dam
en in I613 voor de intocht te Amsterdam van Princes Elisabeth
van Engeland. Ook het schrijven van zijn kluchtspel Warenar voor
de nieuwe Academie in 1617, dat bij Hugo de Groot zo in den
smaak viel, mag aan de stimulans van het verenigingsleven worden
toegeschreven; zonder dit gelukkig toeval zou Hooft waarschijnlijk
nooit onze blijspelkunst hebben verrijkt, hij heeft er ook slechts
luttele dagen, maar hoe vruchtbare, aan besteed, gespilt, zegt
hij zelf.
De Rede van de Waerdicheyt der Poesy handelt over het aanzien
dat de poëzie toekomt en over de werking die ~an haar kan uitgaan
in de wereld, maar over het wezen der poëzie kan men van dezen
dichter in dien tijd nog geen diepgaande beschouwing verwachten.
Vele citaten en voorbeelden voert hij aan van de eer die bij de
Ouden aan de poëzie gegeven werd: Hooft leefde toen al in een
wereld van Latijn. Zijn rede is meer nog een apologie dan een
verdediging of belijdenis. Maar toch bevat zij wel enig essentieel
getuigenis. Hij verklaart dat de poëzie een nationaal goed is, een
blijvend goed, van langer duur dan de veldheerstriomfen rJie de
dichters hebben bezongen, ja zelfs een goddelijk goed noemt hij
haar, met Montaignc sprekend van "Ie langage des Dieux", de
taele der Goden. Maar men hoort den koopman, als hij gewaagt
van den vorstengunst aan klassieke dichters betoond en met ont-

o zag meedeelt hoe Octavia, Caesars zuster, beval voor Vergilius' lof
op haar gestorven zoon Marcellus "den Poeet voor elken regel
250 croonen te vereren: belopend de gehele gifte voor 27 regelen
over de 20000 guldens onses gelds." Het is de burger in dezen
dichter (die trouwens nauw verbonden waren want Hooft is een
. exempel van hoog opgevat burgerschap geweest) waardoor hij
dus de lof van den Maecenas zingt, van den Romeinsen begunstiger
der kunst tot wien de burger der jonge Republiek min of meer ge-
epatee'd opzag; hij noemt er de cijfers telkens bij.
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De jonge Republiek - ook daaraan bleef Hooft denken, wanneer
hij over de poëzie sprak. Ook deze waren nauw met elkaar ver-
bonden, in zijn gedachten. Hooft beleefde met intense aandacht
de opkomst der Republiek, der natievorming, den opbouw onzer
taal en den opbloei der poëzie, en het is een teken van de grootheid
van zijn geest dat hij ze in zo nauw verband met elkander vermocht
te zien en te beleven. Het dreef hem tot het schrijven zijner his-
torische drama's, ven"olgens tot de geschiedschrijving, het bewoog
hem tot zijn taalkundige studies, het bleef hem bewust bij het
schrijven zijner gedichten. Het drama schrijvend van de plichten
van den vorst, den opstand dezer landen verhalend die zich tot
natie gingen verheffen en verenigen, de Nederlandse taal mede- .
vormend en bouwend, ons proza scheppend en de verfijning na-
strevend onzer poëzie, stond hem één geheel voor den geest, de
ontwikkeling der natie, de opbouw ener cultuur, die zich met die
der Oudheid zou kunnen meten.
Gaandeweg wordt het ons duidelijk, welke plaats de poëzie bij
Hooft heeft ingenomen. Zij vond haar plaats in het geheel van zijn
geestelijk leven, het dichterschap voegt zich in het gehed van zijn
culturele streven. Niet afzonderlijk' moet men het zien, zoals
meestal thans het geval is, niet centraal als bij een Verwey of een
A. Roland Holst, kern en brandpunt van hun geestelijk zijn, maar
als een onderdeel in een groot opgezet streven naar levens- en cul-
tuurstijl, op het voorbeeld der klassieken. Wij beginnen eenheid
te ontwaren in Hoofts leven, streven en werk.
De plaats van een voornaam genoegen neemt de poëzie in dat ge-
heel in, dat wil ook zeggen een voorname maar niet een centrale
plaats. Als hij in den bloei van zijn dichterjaren ter begeleiding
van een lofdicht een brief richt tot den hooggeleerden Daniel
Heinsius over een tweeden druk van diens latijnse treurspel op
den Prins van Orangnien, begint hij te zeggen: "lck ben geen
schrijver, al heb ick somtijts yet om de geneuchte gedicht, dat tot
mijn becommering onder de gemeente geraeckt is". In welke mate
wij dit als een gebruikelijke figuur der bescheidenheid hebben op
te vatten, valt niet te zeggen, maar het zou wel niet aldus door hem
gezegd zijn, wanneer het niet ook tot zekere hoogte zijn eigen
opvatting weergaf. En zeker geldt dat van de woorden "om de
geneuchte gedicht". Leven en kunst gingen toentertijd nauwer
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samen, altans zag men de kunst minder dan in onzen tijd op
eenzame' levenshoogten beoefend en bewonderd worden, zij was
nauwer verbonden met het omgangsleven zij het dan ook weer met
de beperking tot dat ener maatschappelijke en culturele elite.
De hoog beschaafde, begaafde en geestige gasten die Hooft en
zijn vrouwe op het Mlliderslot om zich plachten te verzamelen
zijn een voorbeeld van wat wij een zeventiendeëeuwse hollandse
salon zouden kunnen noemen, hun kring is het tastbaar blijk ge-
weest van zulk een nauw samengaan van levensstijl en kunststijl.
Zingend en musicerend, discussierend en causerend beoefenden
zij er in elkanders gezelschap kunst en wetenschap als een gezel-
schapsspel, en al zullen het ook wel vaak voortbrengselen der onder-
zoekende of scheppende eenzaamheid zijn geweest, die daar ten
gehore of ter sprake gebracht werden, producten van Barlaeus'
studeercel en van het zeskante torentje van het Mlliderslot waar
Hooft te schrijven placht, in hun omgangsleven deden zij dienst
als een veredelde tijdpassering. Soms zouden wij, als wij afgaan op
de brieven en gelegenheidsverzen die zij wisselden en het woorden-
spel waaraan zij in gesprek en geschrift al hun vernuft ten koste
legden, den indruk kunnen krijgen, dat het ganse leven voor Hooft
en zijn vrienden weinig anders dan een zo hoog mogelijk opgevoerde
tijdpassering was. Wij moeten echter oog houden voor den ernst
van plichtsvervulling en arbeid daarachter, waarvan Hoofts brieven
blijk geven, het levensinzicht, ja de wijsheid, de matiging en de
zelfbeheersing, die den vasten grond vormden waarop dit spelen
mogelijk werd.
Nog altijd spreekt de Muiderking tot onze verbeelding, ook zelfs,
gelukkig, tot die der jeugd, die zo terecht in deze herdenkingsdagen
ook het Muiderslot wordt binnengeleid, letterlijk sommigen, gees-
.telijk de anderen, met de bedoeling er zich een onuitwisbaar beeld
van te vormen, een herinnering waarin toekomstwaarden worden be-
legd, als over de jeugd het begrip van voorname geesteshouding en
onblusbare geestelijke belangstelling mede door zulke indrukken
vaardig mag worden. Intussen blijft het uiterst moeilijk zich een
waarheidgetrouwe voorstelling van dien Muiderkring te vormen.

, De zorgvuldige beschrijving van archivalia heeft ons niet meer
dan uiterlijk materiaal voor onze voorstelling verschaft, en daar-
buiten heeft men veelal gefantaseerd en een gerom:mceerd beeld
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van dien kring opgehangen. Wij naderen, dunkt mij, de betekenis
van den Muiderkring het best en het dichtst, wanneer wij dezen
beschouwen als een persoonlijke stijlcreatie van Hooft. Een eenheid
van voornaam en sierlijl~ geestelijk leven wilde hij nastreven en
naar het voorbeeld der Italiaanse-Renaissance, waartoe de her-
inneringen aan zijn jeugdreis hem in later jaren aan de voorstel-
lingen konden helpen die destijds nog onverwerkt waren gebleven;
naar het voorbeeld van Petrarca vooral bedoelde hij een plan van
geestelijk leven. te scheppen waarop alle edele levensuitingen tot
hun recht konèen komen, of, voorzover het zich meer vanze-If,
zonder zijn opzettelijk toedoen zo ontwikkelde, zag hij dat het
overecnkomstig zijn bedoeling was. Hij moet zich intens hebben
verheugd over dien vaderlandsen renaissancestijl, in eigen hollandsen
trant, en wij laten in het midden of het groter voldoening voor zijn
eerzucht of voor zijn geestelijken drang geweest is, zich een zoveel
geestesuitingen omvattenden kring te hebben gevormd op het slot,
waar hij als hollands magistraat, als Drost van Muiden zetelde.
Wij moeten onze voorstellingen niet te veel laten binden door
dien naam, Muiderkring. Wij plegen het kunstzinnige en intellectu-
ele omgangsleven, zoals Hooft, de gas'theer, het op het Muiderslot
wist aan tê kweken, aldus samen te vatten, ma:lr het karakter
van een zo vast verband waardoor het ons aan een kring, een
cénacle, een school zou doen denken die als zodanig bijeenkwam,
zal het wel niet hebben gedragen. Men kwam er bijeen, keer na
keer, zoals het viel. Wij moeten ons dat vrijer en minder doelbewust
voorstellen d:ln de naam suggereert, bijna zouden wij zeggen
spontancr, als niet die uitdrukking weer teveel in tegenspraak
was met den stijl waarin men zich op het Muiderslot uitte, voor-
zover wij dit kunnen nagaan.
Zich verdiepen in dien Muiderkring is een graven naar verzonken
goudschatten. Onze gegevens zijn beperkt en niet altijd doorzichtig.
En het is een voltooid verleden tijd, ,vaarin wij trachten door te
dringen. De stijl ervan ~s ons ver en vreemd. Wat weten wij V<ln
Tesselschade, de gevierde, die de glorie en het middelpunt der
bijeenkomsten placht te zijn, vooral in haar weduwjaren, na I636,
toen zij als ruim veertigjarige in haar rijpen bloei was? Wij kennen
haar uiterlijk alleen van de tekening, die Goltzius van de achttien-
jarige Maria Roemers Visschersdr. heeft gemaakt. Haar schoonheid
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werd vereerd, Huygens en Barlaeus vooraan, maar wij weten niet
of zij blond of donker was noch kennen wij de kleur van haar ogen.
Van haar beroemde handwerken isniets over, noch van de met bloe-
men en vlinders of zinspreuken gegraveerde roemers, van de schilde-
ringen en tekeningen evenmin, een portret da{ zij zou tekenen van
Susanna Bartolotti, Hoofts stiefdochter, werd onsslechts vermeld. 'Wie
zal ons zeggen wat zij gezongen heeft, wat deed dat "lofrijck keel-
tjen" door de zaLenvan het Muiderslot klinken van de in zo talrijke
mate verloren gegane composities van de zeventiende eeuw?
Hooft gewaagt in I632 van een "Kersnachjen" en zegt dat zij
's werelds stemmen voorbijstreefde, in staat "parthij met 's hemels
engelen te zingen". Vondel, die voor haar bruiloft in I 623 de
Salighe Toortsen dichtte, haar daarin beschrijvend, zingend aan
de Zuiderzee, bij het Muiderslot, riep uit: Help Godt! wat zoeter
zang! Geen bruiloft in het Holland der zeventiende eeuw is glorieu-
ser door de dichters bezongen dan de hare. Ook Hooft en Huygens
droegen hun verzen bij zoals vier jaar latër de bruiloft van Huygens
met Suzanne van Baerle werd gevierd met bruiloftszangen van
Hooft, Van Baerle en Van der Burgh, en kort daarop, in November,
bezong Vondel het Bruiloftsbed van Hooft en Heleonora Helle-
mans, in een al even rijk mythologisch gedrapeerde allegorie als
de Salighe Toortsen waarin wij Pan en] uno en den gansen Raad der
Goden aan de Vecht aantreffen en de Faam den Schreiers toren
beklimt. Levenslust en zin voor traditie spreken uit deze over-
vloedige gelegenheids- en feestgedichten, een ander levenstempo
.dan het onze, met een ruim overschot aan tijd. En, niet te vergeten,
voorspoed, welvaart stralen eruit. En waarlijk zouden zij ons
kunnen doen vergeten, dat zij werden geschreven, terwijl het nog
oorlog was, terwijl Frederik Hendrik doende was de steden te be-
dwingen die straks den vestinggordcl der Republiek zouden vormen.
Maar wat zich zover van het bloeiende handelscentn"m afspeelde,
.deerde en bekommerde het welvarend Amsterdam niet. Het
waren andere tijden, de oorlog bestond slechts aan het front en
.ook een front was er niet constant. Het sierlijk spel der dichtkunst
kon ongestoord zijn gang gaan, trouwens in even sierlijke vormen
werden op hun beurt de roemrijke wapenfeiten gevierd als het aan-
zienlijk bruiloftsbed. Moeilijk valt het ons, ons in die geestesgesteld-
heid en die tijdsomstandigheden te verplaatsen! Wij hebben reeds
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moeite te volgen wat wij ervan weten en hoeveel is er dan nog wat
wij niet of waar wij te' weinig van weten!
Al gingen de composities grotendeels verloren, zeker is dat de
muziek op het Muiderslot een grote rol heeft gespeeld. Er is nog
meer reden om den Muiderkring uit een oogpunt van muziekleven
te bestuderen dan uit dat van de dichtkunst. Scheurleer heeft
daar een begin mede gemaakt. Het is onze eenzijdige beschaving
waardoor de dichtkunst, met inbegrip van het lied, geheel en uit-
sluitend een zaak van lectuur is geworden, en niet meer onafschei-
delijk verbonden met de muziek. De zeventiendeëeuwse liedboeken
zijn in dat opzicht een vermaning voor ons, en niet minder de
opgave der melodieën boven de liederen van Hooft en Breêroo en
zo menig ander dichter.
Het zingen en musiceren moeten hoogtepunten zijn geweest der
bijeenkomsten op het Muiderslot. De eerste vrouwe, Christina van
Erp, had van niemand minder dan den beroemden Sweelinck het
clavecimbelspel geleerd, ook Heleonora Hellemans heeft het be-
oefend. Van Huygens, zelf componist, weten wij dat hij een vijftal
instrumenten bespeelde. Ook Van der Burght en Brosterhuizen
musiceerden, en de geleerde Barlaeus bespeelde de luit. Hij schreef
eens aan Huygens: "Wij zullen hier doen wat wij te Muiden
gewoon zijn: wij zullen filosoferen, schertsen en banketteren als
Poeten doen". De veelzijdige Tesselschade speelde luit, clave-
cimbel, cither, viool en orgel.
Het Muiderslot was, naar Brandts getuigenis: "zelden leedigh van
vrienden, luiden van letteren en van geest". "Vijweten "dat de kunst
er werd gedagvaard", er werd gezongen en gespeeld, er werd voor-
gelezen (Vondel, die er overigens slechts zelden is geweest, las er
het vijfde boek van zijn Constantinade, ook verloren gegaan, alweer.
Er werd geconverseerd en als wij Barlaeus mogen geloven, gefiloso-
feerd. Maar hoe, vragen wij ons af, in het onzekere tastend. Was
de toon der gesprekken even in stijl gegoten, even gezocht als de
briefwisseling, waarin de vrienden elkaar in woordspelling en spits-
vondigheid trachtten te troeven? Hoe moeten wij ons Tesselschade
voorstellen, die op zovele bezoeken bij den drost boven allen
schitterde? Zij, voor wie toen zij nog heel jong was de eenvoudige
Breêroo een nederige opdracht van zijn spel Lucelle schreef, en die
nu, gevierde en spirituele vrouw, moeder van drie kinderen ook, de:
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gasten steeds weer verblufte door de fonkeling van haar geest of
vernuft? en, gemoed? Veelzijdig was zij, die naast de kunst
ook het paardrijden beoefende, en in den Alkmaarder Hout, waar
haar buitenhuisje stond, tuinierend ongemene planten kweekte,
een pendant van Vondels andere vriendin, Agnes Block. Voor
bijzondere feestelijke gelegenheden versierde Tesselschade de
grote zaal van het Muiderslot met festoenen van bloemen, vruchten
en schelpen en met schilderingen.
Tesselschade is in den stijl van de zeventiendeëeuwse kunstbe-
oefening en het verfijnde spel des geestes Hoofts tegenspeelster
geweest, door haar vele gaven de daadwerkelijke draagster van dien
voor een niet gering deel door Hooft zelf gecreëerden stijl, een
geestelijke partner van grote allure, die overigens weer onderdanig
haar verzen aan de beoordeling van den gevierden dichter placht
te onderwerpen. Beheerst, koel, opgewèkt en brillant is zij als hij.
Even ingehouden als Hooft haar schrijft over den dood van zijn
geliefde vrouw Christina van Erp, evenzeer bedwingt zij zich, als
zij, twaalf jaren later, hem den dood van haar dochtertje en haar
man bericht, en dit van een gedichtje in het Italiaans vergezeld
doet gaan. Hooft roemt haar om die geestkracht als een "heldinne
daar de helden bij ter schoole behoorden te gaan". Het gemoed
verschuilt zich in haar uitingen, maar, aleer wij oordelen en van
verstandelijk reppen, hebben wij te bedenken hoe weinig wij weten
van de; diepere innerlijke roerselen dezer vrouw, die later zich
tot hef Rooms geloof zou bekeren, onder het verzet van Huygens
en Barlaeus. Niet van den liberalen Hooft.
Ook Hooft komt ons, in het algemeen gesproken, cerebraal voor.
De lof: "een verheeven verstant", door Huygens aan Tesselschade
toegezwaaid, komt ook hem toe, al is wat hem kenmerkt meer het
vermogen tot een harmonische rangschikking van gegevens en de
beheerste uitdrukking van denkbeelden dan de oorspronkelijkheid
dier. denkbeelden zelf. Maar er is inspanning toe nodig, achter
zijn tot het uiterste verzorgde geschriften, in ,proza of dicht,
den gloed der ziel te ontwaren, en men kan .dien gloed, indien
al, meer opmaken uit de toewijding aan het geheel van zijn
leven en streven, uit de bezieling van een levenswerk dat hij op-
bouwde in daad en geschrift, in ambt en gezelschap, tot een
voornaam en imposant, en naar zijn eigen bedoeling ook leerrijk



496 P. C. HOOFT EN HET DICHTERSCHAP

en, als het mocht zijn, voorbeeldig geheel, dan in de afzonder-
lijke emoties.
Een mijner studente~ die aan Tesselschade een verdienstelijke, niet
gepubliceerde studie heeft gewijd waaraan ik hier ook enkele
gegevens heb ontleend, schreef over haar: ;,Zelden spreekt zij
voluit, nooit vanuit het hart". Men kan ertoe neigen dit ook op
Hooft toepasselijk te maken. Omnibus idem, luidde zijn devies:
voor allen dezelfde. Wij zullen dit wel niet zozeer als een democra-
tische leuze hebben op te vatten dan wel als een blijk van het
stoïcijnse voornemen zich voor een ieder dezelfde te tonen, ja,
misschien mag men veronderstellen tegenover elkeen even beheerst,
om niet te zeggen even onaandoenlijk en, in hooggestemde of
hooghartige verzwegenheid, even raadselachtig. .
Zelden is het, dat Hooft in zijn minnedichten, waarvan het meren-
deel vóór zijn eerste huwelijk is geschreven, zich voluit geeft, en
indien dit al voorkomt, dan doet hij het gewoonlijk nog in hetzelfde
gedicht in een koel beheerst woordenspel weer teniet, en allerlei
vragen omtrent zijn werk, en voorzover het werk dit verlangt,
ook omtrent zijn leven in die periode blijven voor ons onbeant-
woord. Wat Breêroo zo vaak openhartig hekend heeft, heeft Hooft
ons een enkele maal beleden, ook hij heeft door verlangen gekweld
de slapeloosheid en de onrustige dromen toch wel gekend. Hooft,
als een onzer eerste minnedichters geëerd, heeft zich nooit doen
kennen met dat brandend hart en verterend verlangen van een
Breêroo, een Klaas, een Boutens, een Van de Woestijne. Toch'
breekt ook bij hem weleens de klacht door van den versmachtende,
wien elke andere lust buiten zijn verlangens is vergaan.

Om dat soa selden mij mach gebeuren,
't Geselschap dat ick soa gaeren sach,

Daeromme. schuw ick oock en vlied ick veuren
Van 't geene dat mij wel gebeuren mach.

Al omgeeft hij zijn vers met een klassieke sluier en richt hij zich
tot een Medea onbeweecht of tot een zijn ongeduld beproevende
Amaryl, toch zien wij hem door die omsluiering heen zogoed als
Breêroo trantelen en popelen op een Amsterdamse gracht, in de
hoop dat de geliefde zich zal vertonen, een minnaar buiten in de
kou dien de schone wachten laat en zweven tussen hoop en vrees.
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Maer ick wandel even seer
Heen en weer.

Hoe verdrietich valt het wachten.

Eenmaal op het slot te Muiden, wijdt de dichter zich aan ambt en
gezinsleven, aan studie, aan vertalen, en aan allengs groter opge-
zette historische werken. De poëzie wordt dan meer nog dan zij het
alreeds was een spel voor hem. Zoals de bijeenkomsten en feesten
op het Muiderslot verpozing waren en een in Hoofts levensstijl
onmisbare begeleiding van den gestagen ambtelijken, studieuzen
en scheppenden arbeid, zo moeten wij ook gedurende die meer
dan vijfendertig jaren die hij op het Muiderslot heeft doorgebracht
het schrijven van poëzie voornamelijk als een spelende en hem
verpozende'begeleiding van den arbeid beschouwen. Hoofts levens-
werk was de studie der historie en de geschiedschrijving van zijn
vaderland. Wij verkleinen hiermede zijn dichterschap niet. Het
heeft zijn voorname plaats in het geheel van den zijn ganse werken
en leven beheersenden stijl. Wij moeten het alleen enigszins anders
zien dat wij thans het dichterschap plegen en ook wensen te zien.
Het was nu eenmaal ietwat anders. Wij horen hem de poëzie in de
genoemde Rede hierover hoog aanslaan. Hij gewaagt er met vol-
doening van, dat Vergilius' gelauwerd hoofd waardig werd gekeurd
als beeldenaar de Romeinse munt te sieren, en verhaalt, met welk
een ontzag voor den dichter een talrijkgehoor.in tegenwoordigheid
van Vergilius luisterend naar de voordracht zijner gedichten "als
ingeblasen ende gedreven van eenige Goddelijke eracht, alt'
samen t'seffens, den Poeet ter eeren sijn opgereesen: niet anders dan
gelijk sij de tegenwoordicheit des Caesars haeres Princen ende de
hoochste overheit van den aerdbodem gewent waren te begroeten."
Een schouwspel gelijk wij bij de Multatuli-herdenking in de aula
onzer universiteit even spontaan de dichteres Henriëtte Roland
Holst hebben zien te beurt vallen.
Wij mogen uit zulke mededelingen opmaken, dat Hooft in wezen
de poëzie niet minder hoog stelde dan wij, maar naar den geest
van zijn tijd was er toch in de hem bewuste opvatting ervan wel
verschil met de onze. De poëzie diende voor hem op haar wijze
waar ook zijn geschiedschrijving aan in dienst was gesteld; zij ver-
hoogde het aanzien van de natie en de waardigheid van den mens.•.
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en van de samenleving. In de poëzie, op zichzelf een spel voor hem,
een der edele levensgenoegens en charmantste middelen in den
geestesomgang met zijn vrienden, in de poëzie diende hij tevens
welbewust de taal, en in de taal. weer de natie.
Ik geloof dat in het levensplan van Hooft alles zijn plaats vindt.
Het Renaissance-ideaal van den "uomo universale" moet hem wel
bewust zijn geweest, een stoïcijns getint christelijk besef stond hem
daarbij, weinig geprononceerd als het overigens ook weer was, ter-
zijde. Ziet men scherp toe dan herkent men in den jongen Hooft
reeds duidelijk den lateren. Er zijn nauwelijks tegenstellingen in
deze figuur, in zijn aard noch in zijn werk. Hij is van den aanvang
af een bewonderenswaardig beheerst geheel. Die matiging, uit zijn
aard voortgekomen, heeft hij met overtuiging tot levensbeginsel
gemaakt. Voor allen dezelfde, bleef hij ook zichzelf steeds gelijk.
In hem heeft de hollandse nuchterheid een aristocratische allure
gekregen, zo kon zij zich herkennen in de Stoa. Hij kcnde minder
conflicten dan problemen. Al in hct gracieuse herdersspel van zijn
vUfentwintigste jaar, Granida, ovenvint hij spelcnderv,ijs de tegen-
stelling van ziel en zinnen, van minne en liefde, dc.vaeniging dezer
beide is voor hem de oplossing van een probleem dat hij zich ge-
steld heeft zonder dat het zich tot conllict verhevigde. En tegelijk
heeft hij toch ook dit luchtig spel van een probleem voorzien, te
cerebraal als hij was voor het louter laten spelen van zijn fantasie.
Hoofts eerste drama's, de Achilles en Polyxena en de Theseus en
Ariadne, treffcn reeds op verscheidene plaatsen door de vroege
levenswijsheid, die niet enkel aan zijn klassieke voorbeelden ont-
leend, immers toch ook persoonlijk begrepen en nagevoeld moet
zijn geweest om zo onder woorden gebracht te kunnen worden.
En in den Geeraerdt van Velsen en den Baeto is hij reeds opentop .
de historicus, of beter, hij is ook daar recds geboeid door hetzelfde.
probleem dat den achtergrond zijner Nederlantsche Historiën
vormt, de vraag, door den opstand in het vcrse verleden hem ge-
steld en door de in zijn jeugd van nabij meegemaakte lotgevallen
van zijn prinsgezinden vader mogelijk voorbereid en hem scherper
ingeprent, de vraag naar de juiste, evenwichtige verhouding van -
vorst en volk, naar de ware regering en het van deze afhankelijke
volksgeluk. Hoe kan de burgerstrijd worden voorkomen, is de
grote vraag die hem achter zijn gestage werkzaamheden bezig
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hield, achter het studeren speurt men zijn zoeken, in zijn volh'arding
de hardnekkigheid waarmede deze vraag hem bewust bleef. En
tot in zijn verpozingen bespeurt men, dat deze man de vraag naar
de mogelijkheid van het menselijk geluk tracht te beantwoorden,
door ze te doen afhangen van een harmonischen levensstijl. In zijn
ambtsbediening, in zijn geschiedschrijving, in zijn dichtverpozing
en in het verkeer met zijn vrienden heeft hij zijn overtuiging van het
door de ware maat bereikbare levensgeluk voor den enkeling en
voor de samenleving in een tastbaar voorbeeld van levenswijze
en levensstijl waar gemaakt. In vele opzichten zal hij dit zelfs bewust
hebben beoogd, sterk en rijk genoeg van geest als hij was om ook
het geheel zijner levensverrichtingen te kunnen overzien en ob-
jectiveren, zogoed als de geschiedenis, aan de studie waarvan hij
zich wijdde.
De zelfbeperking die hij zich oplegde en waartoe zijn natuur
zich zo goed leende, gaat met een betrekkelijke beperktheid van
zijn persoon gepaard. Waar zo gesnoeid' werd, was niet het
'welig en overstelpend gevoelsleven van een Breêroo mogelijk,
evenmin de steil opwaarts strevende, strijdbare vroomheid en ver-
rukking van een Vondel. Maar nog altijd biedt zijn leven, zover
wij het uit zijn werken en brieven leren kennen, het schouwspel
van een triomf over de menselijke tegenstrijdigheden, en door een
in alle delen verwerkelijkte harmonie, hoe koel beheerst deze ook

_ moge schijnen en tot zekere hoogte ook zal zijn geweest, is het ook
van een eerbiedwekkende menselijkheid.
Tot welk een hoogtepunt Hooft de harmonische samenwerking
der eigenschappen van zijn dichterschap en persoonlijkheid heeft
kunnen opvoeren, bewijst de Klaghte der Prinsesse van Oranien
over 't oorloogh voor 's Hartogenbosch, door den bijna vijftigjarige
in de kracht van zijn leven gedicht. Daar zien wij samengaan den
historicus, die met even brandende belangstelling als koelen blik
den voortgang van den strijd der Republiek volgde, den dichter
die het spel der taalvormen tot de hoogste pracht en uiterste ver-
fijning heeft weten op te voeren, daar vinden wij ook den beheersten
mens die zijn emoties bedwingend ze toch niet verloochent maar er
een geestelijke gestalte aan vermag te geven. Deze Klaghte .is ook
een hoogtepunt der Nederlandse lyriek, een der rijkste gedichten
in onze taal. Het legt Hoofts gedachten en gevoelens in den mond
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aan de Princes evenals de dichter van het Wilhelmus dit Prins
Willem deed, van welk gedicht het karakteristiek verschilt door de
.beheerste pracht die het in een tijd van bloei en macht tegenover den
grootsen eenvoud uit de zestiende eeuw toont. Het geeft met grote
psychologische gevoeligheid weer welke zorgen het hart der Princes
moeten hebben vervuld tijdens Frederik Hendriks vermetel beleg
van Den Bosch, en deze zorgen, die bij haar den innigsten vrouwe-
lijken vorm aannamen, waren de zorgen van het ganse volk, die de
dichter vertolkte. Het 'kan zijn medeleven met de wisselende
krijgskansen voor Den Bosch nog vergroot hebben, dat door den
inval van de Spanjaarden op de Veluwe en hun oprukken tot voor-
bij Amersfoort, ook het Gooi oorlogsgebied en het Muiderslot
grenswacht dreigde te worden, zodat hij met het hem toevertrouwd
gebied in die zorgen ten zeerste gedeeld zal hebpen. Maar met voor-
name tact verplaatst hij zich in de gevoelens der Princes, wier
zorgen zoveel smartelijker en directer moesten zijn. Hij doet dit
in den spelenden vorm die het gevoel niet te veel de teugels viert.
Waarom, klaagt de Princes tot den veldheer, liever brand van
Mars gesticht dan Venus' vuur ontstoken? Laat mij liever het doel-
wit zijn van uw triomfen, ik zal het u met mijn liefde en toewijding
vergoeden. In versbouw en taal hebben deze strofen dien licht
gekunstelden adel, aan Hoofts stijl eigen maar hier niet meer
storend. Aan de beheersing van het gevoel, het intomen der emotie
is deze stijl hier dienstbaar gemaakt en het gedicht verkrijgt daar-
door die vorstelijke ingetogenheid waarmede het gevoel zich te
kennen geeft zonder zich te laten gaan. De poëzie is een spel, nog
altijd, toen en nu; zij is een hoog spel omdat zij het bestaat den
diepsten ernst spelend en daardoor op zijn allerbest, niet meer
door zijn eigen gewicht bezwaard, uit de taal te doen oprijzen.
Hoofts beheerstheid is hem hier op zeer gelukkige wijze te stade
gekomen, en van welk een gerijpte menselijkheid geeft hij blijk. Hij,
de galante minnedichter van weleer, wiens gevoelens zich zo vaak
in complimenteuse vondsten hadden verscholen of buiten schot
gehouden, hoe verplaatst hij zich thans hier in de minnares, en
schrijft háár minnedicht, uit de ziel geweld, in den geest gevormd,
maar zo dat de menselijke stem toch doortrilt: 0, dat hij toch ge-
spaard mag blijven, het is mij of elke pijl op hem gemunt is!
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'k Hoor alle daeghs van versche dooden
Gevelt in hol, oft galery.

Elk overlijdt aen eighe looden;
Maer aller koghels moorden my.

Want ik my elkmaels voel bezeeren,
Als van een punt,

Die denk: op 't hooft met witte veeren
Was dat gemunt.

Dat Hooft zo koel niet kan zijn geweest of hij heeft het vermogen
bezeten of in rijper jaren verworven, de vrouw met het hart te
begrijpen, bewijst de hartroerende inconsequentie waarmede de
liefhebbende haar klacht besluit: als dan alles wat ik u noem, vrouw
en kind en lijf en goed niet tellen kan bij het mannendoel, het
succes, de zege, de glorierijke faem", laat mij dan meegaan, dan
aan uw zijde blijven, tot in het heetst van den strijd. Slechts in
schijn verandert zij hiermede van gedachten, deze wending is de
aandoenlijke list die haar laatste troef wordt. Misschien zal dit
opofferend dreigement der liefde den vermetele belezen, juist
omdat het niet haar troef alléén is maar, als het zijn moet, ook haar
offer wezen zal.

Maer is om lief, om lijf, om leven,
Om kindt, om zoon van vaders naem,

Zooveel, op veer nae, niet te geven,
Als om een' glorieryke faem,

Zoo gunt my dat ik met u rijde,
Door koudt, door heet,

En voert my by 't rap pier, op zijde,
Waer dat ghy treedt.

Wij zijn den dichter, zoals wij ons in het begin van deze rede voor-
namen, tegemoet gereisd, zo ver wij konden, tot in zijn tijd, tot
in zijn stijl, trachtend hem te begrijpen zonder onze eigen wijze
van poëzie beleven te verloochenen, wat trouwens onze eigen tijd,
waaraan wij zoveel nauwer verbonden zijn dan wij misschien
willen weten, ons niet zou hebben tóegestaan. Wat hebben wij van
het begrip van Hooft terecht gebracht, dienen wij ons af te vragen,
als na elke poging tot ontmoeting. Is het de dichter Hooft? Waar
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moet men hem voor houden? variëren wij Huydecoper's on-
derschrift. Wanneer, zeiden wij in het begin, het eens mogelijk
was, in den tijd te reizen; wanneer, zeggen wij thans aan het
slot, de Drost die reis kon ondernemen en aanschouwen en horen,
wat wij tot zijn herdenking o,ndernomen hebben, zou hij tevre-
den zijn? ziende hoe wij in beweging zijn gekomen, zou hij
verwonderd zijn? al zou hij die verwondering niet laten blijken,
beheerst en hoofs als hij was. Laat ons het beste ervan hopen. Dit
beste - het is dat wij erin slagen het besef van wat hij aan Nederland
heeft geschonken levend te houden, en als het kan te verdiepen.
Toen in 1885 werd herdacht dat voor driehonderd jaren in deze
stad Breêroo was geboren, was professor Jan ten Brink zo gelukkig
zijn gehoor te kunnen mededelen dat op dienzelfden dag Breêroos
volledige werken begonnen te verschijnen. Het is het beste eer-
bewijs, aan den Drost, den geschiedschrijver en den dichter, dat wij
heden kunnen aankondigen, dat de uitgave van Hoofts volledige
werken die reeds al te lang op zich heeft laten wachten, ter hand
wordt genomen, een uitgave waarvoor wij met goede verwachting
op de medewerking onzer Regering hopen, en die het tastbaarst
blijk zal zijn dat de werken van Pieter Cornelisz Hooft het levend
geestelijk bezit van ons volk blijven. Aan de vorming van dit volk,
aan den bouw van de natie en van haar taal heeft hij zijn deel
gehad. Hem eren door de instandhouding zijner werken, is niet
alleen het oprichten van een wetenschappelijk, historisch en natio-
naal gedenkteken voor den dichter en geschiedschrijver, het is ook
een aansporing te streven naar een nationale, dat is in de ons eigen
vormen naar een menselijke grootheid, die de dichters der toekomst
moet voortbrengen en de samenleving bezielen.
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Antwoord van Dl' E. BRONGERSMA

Mijne Heren,

Ik beschouw deze enquête min of meer als een uitwas der demo-
cratie. Democratie betekent niet, dat iedereen geacht wordt van
alles verstand te hebben. U stelt hier een g-tal vragen, waarvan ik
betwijfel of er één persoon in Nederland gevonden kan worden, die
een enigszins gegrond oordeel kan hebben over alle daarin aange-
roerde problemen. Naar mijn oordeel zal niemand, die beschikt
over wèrkelijk gevoel voor wetenschap en de daaruit voortvlàeiende
bescheidenheid en voorzichtigheid in oordeelsvelling, zich wagen
aan beantwoording van deze vragen.
Een summiere kennisneming toont aan, dat de beantwoording van
vraag I een zeer grondige kennis vraagt van de Nederlandse en
Duitse economie.
Vraag 2 vraagt een uitgebreide, economische, sociologische, poli-
tieke, historische en geografische kennis.
Vraag 3 vraagt een grondige kennis var. geschiedenis en politiek
niet alleen van Duitsland, doch van alle betrokken mogendheden.
Vraag 4 is een vraag van dat soort, dat, naar ik meen, nimmer mag
beantwoord worden door iemand, die niet tot het betrokken land
zelve behoort. Bovendien vraagt zij een politiek geschiedkundig en
staatsrechtelijk inzicht betreffende Duitsland, dat men niet licht
bij een Nederlander zal aantreffen.
Vraag 5 eist kennis van de Duitse industrie en handel, technisch
inzicht en volkomen op de hoogte zijn van de sociale en politieke
toest~nden in Duitsland.
Vraag 6: grondige kennis van mogelijkheden en geest van de U.N.O.,
alsmede van de mentaliteit van de politieke leiders in Duitsland.
Vraag 7: een grondige kennis van land, volk en geschiedenis van
Duitsland.
Ofschoon vraag 8 eveneens een behoorlijke kennis van de huidige

-
') Met dit antwoord sluiten wij de publicatie van enkele van de binnengekomen

stukken. In het volgende nummer zal een conclusie worden gepubliceerd van de
redactie.
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Duitse mentaliteit vereist, zou ik het willen wagen deze vraag in
bevestigende zin te beantwoorden, aangezien ik meen, dat men het
geestelijk verkeer met geen enkel volk moet afsnijden. Ik stel mij
op het standpunt, dat het noodlottig voor de geestelijke ontwikke-
ling in Duitsland is, wanneer men daar achter een gordijn bl}jft
leven, zoals nu. Men kan leiders van het politieke en culturele
Duitse leven de gelegenheid geven, indrukken in het buitenland op
te doen, waarbij ik ze op het hart zou willen drukken, in het belang
van het Duitse volk zelf hun mond te houden. Ten aanzien van
de resultaten ben. ik uiterst sceptisch gestemd.
Wat vraag 9 betreft, geloof ik persoonlijk niet aan een gunstige
ontwikkeling van het Duitse probleem. Het enige, dat men met
zekerheid kan zeggen is, dat de ontwikkeling van het Duitse pro-
bleem geheel anders zal verlopen dan door één der beantwoorders
van Uw enquête zal worden verondersteld. Wij moeten n.l. reke-
ning houden met de mogelijkheid, dat dit probleem zich in het
geheel niet zal ontwikkelen, iets dat bij alle profetieën betreffende
de toekomst gewoonlijk uit het oog verloren wordt.
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BIJ EEN VERTALING UIT HET AMERIKAANS

Het is toe te juichen dat belangrijke buitenlandse werken door ver-
taling voor een breder publiek toegankelijk worden gemaakt, maar
zouden H. H. Uitgevers het dan als een erezaak willen beschouwen'
dat de vertaling aan zekere minimum-eisen voldoet?
Deze verzuchting komt ons in de pen na een gedeeltelijke lectuur
van Emery Reves, De Anatomie van de Vrede, uitgegeven bij Elsevier,
en vertaald "uit het Amerikaans".
Reves' these is, dat de rechtsorde, die eens binnen de nationale staat
de vrede verzekerd heeft, dit thans, met opoffering der nationale
souvereiniteit, binnen een wereld-organisatie, die een wereld-
regering eist, moet doen, en dat er geen andere weg naar de wereld-
vrede is dan deze alléén. Daartoe moet in de politiek de natie-
centrische beschouwingswijze worden overwonnen, zoals Coper-
nicus de geo-centrische beschouwingswijze van Ptolemaeus overwon.
Deze stelling beheerst het hele boek, van de eerste tot de laatste
bladzij, en reeds de allereerste zin hamert 't er bij de lezers in:
"Nothing can distort the true picture of conditions and events in
this world more than to regard one's own country as the centre of
the universe, and to view all things solely in their relationship to
this fixed point." In het Hollands wordt dit: "Niets tekent het juiste
beeld van de toestanden en gebeurtenissen in de wereld meer dan
wanneer men het eigen land als het middelpunt van het heelal
beschouwt en alle dingen beziet in hun betrekking tot dit vaste
punt."
Zo begint de lezer al dadelijk met sterretjes te zien. Een ander voor-
beeld. Reves betoogt dat vóór Ptolemaeus reeds een modernere
opvatting is verkondigd dooreen discipel van Pythagoras: "Aris-
tarchus of Samos, in the third century B.C., in his hypothesis depo-
sed the earth as the centre of the universe, and declared it to be a
'planet', like the many other celestial bodies". In het Hollands:
"Aristarchus van Samos (derde eeuw v. C.), plaatste in zijn
hypothese de aarde als het middelpunt van het heelal en verklaarde
dat het een 'planeet' was zoals vele andere hemellichamen" (resp. p.
32 in de Penguin- en p. 29 in de Elsevier-uitgaaf).



IN KORT BESTEK
,

Zóvecl verschilt het Amerikaans toch niet van het Engels, en de
logica is zelfs internationaal. Daar wij de lectuur van de Elsevier-
uitgaaf op p. 29 hebben afgebroken, moeten wij de mogelijkheid
open laten dat de rest een meesterstuk van vertaalkunst is.

ET TU, BRUTE

Voor enige tijd werd in Frankrijk een complot ontdekt, dat niet
minder dan het ontketenen van de burgeroorlog ten doel had.
Bizonderheden doen hier niet ter zake: het behoort al tot de
geschiedenis, die immers, naar een treffend woord, de registratie
is van alles wat niet had moeten gebeuren. Als symptoom blijft deze
samenzwering echter van even eminent als actueel belang: de
eerste keer dat sinds '45 het nihilisme weer de barbaarse kop op-
steekt, niet in een der voormalig fascistische, maar in een der
democratische landen.
Nochtans is niet dit feit op zichzelf, dat ons naar de pen deed grijpen.
Wat ons verontrust en verontwaardigd heeft, is dat zelfs een blad
als Het Parool, dat toch progressief wil zijn, en in de binnenlandse
politiek ook is, zijn buitenlandse politiek, laten wij zeggen, zo
slordig - maar ook dat is, gezien de ernst van d~ toestand onver-
geeflijk - zo slordig dan redigeert, dat het - in het nr. van I Juli -
het bericht over dit complot voorziet van het kopje "welkome
afleiding". D.W.z. dat het, domweg de internationale voorlichting
volgend, die nog altijd reactionnair is vanwege de onvolprezen pers-
vrijheid, deze samenzwering bagatelliseert àf zelfs suggereert, dat
het complot door de Franse regering maar zowat zou zijn verzonnen
ter wille van die welkome "afleiding" voor haar interne moeilijk-
heden.
Dit nu lijkt ons een uiterst onwelkome afleiding van de aandacht der
lezers van het opnieuw acuut wordend fascistisch gevaar. En het is
déze afleiding die ons aanleiding werd tot deze openbare waar-
schuwing aan de hoofdredacteur van het bedoelde blad. Waar-
schijnlijk is deze "slip of the pen" buiten zijn voorkennis, gepas-
seerd, maar wie er niettemin uiteindelijk verantwoordelijk voor
blijft is - hij.
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DE ZACHTE ANGLICAANSE HEELMEESTER

Het internationale schrijverscongres te Zürich, waar in Juni een
kleine veertig naties door de gedelegeerden der in die landen
bestaande P.E.N.-centra waren vertegenwoordigd, heeft na heftige
discussies met slechts enkele stemmen tegen en met vele ont-
houdingen in beginsel besloten tot toelating van een weder op te
richten P.E.N.-centrum van Duitse schrijvers. De schrijvers in de
wereld zijn dus hun Duitse collega's eerder tegemoetgekomen dan
het kort daarop eveneens in Zwitserland gehouqen socialistische
congres het de Duitse socialisten en het in Praag gehouden congres
van vakverbonden het de Duitse arbeiders heeft gedaan. De toe-
lating zal echter slechts kunnen geschieden onder toezicht van een
internationale commissie, waarin het Londense emigrantencentrum
van Duitse auteurs, drie vertegenwoordigers van de voormalige
bezette landen (één voor Noorwegen en Denemarken, één voor
Polen en Tsjecho-Slowakije en één voor Frankrijk, België en
Nederland), de algemene secretaris Herman Guld en een Duitse
schrijver zitting zullen hebben.
In de gang van zaken weerspiegelt zich het diepgaand verschil
van houding en gevoelen tussen Engeland en Amerika enerzijds
en de landen waar de Duitse terreur over heen gegaan. is ander-
zijds. Het is veelzeggend dat de vertegenwoordigers van deze
laatste landen het alle onmiddellijk en zonder enige discussie er-

'- over eens waren, dat reserve en controle tegenover Duitsland een
dringend vereiste blijven. Zou dit de Engelsen, die toch ook wel
kunnen weten dat er overigens niet zoveel overeenstemming van
geest bestaat tussen een Tsjech en een Noor, een Fransman en
een Deen, een Pool en een Nederlander, niet te denken hebben
gegeven, dat dit niet enkel op een feitelijke eenheid van gedachte
wijst maar op een ook objectief eruit af te leiden noodzakelijkheid?
Het zag er niet naar uit, dat de Engelsen er iets van begrepen. of
zelfs maar aan hun gelijk konden twijfelen. Hun delegatie gaf schier
opgewonden blijk van een fanatieke halfzachtheid tegenover het
Duitse probleem, zij predikte de onbeperkte vergevingsgezindheid
die een zaak van het Christendom moge zijn maar geen zakelijk
argument is voor onmisbare en overigens constructief uit te werken
voorzorgen tegen de in feite nog overheersend voortbestaande nazi-
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geest in het overwonnen maar verre van voor vrijheid en demo-
cratie gewonnen en herboren Duitsland. Zonder de waakzaamheid
der bezette landen waren de Duitsers, wier vertegenwoordigers
soms de eregasten bij uitstek van het congres leken te zijn, met
vlag en wimpel ingehaald; ook het bestuur bood hiertegen zeer
onvoldoende tegenstand. Voor het Oostenrijkse P.E.N.-centrum
achtte men geen andere waarborgen dan het toezicht van de
Oostenrijkse emigranten nodig. Het gevaar der zwakheid van de
open armen, de noodzaak van de vastheid der leiding gevende
toegestoken hand, géén van beide ziet de anglicaanse wereld in,
die haar nieuwe reeks nalatigheden inluidt en de gevaren maar
liever weer eerst laat aangroeien alvorens er oog voor te krijgen,
het is nog altijd de oude historie, van de Engelse politiek en
strategie, het verblinde zelfvertrouwen van de eeuwige overwinnaar-
op-het-nippertje, die zichzelf nooit als verliezer voor mogelijk
houdt, en kwaad pas tracht te keren als de doorgeziekte wonden
ondraaglijk gaan stinken.

R.K. BENOEMINGSOFFENSlEF ?-

Wie zijn ogen en oren de kost geeft, zal het duidelijk worden hoe
door de gunstige verdeling der departementen onder de huidige
regeringscoalitie de Rooms-Katholieke helft hiervan rustig en doel-
bewust, stelselmatig partij weet te trekken van de beschikking over
de zgn. benoemingsdepartementen. In de universitaire wereld heeft
onlangs de benoeming van mej. Dr Vogel de aandacht getrok-
ken, die hoewel voor buitengewoon hoogleraar voorgedragen in de
Griekse en Middeleeuwse wijsbegeerte tenslotte als gewoon hoog-
leraar de Utrechtse leerstoel in de philosophie blijkt te hebben
ingenomen.
Opmerkelijk is ook de situatie aan de Universiteiten wat betreft
het onderwijs in de psychologie. Er bestonden vacatures in Utrecht
en in Leiden. De vacante leerstoel te Utrecht is bezet door een
Katholiek, Dr Buytendijk, die zeer bekwaam, echter geen psy-
choloog maar physioloog is. Voor de leerstoel in Leiden kwamen
in aanmerking de conservator en leider van het Psychologisch
Laboratorium der Universiteit van Amsterdam, die reeds jaren-
lang colleges geeft, verbonden aan het grootste opleidingsinstituut
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voor psychologie in den lande, en de directeur van de Bosstichting,
eveneens een ervaren wetenschappelijk psycholoog. Maar als nr. I

duikt op de voordracht een lector in de paedagogie aan de R.K.
Universiteit te Nijmegen op, van wien deskundigen zich afvragen
op welke gronden hij zich zou mogen meten met, laat staan de
voorkeur verdienen boven de beide eerstgenoemde, ervaren psycho-
logen. Zijn wetenschappelijk niveau valt af te lezen uit zijn recente
brochure en artikelen tegen de psychoanalyse, die het karakter
dragen van een actie tegen Freud, wellicht de belangrijkste weten-
~chappelijke figuur van de laatste honderd jaren op de gezamen-
lijke gebieden van psychotherapie, psychopathologie en psycho-
logie. Dat naast de bestaande leerstoel in de psychologie te Nijme-
gen en het onlangs in Tilburg opgerichte lectoraat voor toegepaste
psychologie en psychotechniek, de leerstoelen in deze wetenschap-
pen aan onze Rijksuniversiteiten door Katholieken worden bezet,
men zal het moeten billijken als hun bekwaamhe~d deze benoe-
mingen wettigt, maar als' men niet-psychologen en zeker-niet-de-
beste-psychologen boven de bekwaamsten verkiest, dan gaan wij
de gang van zaken zien in het licht van een zeer reëel benoemings-
offensief, nog daargelaten de gevolgen van een zo eenzijdige
beoefening der wetenschappelijke psychologie aan onze universi-
teiten.
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Ik ken de samenstelling niet vim de commissie, die de Wynaendts
Francken-prijs voor 1943 tlm 1946 heeft toegekend aan Pressers'Napoleon,
(589 blz. 1946). En dat is goed. Des te gemakkelijker toch valt het mij,
haar leden de lof toe te zwaaien, die hun voor hun keuze evenzeer toe-
komt als de uitverkorene de prijs verdiend heeft, die zij hem toekenden.
Dr J. Presser, reeds als leraar aan het Vossius-gymnasium van Amsterdam
vermaard, werd het nog meer als lector aan 'de Amsterdamse Universi-
teit en zal het het meest worden door dit boek, zijn eerste grote, dat
tegelijk al zijn meesterwerk werd.
Sinds, nu ruim een halve eeuw geleden, Mehrings Lessing-Legende ver-
scheen, het eerste van deze soort, heeft zich in de geschiedschrijving een
genre ontwikkeld, dat men in Amerika dat der debunking genoemd heeft
en die wij wellicht het beste dat der ontbronzing zouden kunnen noemen,
onder welke benaming men dan al die historische geschriften kan samen-
vatten, die een poging zijn tot principieel-critische ontleding van een
"roem" van uit een politiek progressief standpunt. Dat de Nederlandse
term, hier geijkt, nog vertrouwd moet worden, is geen toeval. Vergissen
wij ons namelijk niet, dan is, afgezien wellicht van mijn dissertatie over
Dostojewsky en zijn legende, het boek, dat wij hier aankondigen, het eerste
exemplaar van deze species in ons land. Als een tweede zou ik kunnen
wijzen op een werk, eveneens uit wat men wel de A~sterdamse school
noemt, op Het beeld van LodewiJk XIV in de Franse geschiedschrijving, waarop
onlangs dr Ph. de Vries cum laude aan de Amsterdamse Universiteit ge-
promoveerd is.'
Terwijl Mehrings werk zijn spanning ontleende aan de bewondering
voor de Bohenzollern, door hem met de moedermelk ingezogen, terwijl
nochtans juist zijn kritiek op dit heersersgeslacht het oogmerk van zijn
geschrift was, zo ontleent Pressers boek zijn nooit verflauwende spanning
aan de uiterst realistische probleemstelling van het dicht-bij-elkaar:'ge-
legen-zijn, ja van de onontwarbare eenheid van menselijke kleinheid en
grootheid. in de eerste plaats in Napoleon zelf, en voorts in al die duizen-
den, die tezamen het historische drama hebben opgevoerd, dat wij het
Napoleontische tijdvak noemen.
Een complete geschiedenis van Napoleon, laat staan van dit tijdvak
geeft deze Historie en Legende niet. Het geeft minder, maar vooral ook
meer. Het geeft n.l. bezinning op wat men de machinerie van de his-
torische grootheid zou kunnen noemen en dan is het achteraf eigenlijk zo
verwonderlijk niet, dat deze machinerie uit een onoverzienbaar aantal
kleine raadjes, stangetjes, moertjes en schroefjes blijkt te bestaan. Presser
heeft haar uit elkaar gepeuterd. "Foei", zullen de velen verzuchten, die
deze machinerie nog wel weer eens zouden willen zien lopen. "Nuttig",
zeggen zij die hopen, dat zij althans op die manier nooit weer zal func-
tioneren. Maar "prachtig" tenslotte zal het oordeel luiden van hen, die
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, met ons van mening zijn, dat deze onnavolgbaar knappe analyse, in
uiterst sensitief en suggestief en tegelijk in uiterst kernachtig en beeldend
proza geschreven, ons historisch inzicht op dit punt méér heeft verrijkt
dan welk ander boek over dit onderwerp ook. Voor kleine bezwaren
tegen dit grote boek is het hier de plaats niet. J. R.

ERNST CASSIRER, The Myth of the State 1946.

-Voor Ernst Cassirer, die Kant's criticisme heeft voortgezet en levend
gehouden door het op de gebieden van de geschiedenis der na-Middel-
eeuwse natuurwetenschap en van de cultuurfilosofie toe te passen, en één
van de weinige Duitse filosofen was, die zich bewust bleef in de 18e
eeuwse Verlichting te wortelen, waaraan hij een boeiende monografie
heeft gewijd, betekende het jaar 1933 de voortzetting van zijn professo-
rale werkzaamheid buiten Duitsland, een tijdlang in Zweden en ver-
volgens - na 1940 - in de Verenigde Staten. Hier schreef hij An Essay on
Man, in 1944 verschenen, dat min of meer als een popularisering van
zijn Philosophie der symbolischen Formen kan gelden; daarna zette hij zich
aan een onderzoek naar de geesteshistorische oorsprongen van de poli-
tieke mythen, die in het fascisme zo cultuurverwoestend aan de dag zijn
getreden: het resultaat is het hier aangekondigde boek, dat enkele dagen
vóór zijn dood in April 1945 werd voltooid en waarvan hij nog groten-
deels zelf de definitieve redactie kon vaststellen.
Met de mythe als symbolische vorm van het primitieve denken had C.
zich reeds in 1922bezig gehouden, en dit komt ten goede aan het eerste
gedeelte van zijn werk: What is Myth?, waarin hij, na een discussie van
de opvattingen van o.a. Lévy-Bruhl, Max Müller en Freud betoogt dat
ook dit denken een logische structuur heeft, als objectivering van de
behoefte zich met het feit van de dood te verzoenen door dit weg te
verklaren. - In het tweede gedeelte: The Struggle against Myth in the
His/ory of Political Theory komen achtereenvolgens ter sprake Plato's
Republiek, een tot orde en harmonie bedwongen en juist daarom anti-
mythische rechtsstaat; de ontwikkeling van de staatsopvatting in de
Middeleeuwen; de nieuwe politieke wetenschap waarmee MachiaveIli-
uitvoerig en indringend behandeld - de moderne wereldlijke staat
inluidt; de op de Stoa teruggaande natuurrechtelijke theorieën van het
staatsverdrag; de reactie tegen de Verlichting ten gunste van een voor-
lopig cultureel en niet politiek gericht mythisch denken in de Duitse
romantiek. - Het derde gedeelte: The Myth of the T wentieth Century gaat
terug op Carlyle's On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History en op
Gobineau's Essai sur l'inégalité des races humaines, de eerste documenten
van resp. de helden- en de ras-verheerlijking, die later zo grote betekenis
zullen krijgen, maar waarvan C. zelf duidelijk aantoont dat ze toen nog
los van een totalitaire staatsgedachte stonden. Bij Hegel echter, die ook de
eerste overtuigde lofredenaar van Machiavelli was, werd Augustinus'
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"civitas terrena" de - in de praktijk Pruisische - incarnatie van de Wereld-
geest, aan geen morele verplichting, behalve die van zelfbehoud,
onderworpen. "No other philosophical system has done so much for
the preparation of fascism and imperialism" (p. 272), al blijft een dui-
delijk onderscheid tot het moderne totalitarisme aanwijsbaar, door C.
als "idealization" tegenover "idolization" gesteld. Intussen zijn met het
voorgaande alle elementen der tegenwoordige politieke mythen gegeven,
en toen in Duitsland's sociale crisis na de eerste Wereldoorlog de rationele
maatschappij-structuur verzwakte, kregen de steeds aanwezige mythische
krachten hun kans. Maar in de eeuw der techniek zijn ook de politieke
mythen het product van een techniek geworden, erop gericht den mens
van de last van zijn individuele verantwoordelijkheid te bevrijden. Aan
de filosofie de taak de politieke mythen in hun oorsprong, structuur en
techniek te leren kennen om ze beter te kunnen bestrijden.
Men krijgt niet de indruk dat Cassirer tegen zijn grote onderwerp geheel
opgewassen is geweest. Daarvoor heeft hij zich tezeer bepaald tot een
ideeën-geschiedenis, die autonoom blijft ten opzichte van de politieke
werkelijkheid. Daarvoor heeft hij het mythisch denken ook teveel in de
primitieve sfeer gehouden. En de staat is zelf zo weinig primitief, dat zijn
mythe dit evenmin kan zijn. In elk geval worden wij in dit werk, dat
aan de staats-mythe is gewijd, met geen representant van deze conceptie
in kennis gebracht. Carlyle noch Gobineau hebben 't over de staat, en
Hegel's staatsbegrip kan ~en niet mythisch noemen, tenzij in een zin
waarbij ook Plato's staatsbegrip dit gevaar loopt, en zulks eist meer
critische onbevangenheid dan men van het wijsgerig criticisme mag ver-
wachten. Maar houdt men den auteur niet te strikt aan de belofte, in de
titel vervat, dan heeft hij zeker veel interessants en leerzaams te bieden.

RECTIFICATIE

In de aankondiging van Frederick L. Schuman, Soviet Polities at home and abroad,
afl. 6, p. 413, regel 10 v. O. moet worden gelezen inplaats van machtsoverwicht:
machtsevenwicht.
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Vestdijk schrijft in Het Parool, hoe deze novellen "als kaleidoscopische
samenvatting van de bezettingsproblematiek evenzeer worden geken-
merkt door volledigheid naar de behandelde onderwerpen als door
moedige menselijkheid, getrouwe documentatie en hier en daar boeiend
intrigespel" .
Het langste verhaal uit de bundel, W.A.-man, dat in bezettingstijd
clandestien verscheen onder pseudoniem, werd door de regering bekroond.
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Met deze bundel veroverde van Schagen zich op slag een geheel eigen
plaats in onze letterkunde.

Niets is, dat niet goddelijk is
Daarom wil ik niets uitzonderen
Ik geef geen namen

"Deze mens leeft onder de obsessie van het leven, niet van een be-
paald aantal verschijningen van dit leven, maar van het pure feit
van te leven zelf. Er is geen ding, waarin hij God niet gelooft te
proeven, waarin hij God niet groet. - De brede prozahymne met
haar losse golfslag is voor deze dichter de aangewezen vorm."

Dirk Coster
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