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MAR TINUS NIJHOFF

TOT DE GEVALLENEN

Gij, dooden, die den dag niet meer beleeft
voor ons door uw heldhaftig bloed gekocht,
gij die verbitterd in 't verborgen vocht
en in een kamp of in een kerker bleeft,

o laat het woord, dat uw laatste ademtocht,
ontstijgend met uw ziel, gcstameld heeft,
weer hooren, opdat g'ons een teekcn geeft
dat zelfs de dood het niet heeft overmocht.

Ziet, 't vlagdoek dat uw baar niet heeft gedekt
ontplooit zich boven ons, en 't volkslied dat
u bleef onthouden zct zijn klanken in ....

En wij verstaan, in de onze opgcwekt,
uw stem in 't feestgedruisch van veld en stad:
'Leev' Nederland! Leve de Koningin!'

Dit gedicht verscheen in het Bevrijdingsnummer van Vrij Nederland, 17 Mei 1945.

E. K. Teygeler Ie lt der Infanterie t 10 Mei 1940



TEN GELEIDE

Negen letterkundige en algemeen-culturele tijdsc~1riften hebben ~ich ver-
enigd in deze gemeenschappelijke uitgave. Voor dltmaal hebben ZlJ afstand
gedaan van een eigen .nummer van hun maa.nd~~ad. In de plaats van het
Aprilnummer van de jaargang 1954 treedt dlt blJzondere nummer, samen-
gesteld door een gemeenschappelijke redactie uit hun midden.

iWat ons tot deze ongewone daad heeft gebracht, is de behoefte uitdruk-
king te geven aan het bij vele Nederlandse kunstenaars opgekomen ver~et
tegen de disqualificatie van de 5de Mei, onze nationale feestdag, ~ot '~~tlO-
nale snipperdag' en aan het gevoel van onbehagen dat ons bekrUlpt blJ een
terugblik van 5 Mei 1954 naar 5 Mei 1945.
In de klem der bezettingsjaren hebben wij bij alle verschillen van gezind-

heid elkaar menigmaal in éénzelfde geest gevonden. Het is die geest die
ons vandaag weer bijeenbrengt. Van oordeel, dat één dag in het jaar de
productie mag stilstaan voor de bezinning op de hoge waarde van de mens
en van het volksbestaan en dat geen dag beter in dienst hiervan gesteld kan
worden dan die waarop ons volk de zwaarste vernederingen van de mens
en de vernietiging der natie te boven kwam, willen wij tot behoud, herstel
en vernieuwing van de viering van onze bevrijding opwekken.

Daar de hier samenwerkende tijdschriften van verschillende gedachten-
gangen uit geleid worden, kan men niet verwachten dat elke redactie van
een deelnemend tijdschrift iedere bijdrage onderschrijft. Alle redacties staan
echter ten volle achter het besluit om in deze gemeenschappelijke afleve-
ring zoveel mogelijk kunstenaars van verschillende richting aan het woord
te laten, die ieder voor hun eigen bijdrage verantwoordelijk zijn. ,;.

Het aantal schrijvers dat gevolg gaf aan onze uitnodiging om mede te
werken was verrassend groot. Helaas liet de omvang van deze aflevering
niet toe alle bijdragen te plaatsen. Ook waren er verscheidene auteurs die
in principe hun medewerking toezegden, doch er niet in slaagden iets te
schrijven dat in het kader van deze aflevering paste. En tenslotte zal het
gebrek aan ervaring in het samenstellen van een dergelijke uitgave en het
korte tijdsbestek, waarin dit moest gebeuren, ongetwijfeld tot gevolg heb-
ben .!~ehad dat niet iedereen werd uitgenodigd die hier aanwezig behoorde
te zlJn.

Naast de Nederlandse kunstenaars, die aan deze zijde van onze bevrijding
het besef willen wakker houden van wat vrijheid voor de mens betekent,

* Twee van. de .zeven leden. van De Gids~redactie. namelijk Prof. Or B. A. van Groningen en Prof. Me A. N.
Mole.na~r. ZIe!! IQ.het beslUit va~ ?c Regerin.'? met betrekking tot de viering van de nationale feestdag gc-
!lede! dISqualIficatIe van..de bevrIJdmgsdag, ZIJ hebben geen bezwaar gemaakt tegen herdenking van die dag
IQ een gemeenschappelIJk nummer van Nederlandse tijdschriften; dit nummer te gebruiken om protest aan
te tekenen tegen de zogenaamde disqualificatie gaat echtcr verder dan zij met hun verantwoordelijkheid als
redacteur a.vereen kunnen brengen. Uit dit standpunt vloeit voort, dat zij de titel die aan dit nummer werd
gegeven. met kunnen aanvaarden.

H. Baars matroos 2e kl. K.M. t 12Mei 1940 2



verdienen zij een plaats in dit nummer die dit met de inzet van hun leven
reeds aan gene zijde van de bevrijding hebben gedaan; zij zijn hier vertegen-
woordigd op iedere bladzijde. In chronologische volgorde markeren de
simpele namen van slachtoffers van de Duitse bezetting deze pagina's,
willekeurig gekozen uit allerlei plaatsen, uit allerlei beroepen, van allerlei
leeftijden, van allerlei overtuigingen en als symbool voor allen.

Tot slot past hier, namens de negen redacties, een woord van dank aan
de uitgevers, zonder wier medewerking zij niet in staat zouden zijn geweest
het plan tot uitgeven van het gemeenschappelijk tijdschriftnummer Natio-
nale Snipperdag ten uitvoer te brengen.

De samenwerkende redacties

3 H. J. Lever, soldaat 24 R.I. t 13 Mei 1940



C. J. KELK

DIE DAG IN MEI
; :,

Eens viel mij het gevoel te beurt
- 't was midden op het Leidseplein -
om als eOenzeepbel licht te zijn,
van diepe dankbaarheid doorgeurd.

Men praatte maar met iedereen
want ieder hart was snel ontroerd
en door een vroom soort vreugd vervoerd,
al kloeg de honger steen en been.

Men dacht aan alles tegelijk,
aan al wat was en komen ging,
aan scheiding en hereniging.
Men was zo arm, men was zo rijk.

Die dag in Mei vergeet ik niet
al word ik grijs en kinds en koud.
Dit is wat ik voor mij behoud:
broeders te zijn in ons verdriet.

Laat niet de heugenis aan dat uur,
die ons tot in ons doodsuur schraagt,
beledigd worden en verjaagd,
want daaraan wreekt zich de natuur.

'B.Swagerman 2eit wnr der Luchtmacht t 13 Mei 1940 4
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LEO VROMAN

VREDE

Komt een duif van honderd pond,
een olijfboom in zijn klauwen,
bij mijn oren met zijn mond
vol van koren zoete vrouwen,
vol van kirrende verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaalt ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

Sinds ik mij z6 onverwacht
in een taxi had gestort
dat ik in de nacht een gat
naliet dat steeds groter wordt,
sinds mijn zacht betraande schat,
droogte blozend van ellende
staan bleef, zo bleef stilstaan dat
keisteen ketste in haar lenden,
ben ik te dicht en droog van vel
om uit te zweten in gebeden,
kreukels knijpend evenwel,
en 'vrede' knarsend, 'vrede, vrede'.

Liefde is een stinkend wonder
van onthoofde wulpsigheden
als ik voort moet leven zonder
vrede, Jezus Christus, vrede;
want het scheurende geluid
waar ik van mijn lief mee scheidde
schrikt mij nu het bed nog uit
waar wij soms in dromen beiden
dat de oorlog van weleer
wederkeert op vilten voeten,
dat we, eigenlijk al niet meer
kunnend alles, toch weer moeten
liggen rennen en daarnaast
gillen in elkanders oren,
zo wanhopig dat wij haast
dromen ons te kunnen horen.

J.M. Wegman .marinier Ie kl. K.M.R. t 14 Mei 1940



Mag ik niet vloeken als het vuur
van een stad, sinds lang herbouwd,
voortrolt uit een kamermuur,
rondlaait en mij wakker houdt?
Doch het versgebraden kind,
vuurwerk wordend, is het niet
wat ik vreselijk, vreselijk vind:
het is de eeuw dat niets geschiedt,
nadat eensklaps, midden door een huis, een toren

i~ komen te staan van vuil, lang vergeten keldermodder, snel
onbruikbaar wordend huisraad, bloedrode vlammen en vlam-
mend rood bloed, de lucht eromheen behangen met levende de-
len van dode doch aardige mensen, de eeuwlange stilte voordat
het verbaasde kind in deze zuil gewurgd wordt en reeds de
armpjes opheft.

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdw~nen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

E. J.Cahn eigenaar ijssalon t 3 Maart 1941 6



N. A. DONKERSLOOT

GEDENKKLANK
Herstel en vernieuwing van de vijfde Mei

De twintigste eeuw is over de helft heen, en als de tweede helft even rijk
aan onnatuurlijke rampen zal worden als de eerste dat is geweest, dan staat
ons heel wat te wachten. Het ziet er niet naar uit, dat dit nu de kalme
helft van de eeuw gaat worden, want het proces waar wij ons midden in
bevinden maakt voor geen tijdgrepen van vijftig jaren halt. Het zal hevig
en machtig doorwerken. In die eerste helft heeft 'onze' eeuw zich als
kwaadaardig doen kennen, de grote gebeurtenissen ervan zijn het grote
kwaad geweest dat twee maal over de wereld is uitgestort en in tegenstel-
ling tot de verouderende oorlogen van beperkte omvang de beklemmende
benaming van eerste en tweede wereldoorlog heeft gekregen. Het is 'ons'
dus slecht vergaan, maar dit kan niet anders betekenen dan dat 'wij' het er
slecht hebben afgebracht.
Zo min als wij weten wat er in de tweede helft van deze eeuw gaat ge-

beuren, zo min weten wij wat de gebeurtenissen in de eerste helft te bete-
kenen hebben gehad. Wij weten alleen wat er gebeurd is, maar niet waar
het voor diende, en daardoor nog minder waar het heen voert. Een tijd
krijgt een naam, maar dat komt veel later, als men is .gaan zien wat er
eigenlijk gaande was. Geen middeleeuwer heeft geweten dat hij in de mid-
deleeuwen leefde, de oudste veteranen van onze tachtigjarige oorlog heb-
ben niet geweten onder welke naam die worsteling in de geschiedenis be-
kend zou blijven. En wij weten al evenmin hoe het tijdperk dat wij onder-
gaan later heten" zal; of het als een 'middeleeuw' van slecht naar beter of
van kwaad tot erger bekend zal blijven. Wij weten op zijn hoogst dat er
nauw verband is tussen de gebeurtenissen, ook al zijn die door verschillende
namen gescheiden. Wij zouden kunnen gaan begrijpen, dat de eerste en de
tweede wereldoorlog niet los van elkaar te denken zijn en dat zij samen
twee grote schokken vormen in éénzelfde proces, waarvan wij slechts niet
weten wat voor schokken het nog meer in de toekomst nodig zal hebben
om een verandering in de wereld te voltooien die wij evenmin weten te
omschrijven. Zeker is wel dat men in het algemeen de eerste wereldoorlog
in die ruim tien negentiende-eeuwse veelbelovende jaren tussen 1900 en
1914 niet heeft zien aankomen: men dichtte nog van en bouwde aan een
nieuwe 'gemeenschap' die niet ver meer kon zijn, toen de eerste tekenen
van de vreselijke kwaal die in 1914 zou uitbreken zich toch in het verbor-
gen al deden voelen (de Duitse expressionisten van omstreeks 1910 beseften
het al, een Barlach en anderen; wij hier echter sliepen, en zelfs toen wij in
1940 aan de vooravond van de overval op ons land waren, lieten wij ons
door een minister-president met een sussend woordje naar bed sturen).
Men heeft in de loop der jaren voorstellen gedaan om de eeuw aan een

naam te helpen: het begon met 'de eeuw van het kind', zo naïef en opti-
mistisch en van goeden wille was men, dat mt;P dit kon menen, vlak voordat
die eeuw zich zou ontpoppen als het tijdperk in de wereldgeschiedenis
waarin de grootste massa kinderen in korte tijd is vermoord dank zij de
verbeterde oorlogvoering die bestaat in een versnelde vernietiging zonder

7 H.Coenradi electriciën t 13Maart 1941



aanzien des persoons; met Hiroshima maakte de wereldoorlog die zich niet
tenvolle meer had kunnen ontplooien, op het laatste ogenblik nog een
sprong in de verbeterde verdelgingstechniek, die het hen die de oorlog
terwille van het behoud van de mensheid trachtten te perfectionneren, deed
betreuren dat de oorlogstechniek niet eerder zo ver was geweest om op
Hitlers Duitsland te worden toegepast. De benaming eeuw van het kind
is maar gauw vergeten, nadat men moest ondervinden, dat het kind in
Herodes' dagen veiliger was dan thans. Meer kans maakt een naam die ons
de eer zou geven, de eeuw van de atoomkracht te zijn geworden, al zal
men dan om precies te zijn het vooreerst moeten houden op de eeuw van
het atoomgeweld of van de atoombom. \'V'ijweten niet hoe 'onze' tijd zal
heten, het kan ook zijn, dat men later zal constateren dat in dit tijdperk
de maatschappij haar kapitalistische structuur moest prijsgeven en de kolo-
niale overheersing en dat mettertijd een naam zal aanduiden, dat de vrij-
wording van de gekoloniseerde werelddelen in 'onze' tijd, die dan 'hun' tijd
werd, begonnen is.
In elk geval zal men de twee wereldoorlogen niet als toevallige rampen

kunnen zien, zoals de eerste Februarinacht van verleden jaar of een uitbar-
sting van de Merapi, of het moest zijn door hen die de theorie blijven aan-
hangen dat ook oorlogen een SOOrtnatuurrampen zijn, door de menselijke
natuur steeds weer ontketend, een opvatting die men kan zijn toegedaan
als men de mens als een slechts in schijn geestelijk of in aanleg geestelijk
wezen wil zien;' er is dan in principe niet eens zoveel verschil tussen de
ramp van enkele duizenden in het gedrang van te ijverige pelgrims aan de
Ganges vertrapte Hindoes en de elkaar plotseling wild verdringende en
vertrappende, uit de lucht elkaar verdelgende volkeren op aarde. De twee
wereldoorlogen zijn verbonden door een periode die men het duidelijkst
kan bestempelen als voorbereiding van de tweede wereldoorlog. De eerste
liet een Poolse corridor open om de weg vrij te maken voor de tweede
wereldoorlog, en economische crisis en malaise en werkloosheid deden de
rest om de wereld haastig te doen vluchten in de oorlogsindustrie, terwijl
in Spanje het gewenste oefenterrein werd gevonden, dank zij het maximum
aan schrille sociale tegenstellingen en het naïef heftige temperament van
het Spaanse volk waardoor het zich juist op tijd voor de voorlopig clan-
destiene krachtmeting der wereldmachten blootgaf.
Er is niet veel geleerd en er is niet veel veranderd, wij leven in soortge-

lijke naoorlogse of, pessimistischer uitgedrukt, tussenoorlogse situaties: er
is een in tweeën gescheurd Duitsland, nog geschikter dan een herenigd
Duitsland om een explosieve moot midden in Europa te kweken; de tegen-
stelling van wereldmachten is ditmaal scherper en onverholener dan in
1938, Molotow en Foster Dulles laten elkaar dreigender de tanden zien dan
Chamberlain en Hitler deden toen de eerste geloofde dat zijn brave glim-
lach de ander zou ontwapenen, wat dat betreft althans is de situatie 'eer-
lijker' geworden: en men heeft nog korter tijd nodig gehad dan na de
eerste wereldoorlog om weer van een nauwelijks aangevangen vredeseco-
nomie over te schakelen op een haastig herstelde oorlogseconomie, waar
men door eenzijdiger productIe en zekerder afname zich economisch 'vei-
liger' bij pleegt te voelen en waar in elk geval safer aan te verdienen valt;
vandaar dat men een soort uiterst labiel evenwicht van veilige oorlogs-

E.e.F.Hellendoorn kunstschilder t 13Maart 1941 8



economie op basis van wereldonveiligheid nog altijd als de gereedste en
gemakkelijkste 'oplossing' der economische wereldproblemen verkiest. En
voorts heeft men ook het oefenterrein ditmaal weer ruimschoots in wer-
king kunnen stellen, in Korea; dat men de oefening als onbevredigend heeft
moeten staken, zegt niets over een grotere vredeswil dan vroeger, maar
betekent alleen dat men de 'draagkracht' der nog ongebruikte superwape-
nen tezeer vreest en dat Rusland daarin te snel Amerika is nabijgestreefd,
hetgeen alles tezamen nog geen catastrofe had kunnen voorkomen, als niet
Truman, toen het kritieke moment aan de Chinese grens aanbrak, net nog
verstandiger was geweest dan Mc Arthur en Mc Carthy samen. Met de
verschuiving van Truman naar Eisenhower zijn wij uiteraard toch onher-
roepelijk dichter bij de militaire gedachtengang en daarom dichter bij oorlog
komen te verkeren. En in de militaire gedachtengang ten behoeve van de
wereldvrede (elke oorlog wordt altijd in naam van de vrede en van de
mens gevoerd) vorderen wij nog een heel eind, als straks Duitsland de
vurig teruggewenste wapens mag hanteren. Dan heeft van de leuze 'her-
stel en vernieuwing' het herstel het wel glansrijk gewonnen, zij het anders
dan dat herstel nog maar acht jaren geleden gedacht werd. De gevaar-
zone wordt in ere hersteld, onder het motto dat wij aldus een groter ge-
vaar, het Russische, zouden afwenden, zonder ons af te vragen of dat ge-
vaar er soms juist door zal worden vergroot en wij bij dat Russische
gevaar een Duits gevaar erbij zullen hebben gekregen.
Was het Spaanse temperament naïef ontbrandbaar en het volk door

eeuwen sociale ellende getergd, ook het Duitse volk is, en in veel gevaar-
lijker mate naar mentaliteit en getal, naïef ontbrandbaar, op zijn wapen-
voering gebrand als op zijn liefste speelgoed, vervuld bovendien van een
eeuwen oude expansiedrang en machtsverlangen, en romantisch vatbaar,
in de slechtste zin van het woord romantisch, voor revanche-idealen.
Het Duitse volk is in zijn brede lagen gevaarlijk militairistisch, een in de-
mocratisch opzicht zeer gebrekkig ontwikkeld volk van hoge ijver, tech-
nische vaardigheid en blind nationalisme, waarvan het volkskarakter is
gekenmerkt door de neiging van de grote massa zijner intellectuelen om
elkaar tijdens de geestelijke vormingsjaren de wangen ten bloede te ker-
ven en op de littekens daarvan levenslang prat te gaan, met dus sterk ver-
breide en onverholen bloeddorstige agressies, waarvan Hitler en Goebbels
gebruik hebben weten te maken om aan de wreedste elementen de grootste
macht te gunnen en hen zich uit te laten leven, onder het motto van een
groot volks- en ras-ideaal en met de hand op het blonde hoofdje van een
germaans Mädel, de gevaarlijkste combinatie aldus ontketenend van mis-
dadigheid, heerszucht en sentimenteel idealisme
Massa's aanhangers van dit systeem zijn overlevend, in groter getale

allicht dan de schaars geboren democraten in dit volk die meest hun leven
onder Hitlers regime in de kampen hebben gelaten; en voorzover oorlogs-
misdadigers nog in de voormalige mishandelde landen gevangen zijn, wordt
om de Duitse eer reeds op hoge toon hun vrijlating geëist, de kans is dan
ook groter dat de zonen onzer gevallenen straks naast voormalige kamp-
beulen als bondgenoten voor de idealen der democratie worden gebundeld
in een legeroefening onder een romantische naam (ook de Amerikanen heb-
ben in die benamingen een soort infantiele romantiek ontwikkeld) dan

9 B. Ijzerdraat onderwijzer t 13Maart 1941



naast de voormalige opstandigen tegen Hitlers regime waarop wij ons
laatste vertrouwen in Duitsers zouden bouwen, als zij maar iets in te bren-
gen hadden. Engelse naïeve sportiviteit en Amerikaanse machtsbelangen,
samen met de vrees voor Rusland, verleiden tot een ontijdig 'shake hands'
met een voormaligen vijand, als gold het een sportief gebaar na een boks-
wedstrijd van winnaar tegenover verliezer, zonder dat men zich heeft ver-
gewist of wenst te weten, of de voormalige vijand van mensenrechten en
demoeratie thans opeens geschikt is om daarvoor op te komen, of alleen
maar uiterst geschikt om te vechten waarvoor dan ook.
Het Russische gevaar is groter, zegt men, dan het Duitse. Daargelaten dat

het een dwaasheid is te verwachten dat men ooit door het kleinste kwaad
zelfs maar het kleinste goed verzekeren kan, en dat zelfs al is het Russische
gevaar zo groot als men denkt, het de vraag blijft of dit niet vooral juist
in een vicieuze cirkel is opgedreven doordat Russische vrees voor het
Westen, dat het in de geschiedenis meer dan eenmaal naar het leven heeft
gestaan, en Westerse vrees voor het Oosten elkaar dreigend opjagen-daar-
gelaten dit alles staat het allerminst vast dat het Russische gevaar door de
bewapening van zijn Duitsen aartsvijand kan worden verkleind, of inte-
gendeel juist zal worden vergroot, zodat wij dan een groter Russisch gevaar
dar. tevoren en nog een Duits gevaar erbij zullen hebben. Rusland zal zich
zijn millioenenvoudige verliezen door de Duitse overval, zijn verschroeide
aarde en verwoeste steden feller en angstiger dan ooit heugen, als er weer
Duitse legers worden opgeleid, die, het vak nog niet verleerd en met de
ijver en aanleg erbij, spoedig aan dreigendheid niets te wensen zullen over-
laten, en waarschijnlijk evenmin aan lust om, met de revanchegedachte
daarenboven en de heugenis aan Hitlers bijna-wereldsucces, het geleerde
niet bij theorie te laten.
Met de Russen is het waarschijnlijk omgekeerd als met de Duitsers, zij

zijn een in zijn brede lagen niet gevaarlijk maar veeleer ongevaarlijk volk,
echter met een gevaarlijke bovenlaag voorzover deze zich een wereld-
revolutie ten doel blijft stellen, maar een bovenlaag tevens die niet, als
Hitler van diplomatiek en politiek inzicht gespeend, zich in een noodlottig
avontuur naar het Westen zal storten, tenzij het door vrees zijn bezinning
verliest. Was Hitler niet zulk een blind avonturier geweest, de tweede
wereldoorlog zou niet v66r de eeuwhelft zijn geëindigd. Herinneren wij
ons nog die dag in Juni 1941, toen de geweldenaar zijn wilde sprong naar
het Oosten deed: onze hoop steeg, dat wij nu door deze stommiteit van
het naziregime en door het taaie massale verweer van de ondemocratische
bondgenoot onze democratische vrijheid eerder zouden herwinnen. Een
vriend begroette mij die morgen met opgewekte uitroepen: nu duurt de
oorlog tien jaar korter! Toen die bevrijding binnen vier jaren nadien een
feit was geworden, hebben wij in de bevrijdingsroes onvoldoende begrepen,
dat de opmars der oostelijke en westelijke troepen naar Berlijn een wedren
was en al nieuwe casus belli inluidde.
Een aloude tragiek heeft zich in de hedendaagse wereld, met het toenemen

van de onderlinge aanraking en afhankelijkheid, toegespitst, die hierin be-
staat dat verschillende delen van de wereld in verschillende ontwikkelings-
fasen verkeren en daarbij in het onderling contact elkaar wantrouwen en
vrezen, terwijl zij bovendien, nieuwe complicatie, in technisch kunnen
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weinig voor elkaar onderdoen. Rusland heeft de zegeningen van de demo-
cratie nooit gekend en nauwelijks ontkomen aan honger en slavernij onder
het tsarisme, meer behoefte aan toeneming van technisch verworven wel-
vaart dan aan geestelijke vrijheid, ja een zekere welvaart van materiële
aard schenkt het reeds een voldoening die als vrijheid wordt ondervonden.
De democratie, zoals die bestaat in landen waar tegelijkertijd het kapitalis-
me domineert, kan door Rusland niet anders dan gewantrouwd worden,
vooral als deze niet nalaat ook haar zwakheden in tal van opzichten bloot
te geven. Europa, in zijn meeste landen van een aloude, zij het niet op alle
gebieden der samenleving tot ontplooiing gekomen, maar althans parlemen-
tair en ten aanzien van de voornaamste vrijheidsrechten rijp geworden
democratie doortrokken, verschilt door stijl en opvatting hiervan in sterke
mate van Amerika en verkeert toch in toenemende afhankelijkheid. Zijn
sommige satellietlanden van Rusland hoger ontwikkeld dan dat land, en
staan zij de Europese democratie nader dan de Russische dictatuur waar-
onder zij gesteld zijn, vele Europese landen verkeren met een zeker demo-
cratische speling in soepelheid van toegepaste druk wel degelijk ook in een
satellietpositie ten opzichte van Amerika en zijn lager dan de Europese
ontwikkelde democratie. Nederland, afhankelijker dan enig ander land, is,
volkomen logisch, de eerste geweest die zich voegde in het door Amerika
voor Europa gespannen gareel (een ander dan het historische, en een ander
dan het culturele en wezenlijke Europa, een nieuw en kunstmatig verkleind
Europa, weldra opgehangen aan een as Washington-Bonn). De wezenlijke
cultuur van Europa dreigt hierdoor in de verdrukking te geraken, naar-
mate het de pasvorm aangeschroefd krijgt, waardoor Amerikaanse politiek
èn Amerikaanse zeden en gebruiken meer vat op ons krijgen, hetgeen in
snel toenemende mate het geval is.
Een gebrek dat ik niet graag zou missen is: niet zo spoedig te kunnen

vergeten en te willen omschakelen naar een opgedrongen gedachtengang,
die precies het omgekeerde is van de vorige gedachtengang die mij werd
opgedrongen. Dat is begonnen tijdens de Balkanoorlogen, die ik als school-
jongen mocht volgen;' ik herinner mij de verbazing die niet wijken wilde,
dat nadat eenmaal de verdeling van partijen mij voor de geest stond, tel-
kens ik de omgekeerde verhouding van bondgenoot en vijand moest aan-
leren en daar moeilijk toe bereid was.
Een leeftijdgenoot, kennelijk met dezelfde ervaringen bezwaard, Peter

van Steen, drukte het aldus uit:

het gaat om de belangen
de vijand van gisteren is vandaag de vriend
wat hij morgen zal doen doet niet ter zake
nu
vandaag
is hij de vijandvriend
in de ophanden zijnde strijd
tegen de vriend van gisteren
die nu vijand is
de vriendvijand.

11 H. Roelofsen arbeider t 8 April 1941



Kan men zich indenken dat het niet gemakkelijk aanleert, hoe de oudere
blOer zijn leven moest offeren tegen de Duitsers voor vrijheid en democra-
tie en de jongere broer nu zijn leven moet leren over hebben, en zich daar-
in vast oefenen moet door zoveel mogelijk menselijkheid tegen zoveel mo-
gelijk blinde uniformonderwerping in te ruilen, menselijks af te leren en
onmenselijks in te studeren, om met grotendeels nog diezelfde Duitsers die
even te voren vrijheid en democratie bedreigden maar weer frisch und
fröhlich (andere taal, andere gedachten) voor vrijheid en democratie te
gaan strijden, in de absurde verwachting dat aldus de wereld op de duur
voor vrijheid en democratie gewonnen zal worden.
Laten wij ons voorstellen dat op 5 Mei 1945 drie JUlst de gevangenis

ontkomen illegale strijders met drie juist de gevangenis ingegane collabo-
rateurs weddenschappen aangingen, aangenomen dat zij zich met elkaar
inlieten, over de te verwachten toestand op 5 Mei 1954. Gesteld dat de
brutaalste en intelligentste collaborateur dan had gezegd: In 1954 is er een
Duitse regering die ons tracht te sauveren als wij uit een Nederlandse ge-
vangenis ontsnappen en die de vrijlating eist van de dappere S.S.-ers die nu
nog in Nederlandse gevangenissen zuchten; dan wordt er een wapenbroe-
dtrschap met Duitsland gesloten en dan zijn de nazibonden en staalhelmen
in Duitsland allang weer meer in tel dan jullie democratische kampgenoten
ui: Dachau en Orar,iënburg voorzover er daarvan nog leven; dan is Neder-
land het eerste land dat het wapenverdrag met dat Duitsland van twijfel-
achtig democratisch gehalte in zijn parlement met grote democratische
meerderheid aanneemt en er door Amerika om wordt geprezen en tot voor-
beeld gesteld; en dan wordt drie weken later door datzelfde parlement met
overgrote meerderheid de Se Mei als nationale gedenkdag afgeschaft. Als
die collaborateur dat alles had durven voorspellen, zou waarschijnlijk bij
wijze van uitzondering en in drift toch nog even bijltjesdag op hem zijn
toegepast, maar als hij daarvan dan weer erboven op mocht komen omdat
men van een pak slaag eer geneest dan van ingetrapte nieren, verdiende hij,
nu al zijn voorspellingen uitkomen, op zijn minst een behoorlijke rang in
het Europese leger voor vrijheid en democratie, liefst bij de administratie er-
van omdat de administratieve strijders het minst sneuvelen, gezien de tal-
rijke oud-partijgangers van nazi-Duitsland die er het leven hebben afge-
bracht.
Spreekt men over apathie van de hedendaagse jeugd, die door de feiten

te verslagen is om in ideeën, laat staan in idealen te geloven, en over haar
cynisme( dat overigens veel minder opvalt dan die lusteloosheid, daar het
actieve verweer tegen de overmacht der omstandigheden in de minderheid
lijkt)? Moet men zich verwonderen over het grote onbehagen dat zich heeft
meester gemaakt van allen die in 1945 grote verwachtingen, van herstel
niet alleen maar ook van vernieuwing koesterden, en van al die jongeren
die onder de druk der feiten aan verwachtingen niet eens toekomen? En
moet men bij de gegeven staat van zaken eigenlijk niet juist instemmen met
de afschaffing van de 5de Mei als gedenkdag, omdat deze afschaffing meer
met de ware staat van zaken in overeenstemming is dan het aanhouden
daarvan zou zijn, waarbij men één dag in het jaar hoog op zou moeten
geven van al datgene wat de rest van het jaar in het nauw gedreven wordt!
Het was mijn eerste opwelling bij deze afrekening met 5 Mei, dat het ten-
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minste eerlijker was dan de hypocrisie van een voortgesleepte herdenking
waaraan te weinig realiteit beantwoordt. En gelijk daarmee opkomend .de
wens, dat men dan tenminste de vijfde Mei als nationale feestdag geheel
zou afschaffen en niet zou verlagen tot een nationale dag van de tweede
rang, overgelaten aan ieders beleefdheid om hem te vieren of er geen geld
aan te willen verliezen. Wat regering en parlement nu aan het Nederlandse
volk aanbieden, is niet meer dan een nationale snipperdag!
Had men dan liever die dag der bevrijding laten verdwijnen in de effen

reeks der overige dagen van het jaar en hem verder met rust gelaten, om
hem eerlijk als een gewone werkdag te besteden! Nu hebben staatsmans-
wijsheid en parlementaire goedkeuring het in Nederland zo ver gebracht,
dat de 5de Mei een dag der nationale verdeeldheid gaat worden, waarop
de één zal zeggen: laat ons het gemeenschappelijk ervaren lot uit de ver-
schrikkelijkste jaren onzer geschiedenis gedenken, en de ander: ga je gang,
gedenk voor mij ook, maar ik doe er niet aan mee, ik werk gewoon door.
Het is Salomo's wijsheid op burgermanstrant en in centen omgerekend tot
een snipperdag. Sprak Salomo nog tot de twistende vrouwen: laat mij dan
uw dierbaarst bezit in tweeën snijden, wel wetend dat hij het aldus onge-
deerd zou redden en de waarheid zou doen zegevieren, onze hoogste wijs-
heid is thans: doe wat gij wilt, neem wat u dierbaar is of laat het voor
wat het is; neem een snipper naar u belieft. De hoogste wijsheid is hier
jammerlijk verkeerd in de grootste indifferentie. Op 5 Mei zal niet. de
eensgezindheid heersen waarbij de Nederlandse leeuw rust naast het lam
van de eendracht, maar de nationale kool zal naast de nationale geit liggen
en de geit mag er zoveel of zo weinig blaadjes van eten als ze lust. Ik laat
de Nederlandse regeringen na 1945 de eer van de sociale wetgeving en de
arbeidsvrede, naast de oneer van de onnodige bloedige afsluiting .van het
reeds in 1942 zo koninklijk afgezworen koloniaal stelsel waar geen bloed-
vergieten meer op'had hoeven noch mogen volgen, - de nationale snipper-
dag is een bedenksel en misbaksel dat in later tijden als een hoogtepunt van
krentenwegerspolitiek bekend zal blijven. .
Er zijn na de tweede wereldoorlog grootse projecten ten bate vàn, de

wereld opgezet, die voor de wereld niet veel meer vruchten hebben gedra-
gen dan het Engelse olienotenplan in Afrika. In die projecten, voorlopig
zo weinig geslaagd, heeft men geloofd en men zou er nog in willen geloven.
En nu deze projecten zo beangstigend in de verdrukking zijn geraakt, is
het dubbel nodig aan de bedoeling van die nog niet prijsgegeven projecten
te herinneren; al is het maar één dag in het jaar daaraan te besteden en
allerwegen, met de regering vooraan, te vermanen dat men zich. daarop
bezint. Daar is de UNO, dat was een groots object, heden weinig meer in
aanzien dan de Volkenbond zaliger of onzaliger nagedachtenis., Van de
ontwapeningsconferentie der jaren dertig onder Henderson heb ik 'nog
jarenlang de verslagen bewaard, tot na de tweede wereldoorlog,. en pas
onder de indruk van de bewapeningsconferenties van na 1945 heb ik ze in
arren moede in de stortkoker geworpen, wat mij vandaag nog weer spijt,
maar de verslagen der bijeenkomsten van de UNO of de Veiligheidsraadheh
ik wel nooit behoeven te bewaren en ik zal daar ook nooit over hoeven te
treuren. In acht jaren is van de UNO als vertrouwensinstrument bitter
weinig overgebleven, en de wereld die haar hoop op de UNO had gev:estigd,

13 C. Booster lithograaf t 26 Juli 1941



laat haar heil nu maar liever van een Atlantisch Pact afhangen, dat be-
halve in omvang geheel past in de aloude geschiedenis der blokverdragen
met heilloze middelen en heilloze gevolgen.

Iets nieuws en van grootser strekking dan enig staatkundig verbond in de
wereldgeschiedenis was het project dat de naam draagt van United Nations
Educational Scientific and Cultural Organisation, UNESCO, en dat zoals
wijlen Van der Leeuw het heeft uitgedrukt bedoeld was als een soort
culturele volkenbond, "gericht op de opvoeding van de wereld na de
oorlog". Dit,grootse plan tot verheffing van de volkeren die in ontwikke-
ling zijn achtergebleven, en niet minder tot verbetering der slechte verstand-
houding tussen de overontwikkelde gebieden die om te beginnen beter over
elkaars geschiedenis, inrichting en bedoelingen ingelicht dienden te worden
om de oorlogskansen tussen de beschaafde volkeren (die het leeuwenaandeel
van de oorlogen op hun kerfstok hebben) te verkleinen, is in beginsel en
aanleg nog altijd het beste dat uit de afgelopen oorlog is voortgekomen.
Maar enkele jaren geleden trad zijn president af, omdat de drastische ver-
mindering der gelden die het waren toegestaan en die naar de oorlogsmid-
delen moesten worden overgeheveld hem het voortwerken onmogelijk
maakte. Vermindering van honger is nog geen welvaart en technische
ontwikkeling nog geen wezenlijke verheffing uit onkunde en ellende, maar
de gelden nodig om daar een althans draaglijk begin mee te maken, konden
er bij het veiligheidsstreven door geweldorganisatie niet af, de minima die
men ervoor meende over te moeten hebben bleken daarom nog te hoog.

Heden ten dage lijdt nog drie vijfden der mensheid onder voedseltekort.
En naarmate er meer wapenen teveel zijn op de wereld, is het voedseltekort
groter, want het één hangt van het ander af. Men heeft op de wapenen
dusdanig vertrouwd dat daar astronomische bedragen voor beschikbaar
zijn gesteld en als gevolg daarvan zijn de technische hulp, de vluchtelingen-
hulp en de hulp aan de hongerende gebieden als wereldorganisaties nood-
lijdend, vaak op de rand van bezwijken, gebleven. De wereld, door de
bewapening niet vrij van vrees geworden maar juist in groter vrees gestort,
heeft daardoor nog minder kunnen doen aan dat andere punt van belofte,
de bevrijding van honger.

Het is dat alles, wat bij de bevrijding van de helse onderdrukking voorop
werd gesteld. Wij kunnen de bevrijding van ons land niet op zichzelf zien,
zelfs niet binnen het land inzoverre er verschillende data voor verschillen-
de delen van het land golden, maar die Sde Mei was toch voor ons de vol- ,
tooiing der bevrijding van het gehele land en daarom is het de aangewezen
dag voor de herdenking ervan door het gehele land;: en omdat die bevrij-
ding betekent het principiële herstel van de rechten van de mens en de
gelofte die te blijven dienen, zal deze bevrijdingsdatum, na de voorafgegane
herdenking onzer doden op de avond tevoren, in die geest herdacht dienen
te worden, als een dag van de rechten van de mens, van bezinning daarop
in grote nationale manifestaties en overal waar mogelijk in kleiner verband
door alle organisaties die daarvoor in aanmerking komen. Laat, terwijl de
zo vanzelfsprekende plichten van de mens zich nagenoeg het gehele jaar
doen gelden, één dag gewijd zijn aan die voor de meesten zoveel minder
vanzelfsprekende plicht, zich te bezinnen op de rechten van de mens, en
laat voor dat doel één dag het materieel productieve werk rusten voor deze
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gééste1ijke productie die nog zo gebrekkig is, zo schaars en technisch zo
slecht beheerst als onze regering en parlement nu juist weer eens in een
eendrachtige verenging tot Holland-op-zijn-smalst hebben bewezen.
Herstel en vernieuwing, die twee woorden ons uit de jaren van bezetting

en uit de bevrijding bijgebleven, laat ons ze ditmaal toepassen op herstel
en vernieuwing van de dag der bevrijding en van de bezinning op haar
betekenis, niet 'weggemoffeld' in een snipperdag maar open en voluit tegen-
over de doorstane aantastingen van de rechten van de mens, op deze en
daardoor op de menselijke waardigheid gericht, in manifestaties waarin de
geestesrichtingen in ons land, gedachtig aan de periode voordat zij tot zuilen
verstarden, toen men elkaar uit gans verschillende gezindheden de hand
reikte (zoals zuilen dat nu eenmaal nimmer kunnen die blijkbaar alleen kun-
nen ontdooien bij nationale rampen), eensgezind blijven gedenken wáárvoor
de strijd heeft gediend en wáárvoor de strijd zal moeten voortduren, om
welke allergrootste waarden het ging en nog gaat, hoe vertroebeld ook,
wáártoe dan ook de Sde Mei inplaats van vernederd en versnipperd zal
moeten worden hersteld, door een initiatief en élan uit het volk zelf als de
dag die op ons aller toekomst is gericht, in de geest van de rechten van de
mens. Moge het Nederlandse volk zich tOt het doen herleven van die
Gedenkklank in staat tonen op het ogenblik dat deze dreigt te worden
versmoord!

L.P.J.BRAAT

HET LIED

En 't lied dan, uit het wilde hart geknepen
van wie 't verzet niet met de mond beleed
maar metterdaad en voor de tolboom stond
die pas geheven werd als 't salvo was verklanken:
dat lied, dat laatste lied, door niemand soms gehoord
- z6 diepin dreunde het - door tallozen verstaan
dat lied, uit bloed en lach en ochtendzon geweven
is dat zijn waarde kwijt in kille ijskasttijd
waarin beduchte diplomaten in de wijde bek
des ouden vijands reeds 's lands sleutels smijten?
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PIERRE H. DUBOlS

DE VRIJHEID

Eenmaal klinkt de stem van de engel in mijn oor
en mijn hoofd is een eiland en drijft weg
los van mijn lichaam los van het woord
dat ik dan zeggen zal, dat ik nu zeg.
Ik zal tasten naar een vreemd ding
naar"haren
die mij niet toebehoren
ik zal zien met ogen
die niets vermogen
tegen deze verandering.
Engel, naar wie ik dan zal luisteren
zal uw stem dreunen
of zal zij fluisteren
zal zij kreunen
als van allen die in dit leven
of in het andere verloren zijn gegaan?

Zijt gij een engel of een duivel?
Huiveren zal ik, zoals ik nu huiver
langs de koude glasharde hellingen van mijn ijstijd.
Nooit was het zo koud

.. . .,

om mIJ en In mIJ
als nu ik uw stem hoor die mij vasthoudt,
die ons vonnist en ons het oordeel toebijt.
Uw adem brandt, uw adem snakt naar haat.
Zijt gij een engel of een duivel?
Ik weet enkel dat ik huiver
onder de vuren
van uw blik die op mij neerslaat.
Ik tel de uren.
Ik weet uw hand tasten
Ik weet ons onder uw hand afmatten.

Wolken waaien langs de zon
Wolken verwaaien langs het licht van de evenaar,
in rosse vlokken drijft het licht uiteen.
Ik sta op het laagste punt van de helling
in het diepst van het dal,
en overal nevels, overal
het onrustig klapwieken,
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de ademtocht zijner vleugels
ruisend over de heuvelen.
Onze wonden zijn zonder tal.
Ik weet niet waarheen
waarom of waartegen
ik mijn stem nog verheffen zal.
In het dal
over heester en hek
valt snel, sneller en harder
de regen.

Hol staat de nacht om ons beiden
tussen ons koele wind handen vreemde gewaden.
Ik smeek neem mij weg van de kwade
voer mij weg uit de tijd.
Maar hij hoort mij niet.
Hij heeft in het weerloos gebied
van de nacht
doof, blind, stom,
gewacht.
En ik heb gedacht:
er zijn zoveel dromen dat men niet weet welke ..
begraaf het weten, begraaf het verlangen,
begraaf de hoop,
er is een graf voor alles,
er is een graf voor elk.
Honderdmaal wordt het hart walg,
honderdmaal neemt het verbolgen
zijn heilig recht.

Verder en verder rijst, een wankele stengel,
het wiegend hoofd van de hoop .
uit die grijze eentonige zee.
En steeds nabij zweeft de onkenbare engel
dreigend over de stortende sneeuw dezer eeuw.
Weet dat de uiterste prikkel
nooit van u aflaat.
Weet dat de engel voorbijgaat.
Ontbloot uw hals, bestrijk uw deur met bloed
dat zijn zwaard niet scherpend op u toeslaat.

H. Sneevliet politicus t 11 April 1942



JOSEPHA MENDELS

BRAM SLAAT EEN ROFFEL

Tante Roosje is met haar kind het raam uitgesprongen. Waarom ze het
nog gedaan heeft, zo op het laatste ogenblik, dat heb ik nooit begrepen. Het
grootste gevaar was toen al immers voorbij, de Duitsers hadden nu lang-
zamerhand wel aan hun eigen leven te denken, zodat ze dat van een ander
(noodgedwongen) met rust lieten.

Ik veronderstel dat Tante Roosje een zenuwcrisis heeft gehad. We had-
den het toch zo goed allemaal met elkaar. Weliswaar woonden wc met
zijn zessen in twee zolderkamertjes, maar ze ging toch ook vaak naar bene-
den in de huiskamer van de familie Boomstra wat bij-praten. En dat werd
eigenlijk met de dag beter. Ze was dan ook helemaal op de hoogte van alles
wat er zoal gebeurd was, ze begreep ook dat er van haar grote familie
niet veel meer was overgebleven.

Ik heb mij er vaak mee bezig gehouden de dag van haar dood van uur
tot uur, ja, van minuut tot minuut na te gaan. Onmogelijk om er ook maar
iets bijzonders van te vertellen. Ik weet nog wel dat wc een heel klein
stukje vlees in zessen hebben verdeeld, en dat er over haar portie het zout-
vaatje viel. Natuurlijk gaven wij haar toen wat van ons bord, maar ze
weigerde dit: dat is de moeite niet meer waard, zei ze. Nu weet ik dat dit
niet met wel of geen trek te maken heeft gehad.

Jacob, haar kind, was die dag wat hangerig. Hij wilde weer naar school
toe en wij zeiden hem dat dit heel spoedig zou gebeuren. Ik wil mijn vriend-
jes weerzien, dreinde hij. Zijn moeder liep opeens van tafel weg. Ze dacht
er natuurlijk aan hoe het jongetje zijn eigen leven had gered. \'Vant op de
middag dat de kinderen inplaats van door de moeders door de groene po-
litie werden afgehaald, was hij schoolziek geweest. Hij heeft er een voor-
gevoel van gehad, heeft ze toen gezegd. Of jij bent het geweest, zeiden wij,
want meestal stoor je je toch niet aan zijn grillen.

Jacob wist er niets van dat al zijn kleine vrienden weg waren. Later
wilde zij met hem verhuizen, naar het Oosten van het land toe, waar zij
geboren was. Later, zei ze, maar hoe lang nog? Niet lang meer, antwoordde
ik. Dat was in April 1945. Ze wist toch ook dat we nu gauw bevrijd zou-
den worden.

En toch is Tante Roosje met haar kind het raam uitgesprongen. Ik heb
het zelf gezien. Maar voor ik hen kon grijpen waren ze verdwenen. Alles
wat ik er van weet is, dat het in de vroege ochtend was, de dag nadat
Jacob hangerig is geweest.
De hele buurt was ervan ondersteboven. En toch moesten we meejuichen

toen eenmaal de bevrijding kwam. En we deden het, met Tante Roosje, met
J acob en met duizenden anderen nog zo vers in 't geheugen. \'Ve konden
roepen, ja, zelfs schreeuwen, al brandde het dan ook nog zo achter onze
ogen om dat wat we voor die herwonnen vrijheid hadden moeten geven.
Ik dacht natuurlijk vooral aan mijn land, zo vreemd was het, ik zag aldoor
de grenzen voor me, en voor de eerste maal in mijn bestaan voelde ik lust
om te tekenen, die grenzen te tekenen, en ik deed het ook, heel nauwkeurig,
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hier op een muur en ja, daar zelfs midden op straat. Mijn land, Nederland!
Maar dan opeens weer bleven mijn gedachten steken bij alle Joden, en

uitsluitend bij die Joden, want tussen hen was ik immers grootgebracht. Op
het laatst kwamen dan de verzetslieden, die stonden het verste van mij af,
ik was nog maar een jongen van juist twaalf, met een heel kleine wereld
om zich heen. En die vijfde Mei 1945 was eigenlijk de eerste dag dat ik
met vele andere landgenoten in aanraking ben gekomen. Een vreemde ont-
dekking, mijn volk rondom me te zien, mijn volk dat mij zonder meer in
zich op nam.

Dat is nu negen jaar geleden. Ik ben in die tussentijd een man geworden.
Daar ben ik blij om, ik zou geen stap meer terug willen. Al die soesah van
mijn jeugd ligt nu ver achter me. Ik hcb alles losgelaten, op één ding na,
op één dag na, ook al hebben ze eraan getrokken naar alle kanten, er vanaf
genomen inplaats van erbij te doen, al wilden ze ook maar het liefste dat
ik die vergeten zou. Dat is die bevrijdingsdag: het roepen en het schreeu-
wen en al die woorden, al die beloften die ik gehoord heb uit de monden
van die mensen tussen wie ik gelopen heb, bij wie ik behoorde zonder het
geweten te hebben, van die mensen die ik nog nooit gezien had en nooit
meer zou ontmoeten, terwijl ze mijn vrienden waren. Maar het is met die
dag gegaan als met een sneeuwbal: eerst is hij groot en gaaf, maar reeds
spoedig is de sneeuw op, de dooi treedt in. En zo werd deze ook ieder jaar
kleiner en weker en vertoonde zelfs gaten. Hoe ik er mee rolde, er was ner-
gens sneeuw meer, begrijp je, en ik ben het heus niet alleen geweest die dit
gedaan heeft, anderen rolden hem ook, maar die liefhebbers van de dooi
die bleken uiteindelijk zo sterk, en inplaats dat ieder jaar die nationaÎe be-
vrijdingsdag machtiger en aangrijpender werd, juist door de tijd - Jacob
zou nu al een H.B.S.-er zijn en hij had kunnen leren dat kan ik je verze-
keren, en al die bewaarschoolkinderen, grote jongens en meisjes waren dat
nu al geweest - inplaats hiervan is het een slappe boel geworden, ik schaam
me er voor.
Vandaag is het dan weer vijf Mei, vijf Mei 1954, en ik zou de straat op

willen gaan en als een dorpsomroeper de betekenis van deze dag willen
verkondigen. Ik zou willen? Neen, ik ga ....

Boven, tussen het speelgoed van zijn broertje ligt een oude trommel van
Oom David die muzikant was. Met de stokken zelfs er bij. Bram heeft hem
genomen en is ermee naar buiten gegaan. Het avondetens-uur is reeds
voorbij. De meeste mensen zijn thuis met thee en krant.
Bram slaat een roffel.
Ja, Bram slaat een roffel!
Hier wordt een gordijn opzij geschoven, daar een raam geopend. En zijn

stem wordt hoog als hij begint te roepen. Want het is zijn jongensstem van
negen jaar geleden die nu kan spreken. Hij weet niet wat hij zegt, de
woorden zijn de gedachten voor. Hij zegt eerst: Tante Roosje is met haar
kind het raam uitgesprongen. Ik heb het zelf gezien. En dan nog veel
meer. Alles wat hij geschreven heeft, maar sterker, driftiger is het gespro-
kene. Mensen dringen zich om hem heen en luisteren. Nu is het genoeg in
deze straat, nu moet hij verder. Wat verder? vraagt een agent. Bram kijkt
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op. De ogen van de agent liggen diep, ze lijken op de weggedooide sneeuw-
bal. Wat verder? vraagt hij nog eens (maar nu zachter).
Hoe stil zijn die vele mensen met Bram meegelopen, zo stil kunnen

mensen toch zijn als ze hetzelfde voelen. En de agent heeft alleen maar een
fiets verzet die anders misschien de gracht was ingerold.

GERARD DEN BRABANDER

WE LEVEN VRIJ

We leven vrij. We zitten bij elkander,
al negen jaar sedert de vijfde Mei.
Maar, Heregod, wie is nu weer die ander!?
Hij schuift er z6maar onverschillig bij!

Wij zwetsen en wij zingen met elkander,
en waarom niet? We zijn waarachtig vrij!
Maar, Heregod, wie is toch wel die ander!?
Zingt hij het vaderlandse lied als wij?

Wij zingen kloek. We nemen nog een klare ....
Er valt een vreemde onrust over mij:

Die vreemdeling, is die nu wel je ware?
Wij zingen, maar het lied wordt razernij:

We leven vrij! De Heer zal ons bewaren ... I
Maar dat ervaren we de vijfde Mei!

H. F. Kilsdonk student t 3Mei 1942 20
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GERRIT KOUWENAAR .

DENKEN

Men moet niet denken, zegt men
dan aan hele steden en volledige mensen
aan walsende lampiontuinen en het weke
piepen van vleermuizen
als het mei is
men moet niet denken, zegt men
dan aan het zachtste verleden
dan aan een verdichte toekomst
men moet niet denken, zegt men

maar sedert ik meinachten lang
vuur zag boven een land
sedert ik vlees leerde schatten
op zachtheid
en de kleur van mijn ogen
werd omgeroepen
sedert ik een broodbon vond
in een boek van trakl
sedert ik mijn vrienden mocht behouden
en mijn ogen
moet ik denken dat alle woorden
mens en dood zijn

moet ik denken aan een meinacht
die heet zand woei
aan mijn getraliede spieren
hoe mijn huid schroeide
hoe mijn vingers tien werden
hoe het woord angst
de geur van zweet kreeg
hoe alle woorden in torens en schachten
stegen en daalden
hoe het leven niet méér was
dan deze uiterste meinacht
hoe het niet dood zijn alleen de woorden
mens en dood sprak

moet ik denken aan een meinacht
die zweeg van vermoeidheid
en zijn wonden likte

Dr J.H. Ronhaar leraar. t3 Mei 1942



moet ik denken aan een meinacht
die van melkflessen rinkelt
die zegt dat de mens een vlag is
die zegt dat de mens graag melk drinkt
een kachel stookt
een kind streelt een gaskraan opent
een geweer opent
een geblakerd vrouwenbekken stukstoot
een kalkoven exploiteert
en radijzen kweekt

men moet denken, zeg ik
aan wat een dode niet is
aan wat zij niet meer zijn
aanwezig om heelhuids
een vrouw te spellen
een kind te planten
om met een goede long te roken
eenzaam te zijn des avonds
in het licht van een stilstaande snelheid -
een mens te zijn

men moet denken, zeg ik

men moet in de wereld lopen
omdat men leeft
een denkend stuk vlees met een bek
een blaffende drukletter die kan bijten
om brood en recht
(de geschroeide huid van het stenen pamflet)
en voor het woord mens
(het lijf van de vrede)

men moet denken aan de doden
omdat men nog mens is en leeft.

Jaap Sickenga student en dichter t 11Mei 1942 22



JAN ENGELMAN

TUSSCHEN SCYLLA EN CHARYBDIS

Niemand heeft zoo eenvoudig en zoo diep uitgedrukt wat het zeggen wil,
na vijf jaren van wanhoop en vernedering bevrijd te worden uit een bloed-
dorstig en huichelachtig regiem van lansknechten en dienders, als J. C.
Bloem, toen hij dichtte over 'de geredden' in het voorjaar van 1945:

Dit beleefd te hebben, dit heellijfs uit te
Mogen spreken, ieder ontwaken weer te
Weten: heen is, en nu voorgoed, de welhaast
Duldlooze knechtschap -

Waard is het, vijf jaar gesmacht te hebben,
Nu opstandig, dan weer gelaten, en niet
Eén van de ongeborenen zal de vrijheid
Ooit zoo beseffen.

Gesmacht hebben wij naar gerechtigheid, in dien bovenpersoonlijken en
hiërarchischen zin van erkenning der geestelijke orde, maar ook als een-
voudig herstel van de billijkheid der wet voor ieder sterveling. In de laat-
ste maanden van den oorlog, terwijl men voelde en wist dat de katharsis
nabij was en de afloop werd verwacht, zijn z66veel wreedheden begaan,
z66veel onschuldige slachtoffers gemaakt, dat al wat v66rdien is geschied
er maar een voorspel bij scheen. In hoop en vrees verging het koude voor-
jaar, de wraak sloot den vijand in, en eindelijk, op een der eerste warme
avonden, klonk ons, als naar gewoonte opgesloten en geschaard om de
radio, als een muziek 'too gende to be human' de tijding in de ooren dat
het gedaan was. Vreugde is geen woord voor het gevoel dat zich toen van
de menschen meester maakte. Ik geloof niet dat er veel 'Götterfunken' bij
waren, het was bij de jeugd een in geen sluis te vangen animale levensdrift
en pure exaltatie; bij de ouderen het geloof aan de aanwezigheid en de
nieuwe bevestiging van een wereldbestier, behoefte aan afspraak, waarbij
hoop en vrees een andere gedaante zouden hebben.

Minder dan negen jaren na dat onbeschrijflijke oogenblik, toen wij, met
honger in het vermagerde lichaam, als verbaasde kinderen stonden te kijken
langs den weg waar de boerenknapen uit Canada binnen reden, is de vraag
of wij de spontane emoties, die zich toen baan braken, of wij de dapperen
en kansloozen die de Bevrijding niet mochten halen, hebben te herdenken
en te vieren, danwel aan een bespoedigde vergetelheid moeten prijs geven,
voor de bewoners van ons land, althans voor degenen die geacht worden
hen te vertegenwoordigen, reeds een zaak van partijpolitiek geworden. Wij
hebben begrepen dat die oorlog, waarin ons lot en de eeuwige onrust van
een buurman, die nog altijd schijnt te zweren bij de duisternis van de
Irminzuil, ons plotseling hebben betrokken, betaald moest worden, vooral
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door onszelf, omdat wij geen vuistpand hadden. De deskundigen noemen
het economisch herstel buiten verwachting. Of men hen gelooven moet weet
ik niet, maar zeker is dat velen, die den heer Lieftinck tijdens zijn minister-
schap als hoofd van Jut gebruikten, hem thans een groot man vinden. De
belastingen zijn betaald, er schiet nog wat over. Maar vanwaar dan de ver-
deeldheid, de gemakzucht, de kinderachtigheid en schrielheid tegenover al
wat het nuttige en practische te boven gaat en slechts leven kan in een
ruimer en schooner atmosfeer? Waarom dat disputeeren over een dag vrijaf
aan de arbeiders, om een datum te vieren waarop wij een der weinige
mirakelen uit onze geschiedenis herdenken, een puur mirakel, waaraan
geen Stedendwinger of held van Waterloo te pas is gekomen? Zijn wij te
lomp en te stuntelig voor een feest, voor het vanzelfsprekende improvi-
seeren, voor die combinatie van ernst met wereldwijze tolerantie tegenover
het 'plezier in de buik', welke men overal ter wereld vindt, behalve daar
waar het haringkaken en het horribele decreet zijn uitgevonden? Dan heb-
ben wij ons bij de komst der Canadeezen op schromelijke wijze vergist. De
n..geering heeft z66 weinig geloof in haar eigen scheppende vermogens en in
die van het volk, dat zij wenscht te volgen wat de Stichting van den Arbeid
en andere lagere organen onder elkaar opbrengen als grootste gemeene
deeler van overwegingen, waaraan iedere spontaneïteit vreemd is en waar-
in het duitenprobleem op den voorgrond staat. Kan men daar iets anders
in zien dan een nieuw bewijs voor de gedachte, dat het leven op onze beste
krachten van zede, hulpbetoon en verbeelding, zooals wij dit deden tijdens
den oorlog, angstig snel gevolgd is door een jammerlijke geestelijke malaise,
die zich als een gezwel uitzaait?
Die kater is door feestvieren niet te overwinnen, maar men kan het feest

beschouwen als een rappèl aan grooter mogelijkheden, aan wat-zou-moeten-
zijn. Bij de meesten is de malaise terug te brengen tot teleurgestelde ver-
wachtingen. De geschiedenis is anders verloop en dan zij hadden gedacht,
hun plannen bleken niet uitvoerbaar. Zij hebben niet beseft, dat de totali-
taire tweede wereldoorlog, erger dan de eerste, alle bases zou ondergraven
waarop de afspraken der beschaving waren gegrondvest en dat de jaren
tusschen 1918 en 1939 maar een Luftpause zijn geweest tusschen twee caca-
phonieën. Bij zeer weinigen is er sprake van een fundamenteel onbehagen,
omdat, met het einde van den tweeden wereldoorlog, de collectieve 'moord
met voorbedachten rade', waarvan Camus spreekt, en die door het Neuren-
bergsche gerechtshof voor wereld en menschheid gebrandmerkt scheen, niet
is uitgeroeid; omdat het oordeel nog op een dwaalspoor wordt gebracht
'door de slavenkampen, waarboven de vlag der vrijheid waait' en omdat
de misdaad pronkt met de veeren der onschuld.
Helaas, dit soort van onbehagen staat voor een zeer afschuwelijk dilem-

ma. Aan den eenen kant is het bijzonde{ onbehaaglijk Koestlel' en Borkenau
te lezen, of een willekeurige krant over Z.g. zuiveringsprocessen, waarin
met menschen wordt geschoven naar de behoefte der direct-noodzakelijke
propagandaleuze van het partijmonster. Het is onbehaaglijk te bedenken,
dat er geen verschil is tusschen het drama van een Anschluss onder Hitler
en een opslorping door Moskou. Dezelfde leugens, dezelfde zelfmoorden.
Het is onbehaaglijk te beseffen, dat de macht, die in 1939 met den, niet
onder mijn afkeuring, aan de galg gestorven heer Von Ribbentrop op
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cynische wijze tot overeenstemming is gekomen, evenveel op Charybdis
lijkt als het rijk, dat door genoemden diplomaat werd vertegenwoordigd, op
Scylla. Van kwaad tot erger geraken is geen prettig vooruitzicht. Aan den
anderen kant is het verbijsterend, dat de generaal Kesselring, onlangs
wegens slechten gezondheidstoestand uit de gevangenis ontslagen, reeds z66
reconvalescent schijnt te zijn, dat hij in zijn kwaliteit van leider van de
Stahlhelm (verrukkelijk opgepoetst woord voor de flinkerds) op vele plaat-
sen als gevierd spreker kan optreden. Ook is het weinig geruststellend, dat
de heeren van IG-Farben weer op hun bureaustoelen zitten, dezelfde heeren
die met de leiding van het concentratiekamp Auschwitz een verkwikkende
correspondentie hebben gevoerd over de leverantie van '150 stuks vrouwen
in den best mogelijken gezondheidstoestand', ad 170 Mark per vrouw, ter
uitvoering van zeker wetenschappelijk experiment. Na de uitvoering van
deze wetenschappelijke taak zijn, zoo heeft men aan Auschwitz bericht,
'alle proefobjecten' gestorven. Worden deze generaals en geleerden onze
nieuwe wapenmakkers in de Europese defensie? Hitler is dood, maar zijn
zaad leeft, en het zou interessant zijn de argumenten van de Angelsaksen
te leeren kennen, waarmede men de vluchtigheid van zekere vormen van
denazificatie verontschuldigt. Frankrijk is binnen 70 jaar driemaal door de
Duitschers onder den voet geloopen, België tweemaal, wij één keer - juist
voldoende om er over mee te kunnen praten. De Amerikanen hebben na
den eersten wereldoorlog met de veertien punten van Wilson zeer weinig
gevoel voor de Europeesche realiteit aan den dag gelegd; omdat zij maar
een korte geschiedenis hebben, zien zij alles in het licht van hun eigen
constitutie en bovendien zijn zij geneigd om de moeilijkste patronen te
willen verleggen met behulp van de simplificatie dollar-plus-humanita-
risme. Op dit oogenblik zien zij maar één realiteit heel goed, de hunne,
niet begrijpend dat een gewapende Kesselring zich maar behoeft om te
draaien om met zijn nieuwbakken wapenbroeder slaags te geraken. De En-
gelschen weigerden gemeenschappelijk verzet toen Hitler het Rijnland be-
zette; men probeerde ons wijs te maken dat Hitler's tanks die Weenen
binnen rolden van papier-maché waren vervaardigd; Chamberlain schonk
ons te München een vrede die door een Duitscher (Thomas Mann) in een
onvergetelijk vlugschrift aanstonds op de juiste wijze is gewaardeerd. Om
de Duitschers te leeren kennen, schijnt men onder de Duitsche knoet geze-
ten te moeten hebben. Men bespeurt zelfs bij Nederlanders, die tijdens den
oorlog in Engeland verbleven, dat zij niet weten wat een bezetting be-
teekent.

Overweegt men deze zaken, dan is een onbehaaglijk gevoel buitengewoon
menselijk. Het dilemma is bijna sloopend. 'Si vis pacem, para bellum',
heeft me altijd het armoedigste van alle spreekwoorden geleken. Maar wat
te beginnen, als men niet eens zeker weet of de pal van het eigen pistool
goed sluit? En toch .... Toch ziet men niet, hoe het papier van deze afle-
vering bedrukt zou kunnen worden met de stukken, die wij er voor ge-
schreven hebben, indien wij geweigerd hadden met krachtiger argumenten
dan protesten bij te dragen in het verzet tegen een dictatuur, die zich niet
wenschte te ontwapenen toen wij het wèl deden, en van de gelegenheid ge-
bruik heeft gemaakt, om zich onder de vuurlijn een enorm glacis te schep-
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pen. 'Bent u niet voor den Vrede?' zoo vroeg mij onlangs een achtenswaar-
dig man, idealist uit den tijd van Herman Gorter en Henriëtte Roland
Holst. 'Ja meneer, ik ben voor vrede', zei ik braaf en geduldig. 'Ik ben
voor het planten van populieren en voor vrede, het laatste vooral wanneer
Picasso er duifjes voor teekent. Maar misschien zou hij er voorde afwis-
seling nu eens een bijzonder arglistige slang bij kunnen teekenen, die at-
mosfeer verstaat hij immers 66k bijzonder goed, kijk maar naar de vrou-
wen die hij ná den oorlog heeft geteekend. Een slang, die de duif biologeert
door haar onafgebroken aan te staren'. Voorts heb ik gemeend, weigerend
te moeten antwoorden toen Stalin 70 jaar werd en mij het vereerende ver-
zoek gedaan werd, ter eere van dien grooten Führer een hymne te dichten.
Ik voelde mij niet bij machte, in vollen omvang onder dichtmaat en rijmen
te brengen, wat ik van dat standbeeld dacht.

En heeft het nu wel zin, om bij de vaart tusschen Scylla en Charybdis door,
onder een z66 duister zwerk, den 5den Mei te vieren? Het heeft juist bij-
zonder veel zin, omdat wij toen, in 1945, opstijgend uit de 'duldlooze
knechtschap', de versche herinnering hadden aan de wanhoop der onvrij-
heid. Wij kunnen ons niet genoeg de sentimenten herinneren van vijf jaar
smachten. Hoe sterker die herinnering leeft, hoe waakscher wij zullen zijn
bij ieder opkomend teeken van onvrijheid, of het nu komt van hot of van
haar.

JAN VERMEULEN

BE VR IJ DIN G SF E EST 19 -t 7

in de grijsheid van vandaag
vliegt een vogel nergens heen
men klopt de kleden als op zaterdag
de straaljager is ook aanwezig
maar de lucht is grijs als een moeder
als ik een wens mocht doen vandaag
wilde ik liggen aan bewegend water
poëzie is niets dan de vrijheid
die ik het meest ontbeer
in de grijsheid van vandaag
vliegt een vogel nergens heen
of weer

J. de Dreu chef-kok t 24 Juli 1942 26
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THEUN DE VRIES

D E V IJ F D E MEI

Voor mijn dochtertje
Geef mij je handje. Kom, mijn kind.
Dit is jouw dag. Hoe vreemd je 't vindt.

Jij weet niet, wat er is gebeurd,
Wat in ons levend is verscheurd

En wat met dood en ondergang
Gered is uit de zwartste dwang

Opdat jij hier, naast mij, zou staan
Als de lantarens branden gaan

En wij voor bloed en offermoed
Ons buigen in de diepste groet -:

Dit land. Dit volk. Ons mensenslag
Het werd bevrijd op deze dag.

Ik leer je schrijven op je lei:
De vijfde Mei. De vijfde Mei.

Die dag. Het einde van de moord
Waarvan het schreeuwen werd gehoord

Van noord tot zuid. De strijd beslecht.
Vijf jaar van gruwelen berecht,

Roof, dolk, gas, kamp, zweep, hongerdood
Gewroken met rechtvaardig lood

Op 't schuim dat in de hel verdoemd
Nog slechts met vloeken wordt genoemd. _

Jij weet niet, hoe men jouw klein hoofd
Al weer aan de aartsfascist belooft,

Hoe men hem fleemt, met hem pacteert
En jou als slachtlam integreert.

DrTitus Brandsma O. Carm. hoogleraar t 26 Juli 1942
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Hun NSB werd EDG,
Europa éen! is 't nieuw houzee,

Nu men het geuzenland verkoopt
En straks tot Duitse gouw herdoopt. -

Jij weet het niet. Maar hoor naar mij.
Denk aan dit uur. De vijfde Mei.

Verdedig hem. En steek de vlag
In deze onvervreemdbre dag.

En houd het vast. Met hand en tand.
Jouw eigen volk. Jouw eigen land.

Kijk naar de torens. Zie dit licht,
Kanaal en polders, het gezicht

Van zee en ~olk en bloementuin,
Zie onze graven in het duin.

Is dit, wat eeuwen werd bewaard,.
Slechts dertig zilverlingen waard?

Word groot, mijn kind. Word sterk, mijn kind.
Judas komt om. De vrijheid wint.

Verte! je kindren wat ik zei.
Leer hun het woord. De vijfde Mei.

Willem Ruys dir; scheepvaartmaatschappij t 14 Augustus 1942 28



B. W. SCHAPER

SMEULENDE FEESTVREUGDE

Toen een nog jeugdige Huizinga in 1913 de eer genoot, de betekenis van de
bevrijding van 1813 voor Nederlands geestelijke beschaving in de Maat-
schappij der Nederlandse Letterkunde uiteen te zetten, had hij heel wat
excuses nodig. Een jubelrede kon het niet worden, eerder nog een nood-
kreet. Van een vernieuwing was in 1813 nauwelijks sprake geweest, geeste-
lijk noch staatkundig. Veeleer overheerste een heimwee: de oude tijden
komen weerom. Maar zelfs die reactie was te halfslachtig om tot een
'vruchtbaar verzet te prikkelen. En de geestdrift gloeide enkel in de binnen-
kameren ....

In de jaren 1940-1945 is '1813' velen een schrikbeeld geweest. Reeds in
September 1942 schreef Vrij Nederland, dat de geschiedenis van dat jaar
een waarschuwing was, dat 'ondanks optimisme en goede wil, een volk en
een regering hun historische kansen kunnen verprutsen'. En in het Bevrij-
,dingsnummer van dat orgaan werd de vurige hoop uitgesproken, dat ons
volk een herhaling van 1813 bespaard zou blijven.
Welnu, in één opzicht kon in datzelfde orgaan toen reeds het antwoord

worden gegeven. Want, ondanks alle geestelijke en materiële misère, die
ons land met name in de hongerwinter had ondergaan, werd de Bevrijding
een feest, 'zo groots, zo jubelend, dat de Nederlandse officieren uit het
Zuiden en onze binnenrukkende bondgenoten moesten verklaren, zo iets
'nog niet beleefd te hebben'. Dat blijft nog altijd het antwoord op die
zwartkijkers en doodbidders, die stijf en strak volhouden, dat ons volk
geen feest kan vieren. Stellig heeft het er moeite mee, in beweging te komen.
Ook toen waren cr genoeg, die heel begrijpelijk moeite hadden met die
vreugde. Maar gelukkig heeft de grote massa althans dîe historische kans
met gretigheid aangegrepen en omgezet in een wekenlang laaiende feest-
vreugde.
Maar heden, negen jaar later, nu wij voor de tiende maal de Bevrijding

moeten vieren, schijnt het getij geheel verlopen en meent men haar feestelijk
aanzien alleen te kunnen redden, door haar te koppelen aan een ander
nationaal festijn, het Oranjefeest, dat een traditie achter zich heeft, waar-
over men denken mag, wat men ;Vil, maar die in elk geval naar haar wezen
een andere is dan wat tot dusver onze grootste historische datum in de
Twintigste Eeuw is geweest.
Wij mogen het ons bij de verklaring van de devaluatie en degradatie der

5de Mei niet te gemakkelijk maken, noch naar de ene, noch naar de andere
kant. Wij moeten zeker de ongunst van het klimaat in het geding brengen,
maar dat is niet een allesbeslissende factor, getuige 1945. Wij erkennen het
bezwaar van de ongelijktijdigheid der feitelijke bevrijding in de verschil-
lende delen des lands, maar wij achten het niet doorslaggevend, zolang het
hart des lands in onze Hollandse steden klopt. Wij eerbiedigen diegenen,
die moeite hebben, na de herdenking van persoonlijk leed de dag daarop
feestklanken aan te heffen, zoals wij hen in 1945 eerbiedigden, maar ook
toen ,het feest niet afgelastten om de rouw van honderdduizenden. Al deze
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argumenten, en in de discussie in pers en parlement over deze 5de Mei
gevoerd, kwamen er nog heel wat meer te berde, hebben hun waarde, maar
zelfs cumulatief blijft die betrekkelijk. Zij kan in geen geval opwegen tegen
het gewicht van dat enorme feit van de redding van ons nationale volks-
bestaan uit een nood en gevaar, zoals ons volk in vele eeuwen nimmer
beschoren was geweest. Of is het soms niet waar, dat millioenen landgeno-
ten op het nippertje ontsnapt zijn aan de dood door honger of door een
onvoorstelbare watersnood; dat ons hele volk met deportatie en daarmee
tot uitwissing werd bedreigd;, dat wij het werkelijk die 5de Mei maar nèt
hebben gehaald? Of is misschien die hele mirakuleuze redding in andere
zin een illusie geweest, was die hele Bevrijding fictief, zoals de vrede een
fictie is gebleken en een desillusie tevens?
Daar zit misschien wat in. Maar laat ons ook hierin voorzichtig zijn en

nuchter blijven. Het is een klein kunstje, een romantisch beeld op te hangen
van de droom, die tallozen in 1945 zou hebben bezield en die in de afge-
lopen jaren rauw en harteloos zou zijn verstoord. Het is uitermate goed-
koop, alles te bekritiseren, wat in de afgelopen jaren aan materieel en gees-
telijk herstel van ons volk is tot stand gebracht en dan te zeggen, dat volk
en regering hun 'historische kansen' hebben verprutst. Dit nummer mag
geen uitlaatklep zijn voor rancuneuze kankeraars. Het wil ook niet een
bloemlezing zijn van hyper-idealistische wensdromen, alle als bloemen in
de knop gebroken. Het is een protest, maar niet alleen tegen anderen, ook
tegen ons eigen tekort. Het wil niet zozeer rekenschap vragen, dan wel
eerlijk rekenschap geven, hoe het zover gekomen is en waarom 1954 afwijkt
van wat 1945 meende te mogen hopen. Het is een voorlopige verantwoor-
ding, gebrekkig en onvolledig zoals het mensenwerk, waarop zij betrekking
heeft. Maar het is een verantwoording in vrijheid, onverschrokken en on-
vervaard, in de geest van die vrijheid, die uit het verzet geboren werd.

Wanneer men nu nog eens die pamfletten en programma's doorbladert,
waarmee wij elkaar in de jaren 1940-1945 opwarmden, is een der opvallen-
de kwaliteiten, hoe gematigd het merendeel daarvan geformuleerd was,
soms op het angstvallige af. Al spraken we dan van een 'wereld in barens-
nood', die een nieuwe samenleving scheppen zou, meer dan algemene con-
touren kreeg het beeld van die nieuwe wereld niet. Een manifest als dat
van Parool en Vrij Nederland, in April 1944 de wereld ingezonden, be-
vatte weinig meer dan enige algemene richtlijnen, nuttig maar weinig ter
zake voor de praktijk van na-de-oorlog. Meestal waren het compromissen,
vrucht van breedvoerige discussies in kringen van diverse pluimage, maar
bezield door een goed-Nederlands perfectionisme. Zij zouden de toets der
concrete werkelijkheid nauwelijks behoeven en zelden vermogen te door-
staan. Het is dan ook geen ramp, dat uit de Nederlandse illegaliteit geen
politieke partij is voortgekomen. De ervaringen, in andere landen daarmee
opgedaan, spreken dienaangaande duidelijke taal.
Zo zal men trouwens, wanneer men ooit tot een balans der na-oorlogs-

jaren zou willen komen, toch goed doen, de ontwikkeling in naburige lan-
den met soortgelijke verhoudingen goed in het oog te houden. Hetgeen dan
echter nog geen reden behoeft te zijn, zich al te zeer in 'Nederlandse won-
deren' te vermeien, laat staan zich in zelfgenoegzaamheid te verliezen.
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Zeker is er b.v. op sociaal en economisch gebied in ons land veel gedaan,
wat de verwachtingen der progressieve illegaliteit allerminst behoeft te
beschamen. Al het Elsevier-gekanker, alle belasting-gejammer en alle orde-
nings-sabotage hebben niet kunnen verhinderen, dat er na de oorlog een
tamelijk billijke verdeling van de nood en zware lasten werd betracht en
tevens met een behoorlijke vaart aan het noodzakelijk herstel werd ge-
werkt. Bij de grote massa heeft ondanks alle demagogie deze sociale politiek
stellig instemming gevonden. Er heeft in het algemeen na de oorlog in brede
kring een sterk sociaal besef geleefd. Men zou zich ingrijpender structurele
en eigendomshervormingen, in het eerste élan na de Bevrijding, hebben kun-
nen voorstellen; de ervaring hiermee in landen als Engeland en Frankrijk
hebben de betrekkelijkheid hiervan doen inzien. Er is hier te lande stellig
een ruim verbreid en diep grijpend inzicht in de moderne sociale proble-
matiek van de kleine man - de sociale kwestie bij uitstek van de Twintig-
ste Eeuw.
Wat men zich kan afvragen is, of men het ten onzent niet teveel zocht

en zoekt in de richting der sociale zekerheid, in die zin, dat elkeen van zijn
primaire levensvoorwaarden verzekerd is. Laat ons de waarde daarvan
vooral ook niet onderschatten en niet te lichtvaardig spreken van het
'materialisme' der arbeidende klassen. Niemand minder dan George Orwell,
de onheilsprofeet voor 1984, heeft het hierin voor de arbeiders opgenomen.
'Hoezeer hebben zij gelijk', schreef hij in een zijner posthuum verzamelde
opstellen, 'te beseffen, dat de maag komt voor de ziel, niet in de schaal
der waarden, maar in die van de tijd! Begrijp dat en de lange terreur, die
wij doormaken, wordt althans verstaanbaar. Alle overwegingen, die iemand
zouden kunnen doen wankelen, verdwijnen en men ziet enkel de strijd van
het gewone volk tegen de heren van het privaat bezit en hun gehuurde
leugenaars'. Maar bij alle respect voor zulke sociale maatregelen als kinder-
bijslag en ouderdomsvoorziening - vooral de laatste van onschatbare waar-
de - blijft de twijfel, of het hier niet te uitsluitend gaat om zorg voor het
naakte leven en niet om een rijker en schoner vorm van dat leven, meer om
zorg voor de veelheid aan levens dan om de ontplooiing van en kleurigheid
in die levens. Zeker is er aan de stimulering van het culturele leven na 1945,
vooral in de veelbelovende aera-Van der Leeuw, meer gedaan dan v66r
de oorlog en bij oneindig ongunstiger materiële voorwaarden. Maar als ons
volk en zijn vertegenwoordigers het geestelijk welzijn even dierbaar was
geweest als het materiële, zou dan een schandalige toestand als bij het
Lager Onderwijs ooit hebben kunnen ontstaan?
En ligt in die onderschatting van de geestelijke levens-intensiteit en de

geestelijke bloei en rijkdom van ons volk niet mede een der verklaringen
voor het gestuntel, dat van officiële zijde is betracht jegens zulk een natio-
naal geestelijk goed als de traditie der Bevrijdingsfeesten? Want het gaat
er ons niet om, dat de regering, landelijk of gemeentelijk, de feestvreugde
zou organiseren; zulke verordineerde festiviteiten passen meer in de totali-
taire sfeer, waaraan wij ons ontworstelden en waartegen nog altijd waak-
zaamheid geboden blijft. In hemelsnaam geen Neurenbergiana. Maar de
organen der gemeenschap hebben een ruimere taak, dan het vrijgeven aan
scholen, het uitsteken van vlaggen, het opvullen van radio-programma's
met nationale cantates en het houden van dorre herdenkingsplechtigheden

31 H. Salomonson dir. AN ET A t 7 October 1942



voor keurig geselecteerde gezelschappen in deftige ridderzalen.
Waar het volk zelf ontbreekt, is ook geen volksfeest. Het wordt tijd, dat

men in Nederland beseft, van hoeveel cultureel-vormende waarde een goed
volksfeest kan zijn. Dat is niet in de trant van de vroegere Oranje-lol, met
papiertoeters, palingstalletjes, auto-scooters, schiettenten en andere herrie-
schoppers, maar dat is wel met openbare dansfestijnen, gecostumeerde op-
tochten en heel de stijlvolle jolijt, waartoe andere volken, zoals het Franse
op de Veertiende Juli, en het 'Nederlandse in de Bevrijdingsroes van 1945
in staat bleken. Het is waarlijk niet teveel gevraagd, wanneer de gemeen-
schapsorganen niet die feesten zelf, maar de materiële voorwaarden daartoe
scheppen. Alle bezwaren van overpuriteinse hart- en nierenproevers of ver-
aesthetiseerde fijnproevers ten spijt, kan het hierbij gaan om een stuk
Nederlandse volks cultuur van de eerste rang.

Het is verontrustend, dat ons Nederlandse volk al niet meer in staat is
gebleken, de tiende viering van zijn Bevrijding in eensgezindheid te vieren.
Er zit iets tragisch in, dat de verantwoordelijkheid hiervoor mede toevalt
aan het beleid van een regeringsleider, die in het verzet wist v66r te gaan.
Het werkt revolterend, dat deze débacle werd bezegeld door een parlement,
dat op een beslissend moment tekort schoot in zijn taak, uiting en gestalte
te geven aan wat er aan waarachtig leven in het volk aanwezig is.

Op gevaar af, van overdrijving te worden verdacht, wagen wij de varia-
tie op het gezegde van Talleyrand: het om hals brengen van de 5de Mei
in de Kamerzitting van 3 Februari 1954 was erger dan een misdaad, het
was een blunder. Wij zouden zelfs zover willen gaan, er een waarschuwend
teken in te willen zien aangaande de gezondheid van onze parlementaire
democratie anno 1954. Wie zich de kwalen en kwetsbaarheid der demo-
cratische instellingen in de jaren tussen de beide wereldoorlogen herinnert
en wie ervan doordrongen is, hoe weinig deze crisis der democratie in
wezen na 1945 overwonnen is, zal het gevaar beseffen, dat een falen van
de parlementaire praktijk voor de toekomst van onze vrijheid inhoudt.

Wij mogen aannemen, dat zij, die een afzonderlijk debat over de 5de Mei
hebben doorgezet of aangegrepen, daarbij gedreven werden door de hoop,
die 5de Mei een laatste kans te geven. Maar er was minder dan een jaar
tevoren reeds een soortgelijk debat geweest, dat reeds toen generlei uitzicht
had geboden. Er moesten dan ook, bij gelijkgebleven samenstelling van
regering en parlement wel bijzonder nieuwe elementen aanwezig zijn, om
de proef opnieuw te wagen en daarbij alles op één kaart te zetten. Welnu,
verloop en uitslag van het Kamerdebat van 3 Februari hebben bewezen, dat
die nieuwe elementen, voorzover regering en parlement betreft, er niet
waren, tenzij in ongunstige zin. En voorzover zij in het volk aanwezig
waren, kwamen zij bij geen van beiden behoorlijk tot hun recht. Pers en
publiciteit van zeer uiteenlopende richtingen, protesten uit alle mogelijke
lagen en kringen van ons volk, hadden doen blijken, dat er groot verzet
was tegen de liquidatie van de 5de Mei. Wij vonden daarvan in de verto-
gen van de afgevaardigden, met uitzondering van de communist, al te
weinig weerklank. Het spijt ons, dat dit ook voor de minister-president
geldt. Was het niet mogelijk geweest, de bekering van enkele der regerings-
adviseurs, die op hun schreden waren teruggekomen en dit wellicht niet
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altijd even elegant hadden gedaan, vruchtbaarder te maken voor een zaak,
die dr Drees stellig evenzeer ter harte gaat? Had hij met name ook de
thans vrijwel eenstemmige positieve opvatting van de voormalige verzets-
beweging en van de Nederlandse jeugdgemeenschap onvermeld mogen
laten? En steekt er niet enige waarheid in het verwijt van de heer Welter,
dat er in deze zaak van regeringszijde meer leiding en initiatief had kunnen
uitgaan? Niemand heeft duidelijker dan de, bij alle hedendaagse verguizing,
onvergetelijke Roosevelt bewezen, hoe een democratisch leiderschap moet
durven v66rgaan en niet schoorvoetend achter de volkswil aan moet komen.
Wat de Kamerleden te zien gaven, kan men moeilijk anders noemen dan

een bedenkelijk beeld van politiek onvermogen. Wat te denken van een
redevoering als die van deK.V.P.-woordvoerder Koersen, die met de ont-
roering van de oud-verzetsman een der beste pleidooien voor een afzon-
derlijke feestdag hield en die besloot met een lamentabel non possumus.
Om van de absurde suggestie, door de heer Scheps terecht belachelijk ge-
maakt, van een wonderbaarlijke herleving van de 5de Mei in 1975 verder
maar te zwijgen. Welk een vurige haast van de A.R.-man Bruins Slot om
terug te keren tot de voor-oorlogse traditie van een tot monopolie verheven
nationale feestdag in het teken van God, Nederland en Oranje. Gelukkig
was de oude Gerbrandy er nog om de hoofdredacteur van het legale dag-
blad Trouw, dat in zijn illegale verschijningsperiode zulke progressieve
artikelen produceerde, in de kou te zetten. Zo zouden wij voort kunnen
gaan. Een enkel woord nog, maar dan met breder strekking, over de com-
munisten, voor wie het debat een dankbaar terrein voor demagogie bood.
Wij zouden hun die van harte gunnen, wanneer de onoprechtheid er niet al
te duidelijk bovenop lag.
Het is met de communisten nog altijd het oude liedje. Wij herinneren ons,

hoe wij in de oorlog, in het eerste nummer van de Internationale Infor-
matie-Bladen van Vrij Nederland, Januari 1944, een artikel uit een Engels
blad afdrukten, waarin op bijzonder verhelderende wijze werd uiteengezet,
waarom de Engelse Labourparty, ondanks de populariteit, waarin de
Sowjet-Unie zich toen bij de Engelse arbeiders verheugen mocht, de aan-
sluiting der Communistische partij afwees. Dat was vanwege de 'onzinde-
lijke' methodes, die deze partij hardnekkig tegenover tegenstanders, maar
vooral jegens medestanders en sympathiserenden bleef gebruiken. Het waren
methodes van onoprechtheid jegens en misbruik van mensen, van 'the
tongue in the cheek', of, in plat-Nederlands, van de pruim-achter-de-kie-
zen. Wij hebben, ondanks deze waarschuwing, in die oorlogsjaren, waar
nodig, contact en samenwerking met communisten niet geschuwd en zijn
daarbij, bij ons weten, in onze goede trouw nimmer beschaamd. Ook na de
bevrijding waren er hoopgevende symptomen van een vernieuwing van het
Nederlandse communisme in hoofd en leden. Maar al spoedig was ook
deze vernieuwing voorbij en verviel de C.P.N. weer in haar voor-oorlogse
slaafsheid aan de Moskouse parolen. De wijze, waarop integere figuren
werden uitgestoten of tot vernedering werden gedwongen, benam ons de
laatste illusies, ook aangaande mogelijke zwenkingen in de toekomst. Het
is dan ook onmogelijk, bij alle waardering voor het communistisch verzets-
werk in de oorlogsjaren, op dit moment met het georganiseerde communis-
me in een soort eenheidsfront voor de Sde Mei te treden.
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Ter vermijding van alle misverstand voegen wij hier nog aan toe, dat die
protesten, waaraan allerlei bezwaren tegen Amerika of tegen de E.D.G.-
politiek worden gekoppeld, op ons een onzuivere indruk maken, of zij nu
van de heer Gortzak of van al of niet met hem sympathiserende intellec-
tuelen komen. Allereerst achten wij in dit opzicht de persoon en gezindheid
van de minister-president boven elke verdenking verheven. Maar boven-
dien heeft voor ons alle critiek op Amerikaanse verschijnselen slechts waar-
de, wanneer zij van mensen komt, die tegenover misstanden aan Russische
en aanverwante zijde evenmin een blad voor de mond nemen. Ook in dit
opzicht ontmoet men maar al te vaak een houding van de 'tongue in the
cheek' of staat men tegenover kritiek op de Sowjet-praktijken met de mond
vol tanden.
Wanneer men zich in deze verdeelde wereld tot een keuze voor de ene

of andere richting genoopt gevoelt, laat men dan in elk geval pogen vast
te houden aan een norm, die deze verdeeldheid te boven gaat. Alleen zulk
een 'kritische solidariteit' is de mens waardig en in de samenleving vrucht-
baar. Vruchtbaarder dan een blinde overgave aan illusies, maar ook aan
haat en rancunes. Een andere vraag is, of men tegenover het communisme,
nationaal en internationaal, altijd de meest vruchtbare houding heeft aan-
genomen. Zoals men wel door de demonie, die in een toespitsing der
wereld verhoudingen ligt opgesloten, gedwongen is, altijd weer opnieuw elk
verantwoord middel tot een vorm van vreedzaam samenleven in deze
wereld aan te grijpen, zo zal men ook elke mogelijkheid moeten benutten
om het nog altijd te hoge percentage van het Nederlandse volk, dat tegen
het communisme aanleunt, in de natie te reïntegreren. Of daartoe de meest
geëigende methode is, deze groep als zondebok te isoleren en dood te druk-
ken, lijkt uiterst problematiek. Er is een anti-communisme door dik en
dun, dat de neiging heeft, de eigen politiek in negatieve zin af te stemmen
op die der communisten. Al wat van die zijde komt, is dan reeds bij voor-
baat gedoodverfd. Al kunnen wij veel onderschrijven van wat de heer
Scheps de communisten in de Tweede Kamer tegemoet voerde, iets van
een al te grote gretigheid, met dit element af te rekenen, was onmiskenbaar
aanwezig. Laat men dit anti-communisten-complex toch liever het mono-
polie laten van die KV.P.-Ieiders en Linie-redacteuren, die zich daartoe
des te meer aangetrokken voelen, naarmate zij in mentaliteit en methodes
het niveau van het Stalinisme dichter naderen. Voor de Partij van de Arbeid
bestaat een, in de historie gewortelde, diepere verantwoordelijkheid jegens
een volksdeel, dat mede door het socialisme tot een politieke mondigheid is
gekomen, waarvoor het niet in alle geledingen volkomen rijp is gebleken.

Wie menen mocht, dat hier te veel eer en aandacht aan een deel-aspect van
de politieke malaise in ons land geschonken wordt, bedenke, dat de Tweede
Kamer in de afwijzing van de communistische motie op die 3de Februari
een eensgezindheid wist te bereiken, die in positieve zin onmogelijk bleek.
De heer Scheps wilde vermijden, het lot van de nationale feestdag aan een
positieve motie zijnerzijds te verbinden. Men kan erover van mening ver-
schillen, of zulk een motie bij voorbaat verworpen zou zijn: de Volks-
krant b.v. beweerde de volgende dag dat een meerderheid voorkeur voor
twee nationale dagen had. Inderdaad kan men geen nationaal feest met één
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of twee stemmen meerderheid forceren. Maar of daarom geen enkele uit-
spraak mogelijk was? In Engeland zijn vitale hervormingen met één stem
meerderheid doorgevoerd. In Frankrijk heeft men koningen ter dood ge-
bracht en republieken ingesteld met dezelfde minimale meerderheid. Men
had minstens een poging kunnen wagen, de instandhouding der 5de Mei
door een uitspraak dusdanig aan te moedigen, dat de situatie in het land
niet werd verergerd, ja wanhopig werd gemaakt. Bovendien zou zulk een
uitspraak tot een duidelijker kleurbekennen, ook naar buiten, hebben ge-
noopt dan waartoe de heer Scheps de katholieke afgevaardigden thans heeft
kunnen dwingen. Was hier de traditionele afpoeiering der communisten
niet al te goedkoop? Tegenover hen weten de 'constructieve groepen' in de
Kamer, om in het jargon van prof. Romme te spreken, immers altijd wel
hun eensgezindheid te bewijzen. Jammer, dat die eensgezindheid hier zo
louter negatief, om niet te zeggen, destructief was!
Dit brengt ons op een ander aspect in wat wij gelukkig nog slechts een

latente politieke malaise mogen noemen. Dat is de vrees, politieke tegen-
stellingen al te openlijk aan de dag te laten treden en die liever achter de
schermen of buiten de parlementaire arena uit te vechten. Hier ligt mis-
schien een erfenis uit de bezettingstijd, toen alle politiek noodgedwongen
binnenskamers bedreven moest worden. Maar hier ligt tevens het gevaar
van versluiering en vertroebeling van reële en gezonde tegenstellingen achter
een scherm van een valse eensgezindheid.

In de oorlog, toen wij een diepere eenheid, de erkenning van de mede-
mens in nood en gevaar, het wederzijds respect in het aangezicht van leed
en dood, mochten ervaren, hebben wij in V rij Nederland reeds vroeg ge-
waarschuwd tegen een valse eenheid, die de gezonde verschillen zou willen
uitwissen. Politieke meningsverschillen, werd toen geschreven, kunnen een
teken van gezondheid en levenskracht der natie zijn, mits men de grote
dingen werkelijk groot en de kleine werkelijk klein kan zien. En aangezien
de toekomst radicale en drastis,:he oplossingen zou eisen, waren diepgaande
tegenstellingen te voorzien. Daarin was geen plaats voor een kunstmatig
eenheidsstreven, dat hoogstens een program voor de middelmaat, een vaag
Christendom, een gecastreerd socialisme etc. zou kunnen opleveren. Daarin
zou ook geen plaats zijn voor de politieke specialist, die omdat hij het ver-
band met andere, ruimere levenssferen mist, in wezen een culturele barbaar
is. De verschillende politieke opvattingen zijn op het nationale leven ge-
spannen als snaren op een boog; indien dit leven gezond is, zal het een
zuivere weerklank geven. Eenheid als program te proclameren heeft geen
zin: hoogstens mogen wij het wonder ervan eens ervaren.
Ons ontbreekt de ruimte, de politieke ontwikkeling in het na-oorlogse

Nederland hier aan deze beginselen van een gezonde democratische eenheid
in verscheidenheid te toetsen. Maar wel menen wij telkens en telkens op-
nieuw symptomen te hebben opgemerkt van een angst het met de democra-
tie in al haar consequenties te wagen. Vanaf het langdurig uitstellen der
algemene verkiezingen, via het wanhopig, in juridische en formele haar-
kloverijen verdoolde, Indonesische vraagstuk tot het, nimmer in al zijn
consequenties open en bloot aan het Nederlandse volk voorgelegde pro-
bleem der Europese eenheid toe heeft men een zekere schroom moeten
constateren, dit volk in zijn verscheidenheid en soms tragische verscheurd-
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heid in volledig vertrouwen te nemen of liever tot een maximale, actieve
deelneming aan het politieke leven te stimuleren. Dit leven maakt de indruk
soms bedenkelijk in onze natie weg te kwijnen. Het is alsof de centrale
organen zich van het grote volkslichaam distanciëren. Er is een te gering
direct contact en medeleven van de volksmassa met de plaatsen, waar de
grote levensvragen van het volk worden beslist. Er is op die plaatsen een
vlucht in over-gespecialiseerde deskundigheid en daarmee een gevaar van
onverantwoordelijk managerialisme. Zelfs de verkiezingen vermogen nau-
welijks intens te boeien en de regeringsvorming voltrekt zich in een maan-
denlange politieke koehandel en touwtrekkerij binnenskamers. Nogmaals,
deze vage, algemene diagnose is onjuist en onbillijk. Ook prijzen wij ons
gelukkig, wanneer wij de verhoudingen hier vergelijken met die in Frank-
rijk of Italië, om van de nog altijd niet afnemende hysterie in Amerika en
de .~ruwelijke onzekerheden achter het Ijzeren Gordijn maar geheel te
zWIJgen.
In een soort praeludium op zijn In de Schaduwen van Morgen heeft

Huizinga, als qualité d'un défaut van de Nederlandse geestesaard aange-
merkt onze geringe vatbaarheid voor politieke illusie en rhetoriek. Kan dat
in een periode van allerlei ongezond extremisme een heilzame eigenschap
zijn, in de restauratieve sfeer van het hedendaagse Nederland, waarin de
drang tot herstel die tot vernieuwing reeds lang, ook in politicis, overvleu-
geld heeft, houdt zij ons haar negatieve keerzijde voor, die dezelfde Huizin-
ga als politieke onverschilligheid en afzijdigheid aanduidde. In zulk een
faze van verminderde nationale levenskracht is het meer dan ooit zaak, zich
zonder vals pathos en holle rhetoriek te wenden tot de tijden en momenten,
waarin de natie haar diepste ervaringen opdeed, in leed en vreugde.
Daarom is het zo noodlottig, dat het Nederlandse volk met inbegrip van

zijn staatkundige leiders en vertegenwoordigers, de kracht mist, zijn groot-
ste historische momenten stijlvol niet alleen te herdenken, maar ook te vie-
ren. Deze a.s. 5de Mei zal, naar wij vrezen, voornamelijk worden gevierd in
de binnenkamer en. Als in 1813 zal daar de geestdrift gloeien, ja smeulen.
Maar 1945, wij weten het diep in ons met onuitroeibare zekerheid, was geen
1813: goddank. En daarom vertrouwen wij, met even grote stelligheid, dat
het feest van de 5de Mei eenmaal weer naar buiten zal slaan, zoals het hier
en daar in ons land gelukkig reeds hoe langer hoe meer neiging vertoont.
Dan, als het thans smeulende vreugdevuur in alle hoeken zal oplaaien, zal
het wonder, dat in de tijd van onderdrukking en verzet zich slechts aan
weinigen openbaarde, zich kunnen voordoen aan die velen, voor wie ge-
meenschap slechts een holle fraze is. Dan zal ons volk in ware vrijheid en
ware eenheid herboren kunnen worden. Dat is het doel van alle protest,
alle verzet en alle strijd inzake de 5de Mei.
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YGE FOPPEMA

NABETRACHTING

Wij hebben de harde slagen
en de bittere nood gevoeld,
wij hebben het lot gedragen
en leed heeft ons omgewoeld,
wij hebben gezwoegd als slaven
en de dwingelandij getart,
wij hebben de makkers begraven -
hun asse klopte op ons hart.

Wij hebben een schemer zien gloren
aan een horizon van pijn
en wij hebben elkander gezworen
dat nu alles anders ging zijn,
want na de storm kwam de haven
en de nacht werd al minder zwart:
de vrijheid scheen over de graven
van wie leefden in ons hart.

Op de velden en aan de stromen
liggen onze doden gebed,
en wij hebben onze dromen
in hun graven bijgezet.
Zij rusten die alles gaven,
maar het leven is zo verward -
Er is vrede om hun graven,
maar onvrede in ons hart.

Wij zeiden: het uur der bevrijding
vergeten wij nimmermeer,
maar de vrijheid verloor haar wijding
en wij gedenken niet meer,
want zieners zijn witte raven
en zalig is hij die volhardt -
Laat de doden hun doden begraven,
wij begraven ons hart.

W.j.Kraan gemeentearbeider t 19 NO'l"ember 1942



JAC. DEN HAAN

MONSIEUR EMILE

Zo noemde ik hem in de eerste plaats omdat het zo bij zijn liefde voor
Frankrijk paste en ten tweede omdat ik niet tot zijn intieme vrienden be-
hoorde en hij inderdaad een meneer wàs. En een meneer is iets zeer zeld-
zaams tegenwoordig. Ik bedoel daar namelijk niet de afdeling zijen hemd
mee en ook niet de afdeling slee met palfrenier. Wat ik er wel mee be-
doel. ... , ja .... ze zijn eigenlijk zo moeilijk te beschrijven als een uitge-
storven diersoort. Het verschijnsel hangt, zou ik aarzelend willen zeggen,
ook wel samen met manieren. Maar dan manieren, die nog meer ingeboren,
dan wel aangeboren zijn, als ik me subtiel genoeg uitdruk. Ze zijn dan als
het ware een functie geworden, zo natuurlijk als bijvoorbeeld het adem-
halen. Ze zijn dan een onscheidbaar deel van de hele levensinhoud, van de
levenshouding en ze wijzen, dunkt me, onfeilbaar aan, wat men doen moet
en onfeilbaarder trouwens wat men niet doen moet. Dat was voor monsieur
Emile in de oorlog wel gemakkelijk. Hij deed dan ook wat hij doen moest
en wat hij later niet deed was gratie vragen. En toch kon zelfs een buiten-
staander als ik zien, dat de weg naar gratie voor hem, door bepaalde rela-
ties, zo duidelijk was uitgestippeld.

Op Zaterdagochtend hadden we gewoonlijk ons bibliofiel gesprek. Hij
liep dan meestal ook even bij zijn boekbinder aan en tevoren liet hij me
dan zijn werkaanwijzing voor die binder zien, soms wel een paar bladzijden
uitvoerige instructies: z6 moest het schutblad zijn en zo wilde hij de kop
van het boek hebben en zo zou de rug er uit gaan zien, marokijn met zoveel
ribben .. Hij was in die tijd heel diep in Villon en hij probeerde de gehei-
men te doorgronden van het Provençaals en hij sprak met mij over de ver-
schillende verdiensten van de Villonstudies van Auguste Longnon en Marcel
Schwob. We leenden over en weer, toen er niets meer uit het buitenland
doordrong, en een enkele keer zetten we het gesprek wel eens 's avonds
op zijn kamer voort - hij woonde toen ook in Haren. Voor de eerste keer
in mijn leven heb ik daar de luxe-editie - getekend en wel - in mijn handen
gehad van Holbrook jackson, The Anatomy of Bibliomania, in heel leer
gebonden. Monsieur Emile was toen, meen ik, al aan zijn derde bibliotheek
bezig. Fraaie edities van de Nederlandse dichters van deze eeuw uit een
vorige collectie van hem kan men aantreffen in de Universiteitsbibliotheek
van Groningen, die hij ermee bedacht heeft.

Op zulke Zaterdagochtenden vertelde ik hem ook het wereldnieuws. Dat
was in het begin van de oorlog. Hij las geen kranten meer, misschien mede
vanwege zijn examen, dat hij, toen hij er eenmaal voor ging zitten, cum
laude deed. Dat las ik tenminste in de krant, evenals zijn volle naam, die
ik heel lang niet geweten heb. Toen ik die eenmaal wist, hield ik hem ook
op de hoogte van de familieberichten: 'Uw tante Sophie is van de week
verscheiden, weet U 't al?' Hij zei me toen, met een tikkeltje spot omdat
ik zo goed 'bij' was: 'Nee z6 nee .... dat wist ik niet. Ach jé ....
die oude tante Sophie wel. wel!'

Later heb ik gemerkt, dat er hier en daar wat verzen van hem zijn gepu-
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bliceerd. In Helikon 1931, 1932 en in Groot Nederland van 1937 heb ik
die spaarzame gedichten opgespoord; het luchtige, Franse vers voor
Daphné, de Zeven verzen voor mijn broer Paul, een epitaaf van Gérard de
Nerval. Het is geen grote dichtkunst; het is een beginnend tasten, vooral
in de latere verzen ziet men de schaduw van Valéry; een zoeken naar
vorm in zijn rijmloze vers, dat nog stroef is.
Op een Zaterdagochtend, toen hij uit Groningen wegging, heeft hij mij

een boekje ten geschenke gegeven. Het is een uitgaaf je, dat hij zelf ver-
zorgd heeft. Een Swinburne, Dolores, gezet uit een sierlijke cursief en voor-
zien van voorname, sobere illustraties van John Buckland Wright. Achter-
in staat: 'From a friend of the illustrator and printer', als enige aanwijzing;
daarboven een tekening met de drie raven, die naar ik meen, in het wapen
van monsieur Emile voorkomen. Dezelfde binder, die zijn boeken verzorg-
de, heeft later deze Swinburne voor mij gebonden, in halfleer, met het
vereiste aantal ribben naar ik hoop.
Monsieur Emile is daarna min of meer uit mijn gezichtskring verdwenen.

Hij heeft een tijdje in Deventer gewoond, de geneugten van die oude stad
en de oude gelagkamer, waar hij placht te eten, heeft hij me nog eens be-
schreven; daarna is hij, meen ik, naar Leiden gegaan. Toen heb ik gehoord,
dat hij gearresteerd was en hielden alle berichten op.
Ik heb me dikwijls afgevraagd, wat hij in die laatste maanden gelezen

heeft. Wat hij die laatste avond gelezen heeft. Zijn Religio Medici van Sir
Thomas Browne, waaraan hij gehecht was? Montaigne, die het niet wist en
in wie hij daarom geloofde? Of toch nog weer in Villon .... 'De telz or-
dures te reculles .... '?
Ik weet het niet.
Onlangs heb ik de Dolores er nog eens op nagezien. Het sierlijke boek,

in halfleer en met de ribben. Achterin is een bericht geplakt uit een krant.
Uit een krant, die hij niet meer wilde lezen en waar hij nu zelf in staat.
Een krant van 30 Juli 1943, met het korte, stompzinnige bericht: 'De
Dienststelle van den \'Çehrmachtsbefehlshaber in Nederland maakt bekend
.... wegens begunstiging van den vijand .... door een krijgsraad ter dood
veroordeeld. . .. het vonnis is met den kogel voltrokken .... '
Als hij Zaterdag weer langs komt, zal ik hem al het nieuws moeten ver-

tellen en hem moeten uitleggen van de snipperdag. Dan zal hij zeggen, met
dat tikkeltje spot om het feit, dat ik zo 'bij' ben: 'Snipperdag .... wel,
wel! Snipperdag. . . . schipperdag. . . . wat een áárdig idee! Alleen. . . . eh
.... ik hoop maar, dat men het niet erg vindt, dat ik liever maar niet
meedoe .... '
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C. VERMEER

SINT ELMSVUUR DER BEVRIJDING

De zeilen v.ln het woord
staan hoog en trillend gespannen
rillend op de ritsling
van een aanwaaiend geheim
dat om de voelsprieten der masten
zijn nerveus dwalend Sint Elmsvuur danst;
uit de afgronden van de nacht
klimt het mysterie
van een warm levende wind,
adem van vuur
dat in de kloven der duisternis
verterend zijn oordeel brandt,
een verbrijzIend gericht
waar het bliksmend symbool
aan het woord ontspringt
in een baaierd van verwoesting
die door U gebouwd wordt
tot een ruisende tempel van aanbidding.

Het schip van het woord vaart wild
over het kolkend water van de nacht;
ik lig opgejaagd
als een dier aan zijn hart
en luister, luister, luister;
het brandt aan alle kant
en er is geen hand
die vermag te redden;
laaiend waait zijn fantoom
over het zwarte water
en er is geen ander behoud
dan dat Gij het zult kennen.

Sinds de nacht waarin Gij mij
redde uit de vlammen
heeft de greep van uw hand
zich in mijn lichaam gebeten
als de klauw van een roofdier
waaraan ik niet meer ontkom;
sinds die nacht van gericht
zijt Gij dit gebleven:
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Sinaï van vuur
waarop ik immer weer stuit
en waarheen ik immer word getrokken
door een altijd kwellend heimwee
om bij U te zijn
en uw greep in mijn vlees
als de pijn te herkennen
van uw aanwezigheid.

Een losgeslagen zeil,
wappert mijn woord
als een vlag der bevrijding
vlammend uit de vensters van het symbool
waarin het U ontmoet;
waaiend uit de huizen
wappert een vuur van verschrikking
in vonken van bloed en dood
een wild stuivende confetti
van vlaggen uit het feestgejoel
dat met de slagen op de kop-van-jut
zijn glorie viert
in het geknetter van schoten
gericht op het zelf.

Want het schip van het woord
vaart door het gericht van uw redding
met het Sint Elmsvuur aan zijn top
dansend het lied der bevrijding
in de verborgenheid van uw vrede
die de warm levende adem
van uw geheim is.

N. J. Gertenbach drukker t 5 Februari 1943



C. RIJNSDORP

V R IJ HEI D, W A ART 0 E ?

Voortgezette viering van de bevrijdingsdag heeft me altijd toegeschenen eis
van Christelijke staatkunde te zijn, evengoed als van Christelijke levens-
practijk. De Bijbel staat vol van vermaningen als 'vergeet niet', 'houdt in
gedachtenis' en dat geldt evenzeer van het volksleven. Niet in de overslib-
bing en overstuiving door de tijd, maar in het vergeten ligt schuld. Wel is
er natuurlijk een wisselwerking nodig tussen het herinnerd worden en het
zich herinneren, tussen staatkunde en levenspractijk. Voor de publieke
viering van de vijfde Mei is onmisbaar het levend blijven van de gedachte,
die alleen aan die herdenkingsdag zin en inhoud kan geven.
Natuurlijk moet de dodenherdenking voorop blijven gaan. Niet alleen

omdat zij, die de zwaarste offers brachten, op die ereplaats recht hebben,
niet alleen voorts omdat hier alle tegenstellingen zwijgen, maar vooral om-
dat wonderlijkerwijs pas de smart om het onschuldig vergoten bloed, eigen-
lijk meer nog dan het heldhaftig gebrachte offer, de diepere lagen van de
ziel vermag te beroeren en te doen spreken. Zo ontspringen de bronnen
van het leven altijd weer aan de grenzen van de dood. Maar indien de
overlevenden van de overstromingsramp tot een nieuwe taak zijn geroepen,
hoeveel te meer moeten de lessen van bezetting en bevrijding paraat in het
bewustzijn blijven. Daarom kan niet met een dodenherdenking worden vol-
staan.
Hoe overigens deze practische zaak van eminent belang nu of in de

toekomst moge worden geregeld, of verknoeid, of 'geregeld', er blijft alle
aanleiding zich rekenschap te geven, ieder in de kring die hij het best kent,
van mogelijke gevaren van vervlakking der bevrijdingsgedachte. Behalve
schuld in het algemeen, kan er in dit opzicht immers een speciale schuld
zijn, een schuld die uit het eigen karakter van de volksgroep, waartoe de
onderzoeker behoort, volgt, althans ermee verband houdt! En omdat ik
het best bekend ben met de Protestants-Christelijke kringen wil ik mijn
- uiteraard summier - onderzoek tOt die volksgroep beperken. Misschien
hebben mijn opmerkingen tot gevolg, dat ook andere groepen zichzelf zwij-
gend of overluid op deze punten onderzoeken. In ieder geval is het een
eleganter gebaar de hand in eigen boezem te steken dan in die van een
ander. En ik kan dat te gereder doen, omdat wel niemand betwist, dat
Protestants-Christelijk Nederland in het verzet een behoorlijk aandeel heeft
gehad.

Mij zijn niet bekend eigenlijk gezegde 'feiten, die verhinderd hebben, dat de
beloften, die wij onszelf en elkaar tijdens de oorlog hebben gedaan, niet
werden nagekomen', althans indien onder feiten alleen maar gebeurtenissen
mogen worden verstaan. Gebeurtenissen bewijzen zelden ondubbelzinnig
de gezindheid, die men er achter vermoedt en waarop het hier toch aan-
komt. Men kan ze anders uitleggen. Men kan er andere gebeurtenissen
tegenover stellen. Voorts kan ook het ontbreken van feiten zeer welsprekend
zijn. Een requisitoir opstellen van dusgenaamd feitenmateriaal kan ik niet.
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Wel heb ik belangstelling voor, en misschien enige kijk op, de geestelijke
ligging àchter de feiten, op de psychologische geaardheid van de volks-
groep, waartoe ik in eerste instantie behoor. Die geaardheid is 66k een feit,
een feitelijke situatie, die tot vele kleine feiten in de zin van gebeurtenissen
aanleiding geeft.
Hebben wij onszelf en elkaar tijdens de oorlog beloften gedaan? Ik

geloof, dat dat onder meer ook een leeftijdskwestie is geweest. Persoonlijk
ben ik me sterk bewust geweest van het illusoir karakter van veel ver-
wachtingen met betrekking tot de tijd van na de oorlog. Beschamend is het
te zien hoezeer in tijden van grote beproeving allerlei illusies iich van alle
harten meester maken. De arbeidersklasse, die in haar nood een halve eeuw
geleden het socialisme als een nieuw geloof aangreep, waande een heilstaat
in een nabije toekomst bereikbaar. In de eerste wereldoorlog konden dui-
zenden soldaten alleen tot het einde toe volhouden en dat einde onder de
ogen zien krachtens de verwachting, ja de afspraak!, dat dit de laatste krijg
zou zijn. En lagen de illusies, die zich in de donkere jaren aan ons opdron-
gen, niet op eenzelfde vlak - als verschijnsel bedoel ik - als de hardnekkige
dagdromen van vette maaltijden? Idealisten noch gelovigen waren van illu-
sie vrij. Hoe beschamend is dit. \'V'"aarbleef de eenvoudigste menskunde,
waar bleef bij de ontwikkelden de kennis van de geschiedenis? Leefde de
gelovige Christen wel geheel uit zijn kennis van de verdorvenheid der men-
selijke natuur en van het Bijbels adagium: 'zij hebben allen (Duitsers,
Geallieerden, Joden en Japanners) gezondigd en derven de heerlijkheid
Gods'? Of uit het psalmwoord: 'Vertrouwt niet op edelen, op een mensen-
kind, bij wie geen heil is'? Ideaal en geloof waren te zeer van àl te mense-
lijke illusiën doorspeeld - en uiteraard het meest bij hen die op de moeilijk-
ste posten stonden -, dan dat de werkelijkheid van na de oorlog niet bitter
moest teleurstellen.
Wat zich wreekt is altijd de illusie, nooit het geloof. Van de bevrijding

uit de worgende greep der bezetting een nationale wedergeboorte te ver-
wachten, was een illusie. Zolang de strijd gemeenschappelijk tegen de bezet-
ter ging, kon de illusie levend blijven van een volkseenheid, die er in die
zin niet was. En toen (ik herinner aan het onderscheid, dat Nietzsche
ergens maakt tussen 'Freiheit von' en 'Freiheit zu') de vrijheid vàn de
Duitsers bereikt was, moest de illusie vroeger of later breken op het pro-
bleem van de 'Freiheit zu', het doel der vrijheid, die uit de opvatting van
haar wezen volgt.
Overigens moet ik eerlijkheidshalve zeggen, dat ik, met mijn beperkte

ervaring, onder mijn geestverwanten tijdens de oorlog weinig mensen heb
ontmoet, bij wie de illusies overheersten. Wie bij de Bijbel leeft en de voor-
spellingen, daarin gedaan, over de toekomst van het menselijk geslacht en
de gang der historie, kent, kweekt een instinctieve reserve tegen al te roos-
kleurige toekomstverwachtingen. Voor ons was de bevrijding de eindelijke
gelegenheid weer aan 't werk te gaan, ons weer naar eigen aard en roeping
te gaan ontplooien, om zo mogelijk de continuïteit te herstellen van wat
wij v66r Mei 1940 als goed en nastrevenswaardig hadden leren kennen.
Waar die mogelijkheid ontbrak en de vrijkomende energie werd afgedamd,
ontstond emigratiedrang, niet in het minst bij de jongeren natuurlijk.
Voor de eenvoudigste jongen, die Duitsland, Engeland, Indië of welk
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land ook tijdens of na de oorlog heeft leren kennen, is de wereld klein
geworden. Indien wij als Nederlandse natie na de bevrijding dan al niet
herboren bleken, zeker is, dat wij allen, van welke richting we ook zijn,
een veel betere kijk hebben gekregen op de plaats van Nederland in de
wereld en in het geheel van de Westeuropese naties. Ik geloof, dat dit een
van de eerste voorwaarden is om een goed Nederlander te worden en dat
aan die voorwaarde op een behoorlijke schaal is voldaan. Het was immers
al zo, dat de Nederlandse kunstenaar, de Nederlandse intellectueel zich pas
als zodanig rijp voelde, indien hij deel had aan de Westeuropese cultuur.
Eerst in het gezelschap der naties komt de aparte waarde en betekenis van
de nationaliteiten tot haar recht. Al is de conclusie van H. Daalder in zijn
doorwrocht artikel Nederland en de wereld: 1940-1950 in het Tijdschrift
voor Geschiedenis (66e jaargang, afl. 2, blz. 170 e.v.), nl. 'dat tenslotte de
plaats van Nederland in de wereld niet door Nederland, maar door de
wereld bepaald wordt' naar mijn gevoel te kras, er spreekt een ontnuchter-
de wijsheid uit, die de illusie heeft afgeschud, maar die volstrekt niet tot
défaitisme behoeft te leiden.

Het nationaliteitsbesef is een wonderlijke, complexe aangelegenheid. En
bij de Christen voegt zich daarbij nog het besef van het hemelburgerschap.
Indien deel hebben aan de Europese cultuur voorwaarde is om een goed
Nederlands kunstenaar en intellectueel te zijn, behoeft het niet zo vreemd
te klinken als de Bijbel zegt, dat het hemelburgerschap voorwaarde is voor
het goede wereldburgerschap. Het is dan ook een platte logica, die de
Christen nationaliteitsgevoel zou ontzeggen, omdat hij een 'reiziger naar
de eeuwigheid' is. Dê Bijbelse gedachte, en de Nederlandse werkelijkheid
die daaraan beantwoordt, geeft een hogere logica te zien. Het hemels vader-
land is veeleer een waarborg tegen vals nationalisme, omdat de mens niet
alleen met zijn voeten op de grond staat, maar onder Gods open hemel de
vrije lucht inademt en 's avonds de kosmos inkijkt. Het nationalisme van
het fascistisch en nazi-type komt tot excessen juist door die afdamming van
het eeuwige in de mens, door het verstoppen van de bronnen der religie en
het vervalsen van het aardebesef.

Indien van schuld, van verraad, van gevaren bij de Protestants-Christe-
lijke groep sprake is, dan moeten die in het algemeen niet gezocht worden
in het verwaarlozen van de aardse taak ten behoeve van de hemelse. Ik
vrees, dat het vaker voorkomt dat de gelovige in de kerk door gedachten
aan zijn zaken afgeleid wordt, dan bij zijn zaken door gedachten aan de
hemel. Het Nederlandse Christendom kent geen wereldvreemdheid dan in
een gehuichelde vorm. Ook is er, in bepaalde streken met een sterk 'lijde-
lijke' geesteshouding, bij sommigen een berusten in de Duitse overheersing
geweest op verkeerd begrepen religieuze gronden, waarbij de plicht tot
gehoorzaamheid aan de overheid al te gemakkelijk op de bezettingsautori-
teiten van toepassing werd verklaard: een verabsolutering van het gezag
met een verloochening van het onmisbare complement: de vrijheid.

Wel moet toegegeven worden, dat op cultureel gebied - en da"arover gaat
het hier immers voornamelijk - aan de volledige gebruikmaking van de
Christelijke, op een doel gerichte vrijheid bij de Protestants-Christelijke
volksgroep nog zeer veel ontbreekt. Hierdoor lijdt, juist naar de eigen
groepsmaatstaven gerekend, het nationale geestesleven in zijn ontplooiing
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schade. Het Protestantse geloof heeft op de vorming van het Nederlandse
natÏonaliteitsbesef grote invloed gehad en bij velen onzer (ik spreek hier ook
uit eigen ervaring) is de verzetshouding eerst recht geboren en actief ge-
worden toen de gewetensdwang begon. Het waren de anti-Christelijke ten-
den zen van het nazi-systeem, geestelijke factoren dus, die ons het kostbaar
goed van de Nederlandse gewetensvrijheid bewust maakten. Zo kreeg het
Nederlanderschap van velen een vernieuwde inhoud, ook bij hen die dit
alles niet of minder bewust doorleefden. Heeroma, of liever zijn alter ego
Muus Jacobse, droomde al van een volk, dat weer naar de profetische stem
van zijn Christelijke dichters luisteren zou. Maar nuchter geanalyseerd was
hier niets anders aan de hand, dan dat men van geestelijke vrijheden en
waarden, die men sinds generaties bezeten had, geen afstand mocht en
wilde doen. Dit is nog geen geestelijke wedergeboorte.

De opdracht tot activiteit op cultureel gebied komt tot de Christenen als
collectiviteit zowel als afzonderlijke personen. Dit wordt duidelijk, als men
nagaat hoe b.v. de Vrije Universiteit destijds is opgericht, en hoe die nog
steeds gedragen wordt door de gaven, het medeleven, het gebed van zoveel
naamloze kleine luiden. Maar wat hier ten aanzien van de wetenschaps-
beoefening is gepresteerd, mist zijn tegenhanger ten aanzien van de kunst.
Om billijk te zijn moet men bewondering hebben voor de aanvaarding van
een cultuurtaak, die boven de persoonlijke aanleg en boven het persoonlijk
niveau uitgaat. Niemand zal een eerzame notaris, koopman of ingenieur
persoonlijk een tekort aan activiteit op het gebied van het Nederlandse
geestesleven verwijten. Wij doen dit in eigen kring in zekere zin wèl en
leggen dus onszelf als groep en als afzonderlijke personen een hoge plicht
op, op gevaar af, daar beneden te blijven. En we blijven er ver beneden,
dat is de uitslag van een immanente critiek.

Ongetwijfeld wordt die roeping tot een actieve kunstbeoefening minder
betracht, doordat het kerkelijk leven, de zending, de Christelijke politieke
en sociale organisaties zoveel tijd, geld en kracht vragen; doordat de meeste
intellectuelen de handen al vol hebben om hun vak uit te oefenen en daarin
bij te blijven, en door meer dergelijke oorzaken. Ook is er bij sommigen een
overschatting van het instituut der kerk, een verabsolutering van het ker-
kelijk ambt, waardoor de culturele plicht geacht wordt vrijwel te zijn ver-
vuld als men zich met de centrale zaken der religie bezighoudt. Zo kan,
zeggen zij, een preek, een ambtelijk huisbezoek, een brochure over kerke-
lijke zaken, tevens als een culturele daad gelden. De gist is er echter niet
om het brood te vervangen, maar om het brood waarlijk brood te doen zijn.
Men kan een scherpe kijk hebben op de dingen naar hun principiële bete-
kenis, maar tekort schieten in een veelzijdige deelneming aan het leven.

Het is in ieder geval duidelijk, dat de ambivalente houding van de
Protestantse Christen tegenover het aardse leven gemakkelijk tot ontspo-
ringen leiden kan en dat dan het vinden van een verontschuldiging weinig
moeite behoeft te kosten. Onder ons doet ook wel deze redenering opgeld,
dat God de begaafdheid voor cultuur en kunst sinds Tubal-Kaïn en Jubal
(Genesis 4) bij voorkeur aan de 'wereld' heeft gegeven en dat de Christen
hoogstens een 'goede tweede' kan zijn, waarin hij dan maar wijs doet te
berusten. Anderen wijzen met zekere trots op Puriteinse en andere invloe-
den van overeenkomstige strekking, die het Nederlandse Calvinisme mee
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hebben bepaald. En alle niettemin aanwezige, pOSltieve strevingen naar
vruchtbare werkzaamheid, met name op kunstgebied, worden ernstig be-
lemmerd door de toegenomen kerkelijke verdeeldheid speciaal bij diezelfde
Gereformeerde gezindte, bij welke de in dit opstel ontwikkelde idealen en
verlangens het meest bewust leven en hun meest praegnante formulering
hebben gevonden.

Het valt niet te ontkennen: er is ten aanzien van het cultuurvraagstuk
na de tweede wereldoorlog onder ons meer verwarring en onzekerheid dan
er daarv66r te constateren viel. Als factoren kunnen worden genoemd de
invloed van de Barthiaanse theologie, die van dusgenaamde Christelijke
activiteit niets wil weten, de ontwikkeling van radio en film en niet in het
minst de ontwrichting door de oorlog. Wij vormden een veelszins gesloten
groep en leefden veelszins ons eigen leven. Maar de vloedgolf is gekomen en
heeft ons niet paraat gevonden. Huiskamer, gezin, familie, kerk, groep,
partij vormen in dit opzicht geen afdoende bescherming meer. De alge-
mene cultuur of wat daarvoor doorgaat, een naoorlogse, gedesillusioneerde,
eerlijke maar cynische, ontledigde, aan alle geloof en vertrouwen voorbij-
gedreven cultuur, welker schoonheidsverlangen zich uit wanhoop aan een
soort cultus van het lelijke en ordeloze lijkt te hebben overgegeven, om-
geeft ons aan alle kanten met luide stemmen, die door alle wanden drin-
gen en waartegen we weinig meer dan een negatief verweer hebben.

Niet in tekort aan organisatie hebben we gefaald, maar in de vorming
van de Christelijke persoonlijkheid, in het leren dragen van persoonlijke
verantwoordelijkheid, in het onderscheiden tussen het essentiële en het bij-
komstige.

Onze levensstijl is te veel op het collectieve, te weinig op het persoonlijke
gericht geweest. Daarin school overigens een op zichzelf gezonde reactie
tegen het dreigende gevaar van een cultus van de Christelijke persoonlijk-
heid, zoals die hier en daar onder de invloed van het réveil en van de ethische
theologie dreigde te ontstaan. We hebben meer uit de traditioneel aanvaarde
levensvormen dan waarlijk uit de beginselen geleefd; we hebben de cultuur-
taak te zeer pro memorie opgevat en met peroraties afgedaan. Het over-
dreven organiseren en hartstochtelijk theologiseren (ik zinspeelde er reeds
op: een twist om de gist, waardoor ze niet in het brood terechtkwam) heeft
bijna alle krachten opgeteerd. We missen een zekere 'common sen se", waar-
door we te spoedig zware artillerie laten aanrukken om op kleine doelen te
schieten.

En nu is de vloèdgolf van het moderne leven over onze slaperdijken heen-
gespoeld en heeft onze vastigheden losgerukt. Er is al veel onherstelbaar ver-
loren. Het orthodox-Protestantse volk, over het geheel zonder geoefende
smaak, zonder aesthetisch onderscheidingsvermogen, zonder veel innerlijke
cultuur, dat theologisch wel de muggen vermocht te ziften, loopt gevaar de
kemel en van de moderne levensvormen door te zwelgen.

Ik meen deze dingen voor het forum van een breed Nederlands lezerspu-
bliek over en tegen mijn naaste geestverwanten te mogen zeggen, omdat ik
er mijn specialiteit van heb gemaakt, al sinds dertig jaar, in dezelfde geest
voor eigen kring te spreken en te schrijven, waarin ik overigens gelukkig niet
alleen sta. In het voorgaande citeer ik trouwens passages uit een artikel van
mijn hand in een veel gelezen Christelijk dagblad.
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Dat alles is, zoals ik reeds zei, immanente critiek: een aanwijzing van te-
korten met de maatstaf van de eigen groepsidealen in de hand. De critiek
die van buiten komt en die vermoedelijk verscheidene lezers al wel op de
tong zal branden, ziet er natuurlijk heel anders uit. Christenen die onder de
invloed staan van de theologie van Karl Barth, willen, als ze consequent zijn,
met de hier gevolgde gedachtengang niets te maken hebben. Er zullen huma-
nisten zijn, die in de richting, die ik min of meer zuiver vertegenwoordig,
een permanent gevaar voor de volkseenheid zien. Ik ben blij in het met harte-
bloed geschreven boek van Charles Volg het spoor terug de betuiging aan te
treffen, dat hij van een eenheid, zoals sommige welmenende lieden wensen,
niets wil weten. Inderdaad: in datzelfde kamp worden lieden als Rem-
brandt, Vincent van Gogh en andere kunstenaars van het tragische type bijna
religieus vereerd om hun innerlijke conflicten, die hun levensgeluk verscheur-
den, maar hen als kunstenaars eerst op die ongeëvenaarde hoogte tilden,
waarop het nageslacht hen als op een voetstuk ziet staan. Welnu, als die
innerlijke strijd bij de enkeling bijna de voorwaarde is om, al worstelend,
de grootheid te bereiken, zou iets dergelijks niet voor een volk gelden? Of
moet dat volk zijn heil zoeken in een van boven af geleide nivellering? Een
eerlijke disharmonie is gezonder voor een volk dan een valse innerlijke vrede.
Voortgezette nivellering kan tot absolutisme leiden en ik vermoed, dat

Charles dit gevaar aan dat valse ideaal van volkseenheid geroken heeft.
Ik hoop, dat de lezer al zo langzamerhand heeft begrepen, dat wij, door

onszelf te zijn, ons volk willen dienen. De Protestant, die de R.K. kerk om
redenen, die de strijd van Luther nog steeds actueel doen zijn, niet kan aan-
vaarden - ofschoon daar een brok oud Christendom wordt geconserveerd,
waarin ook zijn eigen denken, het spoor terugvolgend, uitmondt - ziet om
zich heen in de niet-Roomse wereld een snel toenemende ontkerstening,
waarin de essentie dreigt verloren te gaan van wat Nederland tot natie h.eeft
gemaakt. En ook internationaal is er een nivelleringsproces aan de gang,
waartegen wij ons Nederlanderschap moeten verdedigen.
Maar hier heeft deze korte beschouwing haar natuurlijke grens bereikt.
Vrijheid dus, waartoe? Om een positief, Christelijk-nationaal cultuur-

ideaal na te streven, vooral op het minst ontgonnen gebied: de kunst. De
roeping daartoe komt tot onze groep collectief, zowel als tot ieder van ons
persoonlijk. De collectieve zijde sluit de mogelijkheid en dus de wenselijk-
heid in van gemeenschappelijk optreden. Dit is de achtergrond van allerlei
reeds bestaand, verspreid, min of meer georganiseerd streven, waarvan ik
hier wel met name noemen mag de Ontmoeting-groep met haar contact van
Protestants-Christelijke auteurs en haar jaarlijkse ontmoetings-conferenties
tussen schrijvers en lezers.
Al dit streven is misschien slechts voornamelijk als symptoom van bete-

kenis. Het zij zo; als de roeping maar roepen blijft.
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MUUS JACOBSE

5MEI1954

De jaren gaan van Mei tot Mei,
Van Pinksterfeest tOt Pinksterfeest,
Maar nooit zijn wij nog vrij geweest,
Want vuur en wind gingen voorbij.

Wij leefden maar in hoop, in vrees,
En hopend, vrezend sterven wij.
Leven en dood zijn enerlei
Zonder Heilige Geest.

De Doden houden nog alleen
Op de verlaten posten stand -
Zij kijken star over het land,
Een leger van gehouwen steen.

Vergeefs hebben wij hen herdacht:
De Doden hebben ons veracht.
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ROBERTFRANQUINET

HET BE VR IJ DIN G SLO Z E

Het kind was zachter tegen een romp van steen.
Het kind was gemeenzamer toen het was alleen.
Met zout en etter van Uw veiligheid
rondom de vleesvrucht van zijn zinnen.
Het kind was rijker in zijn kooi van spijt.

En in dat laatste droomsculptuur
te naakt om met het vlees nog te beminnen
begon de dag met zijn verbrijzeld glas.
Met rook van eeuwen in het zwart azuur
met vlokken van verschroeide loten
werd in het kind dat eenzaam was
het vroege land omvergestoten.

De zon viel in het vochtig rag
dat op de borst hing na de kogelschoten.

Nu weet ik van de verworpenheid
het conditieloze deel.
Sedert hoor ik ijzer door het ademhalen
wanneer het lied stijgt naar mijn keel.

Al Uw gedenktekens vergruizelen als zand,
zij zijn van mijn weemoed de duistere rede.
Om dit doodsgclaat van een herwonnen land
scheur ik de structuur van Uw onzuivere Vrede.

W. Arondeus auteur t 1Juli 1943
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B. MAJORICK

HET OORLOGSMONUMENT IN NEDERLAND

But if we require monuments, stabie symbols, to rep re-
sent our religiolJS or emotional ideas, it no langer seems
either necessary or appropriate to choose anthromorphic
forms. The mystery of life is too diffused, too cosmie to
be subordinate to such human vanity and egocentricity.

Herbert Read, THE PHILOSOPHY OF MODERN ART

In de zomer van het jaar 1945 kiest een man een telefoon-nummer. Aan
de andere kant van de lijn gaat de bel over. 'Hallo, met beeldhouwer Zo'
'Hallo, meneer Z. U spreekt met de voorzitter van het Comité tot Herden-
king van de Gevallenen. Meneer, ik heb bij kennissen van mij een allerliefst
bronzen kinderkopje gezien van Uw hand. Ik heb het daar met mijn mede-
leden over gehad, en nu hadden we zo gedacht, dat U het oorlogs-monu-
ment van onze stad maar moest maken. Het belangrijkste is, dat de namen
van de tachtig slachtoffers goed te lezen zijn en dan ook .... dat spreek't
vanzelf .... de mensen moeten natuurlijk kunnen zien wat het voorstelt
en. . .. eh.... ook verder niets aanstootgevends. Vanzelfsprekend, niet-
waar? Welnu meneer, wij wilden van de week even bij U langs komen om
de details te regelen.'
Aldus werden in die gedenkwaardige zomer honderden voorzitters, vice-

voorzitters, penningmeesters en secretarissen zich bewust van het bestaan
van een Nederlandse beeldhouwkunst. Men herinnerde zich de beeldhou-
wer, zoals men zich de grafsteenhouwer herinnert na het overlijden van
een familie-lid.
Er bestonden nogal wat comité's in die dagen. Op een gegeven ogenblik

moeten het er zelfs méér geweest zijn dan er beeldhouwers genoteerd ston-
den in de registers van de burgerlijke stand. Het was de insiders dan ook
van het begin af duidelijk, dat zich hele scharen van dilettanten en kunst-
nijveren zouden opwerpen als ontwerpers van een oorlogs-monument op
weinig titels meer dan hun echte of geveinsde 'gegrepenheid' door het on-
derwerp. De vraag van het moment luidde: hoe zich te weren tegen een
invasie van een horde stenen en bronzen monsters, die vergezeld van de
nodige, dan meer, dan minder, ingetogen joffers (met of zonder hemd) de
pleinen en parken van ons land de eerstkomende halve eeuw bezet zouden
houden. En dan was nog niet eens gerept van de monumenten van een
meer geometrische orde: de aannemersgewrochten, met passer, lineaal en
met veel vlijt en een overmaat aan symboliek op papier gezet.
Het kan de lezer duidelijk worden, welke nuttige diensten voor het

kunst-gevoelige deel van de natie verricht zijn door ten eerste: de Rijks-
commissie tot toezicht op de oorlogs-monumenten en ten tweede het be-
stuur van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Deze kring was het
die een tentoonstelling van maquettes organiseerde in het Stedelijk Museum
te Amsterdam. Dit was vooral daarom een gebeurtenis van belang, omdat
op deze expositie - samengesteld uit inzendingen op een prijsvraag _ de
diverse Nederlandse comité's en gemeentebesturen de kans kregen zich op
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de hoogte te stellen van de bekwaamheden van onze beeldhouwers. De
tentoongestelde werkstukken waren voor-gejureerd door een aantal des-
kundigen, zodat bovendien een verantwoorde keuze a priori verzekerd
was. Helaas zijn er later, hier en daar, toch nog conflicten gerezen, toen
bleek, dat sommige door de comité's in goed vertrouwen op genoemde des-
kundigen gekozen ontwerpen, toch niet het fiat van de Rijkscommissie ver-
mochten te verwerven. De oprichting van bepaalde monumenten werd
hierdoor een ware lijdensgeschiedenis voor alle betrokken partijen. De er-
varing leerde voorts, dat sommige gemeentebesturen zich in hun vrijheid
aangetast en in hun goede smaak beledigd achtten door de activiteiten van
dezelfde Rijkscommissie, hetgeen manifest werd in enkele beruchte con-
flicten, waarvan de pers ons intussen geen enkele der onverkwikkelijke
details bespaard heeft. Iedere onbevooroordeelde toeschouwer zal echter
tot de conclusie moeten komen, dat de commissie als zeef bijzonder nuttig
werk verricht heeft en dat door haar toedoen althans de ergste horreurs
geweerd zijn.

Nu intussen, negen jaar na de bevrijding, de meeste oorlogs-monumenten
tot stand gekomen zijn (op het 'nationale' na) is het moment aangebroken
voor een beoordeling en daarbij kan allereerst vastgesteld worden, dat de
gereed gekomen monumenten nàch naar opvatting, nàch wat het artistieke
niveau betreft, bijzonder veel verschillen van de maquettes, die destijds
tentoongesteld stonden in het Stedelijk Museum. Achteraf blijkt deze ex-
positie inderdaad een vrij nauwkeurige anticipatie op de werkelijkheid te
zijn geweest. De lezers van de Kroniek van Kunst en Kultuur zullen zich
herinneren dat, enige maanden na die tentoonstelling, in genoemd blad een
artikel verscheen van de hand van ondergetekende, waarin gesteld werd,
dat de drie-dimensionale afbeelding van een wel-bevleisde maagd of van
een gespierde jongeling (met of zonder pepion, zwaard, lauwerkrans of
stengun) nog bepaald geen antwoord mocht heten op de vraag naar een
oorlogsmonument. Een groot gedeelte der beeldhouwers bleek namelijk van
mening te zijn, zich met een min of meer krijgshaftige variant op het tuin-
beeld eervol van hun taak te hebben gekweten. Indien de cultuur-histori-
sche schatgravers van het jaar 3000, zo werd in het artikel opgemerkt, zou-
den stuiten op onze verzamelde oorlogs-monumcnten, dan zouden hun
conclusies ongetwijfeld moeten leiden tot de opstelling van een soort pasto-
rale theorie. Met andere woorden: zij zouden gaan menen, dat het midden
van de twintigste eeuw een bijzonder idyllische tijd moet zijn geweest, waar-
in perioden van ongestoord minnespel, slechts af en toe, bij wijze van
pikante afwisseling, doorbroken werden door een tamme herhaling van de
Sabijnse maagdenroof. Er zouden taferelen voor hun geestesoog verschijnen,
waarop de minnaars elkander met sabeltjes te lijf gingen, hierbij soms be-
schaafd en edel snevend, soms als gelauwerd overwinnaar uit het krijt
tredend. Dat in deze levensgrote bronzen en stenen replica van het aller-
zoetste Saksisch porselein de hand gelegd was op de gedenktekenen van de
grootste ramp die de mensheid tot aan de twintigste eeuw trof, zou de
hooggeleerde breinen van het jaar 3000 geenszins invallen.

Hoe moet een oorlogs-monument dan wel zijn? Het artikel gaf daar
enige voorbeelden van. Schrijver noemde schilderijen als De Zweedse
Broden en De Joodse Vluchtelingen van Hendrik Chabot, het oorlogs-mo-
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nument te Dixmuiden van Käthe Kollwitz, het beeld De Gevangene van
Ossip Zadkine, de wandschildering waarin Pablo Picasso het bombarde-
ment op het stadje Guernica herdacht. Al deze werken nl. grijpen ergens
terug op de innerlijke realiteit van de oorlog, op de onderliggende spannin-
gen, die wij heviger, dieper, schrijnender en hopelozer ondergaan hebben
dan welke grijpbare en zichtbare incidentele gebeurtenis uit die jaren dan
ook. Het enige gevolg van dit artikel was, dat een beeldh'ouwer uit de
omgeving van de auteur een monument ontwierp, dat een zogoed als
natuurgetrouwe, hoewel duizendvoudig verzwakte nabootsing was van het
knielende Dixmuidense echtpaar van Kollwitz.

Ook wat de overgrote rest van de oorlogs-monumenten betreft is alles
bij het oude gebleven, d.w.z. bij de middelmaat, de spanningsloosheid en de
onmacht, waarop de maquettes anticipeerden. Wist men niets van het be-
staan van de grote beeldhouwkunst die momenteel buiten onze landsgren-
zen groeiende is, men zou op het zien van de Nederlandse oorlogsmonumen-
ten de conclusie trekken dat beeldhouwkunst als zodanig, als medium,
onmachtig is om enig substantieel hedendaags levensgevoel tot uitdrukking
te brengen. Zonder gevoel, zonder intelligentie, heeft het gros van onze
beeldhouwers stomweg de practijken van de tuinbeeld- en gevelsteen-ma-
kerij overgeheveld naar het oorlogs-monument.

Heeft dan de man, die zo klakkeloos het eerste het beste nummer van
een beeldhouwer draaide zijn gerechte straf te pakken? De straf voor de
onverschilligheid waarmee hij en zijns gelijken de beeldhouwer en de beeld-
houwkunst altijd bejegend hebben. Heeft de man, die het voor het zeggen
heeft, door zich de beeldhouwer alleen maar te herinneren bij een fabrieks-
jubileum voor een reliëf je, een penning of een portret, de beoefenaren van
deze edele kunst niet wetens en willens in de hoek gedreven van de graf-
steenhouwers, calligrafen van oorkonden, vervaardigers van feestneuzen,
vuurwerkmakers en drukkers van geboorte-aankondigingen? En als deze
man nu in dit bijzondere geval eens werkelijk iets anders verwacht heeft
dan een gelegenheids-werkje, op welke titel en met welk recht heeft hij
dan zulks kunnen verwachten, nadat hij geslachten lang de beeldhouwkunst
heeft prijsgegeven aan verval en verkommering? Want dat hij ditmaal iets
anders verwacht heeft mag ik toch wel aannemen. De stad, die hij repre-
senteerde, telde tachtig gevallenen. Dat betekent: tachtig mensenlevens,
die gezamenlijk het bèste vertegenwoordigden dat in de jaren 1940-1945 in
die stad, in ons land, in West-Europa geleefd heeft. Tachtig symbolen van
verzet, van vrijheidsstrijd, van verontwaardiging over onrecht, van mede-
dogen en eerlijke naastenliefde. Tachtig namen echter ook, die in. het
levenstempo van de twintigste eeuw gedoemd zijn binnen de kortst moge-
lijke tijd te vervluchtigen tot een herinnering, erger, tot een abstract cijfer,
een fractie, een onderdeel van een fractie op de grote wereld-balans. De
geschiedenisboeken zullen die tachtig namen niet afdrukken en naast de
jaartallen en veldheers-namen zal niet of nauwelijks plaats zijn voor de
vermelding van het leed, de strijd en de morele moed, aan deze namen
verbonden. Het ligt dus voor de hand, dat men de wens uit om de gezind-
heid, die door de tachtig abstracte namen gerepresenteerd wordt, gestalte
te geven en te verduurzamen op de enige wijze, waarop zulks echt en inte-
graal mogelijk is, nl. in een kunstwerk, a fortiori in het kunstwerk der
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openbaarheid: in een monument. En in wel\ç.eonbeholpen en voor hem vaak
grievende taal de leden der diverse comité's zich tot de beeldhouwer wend-
den, welke gelegenheids-motieven hen ook geleid hebben, ergens lag aan
hun bemoeiingen toch ook de wens ten grondslag naar een teken, een sym-
bool, naar een werkelijk plastische en echt samenvattende greep op de jaren
1940-1945. En deze overweging maakt het alleen maar des te triester, dat
de beeldhouwer dit moment, waarop werkelijk de spontane vraag naar een
echte beeldhouwkunst geboren werd, ongebruikt voorbij heeft laten gaan.
Doch ik wil niet onredelijk zijn. Wat wil men ook? Iedereen weet hoever

wij allen in onze stambomen moeten afdalen om op de generatie te stuiten,
die voor het laatst een gemeenschappelijk levensdoel in beeldhouwkunst
uitgedrukt heeft. Geslachten lang is de beeldhouwkunst niet meer voor vol
aangezien. en in de vorige eeuw, toen Frankrijk althans nog een Rodin
bezat, bereikte bij ons het niveau van de plastiek een absoluut nulpunt. 0
zeker. Er zijn sindsdien enige tekenen van bescheiden wederopleving ge-
signaleerd. Het optreden van de generatie Mendes da Costa was al heel
veel. De generatie, daarop volgend, die van Krop en Raedecker was al
weer meer. Vooral een figuur als Raedecker in zijn begin-periode bewees,
dat Nederland werkelijk over de kiemen beschikte, waaruit een beeldhouw-
kunst tot ontwikkeling kon komen, die internationaal meetelde. Raedecker
was werkelijk een natuurtalent, een rasbeeldhouwer. Die Amsterdamse
jongen kon werkelijk het meest weerbarstige graniet opvoeren tot een soort
stenen poëzie. Maar welke kunstvormen de tijd tussen twee wereldoorlogen
ook al bevorderd en begunstigd heeft - de poëzie b.v. van Paul van Ostaijen,
Nijhoff en Marsman - beeldhouwkunst zeer zeker niet. De veel geciteerde
versregel, waarin Marsman het volk oproept zijn klankbodem te zijn - 'volk,
ik ga zinken' - geldt in zijn volle dramatische zwaarte voor de plastiek.
In het laatste decennium heeft Raedeckers werk bedenkelijk aan spankracht
en echte plastische lyriek ingeboet en vertoont hij dezelfde inzinkingen, die
ook de laatste werken van Maillol zo oninteressant maken. Ik herinner mij,
dat het juist zijn maquette voor het nationale Dam-monument was, die een
van de grootste decepties vormt, die ik op kunstgebied ooit beleefde.
Beeldhouwkunst vraagt om een wortel in de gemeenschap en dat het

onder de kunstenaars vooral de beeldhouwers zijn geweest die zo'n belang-
rijk aandeel namen in de verzetsstrijd is in dit licht niet verwonderlijk.
De zogeheten bouw-beeldhouwkunst, die opbloeide rondom de figuur van
Berlage heeft zich een tijdlang kunnen optrekken aan de socialistische ge-
meenschapsidealen.
Het behoeft geen betoog, dat ook een Krop ons het echte oorlogs-monu-

ment niet gegeven heeft. Wat verklaart dit fiasco? In elke echte beeld-
houwer leeft het heimwee naar de grote plastische culturen: Egypte, het
archaïsche Griekenland, het oude Mexico, onze eigen Romaanse en vroeg-
Gothische tijd, naar de echte monumentale beeldhouwkunst, kortom, naar
het beeld, dat op de beschouwer niet de indruk maakt vervaardigd te zijn
door een enkeling, doch door een geheel volk. Het verlangen naar zulk een
monumentaliteit voert bij ontstentenis van een daaraan beantwoordend
verlangen naar plastische vormgeving in de gemeenschap, steeds weer tot
een soort van pseudo-monumentaliteit, waarvan b.v. de geschiedenis van
de Duitse beeldhouwkunst van de Renaissance tot en met Jozef Thorak zulk
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een wonderlijk getuigenis aflegt. Bij uitzondering gelukt het deze of gene,
dank zij een bepaald soort genialiteit, en dank zij enorme inspanningen om
aan dit lot te ontkomen.
Onder de Nederlandse oorlogs-monumenten die het in de heroïsche mo-

numentaliteit gezocht hebben, is er maar één geslaagd en dat is de
vallende figuur te Waalwijk, dank zij Raedeckers feilloos instinct voor
plastische effecten en verhoudingen. De rest is het slachtoffer geworden
van de pseudo-monumentaliteit. Het een en ander kan toch wel enige ver-
bazing wekken aangezien het sinds de beeldjes Geef Handgift, Job, treu-
rende met zijn vrienden van Mendes da Costa, de kleine bronzen van Lam-
bertus Zijl en de geniale humoristische werkjes van Leenden Bolle, voor de
Nederlandse beeldhouwer toch wel duidelijk had kunnen zijn wáár voor
hem althans nog de kans lag om een echte ontroering om te zetten in Beeld-
houwkunst nl. in de klein-plastiek, die de kamer-muziek is van de beeld-
houwkunst. Een vergelijking van da Costa's kleiner werk met zijn bouw-
plastiek toont duidelijk aan hoeveel er te winnen valt voor een beeldhou-
wer die bewust afziet van het toch onvervulbare verlangen naar het groot-
se. Onze typische kracht ligt hier wel degelijk in de beperking. Men stelle
zich eens voor, dat een nuchter man als b.v. Sondaar, wiens fort zeer
duidelijk zijn verfijnde portretkunst is, zich had laten verleiden tot de
pseudo-pathetiek en het volmaakt lege gebaar van het Maastrichtse verzets-
monument door Charles Eyck. Sondaar was gelukkig wel wijzer.
Een ander geval, in dit opzicht bijzonder instructief, is dat van Mari

Andriessen. Een retrospectieve beschouwing van zijn oeuvre, leidt spoedig
tot het inzicht, dat de plastische en inventieve ressources, waarover deze
beeldhouwer beschikt, weinig indrukwekkend zijn. Begonnen met het ge-
bruikelijke Bronner-complex, daarna een tijdlang pasticheur van Gothische
madonna's zou - tOt en met zijn middelmatige monumenten voor Putten
en Heemstede - niemand in deze man de ontwerper vermoed hebben van
de verzetsbeelden te Enschede en Haarlem. Voor de beelden te Putten en
Heemstede zal geen zichzelf respecterend criticus een goed woord over
hebben, terwijl zijn stenen en houten beelden bijna pijnlijk de onmacht van
deze beeldhouwer verraden om met duurzaam materiaal als een vakman
om te gaan. Het hele oeuvre van Andriessen wijst er op, dat hij net die
ene eigenschap mist die tal van zijn collega's wèl bezitten en zovelen van
hen voorgoed belachelijk heeft gemaakt: het heimwee naar monumentali-
teit. Hierbij moet wel opgemerkt worden, dat Andriessen, (zoals het onder-
ste gedeelte van zijn Man voor het vuurpeloton en vooral de Heemsteedse
en Puttense monumenten) zelfs ook niet in staat zou zijn om een monument
van de 'gooi' en de afmetingen van b.v. dat te Waalwijk tot in alle onder-
delen plastisch interessant te maken. Het intelligente van deze beeldhouwer
is echter, dat hij zich van zijn beperkingen bewust is gebleven. En met welk
een profijt! Andricssen is, zoals bekend, een oud-verzetsstrijder en heeft
zich daardoor gemakkelijk kunnen identificeren met de man voor het vuur-
peloton en de mensen in de concentratiekampen. Het had hem zelf kunnen
overkomen. Dit dan werd het menselijke ervarings-materiaal, dat aan zijn
beide werken als 'belevenis' ten grondslag ligt. Zo kwam er dan tussen de
vele geëxalteerde oorlogsgedenktekenen eindelijk eens iets echts, iets ge-
woon menselijks te staan, een feit dat dan ook niet nagelaten heeft in brede
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kring een diepe indruk te maken. De beide werken, of eigenlijk is het één
werk, waarbij het eerste als een voorstudie tot het tweede is op te vatten,
zijn het beste te vergelijken met het gedicht dat Jan Campert schreef en
waarbij het aan een middelmatig talent vergund was op grond van een
algemeen menselijke ervaring, zich voor één maal uit te spreken in naam
van een geheel volk.

Wij hebben ons in deze beschouwing tot nu toe beperkt tot de Neder-
landse beeldhouwkunst en ons onderzoek heeft ons het inzicht bijgebracht,
dat de kansen op een oorlogsmonument van inheemse makelij bijzonder
ongunstig waren. Beeldhouwkunst is typisch een kunst van hoogtepunten
in een cultuur. En slaan wij er onze geïllustreerde cultuurgeschiedenis op
na, dan kunnen wij gemakkelijk ontdekken, dat het in tijden van neergang
de beeldhouwkunst is, die het eerst aan betekenis inboet en decadent wordt.
De tweede en derde eeuw na Christus leveren daartoe, voor wat het late
Rome betreft, de doorslaande bewijzen. Beeldhouwkunst bloeit vooral in
een religieus bezielde collectiviteit. Zodra in een tijdperk het individualisme
zijn intrede doet en daarmee de kunst van de afbeelding, het realisme, is
het met de grote beeldhouwkunst gedaan; wat dan overblijft is de pseudo-
monumentaliteit van het Bismarck-denkmal Of de lyrische ontboezeming
van korte adem à la de Man voor het vuurpeloton, welk laatste werk men,
als Nederlander, als mede-betrokkene, natuurlijk accepteert, doch dat een
vergelijking met een werk van echte grote beeldhouwkunstige allure uiter-
aard niet kan doorstaan. Het is kleinkunst ten opzichte van b.v. het
oorlogs-monument Verwoeste Stad te Rotterdam van Ossip Zadkine. Dit
laatste beeld is afkomstig uit de sfeer van de grote sculpturale revolutie,
die sinds het begin van deze eeuw zich buiten onze landsgrenzen voltrekt,
een revolutie, die vooral een poging inhoudt om te breken met de afbeel-
dings-aesthetica van de Renaissance en het kwaad, de beeldhouwkunst sinds
drie eeuwen aangedaan, aanpakt bij de wortel.
Het is daarom zo buitengemeen interessant dat wij het werk van Zad-

kine binnen ons bereik hebben, omdat de opdracht van het monument bij
uitstek een toetssteen is geweest, waar de twee elkaar vijandige richtingen
in de beeldhouwkunst in de gelegenheid zijn geweest hun levensvatbaar-
heid te demonstreren.

Een vrouwen-figuur als allegorie van de vrede, een krijgsman als alle-
gorie voor de moed, mogen fraaie beelden opleveren, zinvolle beelden zelfs,
het blijven niettemin allegorieën, die los van deze litteraire gedachte geen
verband houden met de gevoelsinhoud, die zij suggereren moeten. Het zijn
vergelijkingen, metaphoren, zonder eigen onmiddellijk leven. Zoals bekend
vertonen sommige moderne dichtersscholen de tendens om in vergelijkingen
het woordje 'als' weg te laten, om ruimte te scheppen voor het onmiddellijk
evocerende beeld. In de moderne plastiek nu, gelijk in het beeld van Zad-
kine, vervalt de allegorie; de gedachte wordt niet gerepresenteerd, niet ver-
tegenwoordigd door een vervangend maar verwisselbaar beeld, doch door
het directe plastische equivalent, niet van de feitelijke inhoud van de ge-
dachte, maar van de gevoelde intensiteit ervan. Zoals Herbert Read het
uitdrukt: the idea is not illustrated: the illustration is the idea.

Het monument van Zadkine verhoudt zich tot de Nederlandse traditie,
als de toneeldrama's van Eliot of Miller tot de verdienstelijke stukjes voor
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amateur-toneelverenigingen en in het geval van Andriessen, als een 'expe-
rimenteel' gedicht tot een bewogen reportage. Is de Man voor het vuur-
peloton een beschrijving van een incident, de Verwoeste Stad raakt direct
de essentiële gevoelens van malaise, die ons gedurende een oorlog overval-
len. Een oorlog is in laatste instantie geen aaneenrijging van toevallige
illcidenten, doch een vorm van compensatie voor een ernstige crisis in het
collectief onbewuste. Het is voor iedere beeldgevoelige duidelijk - en de
bijval uit de meest verschillende lagen van de bevolking zijn een indicatie
extra -, dat Zadkine inderdaad tot deze laag is doorgestoten en daarmee
tegelijkertijd tot het brongebied van de beeldhouwkunst uit de 'grote' perio-
den. Aan dit Rotterdamse monument een keer temeer heeft de moderne
internationale beeldhouwkunst (die van Lipchitz, Moore, Zadkine en Ma-
rini) bewezen op de goede weg te zijn. Door sommige critici is aanmerking
gemaakt op sommige zogenaamde compositorische zwakheden en op het
'naturalisme' van de boomstronk waarop de figuur rust. Het is echter
fundamenteel verkeerd om deze vorm van levende beeldhouwkunst te lijf
te gaan met de maatstaven van een verouderde 'klassieke' aesthetica. De
woorden mooi of lelijk hebben hier absoluut iedere betekenis verloren.
Het is bekend dat wie in het donker in eenzaamheid door een bos loopt

de ervaring kan opdoen, dat grillig gevormde takken de gedaante kunnen
aannemen van demonische figuren. De duisternis begunstigt een appèl van
de takken aan onze onderbewuste angsten, die in de boomvormen een plas-
tische gestalte aannemen. Langs een soortgelijke weg ongeveer moet men
zich voorstellen, dat Zadkine doorgedrongen is tot de onbewuste lagen van
onze collectieve oorlogs- en na-oorlogs-ervaring. Het is dan ook bepaald
primitief om op de wijze van een kinderlijke symbool-duiding, het gat in
het hart van het beeld te vergelijken met het weggebombardeerde hart van
Rotterdam, de figuur zelf met een wanhopig mede-burger enz. enz. Welke
elementen er voor de beeldhouwer visueel toe hebben bijgedragen deze
compositie samen te stellen - een rokende ruïne, een getroffen mens, een
granaat-ontploffing - het doet er allemaal niet toe, men moet deze elemen-
ten niet afzonderlijk op het spoor trachten te komen. Het beeld is een
nieuwe eenheid, een teken, een symbool, dat in zijn totaliteit in één moment
al onze oorlogs-ervaringen tegelijk in ons wakker roept. De metafoor is
een magische formule geworden, een symbool, dat, zoals Bachofen het
uitdrukt, alle snaren van het menselijke tegelijk aanslaat. En wat de natu-
ralistische boomstronk betreft, deze is geen tegenspraak meer in de op-
vatting, indien men zich de arche-typische ervaring herinnert van de de-
monen in de boomtakken, die ezelsbrug van de natuur (waarop de amorphe
angsten van de ziel magische, d.w.z. bezwerende, gestalten aannamen), die
Zadkine zich tot zijn werkwijze koos en waaraan hij met deze boomstronk
met evenveel recht herinneren mag, als Grünewald of Bosch met een zelf-
portret op een 'kruisiging' aan hun psychologische beweegredenen.
De man aan de telefoon is dus werkelijk toch in één geval volledig aan

zijn trekken gekomen en Nederland bezit dan toch op zijn minst één ver-
zets-gedenkteken dat een monument is in de werkelijke zin van het woord.
Afgezien misschien van enkele werken van onze jongere beeldhouwers als
Reyers en Couzyn. die hun opleiding in het buitenland ontvingen (de eerste
van Zadkine zelf) staat er in dit land geen werk, dat zich op enigerlei wijze
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John Raedeker: Monument voor de gefusilleerden te Waalwijk



Mari Andriessen: Detail monument voor de oorlogsslachtoffers te Enschedé



w.Reyers: Monument voor de gefusilleerden te Zijpersluis



Ossip Zadkine: 'Verwoeste stad;



De witte vlag:



-'

overgave!



Baas gevallen .... ,

knecht gevallen .... ,



, , , ,maar in hun val sleepten zij nog velen van de onzen mee



5 Mei: slaaf,



.-.".
0/ :.:-'\. --.,',

7 Mei: alweer moordenaar



'De kleine vossen, die de wijngaard doorgroeven', worden uit hun holen gehaald



Wat de vijanden moesten achterlaten ....

. . . . en wat zij probéérden nog mee te stelen



Voor wie?



1,

Voor die!



De eigen vlag!



met het brons op de Leuvenhaven meten kan. En wel gun ik de heren Rae-
decker en Oud alle geluk met hun werk aan het Nationale Monument op de
Dam, doch het is duidelijk, dat hun taak in de bijna verpletterende schaduw
van 2adkine's schepping (eigenlijk nu al het nationale monument) bijzonder
zwaar zal zijn.

CHRISTIAAN TERPSTRA

SNIPPERDAG

Ik heb het toegezegd. Dus zet ik mij tot schrijven
- maar niet uit drift of drang. Wij hebben tàch verloren
de strijd die I-Eder won. Het wordt ooknooit herboren,
Herrijzend Nederland, waarin geen plaats zou blijven

voor wat er bleef. Een heraldiek kameleon
verving de uitgestorven leeuw als wapendier:
scharlaken op het pluche, stofgrijs op 't formulier
en rozerood gespikkeld in de morgenzon

die straalt aan het verschiet voor hen die snel vergeten
- die vol beloften is van gladde compromissen
waarmee men straks de kransen voor zijn doden siert

als men zo zachtjesaan de zaak wel heeft bekeken,
en dan met straatnaamborden en wat as in nissen
fac!-'ltatief op Splinter dag bevrijding viert.
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MICHAEL DEAK

.. BALLADE VAN DE VIJFDE MEI

De zon ging onder, rood en wit en Llauw. -
Vuurrood, bloedrood, ging de zon op en onder,
En Holland was een huis vol angst en rouw.
De vrijheid woonde er - maar gemaskerd -, mondde er
- Maar zonder stem - 't parool van eeuwen her
En wie 't verstonden bleven staande als helden,
Stierven, ontmaagd, ontmand, gemarteld, - ver
Of zeer nabij, waar wij hun dood vergelden
Met beelden eeuwigheid. Sta er bij stil
En vier de Vijfde Mei om hunnentwil.

Om de soldaten, - die van Oost en West
En de eigene, - die 't kostbaar leven gaven.
Om Rotterdam, Pearl Harbor en om Brest,
En om de Javazee, die heldenhaven.
Om Polen, Dachau, Amersfoort en Vught. -
Om toen, om nu, en om de dag van morgen. -
Om Isr'els kinderen, gejaagd ter vlucht,
Ontmoederd in ons bloedend volk geborgen:
Doods gele ster stond op hun harten stil. -
Vier dan de Vijfde Mei om hunnentwil.

Die vrije Meidag is met bloed betaald
Opdat wij fier op Vrijheids feesten juichen
Nadat de rouwbanier is ingehaald,
Een volk dat nimmer brak, nooit wilde buigen. -
Princen, Princessen van de goede trouw,
Wat is er van uw offer ons gebleven
Dan vrijheid om niet langer, man en vrouw
In eensgezindheid, naar uw leer te leven. -
Vergeef het ons. - Vergeef ons nimmer 't stil
Afsterven van Vijf Mei: uw laatste wil.
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MARlUS FLOTHUIS

D EMU SIC U SEN D E V IJ F D E MEI

Voor de mens wiens denken en doen in hoofdzaak door het geluid bepaald
wordt, voor de musicus dus, is niets zo indrukwekkend als de stilte. Want
de stilte is de uiterste tegenstelling van zijn dagelijks uitdrukkingsmiddel
en onder omstandigheden is zij machtiger dan alle geluiden tezamen. Iedere
musicus kent de werking van een rust die plotseling de muzikale gedachten-
gang onderbreekt, of van de enkele seconden stilte voor of na de uitvoering
van een muzikale compositie.
Ieder jaar ben ik mij op de vierde Mei, 's avonds tussen acht uur en twee

minuten over acht, sterker van de betekenis van de stilte bewust geworden;
de stilte die slechts verbroken wordt door geluiden in de natuur. De mens
roert zich niet, maar herdenkt. De stilte deed mij soms denken aan de ge-
luidloosheid op appèlplaatsen, die vaak onheilspellender. was dan het ge-
schreeuw van capo's of commandanten. Zij roept ook, in een onzegbaar snel
tempo, de in ons aller geheugen fotografisch vastgelegde gebeurtenissen van
overval en bezetting, verzet en bevrijding in ons op. Aan deze herdenking
van wat ons bewoog in de vijf donkerste jaren van onze geschiedenis, de
herdenking ook van wat en wie wij verloren, is totnutoe voorzover wij
weten niet getornd. De twee minuten stilte zijn vooralsnog een symbool van
een verbondenheid, die in de jaren 1940-1945 een groot deel van het
Nederlandse volk kenmerkte.

Anders is het met de vijfde Mei gesteld. Voor het afschaffen van de her-
denking van onze bevrijding zijn zonderlinge argumenten aangevoerd. Het
vreemdste is wel het bijna coïncideren van de herdenking met de verjaardag
van de Koningin. Nog afgezien van het feit, dat deze twee feesten niets
met elkaar te maken hebben, zou men de nuchtere opmerking kunnen ma-
ken, dat - aangenomen dat Nederland een monarchie blijft - er toch eens
een tijd zal komen dat Koninginnedag en Bevrijdingsdag niet in één week
. vallen ....
De vijfde Mei is een tweeledig symbool van het gevoel van vrijheid,

waarvan wij ons in het 'gewone' leven doorgaans niet bewust zijn,' maar
dat zich na een periode van onderdrukking in zijn ware gedaante vertoont.
Anderzijds een symbool der beëindiging van de macht van de kwelgeest die
het grootste deel van ons volk bijna vijf jaar in zijn greep had.
Het is een merkwaardig feit, dat niet alleen de realiteit van, maar ook

de herinnering aan onderdrukking en verzet zoveel sterker tot de verbeel-
ding van de Nederlander spreken, dan de verwachting en de werkelijkheid
van de bevrijding en van de vrijheid. In de kunst weerspiegelt zich dit zeer
duidelijk. Het lijkt wel alsof de Nederlander bevreesd is eens ronduit te
juichen, vrolijk te zijn, te tonen dat hij zich gelukkig voelt. De enkele keren,
dat hij het is, host hij. Ook door de musici werden kansen verzuimd. Er
zijn in en na de oorlog door Nederlandse componisten belangrijke werken
geschreven, die getuigen van hun strijdbare geest en van hun menselijke
verantwoordelijkheid. Ik heb daarover in De Vrije Katheder van 2 Mei
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1947 reeds uitvoeriger geschreven. Het is echter een onloochenbaar feit,
dat noch kwantitatief noch kwalitatief de 'bevrijdings' -composities zich
met de 'verzets'-composities - deze aanduidingen zijn hier uiteraard in de
ruimste zin bedoeld - kunnen meten. Men legge naast elkaar het korte
declamatorium Doodenmarsch en het lied Daar komen de Canadezen van
Henriëtte Bosmans; het symphonische ballet Katharsis en het lied Vrijheid
van Bertus van Lier.
Niet alleen bleven de componisten in gebreke voorzover betreft de reac-

tie op het phenomeen 'bevrijding', ook muziekinstituten en overheid scho-
ten te kort. Dat de viering van de bevrijdingsdag geleidelijk meer en meer
in het gedrang zou komen, lag in de lijn van de politieke ontwikkeling
waarvan wij in de jaren na Mei 1945 getuige zijn geweest. In de culturele
sector werd niets wezenlijks ondernomen om het symbool van de vijfde
Mei levend te houden. En waarschijnlijk moeten wij dit als een parallel
verschijnsel zien. .
En wat had er niet gedaan kunnen worden! Hoe logisch zou het niet

geweest zijn als men Beethovens Fidelio - een werk waarin op verheven en
aangrijpende wijze alles is samengevat, wat wij zelf in de jaren 1940-1945
doorstonden - telkenjare in de Meidagen op het repertoire had genomen!
Hoe verantwoord zou het niet zijn geweest, als men opdrachten aan dich-
ters en componisten had gegeven tot het creëren van eenvoudige werken
waarin de vreugde om de herwonnen vrijheid werd bezongen, werken die
op straten en pleinen, in scholen en werkplaatsen hadden kunnen worden
gezongen ..

Dit alles is niet gebeurd en wij behoeven ons er' nauwelijks over te verwon-
deren. .
En toch protesteren wij tegen de afschaffing van de viering van de vijfde

Mei. En niet omdat wij voorstanders zouden zijn van een kunstmatig in
stand houden van iets wat niet in het volk leeft. Maar omdat de afschaf-
fing - want ook een vijfde Mei als 'snipperdag' betekent een afschaf-
fing van de vijfde Mei als symbolische feestdag - de laatste schakel
in die keten van noodlottige verschijnselen is, die met de 'barmhartigheid'
begon. En omdat zij een aanval in de rug is op hen die in de oorlog goed
en bloed over hadden voor het voortbestaan van onze Nederlandse samen-
leving, een schending bovendien van de nagedachtenis van hen die ervoor
gevallen zijn.
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J. B. CHARLES

FRAGMENTEN UIT: HET EILAND ONRUST

Een onvoltooid gedicht uit 1944
Ik kan er nu weer over spreken.
Het is al weer zo lang geleden,
dat deze losgelaten woorden
wat dood is niet meer zullen wekken
en overnieuw opjagen tot dit leven.

Dit is, wat ik nog wil vertellen.
Er was een boze droom, die nacht, dat het begon.
Er was een wezen, dat men nooit verwacht
maar diep in zich toch kent, dat soms kan komen
als doodsslagschaduw, zodat dromen
projecties uit een vreselijke wereld maken,
waar tank divisies en kanonnen
met onverbiddelijke schaduwen
onontkomelijk naderen
wijsvingers uit de hel
gestoken naar het hart van ons hart -
ken jij ook deze vaste beelden
wanneer de koorts ons branden doet
alsof de hitte van het zieke bloed
de monsters uit de diepste diepte
naar boven lokt om zich te warmen?

De Vijand heeft zijn ongehoorde lied gezongen,
de duivel is in grootvaders behang gevaren,
hij heeft de bloemen in een paarse gloed gezet
en blaast het fosforgroene winden van de blaren
tot giftige guirlanden op, rondom mijn bed,
het wilde bloeien aan de wand wil niet bedaren
en in mijn voorhoofdsholte is een snaar gesprongen.

Ik had het toen zo lang gedragen,
de moeheid van een uitgesleten hart,
dat ik naar God wou om een nieuw te vragen,
wat vrolijker en als het kon wat hard.
Maar ik ben niet gegaan, ik werd weer wakker,
wat ik gedroomd had was aanwezig, dus
het had geen zin, waar ik ook stond en keek
het was er alles en het bleef benauwen,
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en uit de droom bleef droom alleen
het goede, en de grote rest stolde tot leven.

IDO KEEKSTRA

B EVR IJ D I NGS DAG

Ik kan niet knielen bij uw bloed,
niet meer gedenken bij de steen:
dooden van Holland en mij, voorgoed
groeien de straten ovcr u heen.

Het kan niet schreien uit de bron.
De ruischende wel is verzand
en haar water komt niet weerom
in de harde palm van dit land.

Bitumenlaag: op uw spoor
draven voeten naar brood en slaap,
bezeten en omnivoor
maar de vreugde is ver en exclaaf.

0, uur dat ik achter liet
op de vijfde dag van Mei,
een vlam verbergt uw gebied
en elk pad daarheen buigt terzij.

Slechts een geur waait over van toen
in het oponthoud van vandaag
bij de witte, bittere bloem
op mijn ledige sarcophaag.
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ANTOON COOLEN

ONTMOETING IN NIEMAN'DSNACHT

Ships that pass in the night
Ik ben ervoor uit mijn ziekenhuis uit de stad gekomen naar het dorp van
mijn jeugd. Toen ik mij hier in mijn vroegere kamer in het ouderlijke huis
gereed maakte om naar zijn graf te gaan, betrapte ik mij erop, dat ik mij in
mijn spiegel bekeek en mijn haren zorgvuldig schikte onder het kapje van
mijn verpleegstersluier, het ijdele spel van onbewuste behaagzucht voor ...
een dode. Ik ga naar mijn dode en knik hem toe; zijn portret, in het uni-
form van Engels soldaat, staat op den schoorsteenmantel naast den spiegel, _
ik knik hem toe op weg naar zijn graf. Hij lacht. Misschien lacht hij wel,
omdat ik hem geruststel: ik houd nog altijd van je, en zie, mijn vaderland,
mijn dorp, mijn ouders, de kinderen van mijn getrouwde zuster, àlle kinde-
ren gaan je nu weer met bloemen en liederen bedanken, omdat je je leven
gegeven hebt, zoals je dien nacht met conventionele woorden het zei: for
your and our country. De woorden zelf maakten je verlegen, omdat ze
misschien te groot waren, misschien omdat ze gelijktijdig zinledig waren, -
zinledig in dat ogenblik, waarin onze harten niets dan elkanders weerklank
waren, waarvan wij niet spraken, - 0, wat had ik je toen zielslief!
Van dodenherdenking tot dodenherdenking leven we als van nieuwjaar

tot nieuwjaar, die Meise, lentelijke nieuwjaarsdag van hersteld leven. Hoe
stroomde, z6 als de buiïge hemel volloopt van den stormkrachtigen wind,
ons hart dien nu reeds ver ren Meiavond vol, toen we de mare van het blijde
einde hoorden. Die mare ging van huis tot huis, ze ontvouwde vlag na vlag,
en de vlag wapperde feestelijk van de toen nog nauwelijks iets gedichte
huizen in ons beschoten dorp. Ik herinner me gezichten met tranen op de
jukbeenderen, en handen, die jammerden van blijdschap. Dat is nu weer
lang geleden.
Op weg naar het Engelse kerkhof zie ik het grillige staketsel van den

stukgeschoten kerktoren ijl tegen den zachtgekleurden lentehemeI. De kerk
ligt nog steeds in puin, om de plaats waar ze gestaan heeft is een schutting
gebouwd. Wij hebben nu een noodkerk, het verenigingsgebouw van den
boerenbond. Op het- dak daarvan staat een klokkestoeltje met een leien
spits, een haan en een kruis. En voor dat kerkje zijn grintpaden gemaakt
met kleine, vriendelijke gazons. Uit het klokkestoeltje, van het gemeente-
huis, van vele andere huizen hangt al de vlag halfstok. Maar op het plein
tussen het gemeentehuis en de kerk in puin staan de gesloten paardjesmolen
en de luchtschommels voor de kinderen, morgen, want dan zal het feest
ZIJn.
Voor alle huizen langs den weg naar het Engelse kerkhof is geharkt. En,

wonderlijk, z6 kunnen mijn gedachten niet gaan, of ze komen uit bij de
bloemen, die ik overal zie, het is alsof onze mensen alle wondetekenen in
ons dorp achter de lieflijkheid van bloemen willen doen schuilgaan: de
witte narcis poeticus, de gele trompet narcis, die ze hier Paaslelie noemen,
hyacinthen, tulpen, prunus en amandel, en daarbij de witte en lila bloei
van fruitbomen. De linden en kastanjes, die klam en stokstijf hebben ge-
staan een bar seizoen lang, hebben jong ontvouwen blaren en wiegen voor

/
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het eerst weer in den teren wind. En hoe zuiver welft de lucht zich weer
over ons dorp. ,
Hoe komt het, dat ik, toen ik de deur uitging, tegen vader en moeder die

mij vragend aankeken, zei, dat ik naar 'mijn' graf ging? Misschien zei ik
het uit die algemene gewoonte, want ieder in ons dorp, die een graf
van een gesneuvelden Engelsman geadopteerd heeft, noemt dat het
zijne; doordat ik Normans graf geadopteerd heb is het mij toegewezen,
is het van mij geworden. Het heeft me veel moeite en navraag gekost,
eerstens om zekerheid te krijgen in de identificatie van zijn lijk, dat vrees-
lijk verminkt was toen het zijn eerste graf kreeg, en tweedens om het te
doen vervoeren naar ons Engelse kerkhof. Het graf was toen al onmiddellijk
aan een adoptant toegewezen, die zich opgegeven had voor het onderhoud
van het graf van onverschillig welken gevallene. Ik ben niet zelf naar dien
adoptant toegegaan. De secretaris van het oorlogsgravencomité, aan wien
ik mijn verzoek schreef, heeft voor mij bemiddeld, en tenslotte heb ik het
formulier ingevuld, waarmee ik de adoptatie van het graf overnam. Sinds-
dien ben ik er dikwijls naar toe gegaan, al vanaf dat het kerkhof nog een
ruige uitgestrektheid was van hei en bunt begroeid met vliegdennetjes en
eiken struiken en hier en daar hoge berkebomen. Maar er is alles aan gedaan
en in twee jaren tijds is het een mooi kerkhof geworden met brede paden
en gazons, bloemen en heesters, rhododendron, azalea en vuurdoorn. En
rond het hoge stenen kruis in het midden staan in rechte rijen de lage, witte
eendere kruisen met in zwarte letters en cijfers geboorte- en doodsdatum,
rang, indeling en legernummer van de gevallenen, die er liggen begraven.
Van het kerkhof heb ik een foto en ik heb een afzonderlijke foto van
Normans graf. Sinds het mij is toegewezen heb ik het met bloemen versierd.
Verraad ik mij daardoor? Niemand blijft achter. Drie seizoenen lang, lente,
zomer en herfst, is het daar één weelde van bloemen. En op Allerzielendag
staan sneeuwwit de chrysanten op de graven tussen het blekende groen.
Het oorlogsgravencomité heeft het adres van Normans familie achterhaald.
Ik heb met zijn moeder gecorrespondeerd. Vandaag komt zij, voor het eerst.
In haar brief spreekt zij van 'my boy'. Dat zijn moeder hem dikwijls zo
noemde, had hij mij verteld, dien nacht in October.

Stromende regens toen, dagen en nachten lang. In het dorp zijn mensen die
van uit hun kelderraam in dien stromenden regen de jongens, die ze de
paar .laatste dagen hadden leren kennen, achter boomstammen plotseling
zagen vallen, plat op den grond in heel hun lengte naast hun geweer, dat
uit hun handen gleed, naast hun mitrailleur, die zweeg in het doorgaande
getok-tok van vele andere machinegeweren. Als het vuren ophield liepen
de mensen huilend van ellende naar hun dode jongens te zoeken, om hen te
begraven. Toen hoorden we van het offensief, van bataljons van de derde
Engelse infanteriedivisie en van een tankeenheid, die in ons dorp waren
gekomen. Ze moesten de Maas over en een kleine beek in het Maasdal,
waarover een noodbrug bezweek onder de tanks. Daags tevoren was een
vodje papier van huis tot huis gegaan met een Duits bevel tot evacuatie.
Sommigen wilden niet weg en bleven. Na vader en moeder te hebben weg-
gebracht was ik weer teruggekeerd voor een laatste opdracht, die ik had
als koerierster en die ik niet meer heb kunnen volbrengen. Ik bleef toen in
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ons dorp, in het ouderlijke huis. De Duitsers waren teruggedrongen achter
de beek, en vanaf dat ik alleen in ons huis was dreunde alles onder het
vuren van de artillerie.
Ik was niet bang. Niet omdat ik moedig ben. In de jaren, die achter mij

lagen, heb ik van niets zo geleden als van mijn angst. Als ik op een ver-
laten perron van een verduisterd station in het donker op een bank zat,
een paar meter gescheiden van de vreemde jongens die ik moest overbren-
gen, waren mijn handen klam van angst en was mijn keel zo droog, dat ik
niet kon slikken. Ik hield me bewegingloos bij het naderen van een voet-
stap, gereed om in te grijpen als aan de Engelsen of Canadezen iets zou
worden gevraagd, klaar om ongemerkt de aandacht van hen af te leiden,
vertrouwend op wat mijn intuïtie me zou ingeven, en hopeloos zeker ervan,
dat ze me in den steek zou laten. \Vat een broos en onzeker geleide hadden
ze in mij, die koene helden van de lucht, naar wier stil en angstig profiel
in het vage duister ik soms keek, als het me bijna al te machtig werd en
ik wel kon gaan zitten huilen. De treincoupé later gaf nooit het verwachte
gevoel van een veiligheid, die groter zou zijn dan die op het perron met het
dreigend, even doorlichte en doorwaaide duister. Soms was het, alsof ik het
alleen maar uithield in het vooruitzicht, dat ik straks, als ik met een
alleen voor hen merkbaren oogopslag afscheid van de jongens had geno-
men, naar de Duitsers zou gaan en bekennen, om van die moorddadige
onzekerheid af te zijn, die me het naderen van de deur van mijn eigen huis
deed vrezen.
Maar nu, in het vuren, het harde geblaf van het geschut vlakbij, de

dreun in de verte, waaruit als parabolen van geluid het suizen opsteeg van
de overkomende granaten, was ik niet bang. Integendeel. De tijd van dien
altijd dreigenden, verraderlijken greep of den rechtstreeksen greep van de
Duitsers, was voorbij: Grüne en Sicherheit en Gestapo waren verdwenen
als ratten vÓÓrhet zinkende schip uit. Engelse soldaten, met wie we al een
paar dagen vluchtige ontmoetingen hadden gehad, hadden ons het verschil
in geluid tussen hun vuur en dat van de Duitsers geleerd en ons de oefening
bijgebracht in het uittellen van het gevaar en het berekenen van den af-
stand van voltreffers. Het overfluiten van granaten, waarvan het geluid
niet daalde en lager nabijkwam, kon ik volgen, bedaard, onder het roken
van een sigaret in de duistere kamer, waar alleen een in den spiegel weer-
kaatste kaars brandde. Ik lette voortdurend scherp op, om te weten, wan-
neer het veiliger zou zijn schuil te zoeken in den kelder van het huis.
Toen hoorde ik zijn truck op het erf. Ik hoorde het afslaan van de

motor. Ik hoorde zijn voetstappen. Het kon tussen het vuren ineens zó
stil zijn alsof de wereld verlaten was en alle leven in den grond gekropen.
En onbekommerd om hoe het de mensen ging woei de wind en je hoorde
ineens het razen van den regen tegen de gesloten luiken en het neerplenzen
van druppels van den dakrand.
In zo'n stilte hoorde ik het spetterende geluid van zijn voetstap in de

modder. Ik hoorde hem in de kleine gang. Ik sloot de ogen toen ik merkte
dat de binnendeur zou opengaan. Nu word ik bevrijd, dacht ik. Met geslo-
ten ogen zei ik: good evening. Ik hoorde zijn antwoord, denzelfden groet,
den klank van zijn stem, waarvan ik dacht, dat ik dien herkende alsof ik
hem in mijn dromen had gehoord.
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Toen ik opkeek zag ik hem in die onpersoonlijke en indrukwekkende
verschijning, een proppende, glimmende, bedropen camouflagejas, een helm
met een netwek, laarzen, handschoenen alsof er de handen van een reus
inzaten. Toen ik, opgestaan, de kachel bijstookte met hout en plaats voor
hem maakte, opdat hij zich zou kunnen drogen, werd hij, zonder jas,
zonder helm, zonder laarzen, een mens, een man in huis, een knaap, mijn
God, een jonge knaap. Toen hij, het hoofd telkens een beetje achterover,
het mooie, dikke, zwarte haar kamde, en de kam ging er maar moeilijk
doorheen, lachte hij me toe. Hij lachte me kinderlijk toe, en ik vond hem
plotseling z6 lief, dat ik hem wel had kunnen kussen.
Hij zocht met de ogen naar den wekker, waarvan hij het tikken had

gehoord, en zette dien voor zich neer op tafel. Hij vergeleek den stand van
de wijzers met dien op zijn eigen horloge: vier uur had hij den tijd, zei hij.
Dat was lang, dacht ik. Hij lachte nu breed. Hij voelde zich klaarblijkelijk
behaaglijk. Vier uur, en dan kreeg hij de mannen van een terugkerende
patrouille, en dan ging het er op los. De flakkerende kaars vlamde in den
weerschijn van den spiegel met het duister van de kamer er achter. Hij
vroeg, of ik niet meer kaarsen had. Uit de dressoirlade nam ik een bewaard
pak, ik ontstak drie, vier kaarsen in hun kleine houders. Ik had wel ineens
alle kaarsen tegelijk voor hem willen opbranden. Ik was bevrijd! Ik zette
thee voor hem. Toen wij die dronken schonk hij uit een veldfles whiskey.
Ik dronk twee, drie teugen uit den schroefdop. Het gaf een verwarrende
stemming, het was verwarmend, ik hoorde den regen buiten. Ik hoorde op
den verren achtergrond het dreunen van geschut en daarop telkens het hoge
overfluiten van granaten, strepen van een geluid, dat ik mooi vond als een
feestvuurwerk voor het gehoor. Ik liet hem zien, dat ik niet in het minst
bang was. Toen ik een sigaret opstak, die hij me gaf, liet ik hem zien, hoe
kalm ik was en ik vroeg, of hij misschien angst had. Hij was opgestaan. In
het boekenrekje naast den schoorsteen zag hij het eerst een paar Engelse
boeken. Hij kwam weer tegenover me aan tafel zitten, schoof een kaars naar
zich toe en sloeg het dunne boekje open, dat hij uit de kast had genomen,
een deeltje van de Longmans Green-editie van Shakespeare, de Macbeth.
Hij bladerde erin en las: I have almost lost the taste of fear, I have supped
full with horrors.
Horrors! Ik rilde bij het woord. Heel de regenachtige stormnacht was

vol horrors, levens die elkaars dood beoogden, de dood, die door al die
kreten giert en fluit. Uit de hel daarvan gekomen zit nu die jongen hier-
binnen. Hij begint te vertellen, van Cherbourg. In zijn hand, die hij uit-
nodigend open voor mij op tafel houdt, leg ik de mijne. Ik denk: wees niet
bang, vertel van de horror van Cherbourg. Van Cherbourg af hadden zij
's nachts altijd in de trucks of onder de wagens geslapen, als het spookte.
Hij was niet uit de kleren geweest, altijd in modder en vuil. Hij was
Oxfordstudent, tweede jaars. Ik nam mijn hand uit de zijne. Maar toen wij
even later, opgestaan, naar de divanbank gegaan waren en naast elkaar
zaten, nam hij mijn hand weer in de warmte van de zijne. Vier uur. Dat
was niet veel. En nu had hij allang geen vier uur meer. In het glanzen van
zijn mooie ogen zag ik de ontstoken kaarsen weerspiegeld. Bij de kachel
dampten zijn laarzen en zijn jas. Hij sprak van modder en vuil, misschien
vreesde hij de lichamelijke vertrouwelijkheid als ik dichter bij hem kwam,
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zijn verschrikkelijke ongewassenheid, en hij sprak van een rea I bath: als
hij zich eens wassen kon. Het vuren dreunde. Ik dacht: hij wil zich wassen,
wie weet, hoe kort voor zijn dood.

Samen pompten we water in de keuken, de waterleiding was al lang
afgesloten. Wij zetten een ketel op de kachel. Ik kreeg een visioen van
dampwolken, reinheid, lichamelijke blankheid. Het vuren duurde voort.
Soms luisterden wij allebei scherp. De granaten bleven overfluiten, zonder
dat het geluid daalde met een boog. Wij hoorden geen treffers. Toen hij met
het warme water naar de keuken was gegaan, zat ik alleen. Met halfge-
sloten ogen keek ik naar het licht van de kaarsen en zag in den stralen-
krans een rood, een rood van zonsondergang over een bloemenwei. En hier
een jas, een helm, laarzen, alles van een thuisgekomen man. Zong hij daar
in de keuken? Maar natuurlijk moest hij een grote badhanddoek hebben.
Ik stond op. Ik was trap op, trap af. Ik warmde de drooghanddoek voor
de kachel. Ik klopte niet op zijn deur. Toen ik binnenging hoorde ik ergens
vlakbij het kletterend plenzen van regen, daarin boog een fluitgeluid
omlaag, en ineens daverde het huis van een knetterenden slag, een voltref-
fer in de buurt. Hij stond met den rug naar mij toe. Ik zag op zijn naar mij
omgewend gezicht den schrik zich ontspannen tot een glimlach. Hij had het
ganse bovenlichaam ontbloot. Ik zag langs de ronde schouders, den warm-
vochtigen bruinen, klammen rug de rulle waterdruppels. Ik had nooit
enige sensuele weekheid gevoeld. Ik onderging ze ook nu niet, nu ik me
tot dat ontblote lichaam zo sterk voelde aangetrokken. Toen ik zijn rug
droogde dacht ik onder het opnieuw begonnen vuren: als ik een kind baar,
moet het z6'n jongen worden, - zo vielen woorden van geboorte mij te
binnen bij het dodelijke van het vuren daarbuiten. Hij was een knaap, die
geholpen werd. Het jonge lichaam, waarvan ik de warmte, de beweging en
de ademhaling voelde, was vol van mooi leven en het was mij te moede,
alsof ik moest huilen in die plotselinge zekerheid, dat dit kind straks dood
in regen en modder zou liggen. Het is, alsof in de nabijheid van den dood
alle schroom ophoudt. Wij hoorden buiten de dreunslagen van het geschut,
het gierend fluiten van granaten. In die indroeve, doorregende, dood door-
huilde nachtelijke verlatenheid zochten we hulp bij elkaar. Wij hadden de
armen om elkaar heengeslagen. Misschien dacht ik, van alle kanten door
den dood omringd, aan zijn vaderschap van het kind, dat ik het leven zou
willen geven. Ik zoende hem op zijn borst, zijn schouder, mijn kus gleed
langs zijn mond, mijn hand streelde zijn haar. Ik hoorde de bekentenis van
zijn liefde en gaf hem lachend dezelfde woorden terug, omwille van het
weemoedige ogenblik, om wille van hem, om wille van mijn eigen hart, om
wille van alle gevraagde en bevolen offers, omwille van mijn onmacht, dat
ik hem niet kon beschermen tegen den dood.

Later, in de woonkamer, zaten we op de divanbank dicht bij elkaar in
een behoefte aan lichamelijke bescherming en vertrouwelijkheid. Ik bracht
mijn ogen vlak bij zijn gezicht, om al die levendige trekken ervan goed in
mij op te nemen. Ik heb geklaagd over alle gemis aan troost in zijn woor-
den, dat dit alles was for the freedom of your and our country, - terwijl
de vrijheid zo speels en lieflijk is. Ik vroeg hem: neem mij in je armen.
Tezelfdertijd streelde ik zijn hoofd met een gedachte aan sussende woorden
als: stil maar, stil maar ....
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Na zijn vier uren ging hij weg. Ik heb hem niet meer gezien. Nadat hij
weg was brak de hel los, al het vuren tevoren was maar inleiding. In den
kelder zat ik bij deze verwoesting van de wereld tevergeefs te bidden om
het behoud van de grote kinderen voor hun moeders, om zijn behoud. Zijn
verminkte lichaam heb ik niet meer gezien, ik hoorde later, hoe het aan
flarden was gerukt. Het rust in de aarde; en in het vrije land zijn in een
zomer kinderen, vrij gevoed, gekleed, vrij bemind, de velden ingegaan en
hebben bloemen geplukt en die op zijn graf gelegd. Wij hadden in een be-
hoefte aan lichamelijke vertrouwelijkheid dicht bij elkaar gezeten. Wij
hadden over freedom gepraat en hulpbehoevende woorden gesproken over
liefde, met een 'for ever', dat hij mij meegaf, toen hij mij in de cabine van
zijn truck, waar de regen tegen de duistere ruiten sloeg, omhelsde en tegen
zich aandrukte; wat dagen vraagt vatten wij samen in de minuten van
onze snelle uren naar zijn dood. Ik kon, als hij gewild had, zijn vrouw
geweest zijn, zonder de gewone begeerten, ànders, en zonder berouw later.
We meet again af ter all is done, - waren zijn laatste woorden. Toen alles
voorbij was ontmoetten we elkaar in zijn dood, bij zijn graf, toen ik bloe-
men op hem neerlegde.

Nu, langs den landweg, zie ik kinderen gaan. Zij zijn in hun Zondagse
kleren. Ze zijn helder, zoals de teerheid van de lucht, de kleur van de
bloemen, al die helderheid, die dit ogenblik uitheft boven de andere, dit
ogenblik der herdenking van de gevallen jongens. Ik hoop, dat ze in de
officiële redevoering straks geen helden worden genoemd. Ze waren geen
helden. Ze waren de door het lot gekozenen, de gedoemden. Maar.evenmin
als ik hen helden noem, zal ik de vrijheid honen, waarvoor zij vielen. Ze
is me zo lief, een lied van den hemel, nee, de ademhaling van het hart, nee,
iets tastbaars, wat ik zou willen kussen. Zoals ik de borst kuste van hem,
die er voor viel en die niets begreep van die verschrikkelijke en tragische
paradox, dat die vrijheid uit zoveel modder wordt geboren, uit zoveel
bloed, uit den dood, dien hij ervoor stierf.
In den kleinen bloemenwinkel bij het Engelse kerkhof koop ik paarse en

witte seringen. De man in den winkel zegt: voor uw graf. Voor mijn graf,
ja. Ik heb het geadopteerd, zoals men ook kinderen adopteert.
Het kerkhof is mooi gemaakt, gereinigd als een huis. Rul zijn de geharkte

paden, de heesters bloeien. Op alle graven liggen al bloemen, op het mijne
nog niet. Maar nu leg ik er de seringen op, twee grote bossen, de paarse en
witte door elkaar. Er doolt wat wind over de bloemen en door de stilte.
Het rumoer van het dorp is hier maar zwak te horen, een auto, die aan-
komt, het rijden van een truck, het commando van soldaten. De zon, die
naar het westen daalt, schijnt op het kruis, op de zwarte letters en cijfers:
Norman Oakley, bom 3 Nov. 1923, killed 16 October 1944, - geboorte en
dood in dien tragischen samenhang voor al die gevallen jeugd onder ons
aller bloemen.
Ik vouw de handen en bid voor hem. Ik verzeker hem de hechtheid onzer

verbintenis in den dood en 6ver den dood heen, ons bondgenootschap aan
gene en deze zijde, - dit stukje met bloemen bedekten grond, dat door de
adoptie, met de heiligheid van een gelofte, van mij is geworden. Omdat ik
mijn gevoelens niet uitdrukken kan vat ik ze samen in het gemakkelijk te
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zeggen formulier van het herhaalde: Onze Vader, die in de hemelen zijt ....
De stoet komt naar het kerkhof. In de verte is het klokje op de noodkerk

gaan luiden. Met grote tussenpozen hoor ik den enkelvoudigen slag van de
rouwtrommen van de verkenners, die voorop gaan. In het daglicht, dat van
blauw naar de guldenheid van den avond kwijnt, zie ik de kleuren van de
gilde- en verkennersvaandels - er gaan wel twintig vaandrigs achter de
tamboers. En daarachter naderen, in hun langzamen pas, de heren met de
hoge hoeden. Ik ga den stoet tegemoet en kom langs de witgehandschoende
politiemannen bij den ingang van het kerkhof. Achter mij hoor ik de mili-
taire bevelen tot de erecompagnie, die met trucks in het dorp is aangeko-
men. Als ik omkijk zie ik hen staan, gehelmd, met een geweer, een donker
olijfgroene rij. Ik loop nu langs den naderenden stoet. Uit de rij van de
beren in het zwart, waarvan sommigen kransen met linten dragen, krijg ik
een wenk. Ze vinden, dat mijn plaats daar vooraan ergens hoort, omdat ik
in zoveel angst op donkere verlaten perrons heb gezeten en in treinen, een
beetje op afstand van de op hun leven bedachte jongens, voor wie ik een
geleide was. Zij, die hen herdenken die vielen in modder en vuur, stonden
niet zelf in modder en vuur. Zij zijn de ongedeerden. Daarom noemen ze
de anderen helden, die niet anders waren dan de aangewezenen door het lot
en dit aanvaardden en vervulden in de vergeefse hoop, hetleven te behouden
en er ongedeerd uit te komen. Wat een groot en verschrikkelijk offer aan-
vaardden we in dit treurspel, waarin millioenen moesten vallen, opdat
millioenen in vrijheid zouden leven, die vrijheid, die we niet inniger om-
helzen dan in het gedenken van den dood van die ontelbaar velen. Ik h66n
niet. Deze herdenking is goed. Ik zie vrouwen, vreemdelingen, de Engelse
gasten. Daar is zijn moeder bij. Maar wie van deze vrouwen is Normans
moeder? Ik zal het straks weten. De heren van het oorlogsgravencomité
zullen mij aan haar voorstellen. Zal ik in haar handdruk iets van die lieve
lichamelijke vertrouwelijkheid terugvinden, die ik dien nacht in de aanra-
king van zijn handen zocht? Nu ga ik langs die rijen in den stoet, die lager
en lichter zijn, de kinderen. Ze zijn weer goed gekleed, goed gevoed, lief
en onbevangen, kinderen van een vrije gemeenschap in een vrij land. Daar
achter bij de mensen van ons dorp, sluit ik mij aan in de rij, waar mijn
ouders lopen.

Wij lopen langzaam en stil. Zelfs de kinderen zijn onder den indruk van
deze stilte en praten niet. In de verte tampt het klokje. Voor ons uit dwa-
len de doffe rouwslagen, dit memento der verplichting van ons hart aan de
vrijheid, waarin we gaan.

Op het kerkhof staan we in roerloze rijen. De officiële bloemenkransen
zijn door heren, die het hoofd ontblootten, neergelegd aan den voet van
het grote stenen kruis op het middenpad, de twintig vaandrigs brengen den
vendelgroet. .

Uit de stilte klinkt een lied. De kinderen zingen helder, en klaar een
motet: Beati mortui. De wind waait soms zacht door hun haren en om hun
lied. De avond valt, maar op deze plaats is het licht, boven zoveel bloemen,
ongewoon helder om die kinderen heen. "

De redenaar, die de herdenkingsrede houdt, stelt de vraag, waarom deze
jonge mensen stierven, ver van hun huis en van hunJand; Hij spreekt van
dat zich wegschenken van zichzelf en van hun leven en vraagt, met een
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blik naar de rijen der kleinen die groter zijn dan die van de volwassenen, of
de laatste oplossing van die eeuwig martelende vraag niet ligt in de kinde-
ren. Nu speelt het kind nog rustig, maar voor hoe lang? Hij spreekt ook
een paar woorden in het Engels tot de Engelse gasten, die plotseling vol
aandacht zijn. Daar, bij Normans graf, zie ik haar, zijn schreiende moeder,
een kleine vrouw, niet oud nog, in het zwart, waartegen fel het wit afsteekt
van haar zakdoek. Bij haar staat een meisje, ook in het zwart van den rouw.
Ik vraag me af, of zij zijn zuster is. De redenaar herdenkt nu ook onze eigen
doden, zij vielen voor het eigen land in de gezamenlijke grote en heilige
zaak van de vrije volken.
Een mannen- en kinderkoor zingt het eenstemmige 0 valliant Hearts

who to your glory came, en dan, na nog een diepere stilte, zitten allen
neergeknield. Een eenzame, dunne stem bidt gebeden voor, over het kerk-
hof golft het zacht geluid van de invallende stemmen, die na-bidden. En als
we weer staan en allen wachten, zingt een koor van mannen en jongens het
God save our glorious King, en, na een nieuwe stilte, het innige, smekende
Wilhelmus.
Allen gaan al weg, als ik aan Mrs. Oakley word voorgesteld: haar hand

voelt dun en klein aan, zacht, warm en moederlijk. Ik druk die hand en kus
dat gezicht, waarin de ogen hebben geschreid. Het jonge meisje wordt aan
mij voorgesteld. Zij steekt mij een gehandschoende hand toe, - Miss Mar-
garet Price, zegt de secretaris van het oorlogsgravencomité, - his fiancée,
o God, ik wist het al v66r hij het zei.
Terwijl ik naar hun beleefde dankwoorden luister voor de zorg voor het

graf en de bloemen ben ik toch overstuur over deze vreemdelinge, die zijn
verloofde was. Ik hoor hun uitleg, - hoe ze pas op het laatste ogenblik be-
sloot mee te gaan. Natuurlijk verdedig ik in mijn gedachten mijn bezit van
het graf, mijn bezit van onze vier uren. Die ontmoeting ligt dieper, in een
omsluiting van een nacht, waarin van alle zijden de dood dreunt en huilt,
de ziel in haar spanningen zich aan je zelf openbaart en al haar krachten
overdraagt, en zonder begeerte, op het lichaam, dat het leven van de ander
beschermend bedekken wil en er zelf beschermd door bedekt wil zijn.
Margaret Price is jong, ze is bleek in haar zwarte kleren. Ze glimlacht me
toe. Ze praat zacht, ze is mooi. Wij staan, drie vrouwen, hier bij dit graf,
en zie, ik neem toch Margarets hand opnieuw in de mijne, omwille van de
uren, dat zij in mij haar zuster voor hem had. Hoe goed is het, dat ik toch
niet zijn vrouw ben geweest, en toch kan de gedachte, dat ik het geweest zou
zijn, mij niet ongerijmd voorkomen.
Mijn ouders komen naar ons toe. Ze blijven een beetje op afstand staan.

De zon gaat rood onder. Het liefst wilde ik nu maar gedachtenloos zijn,
zoals de tere wind, zoals de bloemen. Margarets bloemen op het graf zijn
met de mijne vermengd, tulpen lila en wit. En witte aronskelken van Nor-
mans moeder liggen er, tegen het terpje aan, voor.
Het is Margaret, die met een wenk op weggaan zinspeelt, - men blijft

nOoit lang bij doden. De moeder kijkt steeds nog met afgewend gelaat naar
het graf, als wij al weggaan. Ik beloof haar, dat we hier zullen terugkomen.
We wandelen naar huis, met vijven, in een voorlopig wat moeilijk ge-

sprek, oppervlakkige, vragen en antwoorden over en weer, die ik voor mijn
ouders vertaal.
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Alles moesten ze weten, thuis, dien nacht, toen ze, eenmaal het hart
ontbonden, bleven vertellen en vragen, en niet naar bed wilden. En niets
wist ik, dan dat korte, vluchtige oponthoud in ons huis. Of het erg was
geweest? Erg? Velen in het dorp hadden doden, en er sneuvelden veel sol-
daten. Neen, zijn lichaam was niet verminkt geweest, een dodelijke kogel
door het hart. Was hij bang geweest? Nee, hij had voorgelezen uit Macbeth.
Ik gaf Margaret het boekje en schreef erin, dat Norman daarin las, in den
nacht van 13 op 14 October 1944. De moeder gaf ik een ingelijste foto van
Normans graf; ik beloofde Margaret, er ook voor haar een te zullen laten
maken.

_ Did you love him? vroeg Margaret den volgenden dag, toen we samen
bij het graf stonden. Misschien legde ze de warmte van mijn toezegging,
ook namens haar bloemen op het graf te zullen leggen, verkeerd uit. Ze
"ilde me er nu al Engels geld voor geven, om de bloemen daarmee wel
waarlijk tot de hare te maken en niet toch tot die van mij.
Hij is dood. Ik weet niet, hoe die vier uren zouden hebben beslist over

hem, Margaret en mij. Het doet er niet toe. Wij, hij en ik, waren niet anders
dan schepen, die in den onzekeren nacht elkaar voorbijvaren op weg naar
den dag, naar de diepte.
_ Nee, zeg ik tegen Margaret. Hij dronk thee. Hij waste zich. Hij las in

Macbeth. Hij was moedig. Hij was maar even bij ons. Hij viel for your and
our freedom.
Weer is zij het, die het teken geeft van weggaan bij het graf.
Alles is anders dan gister. Geen tampende klok, geen stilte, geen dwalen-

de slagen op de rouwtrom. Wij horen het ingetogen geluid der draaiorgels
van luchtschommels en paardjesmolen. Alle vlaggen hangen uit aan het
plein tussen kerk en gemeentehuis. Het rumoer wordt luider, nu we dichtbij
komen. We zien die wemeling, het lopen en draven, het doorelkaar krioe-
len en het samendrommen van de kinderen bij den drenzenden, traag
draaienden mallemolen en bij het hoge zweven van de schuitjes der schom-
mels.
De muziektent staat opgesteld, vanmiddag is er een concert van onze

fanfare. Er zal een sportwedstrijd zijn. Vanavond wordt een herdenkings-
spel gespeeld. Er komen een paar kinderen naar ons toehollen, de kinderen
van mijn zuster, die ik mee aangekleed heb, voor ze hier naar toe gingen.
Ik moet me bukken voor ik ze versta. Alsof ze er verlegen voor zijn zeggen
ze zacht, dat het aanstonds weer hun beurt is en dat draaimolen en schom-
mels heel' den dag voor niets zijn.
Ik ben in een sentimentele bui: gebukt naar de kinderen kus ik hen, twee,

drie keer. Ik zie Margaret lachen. Normans moeder komt samen met mijn
ouders aangewandeld. Ook zij kijkt lachend naar de kinderen, - misschien
zijn ze de laatste oplossing van de vraag, waarom de vrijheid zo duur werd
gekocht. Een kind dat voorbijloopt vang ik op, het laat zich vasthouden
tegen de plooien van mijn jurk. Ik kus het, omdat ik de vrijheid wil kussen.
Er was geen nacht zo zwaar als die lange, donkere van de verlaten perrons,
de duisterheid der huizen, den dreunstap, de bloedranzige vuist, die wurgend
om ons leven lag. Geen pijn is te'vergelijken met die, waarmee we er ons,
bebloed, uit bevrijdden, geen licht met dat, waarin we er weer uit opston-
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den onder die rood-wit-blauw doorvlagde buiten van een nieuwen" Mei, -
de eerste van al die nieuwe, blije maanden van Mei. Ik huil, Margaret, ik
huil, z6 blij als ik ben, om hem, om doden en levenden, om het moeder-
schap van ons beiden, ééns, and therefore, Margaret, yes, now, just now
and for ever, I love him ....

RIE CRAMER

VRIJHEI D

1942
o vrij te zijn! De nieuwe vrijheid eten
met grage beten als van gul, goed brood!
De vrijheid drinken, drinken en vergeten
het schroeien van een dorst, zo brandend groot!

0, vrij te zijn! 0 vreugde ongemeten
van eigen land en eigen volk alleen!
Elkaar in d'ogen zien en woordloos weten:
wij droegen 't samen en zo zijn wij: één!

1954
Is nu dit brood verzuurd en werd dit water,
dat tussen puin staag welde uit diepste bron,
een gore poel, zó weinig jaren later?
Was dit een vreugde, die niet duren kon?

o vrijheid, vrijheid, vrijheid ongemeten!
Hoe is het bonzen van ons hart bedaard!
Hebben slechts zij Uw vreugd voorgoed geweten,
die U zich offerden, van U bezeten?
Was onze kleinheid zó groot offer waard?
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MAX SCHUCHART

REKENSCHAP

Er is weinig reden tot klagen in het jaar
Negen na Hitler's hellevaart voor hen
Die dit land op hun bijna laatste benen
Hebben gekend toen de hond in de pot zat
En men zijn doden niet begraven kon.

Thans leest men, weldoorvoed en goedgekleed,
Van oorlogen, strafkampen, hongersnoden
In laat-maar landen, alsof men dit al
Nooit zelf had meegemaakt, als strijdig
Met de natuurlijke orde van 't bestaan.

Want Tijd holt het geheugen hulpvol uit,
Trekt wonden saam tot littekens, stuift zand
Over de graven in geschonden duinen,
Legt de overlevenden der deportaties,
De laatste gijzelaar, het zwijgen op
Tot er niets rest dan ingeslapen feiten
Tussen de kaften van 't geschiedenisboek.

Opdat 'k niet zou vergeten nam 'k mij voor:
'k Zal in mijn hart een gedenkteken van
Herinneringen oprichten en ieder jaar
Aan de voet ervan kransen van gedachten
Neerleggen en mij weer adembenemend
Vrij voelen als toen ik die vijfde Mei
Hoopvol herboren werd; en het mijn kinderen
Proberen uit te leggen wanneer wij
In het stralende voorjaar door de straten
Lopen, hand in verwachtingsvolle hand,
Wat deze dag betekent, wat de prijs
Is waarvoor hij gekocht werd, opdat wij
Naar eigen wil en wetten zouden leven ....

Maar hoe staat het met mijn en anderer
Voornemens en beloften anno
Negentienzoveel?

Is cr iets veranderd?
Leggen wij dan niet ieder jaar
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Bloemen bij monumenten, houden
Wij dan geen redevoeringen om het verzet
Te memoreren, nemen wij
Niet twee minuten stilte in acht
Voor de gevallenen?

Wij doen dit alles plichtsgetrouw, maar toch,
Wanneer men oobewust een onbewaakte
Overweg naar het landschap van 't verleden
Passeert, waar de gedrevenen, 't Wilhelmus zingend
Steeds weer voor 't peloton staan, vraagt men,
In 't heden teruggekeerd, zich schuldig af
Of men niet al te opportunistisch
De geest die hen bezielde heeft vergeten.
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J. H. PLOKKER

PSYCHOLOGIE ENER TELEURSTELLING

Indien men tracht een psychologische verklaring te vinden voor de reactie
van teleurstelling en verontwaardiging bij grote groepen van ons volk op
het besluit der Regering de Nationale Feestdag van 5 Mei te doen vervallen,
stuit men - als men zich iets verder in deze problematiek verdiept - al direct
op allerlei moeilijkheden, die eigenlijk een uitgebreid sociaal-psychologisch
onderzoek zouden vereisen, wilde men die op bevredigende wijze oplossen.
Ook al sluit men direct al die groepen en individuele personen uit, die in
deze quaestie niet geheel zuiver staan, daar er bij hen zelfzuchtige neven-
motieven een rol spelen, of bij wie de politieke aspecten van de zaak pri-
mair zijn, of bij wie het gevoel van teleurstelling niet 'echt' is, dan houdt
men nog onderling sterk verschillende groeperingen over, bij wie de gron-
den der teleurstelling ver uiteenlopen, al zullen zij wellicht hun protesten
111 dezelfde bewoordingen uiten. Een uitvoerige en diep-gaande enquête zou
ongetwijfeld zeer belangrijke reacties aan het licht kunnen brengen. Wij
kunnen hier slechts enkele aspecten belichten, die zich waarschijnlijk bij de
meeste dier groepen voordoen en zijn ons wel bewust slechts een vrij wille-
keurige greep gedaan te hebben uit een veelheid van gegevens, die een groot
opgezet wetenschappelijk werk zouden behoeven om geheel tOt hun recht
te komen.

Nu is het steeds zeer moeilijk psychologische opmerkingen te maken over
reacties van groepen van een bevolking. Deze reacties behoren in het gebied
der Sociologie. De afbakening van Psychologie en Sociologie wat hun ter-
reinen betreft is niet gemakkelijk, althans niet in de praktijk. Vaak hoort
men zeggen, dat de Psychologie zich alleen bezig houdt met de reacties van
de individuele mens, de Sociologie met die van groepen. Dit is niet juist.
Ieder individu kan ook sociologisch bezien worden, n1. als lid van een
grotere groep;' terwiil men zich anderzijds geen groepsreacties kan voorstel-
len indien men zich niet voor ogen houdt de mogelijkheden van reageren
van de individuele mens. Beide wetenschappen houden zich dus bezig met
hetzelfde materiaal, n1. de psyche van de mens. De Psychologie legt alleen
meer nadruk op de mens als eenling, hem min of meer lichtend uit zijn
sociaal milieu - in engere en wijdere zin; de Sociologie legt het accent op de
reacties en gedragingen van de mens als sociaal wezen, ingebed in de maat-
schappelijke verbanden. Beide wetenschappen vullen elkaar dus aan.

Eigenlijk is dit nog onvoldoende gezegd. Natuurlijk neemt de moderne
psycholoog ook de milieu-omstandigheden van het individu met wie hij
te maken heeft in overweging. Hij verdiept zich in diens verhoudingen tot
zijn omgeving: zijn ouders, zijn gezin, de personen met wie hij samenwerkt
of geregeld verkeert, zijn club, partij of vereniging waartoe hij behoort e.d.
Hij stelt zich echter niet tot taak deze verhoudingen als objectieve gege-
venheden te analyseren, hoe zij tot stand zijn gekomen, hoe zij onderling
op elkaar inwerken; hij stelt de mens als individu centraal, beschouwt
hem als een min of meer onafhankelijk element, een gesloten structuur met
een eigen leven en vooral een eigen wijze van be-leven, éénmalig en onher-
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haalbaar. Hij gaat dus uit van de veronderstelling, dat de mens reageert
vanuit zijn eigen persoonlijkheids-structuur, dat zijn inwendige levens-
geschiedenis (belevings-geschiedenis) belangrijker is dan zijn uitwendige.

De socioloog daarentegen neemt als primair aan de invloed, die allerlei
sociale 'institutions', die in hun structuur eerst' worden ontleed, uitoefenen.
op het individu. Dit houdt natuurlijk niet in, dat hij aan de mens als mens
geheel voorbijziet. Per slot van rekening zijn alle sociale 'institutions' door
de mens tot stand gekomen en zij komen- of althans kwamen in de tijd
van hun ontstaan- tegemoet aan bepaalde menselijke strevingen en wensen.
De socioloog moet deze menselijke drijfveren dus zeker kennen. Hij zal de
causale reeks echter van de tegengestelde kant benaderen als de psycholoog.
Wel kent hij het individu, doch als hij spreekt over de functie van het
gezin, de factoren werkzaam bij de arbeidsverdeling, co-operatie, de poli-
tieke partij enz. dan komt het hem voor, dat de mens door die 'institutions'
dusdanig wordt overheerst, dat hij zijn eigen individualiteit verliest, dat
hij zich naar de daardoor gestelde regels moet schikken. Inderdaad, al gaat
men uit van de individuele reactie, zodra men komt op het wijde terrein
van het maatschappelijk leven, waar de mens zijn plaats inneemt in het
arbeidsproces, waar hij optreedt als lid van een partij of groep dan ziet
men, dat de mens een groot stuk van zijn individualiteit verliest en zich
conformeert aan de, in zijn groep heersende regels, tradities en gedrags-
patronen. Zo gaat de Sociologie dus uit van de veronderstelling, dat de
sociale 'institutions' de belangrijkste determinanten zijn van het menselijk
gedrag, dat zich immers daarbij moet aanpassen.Wel zijn die 'institutions'
menselijke producten, doch eenmaal gevestigd vormen zij een gesloten en
vrijwel ondoordringbaar front tegen spontane individuele reacties. Zij
dwingen de mens tot aanpassing en dus tot het voortdurend sluiten van
compromissen. Zij doen dat natuurlijk niet willekeurig, immers zij kwamen
tot stand uit een noodzakelijkheid de groep te beschermen tegen de wille-
keur van enkelingen, tegen te ver gaande ego-centriciteit en verder tegen
bedreigende andere groepen. Botst men als enkeling tegen zo'n 'institution',
dat op een ogenblik als vrijheids-belemmerend kan worden ervaren, dan
zal men het rationele karakter ervan echter zelden kunnen waarderen.
Weigert men een compromis ermee te sluiten, dan wordt men door de groep
als 'corpus alienum' beschouwd, als 'psychopaath', van wie immers het
centrale kenmerk is: het onvermogen zich aan te passen aan de maatschap-
pelijke orde, waarin men leeft. Het is dan ook begrijpelijk, dat de socioloog
de geschiedenis der mensheid beschouwt als het resultaat van de voortdu-
rende strijd tussen onze primaire menselijke behoeften, die naar bevredi-
ging streven en de afwerende of vervormende systemen van uitgekristal-
liseerde verhoudingen en patronen.

Is men nu meer geïnteresseerd in die primaire behoeften van de mens,
hoe zij ontstaan en verder het menselijk gedrag en zijn levensgang beïn-
vloeden en bepalen, dan wordt men psycholoog. Heeft men meer belang-
stelling voor de kracht dier 'established rcIationships' en voor hun wer-
king op het individu, voor hun onderlinge samenhang en hun rol in het
maatschappcIijk bestel, dan wordt men socioloog (Mannheim). Belangrijk
is dus, dat men iedere menselijke reactie en houding van twee totaal ver-
schillende gezichtspunten kan benaderen en zelfs verklaren. Men kan he'}

Pater G. A. Averdieck t 11Augustus 1944 76



zien als geheel bepaald door subjectieve motieven, doch ook als de ver,-
vulling van een, door de bestaande 'institutions' opgedragen functie.

Theoretisch is het dus niet moeilijk Psychologie en Sociologie van el-
kander af te grenzen. In de praktijk stuit dit echter telkens op grote moei-
lijkheden. Herhaaldelijk worden sociologische problemen psychologisch
aangepakt en uitgewerkt, en omgekeerd. Hierdoor komt men soms tot
merkwaardige conclusies, die op het ene gebied waar schijnen, op het an-
dere gebied echter onhoudbaar blijken te zijn . De psycholoog, gewend
met individuen om te gaan, ziet te gemakkelijk groepen als individuen,
mythische eenheden, waarmee de mens als eenling strijdt. Er worden dan
allerlei menselijke eigenschappen aan die groepen toegeschreven of er
worden menselijke structuur-elementen in herkend. Zo spreekt men b.v.
van een collectief Ideaal-Ik e.d. Maar wie heeft nu op straat ooit zo'n
mythisch Individu ontmoet? Of wie kwam ooit een werkgever in een café
tegen, of een werknemer, of een conservatief, of een socialist, een com-
munist, een kapitalist, een bourgeois? Als men deze abstracties (zuivere
denk-artefacten) gaat concretiseren en personifiëren kan het niet anders
of men vervalt in grove dwalingen! Maar de psycholoog is nu eenmaal
ingesteld op de individuele mens in zijn uiterste gecompliceerdheid en maakt
herhaaldelijk deze fout. Of als hij deze vermijdt kan hij een andere maken,
nl. door de groep te gaan beschouwen als de som van zo of zoveel indi-
viduen. Sighele ging zo ver dit in een mathematische formule uit te wil-
len drukken. De summatie van een groot aantal individuele reacties geeft
echter geenszins de reactie van een groep weer. Men mag de individuële
reactie zelfs niet eens beschouwen als het 'gemiddelde' en daaruit dan de
reactie van de groep afleiden. Het 'gemiddelde' menselijke antwoord op een
bepaalde gebeurtenis is immers statistisch nooit vast te stellen. De indi-
viduen lopen - zodra het iets meer dan primitieve, driftmatige reacties be-
treft- te zeer uiteen in hun beleven. Aan de andere kant loopt de socioloog
het gevaar, als hij zich over de mens uitlaat, die tekort te doen in zijn
individualiteit.

Het bestek van dit artikel laat niet toe nog verder in te gaan op deze
gecompliceerde verhoudingen, hoe belangrijk hun onderling verband ook
is. Slechts moge gewezen zijn op de mogelijkheid van deze twee benade-
ringswijzen van eenzelfde probleem en op het gevaar van eenzijdigheid,
als men slechts één van deze twee methoden als juist wil erkennen. Beidé
behoren elkander voortdurend aan te vullen. De mens is nu eenmaal niet
alleen 'Subject', zoals de moderne psycholoog - als hij zich even distan-
tieert van de biologische bepaaldheid van de mens - hem liefst voorstelt.
Hij is echter evenmin uitsluitend 'Object', product van zekere sociale
'institutions', zoals de socioloog -als hij niet oppast- hem gaarne tekent.
De mens is beide, subject en object tegelijk; hij is zowel 'vrij' als 'gebonden'.
Wil men de mens zien als Mens, dan moet men deze beide polen, waartus-
sen zijn bestaan zich beweegt, voortdurend tegelijk in het oog houden.

Als wij nu nader willen ingaan op ons eigenlijk onderwerp, waarbij wij de
voorgaande beschouwingen als waarschuwing voor ogen trachten te hou-
den en als wij dan denken aan de instelling van de goede vaderlander ge-
durende de bezettingstijd, dan is het duidelijk genoeg, dat' deze instelling
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veel gecompliceerder was dan oppervlakkig lijkt. Naast een hem door de
harde noodzaak der feiten opgelegde 'realistische' instelling tegenover de
situatie, ontwikkelde zich langzamerhand een 'irreële' houding, die des te
opvallender werd naarmate de nood steeg en de bezetting langer duurde.
Reeds in 1915 beschreef Freud in een artikel: 'Zeitgemäszes über Krieg und
Tod' het verschijnsel van de regressie der werkelijkheidszin, een teruggang
tot primitieve vormen van denken, een 'logische Verblendung', zelfs bij
overigens zeer verstandige lieden onder invloed van sterk emotionele bele-
vingen gedurende de eerste Wereld-oorlog. En hij wees op hun ontoeganke-
lijkheid voor verstandelijke redenaties en hun critiekloze lichtgelovigheid
zelfs ten aanzien van de meest aanvechtbare beweringen. Bij het beëindigen
van de affectieve toestand keerden zij pas weer tot de werkelijkheid terug.
Wie herinnert zich niet uit de bezettingstijd het welig bloeien van het
'autistisch-phantaserende denken'? Welk een belangrijke rol speelde toen
niet het 'gerucht'! Alles werd geloofd. Uitspraken van personen, waaraan
men vroeger niet de minste waarde had toegekend, werden gretig als waar
of althans waarschijnlijk aangenomen. De bewering van een spreker, dat
hij 'goed ingelicht' was, was voldoende hem als geloofwaardig te beschou-
wen, bewijzen werden niet gevraagd. De herinnering aan de 'Dolle Dinsdag'
in September 1944 leeft nog in ons allen voort, toen zich zelfs hallucina-
toire vervalsingen der waarneming voordeden. De werkelijkheidszin leidde
in die tijd bij het grote publiek wel een 'vita minima'. Dit is begrijpelijk.
Op dezelfde wijze als wij Lust zoeken en Onlust trachten te vermijden,
neigt ons bewustzijn ertoe aangename voorstellingen vast te houden en
onaangename te elimineren. Dit heeft zeker zijn positieve waarde, wij zou-
den anders te gemakkelijk verlamd worden door het leed, zelfs al bestaat
dit alleen maar in de voorstelling. Men moet kunnen hopen wil men voort-
bestaan. Het zelf-bedrog is dan levens-noodzaak.

Het gevaar in deze instelling schuilend is echter ook duidelijk genoeg.
Zo'n instelling maakt, dat men verder en verder van de realiteit en van het
juiste inzicht in de situatie afdrijft. De twee belangrijkste tests: 'the reality
test', die een verwachting confronteert aan de uiteindelijke ervaring en zo
deze anders uitvalt dan verwacht werd, het geloof corrigeert; en de 'test of
consistency', die de verschillende verwachtingen met elkander vergelijkt
en zo zij met elkaar in strijd zijn alle op één na elimineert, worden - zeer
tot ons nadeel! - op deze wijze uitgeschakeld.

Behalve deze regressie in het denken deden zich nog allerlei andere
'escape'-mechanismen voor. Een daarvan - van betekenis in verband met
ons onderwerp - was wel de vlucht uit de realiteit in de dagdroom, de
phantasie. Deze vlucht ziet men herhaaldelijk als de realiteit ondragelijk
wordt. 'De gelukkige mens phantaseert niet' schreef Freud ('Der Dichter
und das Phantasieren'),' alleen de onbevredigde. Onbevredigde wensen vor-
men de drijfkrachten van onze phantasieën en iedere phantasie is een wens-
vervulling, een correctie van de onbevredigende werkelijkheid'. De phan-
tasie wisselt met de levenssituatie van de mens en kan telkens andere in-
houd krijgen. Zij zal meestal aanknopen bij de actuele situatie of gebeur-
tenis, die in staat is bepaalde verlangens in de mens wakker te roepen, grijpt
van daaruit aan bij vroegere, meestal vroeg-infantiele ervaringen en situa-
ties toen elke wens bevredigd werd en schept nu een toekomst-beeld, dat de
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vervulling belooft van de oorspronkelijke wens. Juist frustraties zijn oor-
zaak van phantasie en dagdroom. De bezettingstijd hield talloze frustraties
in, zowel van de meest vitale driften en behoeften (voedsel) als van de
hoger gedifferentieerde strevingen. Het is bekend hoe sterke honger dromen
kan doen ontstaan van rijke feestmaaltijden. Bekend zijn vooral geworden
de verhalen van urenlange discussies en voordrachten over maaltijden en
recepten daarvoor in de Japanse concentratie-kampen voor vrouwen op
Java, waarbij juist de bereiding van delicatessen een grote rol speelde. Het
verdwijnen der vrijheid moest wel allerlei dromen over de bevrijding en de
tijd daarna doen ontstaan, compensatie van de drukkende werkelijkheid.
Dit vrijheidsbeeld werd in de phantasie steeds meer gekleurd en moest wel
een steeds infantieler karakter gaan aannemen, naarmate de nood en de
onderdrukking sterker werden gevoeld. Dat hierbij herinneringsvervalsin-
gen betreffende het verleden, de tijd v66r de bezetting, in positieve zin op
moesten treden, ligt voor de hand.

Een ander mechanisme, dat het uitzicht op de realiteit vervalste doch dat
niet specifiek geacht kan worden voor de bezettingstijd toen het 'Vredes-Ik'
vervangen werd door het 'Oorlogs-Ik', was de 'tendencieuze apperceptie'.
Dit verschijnsel is algemeen bekend in de politieke sfeer, tijdens de bezet-
ting werd het alleen versterkt. De oorzaak van dit verschijnsel ligt in de
vroege jeugd, waar wij thans niet nader op kunnen ingaan. Men bedoelt
ermee de neiging van de mens zijn ambivalente voorstellingen betreffende
één object (oorspronkelijk de Moeder en de Vader) te splitsen in twee
polair tegengestelde voorstellingen: één van een absoluut goed en edel, en
één van een absoluut kwaad en slecht object. Het duidelijkst vindt men
deze splitsing in de religieuze sfeer, in de tegenstelling God en Duivel. In
de politiek herkent men dit verschijnsel vaak in de soms onwerkelijke ver-
heerlijking van de eigen partij, waarin men geen enkele fout wil erkennen
en waarin men slechts edele motieven en hooggestemde idealen ziet, tegen-
over de zo zwart mogelijke schildering van de tegenpartij, aan wie men
niets goeds, doch slechts domheid, boosaardigheid en kwade trouw toe-
schrijft. Men stelt de tegenstander daarmee gelijk aan zo'n 'kwaad' object
en richt daarop al zijn haatgevoelens en wantrouwen. Eigen - door dit haat-
gevoel opgewekte - schuldgevoelens worden geëlimineerd door die op de
tegenstander te projecteren. Men ziet hierbij dan niet in, dat achter het
schijnbaar koele en objectieve betoog, allerlei infantiele onbewuste krachten
werkzaam zijn en dat deze instelling niet het gevolg is van reële fouten of
misdaden van de tegenpartij, doch van eigen onbewuste voorstellingen.

Agressiviteit is echter veelal gekoppeld aan angst, is daar veelal de oorzaak
van. Wij voelen ons ernstig bedreigd door die gehate objecten, wat onze
haatgevoelens en doodswensen nog doet toenemen. Zo raakt men in een
vicieuze cirkel, die vaak niet meer te doorbreken is. Al deze vormen van
'wishful thinking' kunnen tot allerlei reacties leiden. Een der noodlottigste
is wel die van de groei van het 'lähmende Idee', zoals Baschwitz het noemt:
het gevoel dat de vijand zo oppermachtig is, dat tegenstand toch hope-
loos is, wat alle activiteit en neiging tot verzet neerslaat. De tegenstander
wordt dan overschat. Doch ook onderschatting van zijn kracht komt voor,
wat vooral in het begin van het Verzet tegen de Bezetter tot noodlottige
gevolgen heeft geleid.
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\Vij wezen reeds op de nelgmg in de politiek abstracties als personen te
gaan zien. Hierdoor ontstaan allerlei verwarringen, daar deze visie niet
in overeenstemming is met de werkelijke ervaring. Men kent zijn buurman
vrij goed en in zijn oordeel over hem zal men dus een betrekkelijk reële
visie doen blijken. Spreekt men echter over personen, die men heel niet kent
en nooit heeft ontmoet, dan zal men noodzakelijkerwijs ernstige fouten
gaan maken, daar men zijn uitspraken niet kan verifiëren. Men wordt dan
gemakkelijk het slachtoffer van eigen onbewuste voorstellingen en phan-
tasieën. Dit gebeurt door deze concretisering herhaaldelijk in de politiek,
waardoor de meesten op dat terrein dan ook herhaaldelijk flaters slaan.
Ernest Janes, de bekende psycho-analyst wees erop, dat 'analysed people,
including psychoanalysts differ surprisingly little from unanalysed people
in the use make of their intelligence' en hoe zij - toch op de hoogte van de
onbewuste drijfveren in hen werkzaam - vooral in de politiek dezelfde
emotionele en gerationaliseerde argumenten zullen gebruiken als mensen, die
zo'n inzicht in zichzelf niet hebben ('The concept of a norm al mind').
"Their 'political egos' can remain as it were the seat of an encapsuled
illness in otherwise sane and norm al personalities".

Deze enkele voorbeelden van stoornissen in de werkelijkheidszin tijdens de
bezetting, zouden gemakkelijk met vele te vermeerderen zijn. Voor ons
betoog zijn zij echter illustratief genoeg, vooral ter verklaring van de alge-
mene teleurstelling, die zich al vrij spoedig na de bevrijding deed gevoelen.
Het kon niet anders of de dagdromer zag al gauw, dat de door hem ge-
phantaseerde 'aurea aetas' niet meer dan een drogbeeld was. Juist de ge-
spannen verwachting van talloze mensen. dat met de bevrijding 'alles goed
zou komen' - een volkomen ongegronde verwachting, product van 'wishful
thinking' - en het op heel weinig uitlopen van die hoop moet wel als de
voornaamste oorzaak van de 'bevrijdingskater' worden aangemerkt.

Zij die actief aan de verzetsstrijd hadden deelgenomen moesten deze te-
leurstelling nog sterker ondervinden. Was dit nu, waarvoor zij hun vrijheid
en hun leven op het spel hadden gezet, en waarvoor zo vele van hun kame-
raden in de dood waren gegaan? Hierbij voegde zich al spoedig een groeien-
de ergernis. Hun 'Oorlogs-Ik' moest weer worden omgezet in een 'Vredes-
Ik', wat op allerlei moeilijkheden stuitte, ook bij overigens harmonisch ge-
structureerde persoonlijkheden, daar de waardering van de persoonlijkheid
gedurende de verzetsstrijd een totaal andere was dan nu, nu de vrede was
teruggekeerd. De Sociologie heeft overtuigend ó1.angetoond,dat de waar-
dering van menselijke posities en werkzaamheden afhankelijk is in de
eerste plaats van de waardering, die de groep, waartoe hij behoort geniet,
niet van het betrokken individu zelf. Zijn prestaties worden in de groep.
geïntegreerd. De sociale functie van zijn groep geeft de doorslag. Nu kan
de betekenis van zo'n groep in de loop der tijden wisselen. Een gemeen-
schap, die op oorlog of verzet is ingesteld zal de militaire groep hoog waar-
deren: eigenschappen als initiatief, agressiviteit, zin voor avontuur e.d.
worden aangekweekt en hooggeschat. Een gemeenschap op vreedzame
arbeid gericht zal daare'ntegen die groepen hoog aanslaan, wier functie is
de samenwerking bevorderen, een zekere uniformiteit in de hand werken
en een element van zekerheid en gestadigheid onderhouden. Is er in een
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gemeenschap een zekere stabiliteit ontstaan, dan zullen de leidinggevende
groepen de waardering bepalen, welke langzamerhand door de meer on-
dergeschikte lagen der bevolking wordt overgenomen. Alleen als door een
bepaalde situatie opeens snel moet worden gehandeld kunnen plotseling
belangrijke verschuivingen in de waardering der diverse groepen optreden,
wat zelfs tot de val van de leidende groep aanleiding kan geven. Natuurlijk
zal binnen de groepen zelf een competitie-element een rol spelen, wat het
initiatief van het individu zal prikkelen. Werkelijk leiderschap kan slechts
ter sprake komen in perioden van plotselinge veranderingen in sociale
structuur. Zolang stereotype oplossingen kunnen volstaan, zal de traditio-
nele autoriteit van beambten voldoende zijn. Dit maakt het begrijpelijk,
dat in woelige tijden van verzet en strijd vele elementen, die anders in de
vreedzame maatschappij moeilijk hun plaats weten te vinden tussen de
'bedaarden', opeens op de voorgrond weten te treden en uiterst waardevolle
activiteiten ten behoeve van de gemeenschap kunnen ontplooien. Keert de
rust later weer terug, dan worden zij in zekere zin - althans als strijders en
voorvechters - overbodig. Trachten zij die positie dan toch nog vol te
houden, dan gaat men hen als lastig, querulant, opstandig e.d. disqualifi-
ceren, een uiterst pijnlijke ervaring voor hen, waar zij eerst grote achting
en waardering genoten. Velen, die gedurende de verzetsstrijd leidende figu-
ren waren, hebben dit na de bevrijding ondervonden en hebben dit als
grove ondankbaarheid van de kant der gemeenschap gevoeld, wat hen
verbitterd heeft. Zij voelen, dat hun grote tijd voorbij is. Het maatschappe-
lijk leven, langzamerhand weer teruggekeerd tot zijn oude organisatie,
heeft de oude traditionele indeling in groepen - sociaal verschillend gewaar-
deerd - weer terug gevonden en dit heeft in vele gevallen gevoerd tot schei-
ding der vrienden in het Verzet. Het persoonlijk element is weer op de
achtergrond geraakt.
De gemiddelde burger neigt er steeds toe het abstracte begrip van 'de

Staat' als concreet zich voor te stellen, wij spraken daar reeds over. Spreekt
men niet van 'Vadertje Staat'. In zekere zin is inderdaad de Staat een
soort Ouder-figuur voor hem. Als democraat verwacht hij van die Staat
een zorg voor zijn veiligheid en welvaart, zonder dat zijn persoonlijke vrij-
heid daarbij te veel in het gedrang komt. Krijgt hij echter met de Staat te
maken, dan ontmoet hij slechts ambtenaren, die hem als iets onpersoonlijks
te woord staan en behandelen. Dit is vaak teleurstellend en zeker voor hen,
die toen de Staat in gevaar was hun leven in de waagschaal stelden, allerlei
gevaren trotseerden om hem te redden en te behouden. Zo wordt de Oud-
Verzetstrijder een teleurgestelde, die terug verlangt naar de 'goede oude
tijd' toen hij nog vechten kon. Het besluit der Regering de Nationale Feest-
dag te laten vervallen houdt wel heel weinig rekening met de psycholo-
gische factoren in hem werkzaam en kan niet anders dan zijn verbittering
wekken. Dat waarvoor hij streed en dat na eindeloos zwoegen en lijden op
die dag werd bereikt, en waarvan die dag later het Symbool werd, schijnt
nu wel als weinig belangrijk geacht te worden. De door de Regering aan-
gehaalde argumenten ter verdediging van haar besluit kunnen onmogelijk
voor hem enige overtuigingskracht hebben. Zij stelt geen nieuw levend en
geladen symbool in de plaats van het zijne.
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K. H. R. DE JOSSELIN DE JONG

5 MEI: ZIJ

Zij hebben de muren gebeukt,
Zij hebben de tralies gewrikt,
Zij hebben de schoten geteld,
Zij hebben de zwepen gevoeld,
Maar zwegen: een woord beduidt Dood.

Dit was op de sneeuw van het noorden,
Dit was op het zand van het zuiden,
Dit was op het gras van het oosten,
Dit was op de klei van het westen.

Zij hebben hun ogen gewend,
Zij hebben hun handen gebald,
Zij hebben hun oren bedekt,
Zij hebben hun ruggen gekromd,
Het hart leefde feller dan ooit.

Dit was in de koude der steppen,
Dit was in het vuur der woestijnen,
Dit was in het gif der moerassen,
Dit was in de modder der kampen.

Zij hebben de wanhoop gevloekt,
Zij hebben de honger bespot,
Zij hebben de wonden geduld,
Zij hebben de waanzin getart,
De vrijheid was meer dan hun lijf.

De zee, de hemel, de wolken,
De wind, de sterren, de vogels,
De zon, de bergen, de bloemen,
Zij zijn, zij bleven, zij wachten ....

In Mei vonden mannen hun land,
In Mei zochten mannen hun huis,
In Mei grepen mannen hun vrouw,
In Mei riepen mannen hun kind,
De vrede was meer dan een woord.
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Dit was op de sneeuw van het noorden,
Dit was op het zand van het zuiden,
Dit was op het gras van het oosten,
Dit was op de klei van het westen.

In Mei werden ogen herkend,
In Mei werden tranen gedroogd,
In Mei werden handen gestreeld,
In Mei werden lippen gekust,
Het hart was een glimlach van hoop.

Zo ver was de koude der steppen,
Zo ver was het vuur der woestijnen,
Zo ver was het gif der moerassen,
Zo ver was de modder der kampen.

Eén dag zij het levend symbool,
Eén dag zij het durend appèl,
Eén dag zij een machtig verbond,
Eén dag zij een hymne van dank:
o vrijheid, 0 vreugd, 0 vrede ....

Prits G. Conijn student t 5 September 1944



GUILLAUME VAN DER GRAFT

DE VRIJHE I D SMAAKT NAAR PIJN

de vrijheid is voor de mensen
de vrijheid bestaat in taal
de vrijheid is voor de mensen
wij spreken elkander toe

met vogels valt niet te praten
de maan is koud als een vis
met vogels valt niet te praten
zon is een zwijgzaamheid.

maar mensen worden geroepen
elk aan zijn eigen naam
maar mensen worden geroepen
ter zake van ja en nee

cr zijn er niet veel die zeggen
wij delen dezelfde tijd
er zijn er niet veel die zeggen
wij breken hetzelfde brood

de meesten willen alleen maar
een uurlang hetzelfde bed
de meesten willen alleen maar
een uurlang elkaar te lijf

zij zeggen mijn brood en mijn adem
zij slikken de woorden in
zij zeggen mijn brood en mijn adem
zij eten en slapen alleen

ik heb in mijzelf gesproken
ik ademde enkelvoud
ik heb in mijzelf gesproken
en nu zijn de anderen dood

want vrijheid is voor de mensen
wat lucht voor de vogels is
en vrijheid is voor de mensen
wat water is voor een vis
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en vrijheid bestaat in woorden
die brood geworden zijn
stemmen die zijn gebroken
en bloed dat is vergoten
de vrijheid smaakt naar pijn.

NICO ROST

VERWACHTING IN DACHAU

'Sluit maar aan op Dachau', schrijft de redactie, 'wat jullie verwachtten en
wat het geworden is'.
We hebben daar zoveel verwacht maar stellig niet dat tien jaar later dit

nummer zo broodnodig zou zijn:
dit tragisch kort bestek van schromelijk verzaken,
dit klachtenboek der integeren,
dit klaaggezang der zwakken,
dit protest der onverzoenlijken,
deze poging opnieuw te bewijzen, dat bevrijding iets met vrijheid te maken
heeft.
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JAN ROMEIN

KLEIO EN TERPSICHORE

De Betekenis van Historische Gedenkdagen

Feestelijke Inleiding
Iedereen zal af en toe de behoefte in zich voelen opkomen om feest te vie-
ren. Zolang hij nog jong is als een uitlaat voor zijn overmaat aan energie;
naarmate hij ouder wordt als een welkome ontspanning van de inspanning
van zijn arbeid. Maar hij zal dan ook gemerkt hebben, dat die behoefte
geen bevrediging kan vinden, tenzij anderen op hetzelfde ogenblik diezelf-
de behoefte gevoelden. Feesten is een bij uitstek en bij definitie collectieve
bezigheid.

Het is ook een uiterst menselijke bezigheid. Men behoeft geen geschoold
ethnoloog, psycholoog of cultuurhistoricus te wezen, om te weten, hoe al-
gemeen die behoefte aan collectieve feestviering is; ik geloof wel te mogen
zeggen, dat we geen maatschappij kennen, die geen feesten kent. Zelfs bij
nog rondzwervende jagersstammen heeft men de instelling aangetroffen ..

Niet alleen de viering echter, Ook de aanleiding tot het feestvieren is een
collectieve en menselijke aangelegenheid. Zelfs waar deze aanleiding een
zuiver persoonlijke is, zoals bij een van de weinige feestjes, die wij nog ken-
nen, de verjaardagviering, moet toch de groep, die het viert, in haar geheel
van de zinrijkheid doordrongen zijn, wil het niet in een 'avondje' als een
ander ontaarden.

Weinigen ook zullen wel betwijfelen en ik zal er dus voor nauwelijks
iemand iets nieuws mee beweren, dat het feest oorspronkelijk een magische
bedoeling heeft gehad: van hogere machten de vervulling af te dwingen
of de weigering te bezweren van de wens die de aanleiding was tot het
feest. En die aanleidingen waren van allerlei aard: het begin of het einde
van de jacht- en visseizoenen, de zaai en oogst in de landbouw, bepaalde
tijden van kalendrisch belang als nieuwe en volle maan, solstitiën en aequi-
noxenj of ook de inauguratie van nieuwe stamleden, dan wel het afleggen
en begraven of verbranden van overledenen, voorts ziekte, epidemieën en
niet te vergeten, de voorbereiding van een oorlog. Al dat was aanleiding
tot het vieren van een feest, hetzij, gelijk gezegd, om de machten, die
zegenen konden, daartoe op te wekken, hetzij om hen die vervloeken kon-
den, daarvan af te houden.

Doel daarvan
Deze inleiding ziet er uit als de aanloop tot een ouderwets-degelijke histo-
rische verhandeling over het feest. Stel U gerust, lezer, die komt niet: ik
heb er noch de lust en wat meer zegt, ook niet de kennis voor en evenmin
de tijd om die te vergaren. Waar het mij bij mijn inleidend woord om te
doen was, was uitsluitend dit: er nog eens met nadruk aan te herinneren, dat
elke feestviering eo ipso een collectief karakter draagt, dat zij blijkbaar aan
een van oudsher gevoelde menselijke behoefte voldoet en tenslotte dat zij
in oorsprong een diepe zin heeft, die wij magisch noemen. Hetgeen echter in
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wezen niet anders zeggen wil, dan dat zij een poging is van de mens om
zijn omgeving in ruimste zin te beheersen. Weinig dingen zijn welbe-
schouwd zo 'rationeel' als de magie.
In het volgende wil ik trachten te voldoen aan de wens der redactie naar

een essay - en een essay in de letterlijke zin des woords zal het in elk geval
worden - over de betekenis van historische gedenkdagen. Ik zal dat doen
door de genoemde drie elementen van het feest in het algemeen te behan-
delen in verband met de bijzondere vorm daarvan die hier aan de orde is.
Alzo: de historische gedenkdag en zijn drie elementen: het collectieve erin,
de behoefte eraan en de zin ervan.

Over het collectieve
Niemand kan zeggen, waar en wanneer het magische denken verdwenen is,
te minder omdat het sinds het opkomen van wat men dan religie in eigen-
lijke zin noemt, weliswaar door die opkomst aan toenemend verval is bloot-
gesteld, maar nimmer en nergens geheel is verdwenen. We zijn in goed
gezelschap, nl. in dat van wijlen Van der Leeuw, wanneer we beweren, dat
in de praktijk althans magie en religie zo sterk dooreenlopen, dat men ze
soms nauwelijks onderscheiden kan.
Dat neemt echter niet weg, dat hoe taai dan ook de resten van het ma-

gische denken zich tegen volslagen uitroeiing verzetten mogen, het magische
feest toch uit vrijwel alle latere culturen is weggesleten en andere, daarbij
tegelijk nagestreefde doeleinden het oorspronkelijke doel zijn gaan over-
heersen. De overgang van de magisch-religieuze functies naar de simpele
festiviteit is, volgens Briffault, over het algemeen begunstigd door de aard
van de collectieve riten, die immers gemeenlijk toch al dans-, eet- en drink-
orgiën insloten, waarbij ook al de druk van beperkende zeden, en met
name van sexuele taboes en standsverschillen werd opgeheven. De tijdelijke
en consekwentieloze verbroedering tussen meesters en slaven is bijvoorbeeld
kenmerkend, naar men meent, voor de Romeinse Saturnalia en Lupercalia,
die men in dit opzicht zeer wel kan vergelijken met de dienstbare nb als en
soortgelijke feestelijkheden uit de Middeleeuwen en waarvan nog een vage
rest over is in ons ijsvermaak met zijn polkabrokken en warme chocola voor
iedereen. Ook daarvan immers pleegt de tijdelijke en schijnbare opheffing
van het klassenonderscheid een der bekoringen te zijn. En mogelijk is dit
wel een der weliswaar meestal onbewust, maar daardoor juist des te intenser
beleefde aantrekkelijkheden van de sportfestiviteiten in het algemeen. Al is
daar alleen nog de beleving en niet de rang van zit- of staanplaats gelijk.
Met het aanbieden van dit ietwat bonte boeket van kennisflarden en

eigen waarnemingen hebben we de lezer slechts tOt de gedachte willen
brengen dat met het magische niet ook het collectieve karakter uit de fees-
ten verdwenen is, veeleer alleen maar duidelijker naar voren is gekomen.
De behoefte aan collectieve feesten bleek namelijk niet gebonden aan de
poging der mensen om op de wijze der magie hun omgeving te beheersen,
maar onafhankelijk daarvan te zijn, ook in maatschappijvormen, waarbij
die pogingen tot machtsoefening zich langs andere, meer rationele weg vol-
trokken, en de causaliteitsgedachte de oorspronkelijke der participatie had
verdrongen.
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Men kan dan ook zonder vrees voor tegenspraak zeggen, dat de behoefte
aan collectieve feesten en wel met de nadruk op het bijvoegelijk naam-
woord, onuitroeibaar gebleken is. Wie daarvan nog niet overtuigd mocht
zijn, kan zijn twijfel door een blik in de latere geschiedenis overwinnen. De
beroemde kerkvader Clemens van Alexandrië schreef, in de 2de eeuw, de
verkleefdheid van de Grieks-Romeinse bevolking uit zijn tijd aan de hei-
dense cultus zelfs toe aan het feit, dat deze erediensten, anders dan de
zijne, in hun algemene feesten de gelegenheid boden, de hartstochten uit te
leven. En de moderne psycholoog zal eerder geneigd zijn, hem daarin gelijk
te geven dan tegen te spreken, hoogstens zal hij, anders dan Clemens, ook
die bevolking gelijk geven en met haar keuze gelukwensen.
Aan de onuitroeibaarheid van de neiging tot feestvieren is het ook wel

toe te schrijven, dat de Kerk op de duur gezwicht is en de heidense uitgela-
tenheid, bijvoorbeeld in het carnaval, heeft toegelaten niet alleen, maar haar
zelfs onder christelijke auspiciën gesteld en daarmee gesanctioneerd heeft.
Zoals bekend, is het nu in katholieke streken het collectieve feest, aan de
vooravond van de veertigdaagse vasten, die aan de viering van het Paas-
feest voorafgaat. En de etymologie van het woord carnaval, als te zijn
ontstaan uit carrus navalis, char naval wordt wel betwist - wat wordt niet
betwist? - maar zij is kennelijk de beste van de geboden oplossingen. En als
zij inderdaad juist is, dan is het niets anders dan het feest, dat wij zowel uit
het oude Egypte en Griekenland als uit het oude Italië kennen, waarin de
god wordt getrokken op een wagen in de vorm van een schip - nog oor-
spronkelijker, naar men aanneemt, replica van het vaartuig waarin de god-
heid over de wateren van de hemelse oceaan voer.
Die ambivalente houding van kerkelijke en politieke autoriteiten tegen-

over de op zichzelf onuitroeibare uitbundigheid ziet men trouwens niet
alleen in de Europese cultuurkring. Tegen het Joodse Loofhuttenfeest, oor-
spronkelijk een dankfeest na de vruchtenoogst, waar het als bij al derge-
lijke gelegenheden vrolijk toeging, zo zelfs dat nog in later tijd eerwaarde
rabbijnen op de verlichte voorhof van Jeruzalems tempel een fakkeldans
uitvoerden, hebben de Joodse profeten al gefulmineerd, maar het wordt
nog altijd, hoezeer dan nu ook in gematigder vormen, gevierd. Hetzelfde
moet ook elders in Azië, evenals in de Oudheid, het geval zijn geweest.
Ook het Buddhisme heeft de domper van zijn ascetisme op de volksfeesten
binnen zijn bereik gezet en ook dat niet zonder succes wat de 'onzedelijk-
heid' betreft, nochtans zijn ook daar de feesten als zodanig nooit ver-
dwenen.
Zo zijn, mag onze voorlopige conclusie luiden - als dat woord niet net

iets te zwaar is voor een essay - de collectieve feesten, na hun magische
functie verloren te hebben, religieus van opzet en bedoeling geworden. Het
moeilijke vraagstuk bij die omvorming was de sanctie der religieuze ge-
zagsdragers, want zij betekende naast dat geven tegelijk ook een nemen;
gelijk-op met de sanctie ging de censuur. Zo het feestgedruis al nooit en
nergens verstomd is, het is toch -steeds meer en overal merkbaar gedempt
geworden. Onder de vele paradoxen die men waarneemt bij het gadeslaan
van het menselijk bedrijf is ook deze, dat de heersende klassen, die het er
in de regel goed van genomen hebben, zelden bezweken zijn voor de op-
vatting, dat de mens voor zijn genoegen geboren wordt, terwijl omgekeerd

Jan P. van Gilse componist en dirigent t 8 September 1944 88



de beheersten, die het gewoonlijk niet erg genoegelijk hebben, deze verlei-
delijke voorstelling ergens in hun hart zijn blijven koesteren. Paradox in-
tussen, die met vele andere gemeen heeft, dat zij bij enig nadenken haar
paradoxaal karakter verliest en maar al te plausibel wordt.

Over de behoefte
De behoefte aan collectieve feesten is dus wel onweerstaanbaar gebleken,
maar tot dusver hebben vrij haar slechts leren kennen in culturen die ge-
borduurd zijn op wat ik het Algemeen Menselijk Patroon genoemd heb,
d.w.z. in alle Z.g. 'primitieve', in de Aziatische maatschappijen en tenslotte
in de Europese tot en met de Middeleeuwen. Aan het einde daarvan heeft
zich echter in Europa een afwijking van dat patroon voltrokken, die op
de duur van waarlijk wereldhistorisch belang is geworden. Die afwijking,
die alle levensgebieden is gaan raken, heeft ook dat van het feest niet on-
beroerd gelaten. In dit opzicht is het protestantisme en met name het calvi-
nisme van men mag gerust zeggen doorslaggevende betekenis geweest.

Het calvinisme toch heeft binnen de nog altijd religieuze sfeer uit dat
rationaliseringsproces - als hoedanig men die afwijking van het A.M.P. nader
kan typeren - de verst-denkbare consekwenties getrokken. In het calvinisme
zijn we zo ver mogelijk van het magische verwijderd als men er binnen de
religie maar van verwijderd kan zijn. Vandaar ook dat het verzet van het
calvinisme tegen de religieuze feesten zich niet, zoals bij het katholicisme,
tot een strijd tegen 'uitwassen' beperkt heeft, maar het zich principieel van
alle collectieve feestviering afkerig heeft betoond. Het schrok daarbij zelfs
niet voor puur 'rationele' argumenten als tijd- en geldverlies terug: zelf
'rationaliseringen', naar het ons toeschijnt, van een afkeer van het collec-
tieve, die zelf weer grondt in de individuele verhouding van de gelovige
tot God, het oerbeginsel van de protestantse en in het bijzonder van de
calvinistische levenshouding.
Terwijl het aanvankelijk verzet van de Kerk tegen de 'heidense' feesten

in de katholieke streken dan ook slechts tot hun sanctionering en censu-
rering geleid heeft, is in de protestantse en met name in de calvinistische
landen de kerkelijke kritiek op de traditionele feesten, die zij alle als even-
zoveel superstitiën bestreed, veel insnijdender geweest: tot in het hart; de
feesten zijn er aan bezweken. Alleen het Sinterklaas-feest is aan de zure
woede der puriteinse predikanten ontsnapt, mogelijk door de grondige ver-
momming van 'goed heilig man' als kindervriend, mogelijk ook doordat
zijn feest in hoofdzaak in de familiekring gevierd werd, en waarschijnlijk
wel. door beide oorzaken tezamen, die het niet blootstelden aan de lascivi-
teiten en andere lasterlijkheden Gel' collectieve 'grote-mensen' -feesten. Of
de verdwijning dier laatste gelukt zou zijn, ook zonder de gelijktijdige
afwijking van het A.M.P. in economicis, die wij kapitalisme zijn gaan
noemen, is zeer de vraag. Zeker is, dat deze nieuwe productiewijze met zijn
hogere eisen aan de arbeidsproductiviteit gesteld, waarin tijd geld en tijd-
verlies dus ontglipping van winstmogelijkheden betekende, over de gehele
door haar bestreken gebieden in dezelfde richting gewerkt heeft.
Zo verdween de ene feestdag na de andere, maar daarmee niet de behoef-

te er aan, die juist nu pas in waarheid onuitroeibaar bleek. Er had een
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kleine, maar belangrijke verschuiving plaats: de holyday werd holiday, de
kerkmis: kermis. Nog was de aanleiding kerkelijk, zoals beide eerste namen
bewijzen, maar de feesten zelf waren het niet meer, gelijk door beide twee-
de namen bewezen wordt. En hoezeer ook hiertegen de furieuze predikan-
ten gefulmineerd hebben, zij hebben dit keer hun zin niet gekregen. Hoe het
er toeging kan men zien bij Brueghel' Teniers, Van Ostade en Jan Steen of
lezen bij Van der Venne, Rotgans en Bartelink. Een kleine, maar belang-
rijke verschuiving, zeiden we: klein in naam, maar in feite belangrijk,
omdat het feest hiermee in zijn laatste, geseculariseerde stadium trad.

Dat had op zijn beurt weer even belangrijke gevolgen: elk doel was
verloren, alleen de behoefte gebleven, die nu oppermachtig werd. Men kan
deze geseculariseerde behoefte niet beter aangeven dan met het woord dat
Wertheim voor het verschijnsel vond: 'contrapunt in de samenleving'. 'In
iedere samenleving' - lezen wij in zijn gelijknamig artikel, dat te vinden is
in de bundel Weerklank op het werk van]. R., blz. 210-17, - 'groot of
klein, eenvoudig of ingewikkeld van structuur, leeft in een of andere vorm
een verzet tegen het officiële waardenschema'. Een uiting daarvan was en
is ook de kermis.

Een geschiedenis van deze instelling, zelfs in hoofdtrekken, ligt, alweer,
buiten het bestek van dit essay. Maar men behoeft slechts de zoëven ge-
noemde schilderijen en gedichten met de eigen jeugdherinnering te vergelij-
ken, om te constateren, dat het collectieve feest ook in zijn geseculariseerde
gedaante niet ontsnapt is aan de 'verbleking' waaraan eerst het magische
en vervolgens het kerkelijke feest is ten offer gevallen. Er werden nog wel
verbindingen aangegaan, maar slechts van de kramen naar de maag, van
de spieren naar de kop van Jut en tenslotte, in de struiken rondom, zeer
intieme zelfs wel, maar beperkt tot twee. Als de kermis de individualise-
rings-, de atomiserings-, de vereenzamingstendens of hoe men het maar
noemen wil, die de moderne westerse maatschappij in zo hoge mate ken-
merkt, heeft overleefd, dan toch slechts als een ontzielde rest van wat zij
eens was. Het is geen toeval, dat zij verdrongen is door andere vormen van
vermaak als de bioscoop, die nauwelijks, en de radio, die in het geheel geen
collectieve beleving meer kan worden genoemd. Na zijn doel verloren te
hebben, verloor het feest zijn zin en met dit laatste sterven werd ook de
behoefte verdrongen. Waar elke gemeenschap ontbreekt immers, ontbreekt
- schijnbaar althans - ook de behoefte, haar in een collectieve uiting te
beleven.

Over de zin
Met het geleidelijk verdwijnen van de 'gemeenschap' is echter het verlangen
daarnaar niet verdwenen. Daarvoor is het al te zeer grondtrek van het
wezen: mens. En in afwachting van een maatschappij-vorm, die het accent
weer van de 'Gesellschaft' naar de 'Gemeinschaft' verleggen zal om met
Tönnies te spreken, zullen wij goed doen die kennelijk in de menselijke na-
tuur gelegen en daarom gerechtvaardigde behoefte weer zoveel mogelijk te
bevredigen waar zij nog leeft en tot leven te wekken, waar zij schijn-
dood is.

Het beste middel daartoe zijn historische gedenkdagen. Immers, zoals
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één mens zich de eenheid-en-groei van zijn persoon aan de overdenking van
zijn verleden bewust wordt, wanneer hij eenmaal het stadium te boven is,
waarin hij enkel in zijn heden leefde, zo beleeft ook de groep haar eenheid-
en-groei in háár geschiedenis en zal op de duur de hele mensheid het doen
in de hare. En heden ten dage is juist deze vorm van éénwording en een-
heidsbeleving meer onmisbaar dan ooit, en de historische gedenkdag niet
alleen het beste, maar tegelijk het enige middel, sinds de oudere vormen
van een waarlijk collectieve feestviering verstorven zijn.

En dat is sedert ongeveer 70 jaar het geval. Het jaartal van het ver-
schijnen van Tönnies' boek Gemeinschaft tmd Gesellschaft - 1887 - is geen
toeval. Ook niet dat het, bij zijn verschijnen vrijwel onopgemerkt gebleven,
pas sedert de tweede druk - 1912 - invloed begon te oefenen en evenmin,
dat het tussen dat jaar en 1935, nog net v66r schrijvers dood in het jaar
daarop, niet minder dan nog zesmaal herdrukt werd. Aan die jaartallen is
de uiteindelijke ondergang der 'gemeenschap' af te lezen.
Wie dit voor ogen houdt, zal het ook niet verwonderen, dat historische

gedenkdagen, die tegelijk algemeen en feestelijk zijn, vrij recent, niet talrijk
en nationaal zijn: vrij recent doordat, gelijk wij zagen, voorheen andere
feesten de behoefte der collectieve beleving plachten te bevredigen; niet
talrijk, doordat de 'Ges ellschaft' de behoefte eraan frustreerde, en natio-
naal, doordat in deze periode de natie het meest de collectieve loyaliteit
tot zich trok. Wij althans kennen in het huidige Europa geen andere dan
de 14 Juillet - pas in 1880 ingesteld, - de 'Grondwetsdag' in Denemarken
en de in Rusland algemene viering van de 7de November, de dag van de
Tweede Revolutie uit 1917.
Heel anders ligt het in de Verenigde Staten. Ik zou dit niet weten, wan-

neer de samenstellers van mijn kantooragenda niet al dermate verameri-
kaniseerd waren, dat zij het nodig gevonden hadden, de gebruikers eraan
te herinneren, dat er ginds niet minder dan 12 historische gedenkdagen
worden gevierd, te beginnen op 12 Februari met Lincolns Birthday en te
eindigen op 11 November met Armistice Day, daartussen dan nog o.a. de
geboortedag van Washington (22 Februari), D-day (6 Juni), Independence
day (4 Juli) en Columbus day (12 October). De verklaring voor dat grote
aantal is waarschijnlijk, dat de Amerikaanse maatschappij de oude reli-
gieuze feestdagen in het geheel niet gekend heeft en daardoor ginds de
behoefte van het begin af aan in nationale feestdagen haar bevrediging
gezocht heeft. Overigens bieden wij dit voorbeeld hun ter overdenking aan,
die het vieren van historische gedenkdagen met economische argumenten
bestrijden. Zuiniger op onze tijd dan de Amerikanen, die ons het 'time is
money' ingeprent hebben, behoeven wij toch zeker niet te wezen.
Anders ook bij de Joden. Maar hier moet de verklaring juist andersom

luiden: als deze nog, naast hun zuiver religieuze feesten, de inneming van
Jeruzalem (18 Juli) en de verwoesting van de tempel (8 Augustus) herden-
ken, het Loofhuttenfeest (12 en 13 October), het slotfeest (19 October) de
vreugde der wet (20 October) en het inwijdingsfeest (20 December) vie;en,
dan is het doordat in de Joodse gemeenschap tussen godsdienstige en natio-
naal-historische gedenkdagen nauwelijks een scheiding gemaakt wordt.
Datzelfde geldt voor de feesten elders in de wereld. Ik denk aan de Con-
fuciusdag, die in de wereld van Oost-Azië ook buiten China een vrije dag
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is; of aan de hemelvaart van Mohammed in de Islamietische landen, die
met enig meer recht dan die van Jezus of Maria als een ook-historische
gedenkdag kan worden opgevat.

Toen de religieuze feesten als feesten der gehele gemeenschap in verval
begonnen te raken, heeft de wereldlijke overheid al gauw begrepen, dat zij
de nu onbevredigde behoefte te haren nutte kon aanwenden: de verjaardag
van de koning of het staatshoofd of wie daarvoor doorging, zoals ten
onzent de stadhouder, werd het aangewezen substituut. Het historisch
karakter daarvan is echter in meer dan één opzicht betrekkelijk. Ook al
aanvaardt men het algemene. De ongetwijfeld historische gedenkdagen
daarentegen, als ten onzent o.a. het ontzet van Leiden (3 October 1574),
Alkmaar (8 October 1573), en Groningen (28 Augustus 1672), hoezeer
van nationaal-historisch belang, zijn in hun viering weer altijd locaal be-
perkt gebleven. De inname van Den Briel (1 April 1572), op zijn beurt,
wordt wel weer algemeen herdacht, maar niet gevierd, tenzij men de tra-
ditionele zouteloosheden van die 'gedenkdag' als viering zou willen beschou-
wen. Maar dan is men daarmee toch wel zover als maar denkbaar is
verwijderd van de bezielende magisch-religieuze collectieve feesten van
weleer.

Hier, eindelijk, raken we de kern van de kwestie. We hebben eigenlijk
niets meer en we willen toch weer iets hebben. Zeker, ook wij hebben
koninginsverjaardag. Doch als dat geen zuivere persoonsverheerlijking wil
zijn - en wie behoorden zich daar meer tegen te verklaren dan onze anti-
revolutionairen, de Oranjeklanten par excellence? - doch waarlijk collec-
tieve beleving der nationale saamhorigheid, dan wint bij objectieve afwe-
ging de 5de Mei het in drie opzichten van Koninginnedag. Ten eerste is de
5de Mei stabiel, de verjaardag van het staatshoofd steeds wisselend - 'Ie roi
est mort, vive Ie roi'. En waar het om traditie gaat, is vastigheid een factor
van belang. Ten tweede is de 5de Mei, waarbij mijn meergenoemde kantoor-
agenda niets vermeldt, ouder dan de 30ste April, die zij nationale feestdag
noemt; de eerste van 1945, de tweede van vier jaar later. En, alweer, waar
het om traditie gaat is de factor: oud niet te verwaarlozen. En ten derde
_ en dat is wel het voornaamste argument - is de zin van de 5de Mei een
herinnering aan de tijd van werkelijke nationale eenheid boven de nationale
verdeeldheid. Dat is het zozeer, dat juist het verzet ertegen zijn verklaring
schijnt te vinden in het feit, dat de verdeeldheid aan die eenheid niet langer
herinnerd wenst te worden. Want het argument, dat het 'kunstmatig'
zou zijn, gaat niet op: elke traditie is eens 'gemaakt'. En ook het geld-
argument geldt niet, zoals wij aan het Amerikaanse voorbeeld hebben laten
zien. En al zou het gelden, dan behoorde het niet te gelden, waar er zoveel
meer op het spel staat.

En wat is er nog meer tegen die dag? Soms dat op die datum, in 1415,
het Concilie van Constanz zijn beraadslaging over Johannes Hus begon,
met welke hervormer het zo jammerlijk zou aflopen? Of dat, in 1582,
Charlotte de Bourbon stierf, de derde vrouw van Prins Willem? Of mis-
schien, dax hij tegelijk herinnert aan de eerste bijeenkomst ván de -Etats
Généraux, in 1789, waarmee, in zekere zin, de Franse Revolutie begon, of
nog erger, dat'op die dag in 1818 Karl Marx geboren werd? Want het kan
toch geen rouw om Napoleons sterfdag zijn, die ons op die datum van het
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feestvi~:en .~fhoudt? Dan soms de nabijheid van 30 April? Maar ten eerste
ISdat tIJdelIJk, al kan men verwachten en moet men hopen dat ook die dag
nog ze:r lang gevierd mag worden, en ten tweede: wat i~ er tegen, twee-
maal bmnen 7 dagen feest te vieren, als men daarvoor vijf maal 70 dagen
g~werkt h~eft en het da~rna weer zal doen? Ik wijs maar weer op de Ame-
rIkanen, dle 22 FebruarI de geboortedag van hun grootste president vieren,
na tien dagen eerder die van hun op één na grootste gevierd te hebben.

Er staat te veel op het spel voor zulke kleingeestige bedenkingen. Het
gaat immers bij de viering van de 5de Mei om de nationale eenheid maar
bij de viering van de Sde Mei gaat het om n6g meer, gaat het om b~vredi-
ging van die kennelijk echt-menselijke behoefte, die zozeer de grondge-
dachte van dit hele essay is, dat we ons niet behoeven te verontschuldigen
om er tegen het slot nog één keer op terug te komen. Laten wij niet ver-
geten, dat zelfs de magische oorsprong dier behoefte ook nu nog leeft en
zal blijven leven, zolang mensen mensen blijven. Nog onlangs las ik in een
verhandeling over: Vooruitgang in de kankerchirurgie? - verhandeling van
een nuchter medicus, maar een met begrip van het menselijke - 'niet alleen
van leken is de instelling ten opzichte van chirurgische therapie niet vrij van
magie'.'En die magie werd door deze medicus, een gelovig man, niet nega-
tief, maar positief gewaardeerd. Want hij liet er de vraag op volgen: 'Hoe
zou de cardioloog kunnen doorwerken en zijn zegenrijke hulpmiddelen ten
goede kunnen besteden, wanneer hij zich liet ter neer slaan door het uit-
eindelijk lot, dat de meeste van zijn patiënten wacht?'

En zo vragen ook wij: hoe zou de mens van deze tijd kunnen doorwer-
ken, als hij niet, ergens, het geloof behield, dat zijn eenzaamheid op de een
of andere wijze niet volstrekt was? Een 'magisch' geloof, in zoverre het, er
zijnde, zelf al het volstrekte dier eenzaamheid 'bezweert'. Juist omdat hij,
in laatste instantie door de ontwikkeling der techniek, uit dat Algemeen
Menselijk Patroon geslingerd is, waarin de behoefte aan de beleving der
collectiviteit op alle mogelijke wijzen bevredigd werd, moet hij met des te
meer klem vasthouden aan die éne mogelijkheid die hem nog gelaten is:
de gezamenlijke viering van historische gedenkdagen. Dat is de enige zin
ervan, :naar deze volstaat ruimschoots om er althans één in een heel jaar
op te elsen.

Hoe heel anders, hoeveel vuriger zou dit geschreven zijn, als ik in de illusie
kon leven, dat de Sde Mei ook in feite als feestdag zou worden hersteld of
beter nog: ingevoerd, want hij is tot dusver nog te kort en te aarzelend
gevierd om al in de echte zin des woords traditie te kunnen heten. Doch
als men al over de zestig is en men zijn leven lang schier nooit heeft zien
gebeuren wat men wenselijk achtte, daarentegen vrijwel steeds weer waar-
voor men waarschuwde, als men nooit een regering gekend heeft, met wier
beleid men van harte kon instemmen, dan juist het begin van dat alweer
vergeten bewind, waaronder de Sde Mei nog een spontane feestdag was,
dan heeft men zulk een illusie niet meer.

Doch evenmin als deze ervaring mij ooit belet heeft te zeggen wat ik
voor wenselijk en te waarschuwen tegen wat ik voor schadelijk hield, heeft
zij mij ook dit keer kunnen weerhouden te pleiten voor de viering van de
Sde Mei. Het zal niet gebeuren. Moge het gebeuren! Het moet gebeuren!
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JAC. VAN HATTUM

HERINNERING

't Was achttien Juni weer: 'Waterloo-dag'
en ik, verrukt, dat 'k onze vlag weer zag,
was innerlijk geheel gepavoiseerd;
een vrijheidsdag was 't, had men mij geleerd.

Ik kende namen: Blücher, Gneisenau,
Von Bülow en - was 't niet ontroerend trouw? -:
voor wie toen vielen, woei daar hoog de vlag;
't was achttien Juni weer: 'Waterloo-dag'

En op 's lands aandeel was ik, kind, zo trots:
Napoleon, dat was: 'de Gesel Gods',
geheel verslagen in z'n overmoed;
Vrijheid, betaald ook met Oranje-bloed.

Weet, dat een kind - al chauvinisme vreemd -
heel instinctief, het hoogste heilig neemt;
in welk jaar was 't, dat ik, die Juni-dag
het rood-wit-blauw niét op de toren zag?

En 't nooit meer zag? - men liet het blijkbaar zo,
en als ik vroeg .... : 'Dat eeuw'ge Waterloo,
dat weten we nu wel!' - 0, dat het bloed
van vrijheidshelden eens verbleken moet. -

Wéér Duitse namen - nu hun machtsbegeer;
weer lag de vrijheid onder knieën neer,
de keel omsnoerd; 'k was nu niet meer een kind:
wat ik nu liefhad, werd bewust bemind.

Tot tweemaal toe een alomvattend leed.
- wat fluisterstem maant nu al reeds: 'Vergeet'?
wat fluisterstem maant: Laat het nu maar zo ... '? -
Berlijn schijnt minder nog, dan Waterloo.

't Is weer vijf Mei; 't is weer bevrijdingsdag.
Hoe zou het zijn, als 'k nu geen vlaggen zag?
Als ieder offer zou vergeten zijn?
Was Waterloo soms meer dan Groot-Berlijn?

Bob Oosthoek toneelspeler t 12 October 1944 94
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NES TERGAST

HET FEEST VAN ONZE DOOD
Ter nagedachtenis van de onbekende verzetsstrijder

De zon staat eens per jaar in het verlengde
van onze dood
een tulp van schaduwloos en wit
voorbij de jaren
Het is staat eens per jaar in het gesternte
van onze dood
een kaars van lafenis en spijs
voorbij de namen

- De Kruidenier ontwaakt -

Het leven wortelt onuitputlijk in
de humus van ons vlees
De ogen die zich buiten licht en donker om
ontmoeten in de spiegels
van onze dood
zien zich dakloos weerkaatst
in onze knekelhuizen

- De Kruidenier verzaakt -

De geile galgen der vergetelheid vermolmden
in de moerassen van ons bloed
De beulen stierven eindeloos
aan onze dood

- De Kruidenier is welbespraakt -

De steile valken der herinnering besIepen
klauw, vlucht en vergezicht
aan het steenslag van ons gebeente
De valkeniers bewaken eindeloos
de bronnen en de echo's
van onze dood

- De Kruidenier rekent in decimalen -

Er is geen einde aan het leven
op de hoogvlakten
van onze dood

H. J. van der Veen architect t 6 November 1944
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- De Kruidenier is onvervaard -

De kinderen die aan het einde van de droom
een droom van ons gescheiden zijn
zullen 365 maal per jaar
de kaarsen zijn
van wit en spijs
die zijn ontstoken
aan onze dood

- De Kruidenier is onuitroeibaar -

en zijn de tulpen
van schaduwloos en lafenis
in wier geluk wij eindelijk
uitrusten kunnen
van onze dood.

Marinus Post landbouwer t 17November 1944 96



ANTON VAN DUINKERKEN

DES T IJ L V A N HET FEE S T

Nog was de bevrijding geen feit, toen de vraag al gold, hoe ze moest wor-
den gevierd. In Amsterdam gebeurde dat, hoofdzakelijk om practische rede-
nen, op oude rederijkerswijze: langzaam naar de stadskern toe. De men-
sen hadden geen schoenen. Ze zagen van de geleden honger nog grauw.
Trams reden er niet. Het stedelijk politiecorps bezat -'van de moffen terug-
gestolen' - twee paarden. Versieringsmateriaal ontbrak. Voorzover de
mensen pleizier wilden hebben, moesten zij het zelf maken. Dit ging het
best buurt voor buurt. Tijdens de feestweek bestond Amsterdam uit zestig
kleine dorpen, die elk hun eigen buurtcomité lieten opdraven om voor de
belendende straten niet onder te doen. Elk comité regelde zelfstandig zijn
eigen festiviteit, maar hield zich aan het algemene schema, dat kinderwed-
strijden, pleinvergaderingen, avondvermaak op elkander liet volgen .. Op
straat werd gedanst tot diep in de nacht. Zulk een manier van feesten,
voorgeschreven door de nood, daarom misschien bij welstand moeilijk her-
haalbaä'r, werd naar beschrijvingen van middeleeuwse stadsfeesten ontwor-
pen, omdat er toen ook geen snelvervoer van mensenmenigten mogelijk was.
Het volk bleef in de nabijheid van zijn huis, het kon bij gebrek aan vervoer
niet telkens naar de Kalverstraat en naar de Dam. Elk buurtplein speelde
Dam. Twaalf kermissen, tien muziekcorpsen, zes poppenkasten, vier vuur-
werken, twee trekkende toneelgroepen maakten gedeelde- tot veelmaals
vermenigvuldigde pret.
Eerst de grote optocht van de laatste feestdag bewoog de bevolking naar

het stadsmiddelpunt. Voor de rest van de tijd bekeken de buurten elkanders
versiering, beoordeelden zij elkanders wedstrijden en zouden, bij voortdu-
ring van het programma, wellicht in een stedelijke burgeroorlog slaags zijn
geraakt met elkander, als er niet pas nog oorlog was geweest! De strijd
zou dan gegaan zijn over een partij vlaggedoek of over de aftakking van
electriciteit, maar niet over de vraag, of ge De Waarheid liever moet lezen
dan H et Parool, hoewel die twee kranten bestonden in die feestelijke tijd.
Het beginsel van de buurtgenootschappen ondervond niet lang daarna

zéér krachtige kritiek. Het schijnt voor latere feesten een afkeurenswaardig
beginsel te zijn. Het bevordert binnen de buurtgemeenschap een ongewens-
te mengeling van standen of overtuigingen; het geeft te grote macht aan
winkeliers en aan particuliere zaalverhuurders; kortom: het behandelt
wereldstadbewoners als kleine provincialen, hetgeen zij zich niet blijvend
laten welgevallen. Dat mocht maar lukken voor één keer!
Deze bezwaren heb ik horen uiteenzetten op enige van de tientallen ver-

gaderingen, waar over de dagorde en de stijl van het herdenkingsfeest
geredeneerd werd, nu eens op initiatief van een gloednieuw nationaal in-
stituut, dan op verzoek van een landelijke federatie van jeugdbewegingen,
vervolgens op instigatie van de unie van radio-omroepen, ten slotte op
uitnodiging van de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen.
Wij zaten op zulke bijeenkomsten te onderhandelen als vertegenwoordi-

gers van het hoger, middelbaar, lager, voorbereidend en buitengewoon on-
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derwijs, met leeszaal-, speeltuin-, en kinderhuisdirectrices, jeugdaalmoeze-
niers, gevangenisdominees, kamerleden, toneelspelers en hoorspelschrijvers.
Afgevaardigden van plaatselijke feestverenigingen maakten ons voor altijd
begrijpelijk, waarom het oude oranjecomité, opgericht bij de viering van
de onafhankelijkheidsfeesten in 1913, geen toegang kon verlenen aan druk-
temakers uit de binnenlandse strijdkrachten, die geheel op eigen gelegen-
heid een programma hadden uitgedacht, dat nergens naar leek. Geheel-
onthouders raakten slaags met andersgerichte levensartisten over de vraag,
in hoeverre drankverbod en sluitingsuur tot de vaste feestelijkheden beho-
ren. Kapelaans knikten bevestigend naar predikanten, die eenvoudige gods-
dienstoefeningen ontwierpen, waaraan geen humanist zich had te storen,
wanneer hij maar een onze vader kon verdragen. Alles liep door onze
wederzijdse welwillendheid op dood spoor om daarna door onze weder-
zijdse handhaving van allereenvoudigste rechtsbeginselen te mislukken. Wij
verveelden veelal onszelf en altijd elkaar, maar wij kwamen nooit tot het
gevraagde rapport met een eenheidsprogramma, want in Den Helder gaat
het er sedert de kerstening der lage landen anders aan toe dan te Kerkrade,
willen de mensen eens pleizier beleven, en niemand kan Waalwijk met
Emmen ruilen of namens Norg beslissen wat te Nuth gebeuren moet.
Optimistische besprekingen droegen gewoonlijk schamele gevolgen, of-

schoon er ministeriële richtlijnen naar de gemeente uitgingen, waarvan de
burgemeesters kennis namen om ze door te geven aan de plaatselijke comi-
tés, die schoolkinderen met papieren vlaggetjes en oranjestrikken optrom-
melden ten einde onder maatslag van de meester, en dus in strijd met de
waarheid, 'wij leven vrij' te zingen, waarna postduiven werden losgelaten
op het marktplein.
'Wij leven vrij, wij leven blij, op N e&rlands dierbren grond' is gedicht door

de Amsterdamse advocaat J. Brand van Cabauw, die in 1815 de wapens
had opgenomen als hopman van de landstorm. Onze kinderen doen het er
nog mee. Niemand kent àlle coupletten. Uit de verzetspoëzie kwam geen
nieuw vrijheidslied te voorschijn. Wij doen het als vanouds.
Zo zijn de feiten. Toch verloopt, waar eregraven zijn, de dodenherden-

king op de avond van 4 Mei bepaald indrukwekkend. Toch hebben heel
veel goede mensen hartelijk pleizier op de bevrijdingsdag. Alleen: ze hebben
geen pleizier in stijl of in hetgeen wij zo noemen. Ze hebben doodgewoon,
leuk, menselijk pleizier, zo maar. Gaat het in stijl, dan moeten zij hun
buurman zuur aankijken,omdat hij fout is geweest, of omdat hij niet mee-
doet, of omdat hij van stijl geen begrip heeft. Gaat het gewoon, dan ver-
tOOnt de Hoogte Kadijk een andere aanblik dan het Valeriusplein en dan
gaat het in Hulst anders dan in Meppel. Dan kan iemand uit Haarlem zich
ergeren te 's-Hertogenbosch zonder zich bewust te worden, dat iemand uit
's-Hertogenbosch zich zou kunnen ergeren te Haarlem!
Moeten we daar nu niet eens iets aan doen? Er bestaan geen gevaarlijker

feestgangers dan mensen die er iets aan willen 'doen', behalve als het ge-
beurt om de kindertjes van de weeshuizen of de patiënten van de hospita-
len pret te bezorgen, maar dan echt! Overigens moeten we papieren mutsen
opzetten, als iedereen dat doet, of geen p:J.pieren mutsen dragen als nie-
mand het doet. De juiste omgang met feestartikelen leert men niet in de
gemeenteraad, maar thuis.

Ch.H.j.M.Bongaerts commandant brandweer t23 November 1944 98



Is zinloze uitbundigheid dan onze hoogste vaderlandse wensdroom?
(Persoonlijk zeg ik hier nooit gaarne 'neen' op, om niet de verkeerde soort
feesttheoretici in het gevlij te komen, maar) het. antwoord is 'neen'! Dat
onderwijzers met hun klaskinderen oudbakken liederen komen zingen voor
de pui van het stadhuis, behaagt de burgemeester en de ouders van de
kinderen in sommige gemeenten zéér. In dit geval kan het zo blijven. Toch
geloof ik niet, dat hiervan de onvergetelijke werking op het kindergemoed
uitgaat, die men er meestal van verwacht. Wat mij betreft, ik zou vrij
geven, vrij aan de meester en vrij aan de jeugd. Geen obligate sprietloperij,
mastklimmerij, koekhapperij, maar vrij!

Kinderen kunnen samen iets veel aardigers beramen dan wij voor hen
uitdenken kunnen. Dit mag dan desnoods 'onder leiding' worden uitge-
voerd. Maar ze moeten weten, wat ze vieren op de bevrijdingsdag.
Hoe ze het vieren, zien we dan wel. Ze moeten de geschiedenis van over-

rompeling, bezetting en bevrijding leren kennen. Wij zijn zo bang voor
legendevorming! Wij willen vooral geen haat zaaien! Wij vinden het maar
beter, de stakkertjes niet te laten verschrikken met verhalen over gasovens,
concentratiekampen en gijzelaarsmoorden! Wij willen in goede stijl een
zinvol feest zien vieren, doch kennen wij de namen zelfs nog maar van de
bevrijders? Weten wij de data nog van de proteststaking tegen het schrik-
bewind over Joden, - van de eerste fusilladen, - van de wegvoering van
glOte mensengroepen, - van de opening der kampen van Westerbork, van
Amersfoort, van Vught? Zijn wij nog in staat, te vertellen, hoeveel de vrij-
heid, toen ze nieuw was, voor ons betekend heeft?

Hier hangt het van af, of de Bevrijdingsdag een waarachtige feestdag zal
blijven. Regeringsvoorschriften zullen geen volksvreugde scheppen en des-
kundige rapporten geen feestelijke stijl. Maar alles wat gedaan kan worden
door het onderwijs, de pers, de radio, de film en de televisie om te laten
voelen, wat de vrijheid waard is, zal haar vierenswaardig maken voor de
mensen. Het ligt in haar aard, dat zij in vrijheid wil worden gevierd.
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MIES BOUHUYS

ARGELOOS

Op de rand van een trottoir
zat een kind. Het keek omhoog.
Ingespannen. Enkel oog.
Enig heer en eigenaar.

Ruiters zag het, elk een vlag,
en die volgend op de voet
zag 't een schetterende stoet,
waar een ander wolken zag.

Enkel oog zolang het keek,
hoort het, enkel oor, de krant,
achterhaalt hem, enkel hand.
Enkel hoofd vouwt het de steek.

Alle gevels worden goud;
gouder nog wordt elke ruit;
stilten lopen vol geluid;
deur na deur wordt weer vertrouwd.

Op de steek staat zwart op wit:
Kesselring komt morgen vrij.
E.D.G.-Geen vijfde Mei.
Rome decoreert Madrid.

Maar het kind draagt argeloos
- wat beloofd is, is beloofd -
deze wereld op zijn hoofd
als een vers geplukte roos

M. H. Knage-de Jager huisvrouw t 21 December 1944 100



A. DEFRESNE

IK VIER HET TOCH!

Ik vier toch, die water-zonnige vroege ochtend vol van klokken-gebeier,
toen ik - na weken en weken drentelen en drentelen heen en weer in ver-
geefs wanhopig wachten voor de prikkeldraad-ingang van het Haagse
gevangenis-fort - plotseling zeven gebogen mannen in vervuilde kleren en
met baarden die ingang uit zag komen. Zij bleven staan en richtten zich
op en keken rond als reizigers na het verlaten van het station in een vreem-
de stad. Vier schudden elkaar paarsgewijs de beide handen. Een liep ,huilend
een eindje weg en bleef daar snikkend staan, de handen voor zijn gezicht.
Een ging op het gras langs de straatweg zitten, viel in die poging om en
bleef liggen. De zevende stond roerloos, de armen langs zijn lichaam ge-
strekt, het hoofd met de lange baard en verwarde haren rechtop, als luiste-
rem\ naar het klokken gelui.

Ik viér het toch, dat een kwartier later, terwijl nog steeds alle klokken
van de stad beierden, een sleperskar met een hoop verhongerde mannen en
vrouwen, die niet meer lopen konden, de prikkeldraad-omheining uit-
knarste. Het magere paard had een knikkend oranje-vlaggetje op zijn kop.
Ik vier het toch, dat uit die hoop vervuilde en verhongerde mensen de
zwakke kreet van mijn naam klonk en dat mijn vrouw zich van de kar liet
glijden. Ik vier het toch, dat ze liep, terwijl ze niet meer lopen kon. Ik vier
de tranen toch, die langs onze wangen liepen toen we - op weg naar onze
vrienden, waar we niet blijven konden omdat er geen eten meer was -
làngs een kerkhof strompelden en wij ons de symboliek daarvan bewust
werden. Ik vier toch het niet te stuiten snikken, dat toen op die lege bui-
tenweg, onder het klokgelui, in ons losbrak, omdat de angst uit ons scheur-
de. Ik vier toch de lach-kreten, die zich met het snikken mengden, omdat
wij beiden de weggereten sluitstukken van ons innerlijk in een omhelzing
terugvonden, omdat het letterlijk verbrijzelde innerlijk leven opnieuw
begon in dat mysterieuze samenzijn, dat voor man-en-vrouw hun bestaan,
hun werk, al hun doen en laten vullen kan. En de klokken beierden en
beierden.

Ik vier toch de tocht per zeldzame opgedoken auto de volgende dag van
Den Haag naar Amsterdam over de eindeloze grijze, lege weg door het lage
wijde polderland met de blinkende sloten, waaraan de pompjes voor het
droogmakende herstel der natte velden reeds stonden te werken, met vlag-
gen, waar een vlag te hangen was onder een zuivere zon met af en toe
grauwe groepen sjokkende gevangen Duitse soldaten. Ik vier toch het
ogenblik toen een verre boer in een veld zo maar wuifde en wij uit de
leun-houding na de terug-groet gingen verzitten, want in dat verzitten
sprong een gevoel van samen zijn met het land, de bomen, de sloten, de
boerderijen, de huizen, de drijvende wolken in de blauwe lucht en met alle
mensen open in een superieur begrip van 'wij', het 'wij' van de natuur, de
gemaakte werkelijkheid en de mens. Ik vier toch de tocht door Amsterdam
langs de lege grachten in de grijze avondschemering met de roerloze meters
lange vlaggen langs de oude huizen, zoveel vlaggen dat men op korte af-
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stand reeds de gevels niet meer zag. In de glans der grachten zag ik hoe de
glans in onze ogen was.

Ik vier toch onze glimlach toen wij na zoveel maanden ons huis weer
zagen, dat op een tafel, twee stoelen en een bed na, volkomen leeg was, en
kaal en kil en dat bij onze binnenkomst ineens vol sprong met niets en met
alles.

Ik vier toch de bevrijding van het benauwende verleden en het begin ....
van wat? Van een nog benauwender toekomst?

Van een nog waanzinniger machtswellust, verdorven en dus verdervende
idealen en nog krankzinniger verniel-en-moordlust? Van een derde wereld-
oorlog?

Het kan zijn, dat de mens genoeg intellect heeft om de ingewikkeldste
natuurvraagstukken en te weinig om de eenvoudigste innerlijke problemen
op te lossen. Het kan zijn, dat het mensdom in deze onevenwichtigheid zijn
vervloekte ondergang vindt. Het kan zijn, dat de donkere onvermijdelijk-
heid voor ons aldus de onheilvolste toekomst aan het bereiden is, ik vier
toch dat éne ogenblik toen ik in de eerste blik onszelf weer vond; ik vier
het toch, zij het dan terwille van de symbolische bitterheid met een ranzig
blikje sardientjes voor en een zure fles wijn gedurende het eten van die
door de toekomst misschien reeds verdorven dag.

D. de Geus leraar t 7 Januari /94 \ 102
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" G. H. 'S-GRAV"ESANDE

DE BALLADE VAN DEN VIJFDEN MEI

Voor Hans Edinga
Den vierden Mei, een kamer aan een gracht;
een man leest Het Parool en kijkt naar buiten,
denkt aan het leed, dat deze oorlog bracht,
ziet aan den overkant een raam ontsluiten:
een vlag ontplooit, een schot versplintert ruiten.
Men schreeuwt het uit: de Duitschers zijn verslagen;
een sluwe landwacht dorst het nog te wagen
te schieten, maar de vreugd is niet te stuiten.
Dit was het schoonste wat men ons kon schenken:
dien dag van vrijheid willen wij herdenken.

De vreugde-vuren laaien op het plein,
zwarte gordijnen doen de vlammen lekken,
ieder loopt toe om er ook bij te zijn,
men ziet ze haastig uit de huizen trekken,
't is of de vuren alle burgers wekken,
men juicht en zingt, het volkslied hoort men klinken,
dan: hoe de toppen van de duinen blinken.
De Duitschers staan met gramvertrokken bekken,
wij zien verblijd een nieuwe toekomst wenken,
den dag der vrijheid willen wij herdenken.

Want vijf Mei is de dag van de bevrijding,
de Canadeezen komen in de stad.
Geen klokgelui klinkt bij hun komst ter wijding,
maar vlaggen wappren over heel de stad:
wee wie dit grootsche feest eenmaal vergat!
De burgemeester heeft de macht hernomen,
men ziet de tanks al in de verte komen:
symbool der vrijheid, die men eenmaal had,
dat men nu breed en duidelijk ziet wenken:
daarom wil men den vijfden Mei herdenken.

Hooge V~rstin, ik zag U eens ontroerd,
te midden van de dichters van 't verzet,
die in hun woord herdachten wie ontvoerd,
maar ongebroken door een valsche wet,
hun krachten putten uit een vroom gebed,
slechts dachten aan de vrijheid en de rechten,
geschonden door de gluiperds en de slechten,
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die op het onrecht hadden ingezet,
zij smeeken hun verwachting nooit te krenken,
den vijfden Mei willen zij steeds herdenken.

JAN H. DE GROOT

DIAGNOSE

Omdat er zoveel lieden zijn,
die 't liefst de strijd willen vergeten
om hun rampzalige geweten
en niet om de geleden pijn,
mag er geen 5de Meidag zijn,
die elke lafaard laf gaat heten
hoe hoog hij ook mag zijn gezeten
tussen de Doll~rt, Maas en Rijn.

Omdat de vreugd' van deze dag
tot alsem wordt in hunne monden,
wordt vonde op vonde weergevonden
en voorgeschoteld met gezag.
Want welke dag ook bloeien mag
tot vrijheidsfeest op onze gronden,
hij toont de ongeboete zonden
van heel dit huichelende slag.

Welke ook de dag der vrijheid zij
met vlaggen klappend langs de ramen,
hij gaat de hele bent beschamen
met een stilzwijgend hoongeschrei.
En daarom: weg de 5de Mei
zolang men kent en noemt de namen
van dief en moordenaar tezamen
als ratten in dit nieuw getij.

Pauline D. Frijlink Montessorionderwijzeres t 17 Januari 1945 104



P. H. RITTER JR

IDEE EN POTLOOD

Wij hebben de verloochening van de vijfde Mei te zien binnen het kader
van de algemene ontluistering van het leven, die het kenmerk is van deze
tijd. Door deze datum val1 bezinning met het domme potlood te schrappen
uit de reeks der gedenkdagen, vernedert men de belijdenis van de nationale
Idee tot een voorwerp van administratieve regeling. Tegen deze verzake-
lijking van geestelijke waarden is protest geboden.
Aan ons volk, dat voortdurend mensen oplevert van grote en krachtige

hoedanigheid ontbreekt het bestendig besef van zijn roeping en betekenis.
Wanneer aangrijpende feiten als ons gedrag bij de watersnood de samen-
horigheid aantonen, die er in de diepte bestaat, dan wordt daar gewag van
gemaakt. Men roept incidentele gebeurtenissen te hulp voor het bewijs van
een eenheid en een nationaal zelfbewustzijn, dat in de natuur der dingen
behoorde te liggen.
De vervreemding van Nederland van zijn traditie kan dodelijk worden

voor zijn onafhankelijkheid. Een volk. dat zijn historie niet meer beleeft, is
prijs gegeven aan zijn ondergang. Wij worden beslopen door een gevaarlijk
internationalisme, dat welsprekend is door de eenvoud zijner voorstellin-
gen. De simpele mens meent, dat als alle grenzen maar worden glad gestre-
ken en een wereldregering de leidsels in handen neemt, de eeuwige vrede en
het onverbrekelijk mensen geluk zullen zijn bereikt. Maar internationale
versmelting is niet synoniem met wereldvrede, en handhaving der nationale
gedachte wil iets anders zeggen dan oorlog. De wereldvrede wordt niet
bevorderd door een mechanische eenwording van Europa onder de hege-
monie van een grote mogendheid - het moge dan Amerika of Duitsland
zijn -, zij wordt er door bedreigd. Geen wereldvrede is denkbaar zonder
erkenning van de persoonlijkheid der nationaliteiten en Europa zou zijn
bestaansrecht verliezen, wanneer het de verscheidenheid zijner gelaatstrek-
ken prijsgaf. Juist thans, nu de functie der nationaliteiten tot gelding komt,
niet in haar militair vermogen, maar in haar cultuur kracht, thans meer dan
ooit, is de nationaliteit een waarde, die moet worden bestendigd. Oorlogen
zijn ontstaan, niet uit de duurzame vredeswil der kleinere naties, maar uit
de aanvalszucht der grote Staten, welker militaire en oeconomische macht
voor een deel op de onderdrukking hunner nationale minderheden is geves-
tigd. Men wil nu het euvel van de oorlog genezen door de vredelievende
kleine Staten ondergeschikt te maken aan de dictatuur der grote mogend-
heden, wier imperialistische macht door een reeks satellietlanden, in het
Oosten. . .. èn in het Westen, zal worden versterkt. Het is te betreuren,
dat de kleinere Staten hun heul zoeken in deze gelijkschakeling en niet in
een versteviging hunner onderlinge verstandhouding en samenwerking. En
het is nog meer te betreuren, dat de verderfelijke politiek die men bedrijft
ondersteumng zoekt bij de kwekers van een illusie, die verstaanbaar is voor
de eenvoudige bevolking, maar waarmee tevens die eenvoudige bevolking
wordt misleid. Niet het verenigd, maar het verbonden Europa geeft de
oplossing, het verbonden Europa, dat rekening houdt met de autonomie

/
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der kleine mogendheden, uit welke de Idee van vrede en samenwerking
stamt.

De viering van de vijfde Mei is vastgehecht aan de handhaving van een
levende nationale traditie. Tegenover de vage internationale dweperij,
tegenover het knettervuurwerk van Bolsward en Delft bevindt zich de eer-
bied voor het Verzet tegen de Duitse heerschappij, als een vaste werkelijk-
heid. Het Verzet betekent meer dan een reeks van daden, waaruit offerzin
bleek en doodsverachting. Toen land en volk op bezwijken stonden, toen
brak door alle miskenningen heen, die de nationale gedachte ten onzent
ondervindt, het besef van de waarde van Nederland. Het Verzet, dat is de
strijd van ons volk voor zijn onafhankelijkheid. Het Verzet betekent, dat
de geest, die eenmaal de geboorte van onze natie tot stand bracht, nog aan-
wezig bleek in een levend heden. Voorwaar, indien er één herinnering moet
worden wakker gehouden, dan is het die aan het uit de verborgenheid zich
losbrekend zelfbewustzijn van ons volk. Ondanks de smetten, die er aan
ons kleven, ondanks de afdwalingen, waarin wij ons hebben bevonden,
blijft het een voorrecht Nederlander te zijn. Van de Europese gedachte van
vrijheid en zelfbepaling is Nederland een der belangrijkste exponenten. De
weerstand tegen het schrappen van de vijfde Mei betekent een strijd van
de Idee tegen het potlood.

J. W. SCHULTE NORDHOLT

I N MEM 0 R I A M E. v. D. B.

Ik zag hem op de gang. \'(1ijstonden samen
te fluistren over 't zoveelste gerucht
dat hij geloven moest en ik beamen,
weer voor ons zelf als altijd op de vlucht,
ons paaiend met één vogel in de lucht.

Hij zei: het kan nu niet zo lang meer duren,
de Engelsen staan al in de Vendée.
Ik praatte onbeholpen met hem mee,
wanhopig wetend dat het nog om uren,

om enkle dagen hoogstens ging voor hem.
Nog twaalf jaar later zit ik mij te schamen,
luisterend naar zijn lang-vergeten stem.

Mr A. B. Bommezijn rechter t 30 Januari 1945 106
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VICTOR E. VAN VRIES LAND

DE BEVRIJDING VAN DALFSEN

fragment
CASSANDRA Libertas adest.
AGAMEMNO Secura vive.
CASSANDRA Mihi mori est securitas.
AGAMEMNO Nullum est periculum tibimet.
CASSANDRA At magnum tibi.
AGAMEMNO Victor ternere quid potest?
CASSANDRA Quod non timet.

Seneca, AGAMEMNO 796-800

Even onbevangen liep ik als kind
In een paradijs van zon en wind
Naast Nina (die hebben ze doodgemaakt,
Gejaagd, gemarteld en weggehaald).
Kennelijk te vroeg uit mijn slaap gehaald
Dwaal ik onzeker den polder in.
Ook met haar liep ik langs dit water.
Het is nu misschien eeuwen later.
Of is dit nog toen en is dit nog daar
En is het nog eigenlijk allemaal waar?
Want eerst wanneer stilstaat het verstand
Gaat het innerlijk licht ineens open ....
Maar toen wist ik me alweer langs het korenland
Gewoon buiten Dalfsen loopen
In het heden en in het hier.
Ver weg zwijgt nu de mortier.
De schrale rogge staat al te beven ....
Of was het toch vijf jaar Mei gebleven?
Kwam ik uit een droom tot leven
- Uit een koortsbeeld van een minuut of vijf -
Op den ouden dorpsweg? en was mijn
Tijd daartusschen maar een schijn? ....
Neen: ik ben weer vol realiteit geloopen;
'k Vind mij weer gewoon door de Hoofdstraat loopend:
Mijn keel en mijn hart hebben te veel dorst;
Van de werkelijkheid komt niemand los.
Hier loop ik, twee-en-vijftig jaar oud;
Ieder is weg van wie ik houd.
Een engel met tergende stem
Gaat in mij en gaat met mij mede.

Mr Dr V. H. Rutgers hoogleraar t 5 Februari 1945



- Ja jij bent het nog, zegt hij met klem;
Schrik niet, vandaag komt er een vrede
Die alles anders maakt.
- Te lang is die vrede verzaakt,
Antwoord ik, en de wereld vergaan
Tot een hoop onkruid. Te laat,
Te laat komt de vrede, te laat
Want vrijheid is: het gevoel
Dat wij allen tezamen leven.
Maar nu is dit kapot voorgoed.
Laat mij los.

En toen ging ik even
Mijn haar laten knippen bij Tricht.
In het gelig licht keek zijn beenig gezicht
Onmenschc1ijk bot en bruut en vol list.
Vliegen in stank van eau végétale
Pointilleerden 't behang, dat was rose en vaal.
- Weet u het laatste bericht,
Zei hij vadsig en opgeblazen,
De brug is al opgeblazen,
Ze schieten nog achter den Hessenweg,
De laatste Grünen die zijn al weg,
Het moeten de Canadeezen wezen,
Over een uurtje zijn ze hier echt,
Wij hebben hier verder niets meer te vreezen.
Ik weet niet wat ik terug heb gezegd.
Iets scheurde in mijn borst en ik liep weg
Met groote stappen, mijn haar nog lang
Aan één kant, aan één kant nog schuim op mijn wang.
Ik ging zitten op een bank aan de Vecht
In een storm van blijdschap en van verdriet:
De vrijheid voor mij alleen wil ik niet,
Al mijn liefsten van vroeger, ze zijn er niet.
Mijn mond proefde bitter, ik wist het niet.
Ik heb mijn hoofd in mijn handen gelegd.
Mijn hoofd was heet en mijn handen koud.
Mijn oogen waren droog en oud.
Mijn adem ging schokkend en benauwd.
Ik hoorde mijzelve zuchten
En had wel weg willen vluchten,
Want reeds klonk er feestgejoel.
Mijn engel is van mij heengegaan,
Die koos zich een ander tot doel,
Die dacht aan een vrij en een nieuw bestaan.
Ik bleef alleen met mijn dooden,

J.P. Bos metaalimporteur t 6 Februari 1945 108
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Met de heele wereld vol dooden.
Het leven gaat door, maar zij, alleen zij
Zijn goed ontkomen en waarlijk vrij.

WILLEM BRANDT

IN MEMORIAM

Ik heb hem horen huilen als een hond
en heel zacht schreien zoals kindren schreien
en goddeloos vloeken als een moordenaar
en bidden als een stille vrome non
maar 't meest van al heb ik hem horen zwijgen.

En dat was het doordringendste van al:
het was een kreet om steeds getrouw te blijven,
om na de onvermijdelijke val
van de terreur die geest te doen beklijven:

het was een bidden dat die na hem kwamen,
voor wie de vrijheid zou herwonnen zijn,
wijzer en sterker niet zouden beschamen
het offer in die hel van angst en pijn.

Het is allang voorbij, des morgens rijen
wij in de tram naar 't werk, ieder voor zich,
God voor ons allen, en de zaak is rond.
Je kunt niet eeuwig stilstaan bij dat tijen,
het is al rot genoeg zoals het is,
met idealen valt geen brood te snijen.

Ik heb hem horen huilen als een hond.
En heel zacht schreien zoals kindren schreien

H. D. J. Beernink telegraafwerker N.S. t 8 Februari 1945



A. H. NIJHOFF

SNIPPERDAG

Er heerst diepe verontwaardiging (vooral onder hen die 'goed' zijn geweest
gedurende de Duitse bezetting) over het besluit van de Regering de vijfde
Mei niet als nationale feestdag te erkennen.
Een interpellatie daarover in de Tweede Kamer heeft slechts tot resul-

taat gehad dat de Minister, aan wie dit wenst, het recht heeft toegekend de
vijfde Mei als snipperdag tot een vacantiedag te maken.
De interpellatie in de Tweede Kamer heeft dus van kwaad tot erger

geleid want door de verklaring van de Minister is nu iedere manifestatie
van protest (bijv. door een gezamenlijk nederleggen van het werk op de
vijfde Mei) a priori ontkracht.

Wij (degenen wie deze zaak aan het hart gaat) moeten dus wel tot de
conclusie komen dat het beter was geweest indien er geen interpellatie in
de Kamer had plaatsgehad; indien wij het anders hadden aangelegd. Maar
hoe?
Ik kan hierop slechts antwoorden dat wij gedurende de Duitse bezetting

een dergelijke vergissing niet zouden hebben begaan. Gedurende de bezet-
ting bezat ieder van ons een zeer zuiver afgesteld kompas. In welke situatie
wij ook maar geplaatst werden, wij wisten precies waar wij stonden. We
bezitten dit kompas thans ook maar wij gebruiken het niet meer. En wan-
neer wij het gebruiken, werkt het niet zuiver meer omdat ieder van ons na
de bevrijding weer in meerdere of mindere mate conformist is geworden en
zich laat leiden door het kompas van zijn politieke partij, zijn kerk, zijn
eigenbelang, zijn broodnood, zijn respect voor eigen respectabiliteit of voor
het staatsbestel, etc. Kort en goed omdat wij het compromis weer aanvaar-
den als een noodzakelijk kwaad in het najagen van onze belangen.
De kracht van het verzet gedurende de bezettingsjaren lag in ons hon-

derd procent non-conformisme. Het vrijheidskompas dat ieder levend wezen
is ingeboren werd niet aan het weifelen gebracht door medelijden met de
vijand, respect voor hem, vertrouwen in hem of door het in discussie tre-
den met hem. Wij erkenden de Duitser niet. Wij verweerden ons niet tegen
hem zoals de leden van een staatkundige eenheid zich verweren: door
interpellatie in de Kamer. Wij verweerden ons ook niet zoals de soldaat in
legerverband zich aan het front verweert. Ons verweer was illegaal. Wij
verweerden ons zoals het dier, dat in het nauw gedreven is, zich verweert.
Toen de jodenvervolging begon, besefte ieder die in staat was iets te besef-
fen, dat hier iets werd ontketend waardoor iedere mens persoonlijk in
levensgevaar kwam te staan. Niet alleen werden de rechten van de mens
met voeten getreden maar het ongeschreven recht om te leven werd aange-
tast. Spontaan staakten in Amsterdam de tramconducteurs. Het verzet
sloot de rangen aaneen om het onbenaambare goed dat in ieder werd be-
dreigd desnoods met zijn leven te verdedigen. Het onbenaambare goed, dat
(zoals iedereen voelde) niets te maken heeft met politiek, economie, gods-

- dienst, ethiek, wetten of geboden maar waaraan heel de menselijke intel-
ligentie is ontsproten: de levende potentie, die ons mens maakt en die hier

S. j. P. Bakker uitgever en drukker t 9 Febmari 1945 HO



werd bedreigd, brak zich in ieder baan over de dammen van meningsver-
schil, rang en stand, godsdienst en politiek.
Wanneer de bron van die levende potentie in de individu wordt aange-

boord, beschikt hij over een kracht en zuiverheid die bergen kan verzetten.
Dit is geschied gedurende de bezettingstijd. Conformisten werden rebellen,
zachtmoedigen brandstichters en sluipmoordenaars, slaperigen werden wak-
ker, geestelijk ingesuften plotseling intelligent.
Zodra wij echter waren bevrijd, is ieder weer 'burger' geworden met alle

rechten van de burger maar ook met de beperkingen die die rechten hem
opleggen. Gedurende de bezettingstijd waren wij anarchist in de zuivere zin
van het woord, in de zin waarin ook het dier anarchist is: waarachtig, on-
afhankelijk en voor zichzelf verantwoordelijk. Thans zijn wij weer confor-
misten. Wij verschuilen ons weer achter politieke of ethische slogans. Wij
onderschikken ons weer uit respect aan de wet, wij schuiven weer de ver-
antwoordelijkheid op een onpersoonlijke ander. Terwijl ons vrijheidskom-
pas ons in staat stelde onfeilbaar recht van onrecht te onderscheiden, noe-
men wij thans uit onverschilligheid of opportunisme weer zeer dikwijls
onrecht recht. Terwijl wij in de bezettingstijd de intelligentie bezaten om
de propagandistische leugens en halve leugens van de waarheid te onder-
scheiden, drinken wij thans weer gretig de anti-Russische oorlogspropagan-
da in of werpen moedeloos de krant terzijde zonder te reageren. Het is niet
langer de levende potentie en het ongeschreven recht om te leven dat wij
verdedigen, wij verdedigen ons maatschappelijk bestaan. Wij bekleden weer
eervolle posities, wij hechten weer aan respectabiliteit. Vandaar dat wij
weer .teruggevallen zijn in conformisme en het compromis. Ons leven is
niet meer in gevaar, wij vechten dus niet meer met ons leven voor het
leven. Wij vechten nog slechts met maatschappelijke wapens voor ons
maatschappelijk bestaan.
Dat de Regering in Engeland zich er duidelijk van bewust was dat de

anarchistische zuiverheid van het verzet een kracht was die wel eens op
gevaarlijke wijze in botsing zou kunnen komen met het onwaarachtige ge-
schipper van de politiek waarin de Regering verstrikt was, bleek reeds in
1944, lang voor de bevrijding van het Zuiden (waar ik toen woonde) uit
de radio-uitzending van Radio Oranje waarin de order werd gegeven aan
de illegaliteit alle wapens bij de verzetscentrale in te leveren. In die periode
stonden mijn zoon en ik in verbinding met een groep jongens (soldaten zon-
der rang of stand die in de oorlogsdagen krijgsmakkers van mijn zoon waren
geweest) die een waar arsenaal van Duitse wapens onder de neus van
de Duitser hadden weggestolen waarmee zij de Duitser in de rug zouden
aanvallen zodra het front onze stad zou naderen. Ik zie die jongens nog bij
ons in de kamer staan: sterke, moedige, eerlijke, arme schobbers aan wie de
tranen over de wangen liepen.
'Betekent dat bericht dat ze ons op zij zetten? Dat ze ons niet vertrouwen?

Betekent het dat we alles voor niets hebben gedaan? Dat ze ons aan het
lijntje hebben gehouden en ons er nu uitsmijten?'
\'{Tat moest ik antwoorden? Kon ik hun zeggen dat inderdaad de zuiver-

heid van de levende potentie als het er~ste gevaar wordt beschouwd door
onze maatschappelijke organisatie die van onwaarachtigheden en half-
slachtigheden en compromissen aan elkaar hangt?

111 A. Jansen stationschef t 9 Februari 1945



Sinds dat bewuste radio-bericht heb ik mij geen illusie meer gemaakt
over de bevrijding. De bevrijding bevrijdde ons van het levensgevaar waar-
in wij dag en nacht verkeerden, derhalve juichten wij toen de Polen Breda
hadden bevrijd. Maar de bevrijding heeft ons opnieuw gevangen gezet
binnen de tralies van onze respectabiliteit en onze eigen, staatsburgerlijke
halfslach tigheid.
Op dezelfde wijze waarop Radio-Oranje een eventueel protest van de

verzetszuiverheid a priori ontkrachtte door de wapens te laten inleveren
eer de Regering uit Engeland terugkwam, op dezelfde wijze heeft thans de
Minister een eventuele protest-staking op de vijfde Mei a priori ontzenuwd.
In een democratisch staatsbestel beschikt de meerderheid. De uitspraak

van de Minister vertegenwoordigt dus de stem van de meerderheid. De
meerderheid van ons volk heeft er zich dus voor uitgesproken de vijfde Mei
niet als nationale feestdag te handhaven. Het verbaast me niet. Heeft die-
zelfde meerderheid zich er niet voor uitgesproken morgen naast de Duitser
te vechten tegen de Rus (aan wie wij het leeuwenaandeel in onze bevrijding
van de Duitse terreur ~e danken hebben)? Indien, zelfs van het verzet, zeer
velen thans door conformisme en compromis collaborateurs zijn geworden,
wat valt er dan nog anders te zeggen dan:
'Doden van Buchenwald, van Belsen, van Dachau.... mishandelde,

geschonden doden .... staat ons bij, opdat wij u beschermen tegen het com-
promis dat u en ons belaagt .... opdat wij voor deze hulpeloze mensheid
die in haar eigen netten is verstrikt, eenmaal het lied der vrijheid mogen
zingen'.

CLARA EGGINK

QUATRIJN VOOR DE VIJFDE MEI

Lig rustig, doden van 't heroisch uur.
Ter wereld is geen dankbaarheid van duur.
Ziehier waarvoor het sterven U bewaart:
Socrates' beker en Jehanne's vuur.

G. J.L. Maduro jur. candidaat t 9 Februari 1945 112
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BERT VOETEN

DE TREIN

Er rijdt door mijn hoofd een trein
vol joden, ik leg het verleden
als een wissel om en ik tel
de veewagons met de grendels:
vijftig wagon~, in elke
wagon vijftig mensen. Men ligt
geklemd tussen ledematen,
men is drager of gedragene,
gevangenen van elkander
in het duister van de wagon
in het duister zonder water,
zonder lucht,
zonder hoop.

Het is twaalfhonderd kilometer
naar sobibor - ik heb het
op een av~nd uitgerekend
met een kaart van europa voor me
Zij wisten het niet, zij wisten
alleen dat hun wervels kneusden
tegen de baddings, hun tong
zwol als een blaar, hun ogen
schrijnden, hun voeten dood
in hun schoenen staken; zij leerden
dat men na twee, drie dagen
zijn water laat lopen, zijn nagels
gebruikt om ruimte te krijgen
wanneer men ligt op het harde
lichaam van een gestikte.
Niemand wist meer van gistren,
van het witte tafellaken
op vrijdagavond, de lichtjes
van chánoekah; niemand wist nog
van morgen, van de ontkleding,
de betegelde douchelokalen,
de sproeidoppen zonder water,
het oog dat hen gade zou slaan.
Men kende alleen het nu
van de houten kooi, van het donker,
het nu van de waanzin die komt

Wally van Hall firmant t 12 Februari 1945



met mondschuim en gillen, het nu
van de wereld buiten: een halte
in nieder lausitz, de geur van
uiensoep en schweinsbraten,
het kletteren van vers water,
laarzen op grint, een stem uit
een ijzeren keel, en beukend
tegen het wandbeschot de
grondplaat van een geweer.

'Ze hadden ze allemáál
in de gaskamer moeten stoppen'
heeft onlangs iemand gezegd
in een trein in de buurt van assen.
Een koopman was het, hij zat
in een 3e klas rookcoupé
met een al te hete verwarming -
het raampje moest er bij open.
Er reed een andere trein door
mijn hoofd toen ik dit las,
een trein vol joden. Ik telde
de veewagons met de grendels:
vijftig wagons,
in elke wagon vijftig mensen;
gevangenen van elkander
in de duistere houten kooi
in de waanzin van deze wereld.

H.deJong predikant t 12 Februari 1945 114



GARMT STUIVELING

GE E N FEE S T, GE E N V R IJ HEI D

Er zijn véél argumenten aangevoerd tegen het handhaven van de vijfde
Mei. Zéér veel. Té veel. Het doet denken aan die man, verdacht van
moord, die na het requisitoir verontwaardigd opsprong en zei: 'Ten eerste,
Edelachtbare, heb ik het slachtoffer nooit gezien; ten tweede waren wij
veeleer vrienden dan tegenstanders; ten derde had hij veel erger de pest
aan mij dan ik aan hem; en ten vierde heb ik geen dolk gebruikt maar een
zakmes.' Van zo'n orde ook zijn de bezwaren tegen de vijfde Mei: die dag
valt te kort na 30 April; de economische schade blijkt te groot; niet overal
in het land is die datum de echte bevrijdingsdag; men moet de heel en half
missen van destijds niet ieder jaar weer herinneren aan hun bedenkelijk
verleden; men mag Duitsland niet krenken nu het weer een eerste kanon
gaat spelen in het europese concert; enzovoort. Veel redenen; zeer veel
redenen; te veel om waar te zijn. Want in werkelijkheid is er maar één
oorzaak voor het failliet van de nationale feestdag. Deze: dat ons volk
blijkbaar het. vermogen mist om een dag vrij te herscheppen in een dag
feest.
Behalve Carnaval in het zuiden, 'achtentwintigsten' in Groningen, 3 Oc-

tober in Leiden en Sinterklaas overal, hebben wij geen volksfeesten. Het
eerste steunt op een oeroude godsdienstige traditie; het laatste is bij uit-
stek huiselijk en dus bij uitstek hollands; alleen het middelste tweetal biedt
een kans tot vergelijking. Want zo goed als de derde October is ook de
28ste Augustus een bevrijdingsfeest en wel sinds de stad in 1672 werd ont-
zet na wekenlang te zijn belegerd door de bisschop van Munster. Wat voor
kracht heeft die groningse dag doen voortbestaan, ook na de franse tijd,
ook na de duitse tijd, tenzij de kracht van de traditie zelf, het feit dus
van een jaarlijks wederkerend festijn met eigen stijl, met eigen inhoud:
harddraverijen, kermisvermaak, en 's avonds vuurwerk op de Grote Markt?
De functie van dit feest verschilt niet van de jaarlijkse Gijsbrecht in Am-
sterdam: voor het eerst 6p te mogen blijven om het vuurwerk te zien, heeft
de waarde van een inwijdingsritus. In wezen is het op 3 October niet anders.
Maar daarover kan ik niet spreken uit eigen ervaring.
Behalve de vele 'achtentwintigsten' heb ik maar tweemaal in mijn leven

een volksfeest bijgewoond dat die naam werkelijk verdiende. De eerste
keer was in 1923, toen koningin Wilhelmina een kwarteeuw regeerde.
Voor één keer vergat het friese dorp waar ik toen woonde, z'n theolo-
gische verdeeldheid en werkten álle groepen samen voor één doel: gerefor-
meerden A en B, orthodoxen, vrijzinnigen en buitenkerkelijken. Zelfs de
sociaal-democraten - het was nog zo kort na 1918! - deden na enig aarzelen
van harte mee. Het werd waarlijk een volksfeest, een dorpsfeest, met wed-
strijden en spelen, met schiettent en draaimolen, met duitse hoempa's en
een openlucht-bioscoop. Ook de strengste, stijfste calvinisten gaven hun
zelfstiléring een dag vrij-af. Volwassenen en kinderen, burgers, boeren en
buitenlui, zelfs deftige lieden als de dokter, de postdirecteur en de concur-
rerende dominees kwamen los. Zo feestelijk was dit feest, dat de herinne-
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ring er aan z'n glimlach nog behield ook toen later de royale notaris de
zaak bleek te hebben betaald met andermans geld.

De tweede maal was in de zomer van 1945 in Hilversum, toen er optoch-
ten waren en kinderspelen en kermisvermaken en wat niet al, en boven-
dien op een stuk of vijf pleinen des avonds bal champêtre waar iedereen
danste met iedereen. Er hing in de late zomerse schemering een buitenland-
se, zuidelijke sfeer: het was of men de quatorze juillet in voortreffelijk
hollands had vertaald. Bij deze twee feesten vergeleken zijn alle andere,
voorzover mijn ervaring gaat, niet méér geweest dan doodgeboren kinde-
ren met een lam handje.

Wanneer de vijfde Mei beperkt blijft tot een extra dag vrij-af, verschilt
hij in wezen niet van iedere Zondag, van Paas- of Pinkster-maandag, van
Hemelvaart of Nieuwjaar. Men kan van mening zijn dat het aantal vrije
dagen altijd te klein is zolang het de 365 niet te boven gaat, en ik voel
daar wel voor. Maar niet op 5 Mei: die dag namelijk zal feest zijn of niet
zijn. Een feest evenwel, een algemeen feest, een openbaar feest, een v6lks-
feest, is geen zaak van de overheid maar van het volk zelf. De overheid
kan hoogstens door een negatieve beslissing zo'n feest verhinderen; maar
wie de overheid in staat acht tot zá'n positieve beslissing dat er een feest
ontstáát, die kent noch overheid noch feest. Dát moet komen uit heel wat
een levender bron dan de vijver van het Binnenhof.

Maar als die bron verdroogd is, laat ons dan de eerlijkheid hebben van
ook de rouwavond te schrappen. Want hoe gepast rouw mag zijn ten aan-
zien van allen wier heengaan men betreurt en wier liefde men na jaren
nog gedenkt, juist zij die in en door het verzet zijn omgekomen, eisen her-
denking van een ándere orde. Hun dood was minder het einde van hun
leven, dan de voleindiging ervan, de bezegeling, de bekroning. Indien zij
stierven opdat ons volk in vrijheid zou leven, indien wij werkelijk onze
vrijheid gegroeid weten uit hun dood, dan ook zijn rouwen vreugde een
z6 onafscheidelijke eenheid, dat onze rouw z'n zin verliest mét onze
vreugde.

Dit jaar is een verloren jaar. Maar nog gunt het lot ons één laatste kans:
volgend jaar, de vijfde Mei 1955, tien jaar na de bevrijding. Nog ligt het
binnen ons bereik, aan die dag gezamenlijk de stijl, de inhoud, de allure te
geven van een nederlands volksfeest. En als ook dat mislukt, laten we dan
in beschaamd zwijgen erkennen, dat niet 'die anderen' maar wij zelf, wij
allen, te klein zijn gebleken voor de vreugde, en daarmee voor de vrijheid-
zelf te klein.

Jhr B. Ph. de Beau/ort student t 16 Februari 1945 11(,
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GAB RI EL SMIT

VUURENAS

Nog ligt bloed op de straten,
maar wij zien het niet, wij willen
het niet zien. Met rust gelaten
willen wij worden, prettig praten,
gezellig zijn, onszelf het stomme gillen
van het zwarte bloed op de straten
besparen, zitten, zitten, niet rillen
om wat heerlijk was te bevechten
doch zwaar te dragen: vrijheid, eigen
plicht tot recht, louterend stijgen
tot wasdom, tot het beslechten
van strijd om onszelf. Want vrede
is liefde, zelf binnentreden
in een nieuwe orde van onzegbare
vrijheid, van hart tot hart even
verschillend als één, van alle leven
het eigenst en het verst. Verklaren
helpt niet, zwijgend openbaren
in daden van telkens weer ontoereikend
geduld, in heimwee naar steeds wijkend
bestel. Oorlog is leed, doch zekerheden
van woede, haat en pijn; vrede
is de onzekerheid van het geluk, dagen
van schepping en vernedering, uren
die langer dan eeuwigheden duren,
eeuwen in seconden opgeslagen.
Te groot, te groot voor ons. Laten
anderen het doen, wij blijven praten,
durven het uur der bevrijding
niet aan; wijken uit voor de wijding
tot de strijd die vrede heet, laten
het stomme bloed gillen in de straten,
durven de dag niet kennen noch het uur,
kiezen de as, verraden het vuur.

J. Besters brandstoffenhandelaar t 16 Februari 1945



EERT SCHIERBEEK

B IJ \XT IJ Z E V A N U I T DAG I N G

Het nederlandse volk heeft door middel van het zelf gekozen parlement de
5de mei, de dag der bevrijding, afgeschaft. .
We vieren nu een verjaardag, gebonden aan één mensenleven, gebonden
aan de dood.
Deze uitspraak is niet verrassend, maar een logische consequentie van de
gehele ontwikkeling, zoals die ten aanzien van het verzet, de zuivering
etc. in ons land is geweest.
Deze uitspraak maakt duidelijk:

dat het nederlandse volk zich zelf niet heeft bevrijd

dat het nederlandse volk wèrd bevrijd

dat het nederlandse volk van af 5 Mei 1945 een kwaad geweten
moest hebben ten opzichte van ieder individu of kleine groep
uit haar eigen gemeenschap die zich metterdaad voor de bevrij-
ding hadden ingezet

dat het nederlandse volk zich nu eindelijk na 9 jaar van dit
kwade geweten heeft willen en kunnen ontdoen.

Immers de verzetsmonumenten, de erekerkhovell, de straatnamen en plei-
nen voor de verzetsstrijders, abusievelijk illegalen genoemd, zijn er en heb-
ben het kwade geweten gestalte gegeven en gesust.

Als ik mij in het bovenstaande vergis, in de mening van het volk, of als dit
parlement in dezen niet de mening van het volk weergeeft, dan kan dit
nederlandse volk zonder bezwaar 5 mei a.s. in zijn geheel de dag der be-
vrijding vieren door eenvoudig die dag te vieren. Geen regering kan daar
iets tegen doen.

Ik zou het graag zien gebeuren.

Overigens worden de volken op aarde zodanig geregeerd door de ontoe-
reikendheid en (of) de kwade wil van hun regeerders, dat geen volk zich
waarlijk bevrijd kàn voelen.

Rest dus opnieuw het verzet!!

H. Dienske kantoorbediende t 16 Februari 1945 118





HANS WARREN

HET WOORD

Roep over branding allen die in bloedschuim stierven
in veen en water weggezonken ligt
de benen waarheid van uw offer.
Vormeloos als een klonter lood
stolden zij in de muren van hun kerker
voor mij opdat ik bloeie
als een papaver op een lijkenveld;
in mijn rood hoofd verbrandt de schaamte
om mijn tekort, in mijn zwart hart
verrot de blauwe zaaddoos van de slaap.
Er is geen huis meer en geen einder
ik wuif te vlammen
over een aarde zonder grens
met duizenden: een steekvlam van de dood die uitschiet
en die de vlakte van de dag verschroeit.
Roep op de leeuwerik van filigraan
die opsteeg langs het draaiend houtskool van de kruisen
Roep op het meisje uit het achterhuis
amandel door nachtvorst verstijfd in knop
die eeuwig bloeit binnen een wassen cel van as;
want lang reeds, platgetreden verticalen
verzaakt men aan uw fantasie.

Weer woekert tonder onder kamervloeren
spoelt typhus in de leidingbuizen;
drinkt gij dit murwe doodswater
en slaapt gij onbewust, doorkankerd
met dit mycelium bederf in hart en huid
- gij ademt lucht die trilt van onderaards alarm -
of wast gij met de grijze dodenzeep
handen in onschuld, stopt gij rode watten
in de oren om de koren niet te horen
die eisen rekenschap, die nimmer zullen zwijgen:
man waar is uw woord
wij wisten op een veld te staan
waar puin ontbloeien zou, waar melk
zou springen uit verkoolde beelden, àls wij werkten
als wij geloofden en vertrouwden,

D. Th. Geerlings ingenieur i- 17 Febmari 1945 120
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waar God dé hemel buigen zou
tot nieuwe tempels nu de oude steen
vermergelde, doorweekt van al dit bloed.

Brood smaakt naar as, de wijn naar ijzer
de krant beledigt van de dag 't ontwaken ..
Dit is geen predikant die joviaal de handen strekt,
geen priester die een overal aanschiet,
geen kleefprent van een jong koppel dat star
blote gebitten naar een ideale leegte richt,
wij zijn geen lokaas voor een verre val,
graven noch dolen naar een steen der wijzen Vrijheid
want deze vrijheid was en is; een stalen zwaard
door enkelen de eeuwen doorgedragen.
Dat dit mijn zoon zal zijn:
een knaap gaat over grenzeloze velden
vol rode weergloed van 1111jnbloei
hij snijdt zich armen vol papavers
vuur levend zwarte dood tezamen
en elke bloem geeft kracht.
Hij draagt een sterke boog van liefde
en een koker vol pijlen haat.
voor wie niet wisten, gehoorzaamden en stierven
de krans doofbloemen
voor wie wisten, niet gehoorzaamden en leven
een schot
voor wie wisten, gehoorzaamden en stierven
zijn gehoorzaamheid totterdood.

T. A. Klever veehouder t 17 Februari 1945



HARR Y MULISCH

BE V R IJ D V A N DE B E V R IJ DIN G

De 17-jarige jongen met verwoede aspiraties in de richting der biochemie,
de notoire spijbelaar en heidense oproerkraaier, die wegens wangedrag en
verregaande luiheid door het christelijk lyceum was uitgestoten, wist na~-
welijks waarom hij danste en schreeuwde op 5 mei 1945, de dag. d~r bevrIJ-
ding van de duitsers. Ongetwijfeld het meest om het voorUltzlcht van
sigaretten, jazz en de engelse taal. De avond tevoren was h.i}voor he~.eerst
door zenuwachtige duitsers onder vuur genomen, omdat hl) na spertijd op
straat liep, de geruchten over kapitulatie achterna. Verder was ~e oorlog,
die hij onderging, wel uiterst ongemakkelijk maar naar verhoudlllg alles-
zins dragelijk geweest. Bepaalde huiselijke omstandigheden, waarvan hij de
dubbele bodem pas later tot zijn schrik besefte, brachten een aanzienlijke
veiligheid met zich mee, en bovendien behoorde hij tot de uitverkoren
groep der half joden. Als zodanig bezat hij de "gele kaart", die meer bevei-
ligde dan tien pistolen. Voor hem geen ster en gaskamer, zoals voor zijn
joodse familieleden van moederskant, maar evenmin gevaar voor tewerk-
stelling in duitse fabrieken, zoals voor de 'ariërs', want al met al was hij
toch een onbetrouwbaar individu. Hij was naar beide kanten gedekt; was er
razzia, hij hoefde zijn kaart maar te tonen en hij werd doorgelaten als een
verrader. Maar vooral was hij erg jong; hij prikte vlaggetjes op kaarten,
ging bijna dagelijks naar de ontelbare fuifjes en bekwaamde zich bij kaars-
licht in de chemie.
Pas later, na de oorlog, begon hij te begrijpen wat die oorlog was geweest,

wat de bevrijding was geweest, en wat fascisme is. Alles kwam pas later.
In de oorlog was hij blij wanneer hij 's nachts een bommenwerper hoorde, -
nu is hij bang, ofschoon hij weet dat het het lijntoestel uit Amerika is ....
Het is niet de bedoeling om hier psychologische of sociologische beschou-

wingen over het fascisme op touw te zetten: laat ons vaststellen, dat het
de grootste smeerlapperij is waartoe de mens in staat is. Het is de schuld
en de dood. Ik ben bereid om vandaag nog (juist vandaag!) ieder gewenst
aantal nazi's eigenhandig om zeep te brengen. Praat mij niet van 'gelijk-
waardige methoden'! Ik ben gerechtigd om zo te syreken omdat ik scherp
oplet en de fascist ieder uur van de dag in mijzel dood. Hij is nog lang
niet dood: in mij niet en om mij heen niet, - integendeel. Hij maakt het
best, het gaat hem voor de wind.

Gisteren, 3 februari 1954, is de officiële herdenking van de 5de mei door
een nederlandse regering geannuleerd. De grote rol hierbij is natuurlijk ge-
speeld door uiterst twijfelachtige zaken, zoals de duitser Adenauer en de
E.D.G. ('Met Duitsland voor een vrij Europa'), benevens de export naar
Duitsland, - met op de achtergrond: het land der onbegrensde en steeds
verdachter mogelijkheden. De officiële argumenten der regering maken een
vrij onhygiënische indruk.
Het wordt steeds duidelijker: vor wie nach zijn wij bezet door het

fascisme. Dat ons leven thans geen onmiddellijk gevaar (?) meer loopt,

DrG.j.Krediet medicus t 18 Februari 1945 122



daarop ligt de klemtoon in deze affaire niet. In het feest van de Sde mei
bedoelden wij de bevrijding van het fascisme te vieren, zoals het gestalte
had aangenomen in de duitsers, - een alleszins illusionnair feest dus ....
maar een zeer noodzakelijk en zinvol feest! De Sde mei dachten wij aan
de bevrijding van de schuld en zijn maat, de dood. Schuld van de duitsers?
Schuld van de mens? Geen probleem zo wijd als dat van de schuld. Het
strekt zich uit van de determinist, die de schuld ontkent en alles herleidt
tot faktoren bulten de smeerlap, zoals erfelijkheid en milieu - tot het reli-
gieuze inzicht, dat iedereen schuldig is voor allen. Dostojewsky wist zelfs
nog verder te gaan - zoals hij altijd nog verder wist te gaan - en schreef:
'Iedereen is voor alles en iedereen schuldig, behalve voor zijn eigen zonden'.
Dit is zuivere esoteriek, en meteen daarop laat hij dan ook vragen: 'Hoe
kunt u die gedachte in haar volle omvang bevatten?'
Maar het debat van vandaag ligt in de exoterische sfeer, en daarom

mogen en moeten wij zulke esoterische waarheden verwaarlozen. Het hele
lichaam van 'de westerse mens' mag dan verziekt zijn, de duitser was toch
maar de zweer, en dit moeten wij uitdrukkelijk blijven vaststellen. De etter
komt immers alweer onder de pleister vandaan. En in deze zelfde exote~
rische sfeer had de Sde mei als herdenking en feest een geweldige waarde
en juistheid. Het protest tegen de tot in diepste achtergronden geïnkrimi-
neerde diskriminatie der regering, tegen deze brooddronken overmoed,
kan niet fel genoeg zijn.
Laat ons echter, na aan de plicht tot protest te hebben voldaan, trachten

het standpunt der regering te beg~ijpen. Negen maal is de Sde mei gevierd,
en het kan niemand zijn ontgaan dat er van jaar tot jaar meer de klad in
kwam. Wat is de oorzaak? De oorzaak is, dat niemand of bijna niemand
innerlijk van het fascisme is bevrijd; en het is nu eenmaal zo, dat de mensen
geen nee tegen zichzelf kunnen zeggen, wanneer de christendommelijke
staatsgodsdienst zich bepaalt tot (toestemmend) stilzwijgen. In feite heeft
de regering dus niets anders gedaan dan het voltooien van de tendens, die
in ons middenstandersvolk reeds aanwezig was. Daarmee deed zij wat er
in een burgerlijke maatschappij van een regering wordt verwacht. Werd het
bevrijdingsfeest inderdaad door heel het land met hartstochtelijke over-
tuiging gevierd, de regering zou nooit gedurfd hebben wat zij nu gedaan
heeft. Dat zij, genoemde tendens waarnemende, tenslotte haar ekonomische
en militaire belangen liet prevaleren boven een halfzachte feestdag, kan
niemand haar als regering kwalijk nemen .... wel de regeerders!
Want zij maakten gebruik van een aan het fascisme geparenteerde ten-

dens, daarmee als mens nog weer meer verzinkend in de kompromitterende
tragiek van het kompromis, die zij kozen toen zij politikus werden. Van
dag tot dag verpulvert hun 'menselijke waardigheid' op het wrijfvlak tus-
sen individu en ambt, tussen bloed en schema. Wij hebben regeerders nodig,
en wij kiezen ze, maar tevens zijn wij verplicht hen te verachten. Het kiezen
van een regering heeft veel weg van een nationale offerande, - maar niet te
veel medelijden! Toen zij de politiek kozen, kozen zij de verachting.
Dan is er tenslotte de verbazende figuur, die de regering heeft laten

ontstaan door de bevrijdingsdag te koppelen aan de verjaardag van konin-
gin juliana. Dit getuigt wel van verregaande onnadenkendheid - om het
zo maar te noemen. Uitdrukking van de verbondenheid tussen koningshuis

123 A. G. Dijkstra ambtenaar t 21 Februari 1945



en het onderdrukte volk, dat is hier de bedriegelijke leus. Afgezien van het
feit, dat koningin }uliana pas ná de oorlog koningin werd, en.haar v~rja~~-
dag pas ná de oorlog koninginnedag, moet het toch voor een leder dUldehJk
zijn dat deze ~amenkoppeling beide feesten bastaardeert, - zij zijn van een
totaal verschillende orde. Er zijn, met alle respekt, duizend koninginnen -
doch er is maar één bevrijding van de smeerlapperij in de mens. Afgezien
verder van het feit, dat het 'bevrijdingsfeest' nu uitermate is vertroebeld
(niet alleen voor a-royalisten, - die overigens toch 66k bezet zijn geweest,
zich 66k verzet hebben, en dus 66k rechten hebben), vraagt men zich af:
wat zal er gebeuren wanneer deze koningin eens gestorven zal zijn en men
haar verjaardag niet meer viert?
Het is duidelijk. Over een generatie zal ook de laatste rest van een be-

vrijdingsfeest zijn verdwenen.
Misschien bestaat er een kleine kans op een andere ontwikkeling. Een

regering kan tenslotte alleen beslissen over een vrije dag en officiële poespas,
niet over een feest. Een feest kan niet van bovenaf gedekreteerd worden,
het groeit van onderop. Op de sde december heeft niemand vrij, en toch
is het 's avonds feest. Welke regering, behalve een fascistische, kan beletten
dat ook op de Sde mei een 'heerlijk avondje' wordt gevierd?
In verband met het bovenstaande heb ik niet veel verwachting dat het

zo zal gebeuren, of althans zal bHjven gebeuren. Verwondert het iemand?
Deze generaties zijn diep aangevreten door het bederf: wij allen stuiten er
op, als wij maar diep genoeg durven te graven, - zo heel erg diep is trou-
wens niet nodig. In een wereld waarin duitsers konden doen wat zij deden,
kan geen bevrijdingsdag bestaan. De meesten hebben hen immers alweer
vergeven. Maar wie vergeeft, die zal vergeven worden, - d.w.z. vergiftigd.
Eens zal de mens het feest van zijn bevrijding vieren, geloof ik. Thans

is de smeerlapperij nog voluit onder ons.
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J. VAN WAGENINGEN

JODENBALLADE 1954

Hoe rood is bloed? Niet vermiljoen
Scharlaken is vanouds de zonde.
Ik heb van 't bloed van zes millioen,
Geknecht, geslagen en geschonden,
De juiste tint niet meer hervonden.
Zij zijn vertrapt, verkracht, verzengd,
Maar mijn palet blijft onbereid.
Wat moet er nog doorheen gemengd?
Niets, enkel maar gerechtigheid.

't Scheen niet zo moeilijk, trof ik slechts
De alchimist van de formule.
In Duitsland vind ik hem weer rechts,
Thans vol van edele Gefühle,
Eens profiteur der Knochenmühle.
Hij was de koopman van de dood,
Allang van straf en schuld bevrijd,
Vandaag weer onze bondgenoot,
Maar niet van de gerechtigheid.

Wie heeft de ovens opgebouwd
Met tegels en verchroomde buizen,
Door 't kijkgat zonder spijt aanschouwd,
Hoe mensen, minder in tel dan muizen,
Hoe Joden, toen het gas ging suizen,
Tot de verstikkingsdood gewijd,
In wanhoop wentelden en wee?
Hij bracht er wel zijn vrienden mee,
Maar. nimmer de gerechtigheid.

Mijn jonge vrouw van dertig jaar
Bestemde hij voor vivisectie.
Men diende de Kultur, nietwaar?
Hanteerde snijmes en injectie
En controleerde, hield inspectie,
Totdat de arbeid was voltooid,
Tabel en statistiek bereid.
Het aas werd op de vaalt gegooid,
Daar lag reeds de gerechtigheid.

j. H. Akkerman landbouwer t 27 Februari 1945



Hij leidt alweer de Aufsichtsrat:
Dat deed hij ook tijdens dc kampen;
Ook toen bis an die Hosennaht
Korrekt. En bij het laarzenstampen
Wie stond onder de kalklichtlampen?
Hij stond met opgeheven poot
Eerbiedig in 't gelid gerijd
En groette stram zijn vriend de dood,
Maar nimmer de gerechtigheid.

Hoe kon hij anders? Was Befehl
Dan niet Befehl? Hoe kon hij weten?
Was 't bloed dan rood, de ster was geel j

Geen zilverling dient weggesmeten.
Daarom moeten wij maar vergeten.
Vergeten vaalt en kamp en cel
En niet herhalen ons verwijt
En niet gewagen van een hel
En niet van de gerechtigheid.

Vergeten ook het hakenkruis,
Vergeten ook de uniformen
Van Grüne en van grijze muis.
Zijn mensen ook vertrapt als wormen,
't Is naar; thans gelden nieuwe normen.
Zes millioen Joden zijn verrekt:
Héél naar. Maar 't was een andre tijd.
Straks worden wij weer afgebekt.
Misschien is dat gerechtigheid.

We drinken samen Brüderschaft
En gaan weer z'eegnen, niet verdoemen.
De illegalen neergepaft,
Die krijgen eens per jaar hun bloemen;
We blijven straten naar ze noemen.
We prijzen weer, we toasten weer,
We reizen naar het Oosten weer.
't Is daar weer vol Gemütlichkeit,
Maar niet zo vol gerechtigheid.

Denk ich an Deutschland in der Nacht,
Ik denk aan bloed, ik denk aan tranen,
Aan offers, zonder zin gebracht,
Gebroken eden en vergane

Y.U.deHaan rechter 'van politie Î" 28 Februari 1945 126



127

Illusies en geschonden vanen.
Prins, steeds word ik dan weer gevoerd
Naar wat mijn hunkering verbeidt,
Wat mij 't lied, om Uw naam gesnoerd,
Voorhoudt aan 't eind: gerechtigheid.

H. Coster cand. notaris t 8Maart 1945



MARGA MINCO

KAMPEERBEKERS

In de winter van 1942-1943 zeiden ze tegen ons: 'Jullie hadden allang
weg moeten zijn'. Maar we haalden onze schouders op. We bleven. Ik
mocht nu ook iedere dag langer op. Het was maanden geleden dat ik buiten
gewandeld had. Ik ging achter ons huis om, de landweg in, die op het bos
uitkwam. Omdat we tijdens mijn kuur in een andere plaats waren gaan
wonen, was ik hier nog niet eerder geweest. Het was er heel stil. Af en toe
kwam een boer voorbij met melkkannen. Hij groette schuw, maar dat zou
hij iedereen gedaan hebben. Een magere hond wandelde met me mee. De
schelle roep van een vrouw klonk in de verte. Vliegtuigen vlogen zacht
zoemend over.
Op een dag kwam ik van een wandeling thuis en vond drie brieven in

de bus. Het waren lange, gele enveloppen. Onze namen stonden er voluit
op en ook de datum van onze geboorte. Het waren de oproepen.
'We moeten ons melden', zei mijn broer.
'Ik voel er weinig voor', zei zijn vrouw. Ze waren pas getrouwd en alles

was nog erg nieuw in het huis.
'We zullen iets van de wereld zien, het lijkt me wel avontuurlijk', zei

mijn broer.
'Het zal een enorme reis zijn', zei ik, 'ik ben nog nooit over de grens

geweest'.
We kochten rugzakken en voerden onze kleren met bont en flanel. We

stopten overal doosjes vitaminen in. Ze hadden ons gezegd dat we dat
doen moesten. Op de oproep stond ook nog dat we kampeerbekers moesten
meenemen. Mijn broer ging ze in de stad kopen. Toen hij al bijna de straat
uit was, kwam ik hem snel achterop.
'Ik ga even mee', zei ik, 'ze zullen niet gemakkelijk te krijgen zijn'.
'Denk je?' vroeg mijn broer, 'we zullen zien'.
In een bazar, waar we eerst voorbij kwamen, zagen we alleen maar

stenen bekers. 'Die breken te gauw onderweg', zei mijn broer. In een vol-
gende winkel hadden ze wel kampeerbekers, maar die vond mijn broer te
klein. 'Daar kan niks in', zei hij.
Ten slotte kwamen we in een winkel waar ze bekers hadden die hij

geschikt vond. Het ware rode, inklapbare bekers, van een grote maat.
'Wat zal er in komen?' vroeg mijn broer mij.
'Er kan van alles in, meneer', zei de bediende. 'Melk en koffie, heet

geserveerd, of wijn en limonade. Ze zijn van uitstekende kwaliteit, geven
niet af, geven geen bijsmaak. Bovendien zijn ze gegarandeerd onbreekbaar'.
'Dan zullen we er drie nemen', zei mijn broer. 'Heeft u alleen rode?'
'Ja', zei de bediende, 'ik heb alleen rode, maar om te kamperen staat het

heel fleurig'.
'U hebt gelijk', zei mijn broer. We gingen de winkel uit. Hij droeg de

bekers, waar de bediende een keurig pakje van gemaakt had.
't Is jammer dat we nergens in mogen', zei hij, 'we hadden anders in de

stad koffie kunnen drinken en ze meteen kunnen proberen'.
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'Ze moeten eerst afgewassen worden', zei ik.
Op weg naar huis kwamen we meneer Zaagmeier tegen. 'We hebben

bekers gekocht', zei mijn broer tegen hem, 'mooie rode kampeerbekers, voor
alle drie één'.

'Hebben jullie ook een oproep gehad?' vroeg meneer Zaagmeier. 'Och,
och, mijn zoon ook. Ik ga nu proberen of er iets aan te doen is'.

'Waarom?' vroeg mijn broer. 'Het helpt immers niks'.
'Ga meer mee', zei meneer Zaagmeier, 'ga maar met mij mee; ik ken

iemand. Misschien kan die voor jullie ook wel iets in orde maken'.
'We hebben al gepakt', zei ik.
Meneer Zaagmeier nam ons mee naar de kennis.
'Ik zal jullie allemaal helpen', zei de kennis, 'als je precies doet wat ik

zeg'.
,Jammer', zei mijn broer nog eens, 'we hebben al gepakt, overal vita-

minen ingenaaid en net kampeerbekers gekocht'.
'Als je er naar toe gaat, kom je nooit meer terug', zei de kennis van

meneer Zaagmeier, 'wees verstandig'.
'Ze zullen ons oppakken als we niet meegaan', zei ik.
'Doe maar wat ik zeg', zei de kennis van meneer Zaagmeier. 'Komen

jullie vanavond om negen uur bij me'.
Toen we naar huis liepen, spraken we geen van tweeën. Ten slotte zei

mijn broer: 'Ik begrijp niet waarom de mensen ons zo bang maken. Wat
zullen ze ons nu doen?'

,Ja', zei ik, 'wat zullen ze ons doen?'
'We hadden iets van de wereld kunnen zien', zei hij peinzend.
Mijn schoonzuster stond ons in de voortuin op te wachten. 'De dokter

is geweest', zei ze tegen mij. 'Hij wil niet dat je weggaat, nu je pas beter
bent. Je moet voorzichtig zijn, zei hij. Hij heeft een attest voor je achter-
gelaten'.

'Och', zei ik, 'we gaan geen van drieën'.
'Ja', zei mijn broer, 'we hadden al kampeerbekers gekocht. Kijk maar'.

Hij pakte ze uit en zette ze op het hekje van de voortuin. We keken er alle
drie naar.

'Wat zullen we er mee doen?' vroeg hij.
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NICO WIJNEN

UW STEMMEN NADEREN

Het 'Dodenboek van Auschwitz' met de namen van 1500 slacht-
offers is een grafzerk - een zichtbaar gedenkteken uit de tijd,
waarin door de Duitsers meer dan 5.000.000 Joden uit alle be-
zette gebieden van Europa van het leven zijn beroofd: vermoord
- vergast - verbrand - hun as, zonder een spoor achter te laten,
naar alle windstreken verstrooid.

AUSCHWITZ I, uitgave: H. B. van het Ned. Rode Kruis

Israel, Israel,
ik hoor uw stemmen wel,

ik hoor het luid
geschrei van uw kinderen wel,
zij roepen mij uit Bogdanouka

uit Oswieczim, Treblinka, Babi- Jar,
uit Sobibor, Majdanek en Rawa Raska,

uit Skarzyko
uit Starachowiec
uit Monowitz.

Ik hoor ze wel
zij schreeuwen het uit

zij branden met hun cijfers
hun namen in mijn huid.

Ik hoor hun stemmen wel
hun talen wel
hun spreken

twisjn lebn un tojt
hun spreken

twisjn lebn un tojt

Ojciec, matka, do widzenia,
ma mère, min moder, mammi'na

MEURTRIERS
auf wiedersehen, mijn kind.

As en klanken gaan verloren met de wind.
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J. MEULENBEL T

HOMMAGE A DON QUICHOTTE

Er zijn van die bezittingen, die men nooit of te nimmer in andere handen
geeft. Ik laat iedere vrouw graag de geheimzinnigheid van haar geheel eigen
tasje, zolang ik maar heer over mijn zakagenda ben. Wat daarin staat gaat
niemand aan. Toch mag u voor deze gelegenheid wel weten, dat het in
mijn boekje op Vrijdag 30 April Verjaardag H.M. Koningin juliana, en op
Zaterdag 1 Mei Arbeidersfeestdag is.

Ik heb mij afgevraagd, waarom de Minister van Algemene Zaken, Voor-
zitter van de Raad van Ministers van het Koninkrijk, toen zich in zijn
kabinet eenmaal de drang tot het combineren van bijzondere data had
geopenbaard, het niet daarheen heeft geleid, dat déze twee feestelijkheden
werden versmolten, inplaats van de 30ste April met de 5de Mei. Hij was
er de aangewezen man voor geweest en wij zouden een nationale vrije dag
rijk zijn geworden zoals geen volk ter wereld er een kent. Ons land zou
weer groot zijn geweest in een van die dingen, waarin een klein land niet
klein hoeft te zijn. Een nationale vrije dag - en dan op de vijfde Mei bij
wijze van toegift een nationaal bevrijdingsdagje, laten we zeggen van half
drie af.

Vrij op bevrijdingsdag? Het kan in verband met de industrialisatie niet
lijden - dat behoren wij te begrijpen. Wie het niet begrijpt heeft last van
zijn sentiment en wie méér begrijpt gaat te ver.

Op 5 Mei 1945 wapperden de vlaggen in alle straten de schrikbeelden
weg. We wisten helemaal zeker, dat dit de grootste dag uit onze geschiede-
nis was, waard om in de herinnering ook van onze kinderen en kindskinde-
ren te worden gegrift. Bevrijding! Met het zalige gevoel van veiligheid

. mengde zich de tintelende lust tot wederopbouw en we zijn zo goed moge-
lijk aan de slag gegaan. Hoe komt het, dat wij nu, negen jaar later, wel
weet hebben van die 30e April, en sommigen van ons weet hebben van die
lste Mei, maar dat wij niet of nauwelijks beseffen wat er met de verdwij-
ning van de 5de Mei als nationale gedenkdag verloren ging?

Ieder volk heeft de gedenkdagen die het verdient. Het Joodse volk heeft
er vele, heeft zich in de verdrukking het recht op vele verworven. Neder-
land zou er, na vijf jaren van onderdrukking en verzet, een kunnen hebben,
maar heeft er geen, omdat het van zijn recht er op afstand doet. Waarom?
Men kan over industrialisaties en verdragsorganisaties denken hoe men wil
en men kan daarin zinvolle of desnoods zinledige redenen zoeken - de
werkelijke oorzaken liggen dieper.

Er moet iets niet in orde zijn met dat 'recht er op'. We willen in deze
bladzijden onderzoeken wat, en zullen voor een tamelijk negatieve con-
clusie niet terug mogen schrikken. Ik stel voorop, dat ik 'de discriminatie
van de vijfde Mei' betreur, om redenen die eerst tegen het einde van dit
artikel kunnen blijken. Was dit niet het geval, dan zou ik de uitnodiging
om bij te dragen aan deze manifestatie der letterkundige en algemeen-cul-
turele tijdschriften niet hebben aanvaard. Deelnemen aan een protest is
namelijk een hachelijk iets, te hachelijker naarmate het meer aan de inge-
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wikkeldheid der omstandigheden, dan aan het gedrag van bepaalde mensen
ligt, dat er onvrede heerst.

Nederland werd bevrijd. Het werd bevrijd door de Amerikanen, Engelsen
en Canadezen, die West-Europa van de nazi's konden zuiveren met het
recht aan hun zijde en het Rode Leger aan de overkant. Wij moeten, met
alle respect voor de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene', de
koopvaardijvloot en het verzet, in de eerste plaats constateren, dat Neder-
land zich niet zelf heeft bevrijd. Het heeft - omstandigheid nummer één -
zijn bevrijding te danken aan anderen, hoezeer het ook mag hebben ge-
streefd naar een reëel aandeel in de verrichtingen. Ons volk heeft moeten
lijden als in geen eeuwen tevoren, maar de verlossing bereikte het niet uit
eigen kracht.
Het aandeel der Nederlanders in de oorlogvoering was gering. Om mis-

verstand te voorkomen voeg ik daar onmiddellijk aan toe, dat het vermoe-
delijk niet groter had kunnen zijn. Wanneer wij ons, in verband met de op-
dracht waaraan dit artikel moet voldoen, beperken tot het resultaat, dat
door Nederlandse vogels van diverse illegale pluimage in het ondergrondse
verzet is bereikt, dan mogen wij aannemen, dat dit niet onderdoet voor
wat de illegaliteit van andere West-Europese landen heeft gepresteerd. Men
kan eventueel verder gaan en zelfs veronderstellen, dat het rendement van
de verzetsbeweging in Nederland dat van die in andere West-Europese
landen overtreft, maar dan nog - of dan juist - stuit men op de vraag, in
hoeverre de instandhouding van een nationale bevrijdingsdag mede op de
historische betekenis van het verzet zou kunnen worden gebaseerd.
Deze vraag voert ons onmiddellijk naar een andere, en wel deze: in

hoeverre heeft het Nederlandse volk de illegaliteit, die uit zijn midden
voortkwam, gewild, of ook: in hoeverre heeft het, destijds en achteraf, de
illegaliteit als vlees van zijn vlees, bloed van zijn bloed gezien en erkend?
Als men de jaren der bezetting overziet en de geschiedenis van het verzet.
volgt, dan vindt men, dat in de beoordeling van 'de ondergrondse' steeds
een zekere ambivalentie tot uitdrukking kwam, een ja en een nee tegelijk,
waarvan de menging niet eens zo moeilijk is te verklaren.
De bezettingstijd is met een korte periode van merkwaardige verward-

heid begonnen, die menigeen bozer op de weggelopen moeder dan op de
binnengedrongen buurman deed zijn. Men kende het nationaal-socialisme
niet en had er vroeger net genoeg over gehoord om het nu te verdringen.
Alleen kleine groepen pleegden, onder omstandigheden die iedere kans op
succes uitsloten, reeds medio 1940 actieve sabotage - een soort I'art pour
l'art. De burgerij beleefde haar eensgezindheid in een zomers patriottisme
van Unie-speldjes, uitgezaagde dubbeltjes en overgetypte gedichten, was eer
anti-N.S.B. dan anti-Duits en maakte van de Anjerdemonstratie op Prins
Bernhards verjaardag veelmeer een verzetje dan een stuk verzet. Eerst
toen de bezetter personen en groepen ging provoceren, en dat in steeds
toenemende mate deed, groeide er een reële verzetsgeest, die zich hier en
daar verdichtte tot georganiseerd verzet. Sloeg dat naarbuiten uit, dan
vond men het mooi en angstig tegelijk: men zei ja en men zei nee. De opti-
misten konden er tegen wezen, omdat de Duitse benzine opraken zou en
de Engelsen - of zelfs de Russen - de zaak zouden klaren. En de pessimis-
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ten vonden het naar, omdat het onbegonnen en dus onbezonnen werk heten
moest. - Dergelijke mechanismen hebben een lang bestaan. .

Ondertussen ontwikkelden zich ondergrondse activiteiten, die gericht
waren op het Uur U, en de tienduizenden, die daarbij op enigerlei wijze
betrokken geraakten, kwamen aan een wezenlijke confrontatie met het
nationaal-socialisme niet eens toe. Het ging hun minder om vernieuwing
dan om behoud en zij streefden en conspireerden in een sfeer van para-
militaire romantiek, die voor ons land, dat in geen honderd jaar van oorlog
en vechten had geweten, de charme bezat van het nieuwe. Ook de leiders
der kerken, die als geen ander de bedoelingen van het Derde Rijk hadden
kunnen doorzien, ontmoetten niet de Duitsers maar elkaar, in een soort
van oecumenisch streven, en de partijleiders - het verse kadetje, de wilde
bussen en het kwartje van Romme voorgoed vergetend - beleefden hun
lotsgemeenschap in het Politiek Convent. De godsvrede tussen werkgevers
en werknemers liet nog op zich wachten, maar ook onder hen bleef een
idylle niet uit. Een wezenlijk besef van wat er gebeuren ging leefde, een
enkeling niet te na gesproken, alleen bij het handjevol mensen van de
toenmalige 'illegale pers'. Zij schreven hun vingers blauwen stencilden hun
handen zwart. En dan waren er - men durft het nauwelijks te zeggen - de
communisten. Maar die hielden niet van de Engelsen. En hun ondergrondse
bezigheden waren niet nationaal.

Nu zegge de lezer niet, dat ik railleer. Men kan, de wijsbegeerte, de
theologie, de kunst en de idealen van alle eeuwen in ere, over de wezenlijke
situatie van de mens, en zijn angst, niet schrijven, zonder de indruk te
maken dat men chargeert. Wanneer men aan het teveel van de mens een-
maal krabt, stuit men onherroepelijk op zijn tekort. De geschiedenis van de
enorme nihilistische revolutie, verweven met die van de kleine révolte
daartegen, is de geschiedenis van een tragedie, met deze jammerlijke bijzon-
derheid, dat de tragedie van de jaren 1940-1945 niet heeft bewerkstelligd
wat de Griekse tragedie bereikte: de reiniging van de ziel.

Maar ik loop op de gang van zaken vooruit. We waren bij 1941. In
Februari van dat jaar barstte in de hoofdstad een demonstratie los, die,
hoewel zij slechts flauw echode daarbuiten, ons volk nog steeds met een
zekere trots vervult. Deze Februari-staking zou er niet zijn geweest als de
Duitsers hadden verzuimd de Joden te treiteren en een groepje communis-
tische arbeiders had nagelaten de kat de bel aan te binden. Van het mede-
leven met de Joden heeft men naderhand te hoog opgegeven en over het
aandeel der communisten zijn discussies, onenigheden en tenslotte onver-
kwikkelijkheden ontstaan. En vandaag de dag is er, in welk kamp ook,
bijna niemand meer die het rechte wil weten.

De geschiedenis van het verzet nu is van het tijdstip der Februari-staking
af twee keer interessant. Zij is het door de loop der gebeurtenissen en de
fasen, waarin o.a. het onderduikwerk, het gewapende verzet en de spion-
nage zich voltrokken. Zij is het nog eens door de wijze, waarop die gebeur-
tenissen en fasen na de oorlog te boek zijn gesteld, respectievelijk door de
mate waarin dit is nagelaten. Wanneer men de boeken en boekjes over het
verzet bestudeert, komt men, als in iedere reportage en iedere geschied-
schrijving, een aantal vertekeningen tegen. Twee daarvan vallen op. In
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de eerste plaats de suggestie, dat de jongens onder elkaar allemaal werkten
voor één doel en zo ongeveer dezelfde bedoelingen hadden, in een een-
dracht die het pistool de waarde gaf van een mitrailleur en de geslaagde
kraak op een distributiekantoor het formaat van een gewonnen pantser-
slag. En in de tweede plaats een gebrek aan besef voor de samenhang tussen
de jodenvervolging en de ontwikkeling - de chronologie - van het verzet.

Beide vertekeningen berusten op de verdringing van een tekort, zo niet
van een schuld, en dit ondanks het feit, dat binnen het conglomeraat der
honderden verzetsgroepen prestaties zijn geleverd, welke niet zelden aan
het ongelooflijke grenzen. Overal in het land hebben zich energieën geopen-
baard, die de grootste bewondering verdienen, en er is alom een vinding-
rijkheid en een moed aan de dag gelegd, die aanspraak maken op ons voor-
behoudloos respect. Wij denken in het bijzonder, maar zeker niet alleen,
aan het verzet ten dienste van de vervolgden, en menen, dat de grote offers
aan dodelijke vediezen onder de verzetsstrijders over het algemeen hun
rechtvaardiging vinden in de tienduizenden levens, die dank zij het onder-
duikwerk, met zijn falsificaties en kraken, zijn gered, of, dank zij goed
inlichtingenwerk, zijn gespaard. Maar dit alles neemt niet weg, dat er
tegenover iedere twee ondergedoken arbeiders vijf staan, die naar Duits-
land zijn geweest, en dat de acht duizend joden, die in het verborgene de
bevrijding hebben gehaald, honderd en vier duizend familieleden in de ver-
nietigingskampen hebben moeten laten.

Toen in juli 1942 de Endlösung der ]udenjrage begon, was het verzet
nog niet op dreef. Maar van dit tijdstip af wierpen zich in steeds toenemen-
de mate enkelingen en kleine groepen in de illegale strijd - aanvankelijk
vooral kunstenaars en studenten - die het onderduikwerk zijn structuur en
techniek gaven, evenwel zonder ook maar in de verste verte het tempo der
razzia's en deportaties bij te kunnen houden. Hun activiteit, die overal in
den lande op sympathieën, maar in veel sterkere mate op weerstanden en
uitvluchten stuitte, completeerde het illegale palet, waarop tot dan toe
àl te veel oranje en een te hel rood de boventoon hadden gevoerd.

Vervolgens zette in het late najaar van 1942 de ontwikkeling in van de
grootste organisatie op het gebied van de onderduik - de 'Landelijke' - die
het verstoppertje spelen vooral na de stakingen van April-Mei 1943 tot een
SOOrt nationale demonstratie wist te maken. Zij deed dat nog met vallen
en opstaan, toen andere organisaties al bezig waren te sluipen, en heeft
later, tegen een achtergrond van ongetwijfeld buitengewone resultaten, de
ontwikkeling van het verzet tot 'volksverzet' in film en boek geclaimd.

Zulke facetten moet men, bij wijze van voorbeeld, belichten om te doen zien~
hoe heterogeen de verzetsgroeperingen waren, en hoe verschillend hun uit-
gangspunt is geweest, zowel naar motieven als in de tijd. Aangezien in de
eerste jaren vrijwel niemand de nazi's kende - hun macht noch het wezen
van hun liederlijkheid - zijn de illegalen over het algemeen met hun acties
op een verkeerd tijdstip begonnen: te vroeg, of te laat. Bovendien ontbeer-
den zij in hoge mate, op alle terreinen van hun activiteit en in iedere hoek
van het land, de levenservaring, het gevoel voor beleid, dat bij de behan-
deling van ernstige aangelegenheden onder normale omstandigheden al
onmisbaar is. Het was niet de kolonel maar de cadet, niet de bisschop maar
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de kapelaan, niet de burgemeester maar de klerk, niet de hoogleraar maar
de student, niet het tweedekamerlid maar de jeugdleider, niet de vakbond-
bons maar de voorman, die de illegale toon aangaf. Dat heeft veel frictie
tussen de generaties gegeven, veel verdriet, veel onmacht, veel ressentiment.
En dat alles heeft zo moeten, heeft niet anders kunnen zijn.

Na de April-Mei-stakingen van 1943 heeft de behoefte aan landelijke
samenwerking, die wel altijd in enigerlei vorm had bestaan, maar in de
illegaal-technische constellatie van het ogenblik op ruime realisering had
moeten wachten, zich meer dan ooit doen gevoelen. Met de coördinatie,
die nog ruim een jaar nodig zou hebben om de gehele verzetsbeweging te
omvatten of althans te betreffen, deed, in oude en nieuwe gewaden, de
politiek haar intrede in het verzet, zodat de wording der eenheid gepaard
is gegaan met een differentiatie, die, bij ontstentenis van de normale ruimte
voor het spel der democratie, weldra ontbindingsverschijnselen ging ver-
tonen.

Toch leek het in de zomer van 1944, ondanks strubbelingen en weder-
zijdse achterdocht, allemaal bevredigend genoeg. De organisaties hadden
ieder op hun terrein veel gedaan, veel bereikt en vaak veel kunnen conso-
lideren. Men werkte in zijn boekhouding met getallen van drie, vier of
meer cijfers, reisde met een abonnement of het legitimatiebewijs van een
spoorwegrechercheur en werkte met hele staven. Er waren inzinkingen - als
gevolg van kettingreacties na arrestaties - maar het enorme apparaat der
Duitse politie en de landverraders daaromheen was er niet in geslaagd, de
opgaande lijn (in een bezet gebied toch met dalende levensmogelijkheden)
om te buigen. Rauter had zelfs de TD-slag verloren - als iemand nog be-
grijpt wat ik bedoel.

Uit de coördinatie ontstond een soort parlement, dat, met behulp van
nevenorganen, poogde ten aanzien van verzetsvragen van landelijke
betekenis het beleid te bepalen. Daarmee was in Nederland, waar de
bestuurlijke organen sinds jaren ontbraken en de technische overheidsorga-
nen op ongeëvenaarde wijze aan gezag hadden ingeboet, een apparatuur
verkregen, die zich ook in bepaalde aangelegenheden naar buiten - tegen-
over werkgevers en hoge ambtenaren bijvoorbeeld - enigermate kon doen
gelden. Op dit niveau ontmoetten elkaar zelfs de politici en de jongens van
het verzet, en een latere Minister van Algemene Zaken, Voorzitter van de
Raad van Ministers van het Koninkrijk, kon zich als voorzitter van de
Contactcommissie der Illegaliteit alvast oefenen in het vak. Toen kort
daarop van Engeland uit naast deze regering der illegaliteit een filiaal van
de Londense regering werd geopend, en de voorzitter der Contactcommissie
ook in dat college - het College van Vertrouwensmannen - een hoofdrol
toegewezen kreeg, was, zou men achteraf zeggen, een configuratie ontstaan,
waarin geen beloften zo goed zouden gedijen als de beloften die men elkaar
deed in het verzet.

Het is allemaal anders gelopen. De nazi-film werd in September 1944
boven de Moerdijk geheel onverwachts geprolongeerd en nu eerst werd
werkelijk iedereen gedwongen hem te gaan zien. Men kan niet zeggen, dat
dit er toe bijgedragen heeft, dat de ogen voor de toekomst werden geopend.

Opnieuw bleek de para-militaire organisatie grote aantrekkingskracht
te bezitten en de coördinatie van het gewapende verzet heeft zelfs, hoe hard
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de legertros ook bleef kraken, die van de verzetsbeweging als g~heel over-
troffen. Er kwamen stenguns uit de lucht en oranje armbanden Ult de kl~er-
makerij, en op het laatst waren alle voorwaarden vervuld om Jan Pubhek,
die zwaar bij de illegalen in het krijt stond en dus alle reden had om hen af
te vallen, na 5 Mei 1945 op de gedachte te brengen, dat het welbeschouwd
toch allemaal maar flauwekul was geweest.

Op 5 Mei zat het, zo leek het, nog goed. We waren ontroerd en ontzagge-
lijk blij en de landverraders verdwenen met de handen in hun nek achter
de muren van schoolgebouwen en loodsen. De Canadezen waren voortref-
felijke lui en hun meat and vegetables waren beter dan bloembollen met
suikerbieten. De verzetsbladen verschenen als heuse kranten en vertelden
ons, dat nu alles vernieuwing en wederopbouw zou zijn. Er kwam een
pracht van een nieuwe ministerraad, die zelfs enigermate opgewassen bleek
tegen generaal KruIs, en onder leiding stond van sympathieke figuren, die
aanspraak mochten maken op ieders respect. De taak van de verzetsstrijders
was, voor zover men haar als een technische ziet - het beschermen en
sparen van levens - tot een goed, of tot een slecht, in elk geval tot een
logisch einde gebracht. Het merendeel hunner was daar wàt blij om en
trok zich van harte graag in de particuliere sfeer terug. Anderen hadden
nog verplichtingen - van afwikkeling en afrekening en zo meer - of namen
op zich, de belangen der nabestaanden van gevallenen te gaan dienen. Weer
anderen wisten zo veel af van kwesties van verraad en fout gedrag, dat zij
mee gingen doen met de politie en verwante organen. Dan waren er, die de
strijd niet wilden staken zolang Indië zuchtte onder Japans bewind. En
tenslotte waren er figuren van grotere signatuur, die meenden dat het van-
zelfsprekend zou zijn, wanneer zij bij de leiding van staat en maatschappij
werden betrokken.
Maar al in die zomer van 1945 ging het mis. Niet in de wereld der mate-

rie - de keuken, de klerenkast, de havens en het bouwbedrijf. Daar kreeg
iedereen in een verbazingwekkend tempo zo veel mogelijk het zijne. Doch
in de wereld van de gees~~ van de menselijkheid, van de vriendschap, van
de beloften, van de pohuek. In de eerste plaats bleek, dat men in de
bezettingstijd van elkaar had gehouden doordat men gezamenlijk een vijand
had. De activiteiten, die men had ontplooid, waren niet gericht geweest op
de verwezenlijking van een gemeenschap-vormend ideaal. Wàt er ook in
onze maatschappij was veranderd, niet haar structuur. De droom der ver-
nieuwing brak aan de realiteit der politiek, het technische bestuur bleef
noodzakelijk een aangelegenheid van ambtenaren, en het arresteren en be-
waken van N.S.B.-ers bleek een vak, waar men zijn handen maar beter niet
aan kon branden. Het bevrijden van Indië zou in een politioneel optreden
tegen Indonesië verkeren. De bijzondere rechtspleging kon niemand goed
volgen. En de zuivering maakte de troebelste passies los, waarbij de illega-
len lelijke verdachtmakingen kregen te slikken. De ambivalente houding
van het volk, zoals die tijdens de bezetting ten opzichte van de illegaliteit
had bestaan, werd er een van afweer en antipathie - van verzet tegen het
verzet.
En dat alles moest zo zijn. De oorlog had omstandigheden geschapen van

een verbijsterende ingewikkeldheid, zonder dat de grondslagen der samen-
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leving en het patroon van het levensgevoel, gelijk in een land als Joego-
slavië, waren veranderd. Tienduizenden mannen en vrouwen, die met hun
vrijgekomen energie zo veel méér hadden willen doen, liepen rond met het
gevoel, dat zij de bus hadden gemist. Onder hen waren vele verzetsstrijders,
die getoond hadden over behoorlijke bekwaamheden te beschikken, maar
nu niet recht wisten wat zij er mee moesten doen. Ze kregen de wind tegen.
Tegenover de velen, die tijdens de oorlog tekort waren geschoten, waren
zij een kleine en allerminst gesloten groep, en zij raakten, voor zover zij
niet konden aanvaarden dat pathos en ethos van het verzet geen opgeld
meer deden, in een onvruchtbaar isolement. Niet iedere verzetsman had het
bij zijn terugkeer in de gewone maatschappij zo gemakkelijk als vele colla-
borateurs, en weldra leek het maar beter, in een sollicitatiebrief over de
oorlogsjaren te zwijgen.

Dit alles heb ik opgeschreven om reliëf te geven aan de vraag die ik stel-
de: in hoeverre het Nederlandse volk de illegaliteit heeft gewild. Het ant-
woord kan nu luiden: tot op zekere hoogte, gedurende een zekere tijd. Ons
volk heeft zich, op de honderd duizend landverraders na, redelijk goed
gehouden, maar zich op de duur niet willen identificeren met het uit zijn
midden opgekomen verzet. Van de omstandigheden, die de verbrokkeling
brachten, ook binnen het verzet, hebben wij er enkele genoemd. Over de
machtsverschuivingen in de wereld, die zich na 1945 voltrokken en de in-
gewikkeldheid der constellatie kwadrateerden, hebben wij moeten zwijgen.
Rest ons de vraag, wat onder die omstandigheden en in die wereld de
betekenis van de vijfde Mei zou kunnen zijn. Het antwoord moet vrij-
blijven van vanzelfsprekendheden, die in wezen niets zeggen. Ik doe mijn
best.

In de jaren 1940-1945 overleden er 280.000 inwoners van ons land meer
dan normaal. Vroeg of laat komt ieder kind dat te weten en er breekt in
dit grimmige heelal een tijdperk aan, waarin het een vader moeilijker valt
zijn spruiten te vertellen hoe een mensenkind aan zijn einde komt, dan uit
te leggen waar het zijn oorsprong vindt. Het doodgaan kan men niet ca-
moufleren met verhalen over ooievaars en boerenkool. Ik zou er wel voor
voelen, dat op de vierde Mei gelegenheid bestond voor een zinvolle herden-
king van de doden - een gedachtenis aan de dood - in een uur van inkeer
en solidariteit. En de vijfde Mei zou ik dan tot een feestdag maken, om
mijn kinderen te doen ervaren, dat ware uitbundigheid kan triumferen over
hun angst.

En dan: de wereld verandert, ons land wordt een stad, tradities zijn weg-
gebouwd en in de volte raakt de eerbied voor de medemens doorlopend
zoek. Ik heb zo'n idee, dat Kerstmis en Pasen het niet meer z6 doen als
vroeger, en dat ook aan die Arbeidersfeestdag iets ontbreekt. Een nationale
gedenkdag lijkt mij daarom, als men hem van hogerhand ruime kansen
geeft, helemaal niet zo gek. Zonder idealisme zou het niet gaan, en idea-
lisme is gevaarlijk in deze tijd - ik geef het toe. Ik geef zelfs toe, dat het
zonder planning niet zou gaan, en voor een verdere planning breekt vrijwel
niemand een lans. Maar waarom eigenlijk niet? Is er van overheidswege aan
de organisatie van de menselijke gevoelsbetrekkingen eigenlijk ooit wel iets,
op een schaal van enige betekenis, gedaan? Wie weet ligt er in het organi-
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seren van de vijfde Mei voor een socialistische, een katholieke, een anti-
revolutionnaire, een christelijk-historische of een partijloze minister een
alleraardigste carrière-kans.

Er komt nog iets bij. In de honderdduizenden jaren, dat de mensheid
bestaat, is er nog geen beter politiek stelsel bedacht dan de demo-
cratie. Ik vraag mij af, of de democratie nog langer buiten een feestdag kan
en meen, dat voor ons land de bevrijdingsdag daar werkelijk niet onge-
schikt voor zou zijn. Het zou een gedenkdag kunnen wezen, die ieder ge-
krakeel - als over verzetsmonumenten, die soms kleren aan hebben en soms
niet - buiten sluit. Staat en maatschappij beschikken over tal van instel-
lingen en verenigingen, die maar wat graag een levende vijfde Mei zouden
aangrijpen voor een sociaal-paedagogische beïnvloeding van jong en oud.
Ik geloof, dat hier mogelijkheden liggen voor de bevordering van het ge-
meenschapsgevoel en de bestrijding van vooroordelen, en zou er tegen zijn,
wanneer bekeerde nationaal-socialisten uit de bijeenkomsten in school en
volksuniversiteit werden geweerd.

Bij zulk een gebruik van de vijfde Mei zou een goede voorlichting - over
de oorlog in de eerste plaats, maar niet alleen - onmisbaar zijn. Dat daarbij
enige aandacht zou moeten worden besteed aan de geschiedenis van het
verzet, spreekt wel vanzelf. Of van de regering, die tot dusverre niet heel
veel belangstelling toonde, daarvoor gelukkige initiatieven uit zouden gaan,
is een tweede. Van de arbeid van de Krijgsgeschiedkundige Sectie van de
Generale Staf op het stuk van het (gewapende) verzet is naar buiten niet
veel gebleken en zelfs het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, waar
enige illegale archieven onbewerkt bleven liggen, deed in dit opzicht wei-
nig van zich spreken. Waarom moet onze kennis van de jaren der Duitse
overheersing - de enige overheersing, die onze generatie aan den lijve heeft
gevoeld - geringer zijn dan die van de tachtigjarige oorlog en de Franse tijd?

Overmorgen zit ik weer in de trein en ik denk, dat ik dan mijn ijverige
forens-relatie van het accountantskantoor zal zien. We maken een babbel-
tje en hij duikt in De Telegraaf. Ik weet niet precies, hoe ik dat begrijpen
moet, maar ik voel, dat hij zijn uiterste best doet om geen last te hebben
van de oorlog, die er was, en van de angst, die er altijd is. Hij heeft, in zijn
pogen, gelijk, maar ik vrees, dat hij er met zijn plichtsbesef en zijn ochtend-
blad niet komt.

Hij en u en ik konden de oorlog niet aan en worden de angst nimmer
meester. Wat moeten wij doen, wat mogen wij laten? De onoplosbaarheid
der problemen schept een recht: het recht zich aan die problemen te ont-
trekken. Maar wie van dit recht gebruik maakt, verliest het pleit. Ik geloof
dat er, in het jaar 1954 gelijk in de jaren 1940-1945, niets anders opzit
dan tegen de bierkaai te vechten.
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ED. HOORNIK

GESPREK IN DE NACHT

Je bènt niet in het kamp. Je dróómt.
Heb ik geschreeuwd?
Je moet proberen weer te slapen.
Dat zeg je iedre keer.
Droom je dan nooit iets anders?
Nooit ....
Het lijkt of het al dag wordt.
Dat is bedrog. Het is de maan.
De dingen worden licht. 't Is of ze zweven.
Weet je, wanneer het was, dat je dat zei?
Nee.
Het was een nacht als nu.
Ik weet het niet. Ik haat de maan.
Toen niet. Toen deed je de gordijnen open.
Het moet een andre maan geweest zijn.
Hetzelfde licht schijnt in je ogen.
Ze blijven leeg.
Er zitten gouden puntjes in, dezelfde van altijd.
We kijken in een kuil, de maan en ik.
Er komt een wagen aan met kalk en lijken.
Kwel toch jezelf niet zo. Probeer te slapen.
Ik ben klaar wakker.
Kom bij me liggen .... Kom maar.
De laatste keer heb je gehuild.
H eb je dat dan gemerkt?
Ik deed alsof ik sliep. Ik schaamde me.
I k huilde niet om wat je had gedaan.
Je rug zit vol met striemen.
Ik houd van je.
Je zult me nog gaan haten.
Nooit.
Je bent al bang, wanneer ik naar je kijk,
z6 naar je kijk.
Ik ben niet bang.
De eerste keer was tijdens een appèl.
Een man lag op de bok, een ander sloeg.
Na iedre slag, veel harder, kwam de echo.
Ik telde mee. Mijn oren werden rood,
mijn maag en ingewanden protesteerden.
De hele avond zocht ik de gestrafte.
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Toen ik hem eindlijk vond, joeg hij me weg.
Een andre keer stond ik vooraan. Vlak bij
de man die sloeg. Zijn ogen puilden uit,
het wit werd troebel. Schuim kwam op zijn lippen.
Toen het voorbij was, liep hij treurig weg.
Ik ging hem na. Ik gaf hem sigaretten.
Hij wou ze niet. Toen heb ik aangedrongen ....
Luister je?
Ja.
Je zegt niets.
Nee.
Wat denk je?
De maan is weg; nu kun je misschien slapen.
Ben je nog bang?
Ik ben nooit bang geweest.
Ik zal er tegen vechten.
Ga nu maar slapen.
Weet je wat ik zou willen?
Nee.
Dat je wat zingt.
Wat moet ik zingen?
Dat kinderliedje.
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M. MOK

TWEE MILLIOEN KINDEREN

Twee millioen kinderen, mijne heren,
zijn onder onze ogen omgebracht,
twee millioen kinderen, die elkanders tranen
nog hadden willen drogen, terwijl gij
uw leven hebt beschut tegen de nacht.

Jongens en meisjes, strek je koude handen
nog eenmaal door het donker naar mij toe,
dat ik hun trillende angst voel branden
tot in mijn zenuwen, dat ik de grote vlam
van jullie ogen in mij uit laat waaien.

Voetstappen hoor ik, het zijn jullie voeten,
kleine, struikelende mensenvoeten,
door steenwoestijnen, over blinde wegen,
door een glasharde nacht, onder dode sterren;
kleine voeten die het koud hebben gekregen.

Kinderen die niet meer roepen kunnen,
hun schreiende stemmen zijn stukgestoten
op de zwijgende muur van de tijd;
kinderen die nauwelijks ademen kunnen,
want ook hun borsten zijn kapotgeschreid.

Hun wanhoop strompelt door de nacht,
recht in de beulsarmen, die hun einder
rondom de wereld spannen; twee millioen
verlatenen onder de hoge wacht
der sterrenbeelden.

De armen sluiten hun moordende kracht
rondom de kinderen. Er is geen klagen
meer over in de wereld om dit leed;
er is geen stem die het zou kunnen overdragen;
er is geen mens meer die er iets van weet.
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ABEL J. HERZBERG

MEAT AND VEGETABLES

'Toen in Mei 1945 het Nederlandse grondgebied van vijanden gezuiverd
was, en de balans werd opgemaakt, bleek, dat het Joodse bevolkingsdeel
voor 80 % was uitgeroeid, en dat zich in de sociale beoordeling van de
kleine, overgebleven of terugkerende rest, een belangrijke wijziging had
vol trokken.'
Zo ongeveer zal de geschiedschrijver, die over zoveel maal honderd jaar

de geschiedenis der Duitse bezetting zal afsluiten, moeten schrijven, en zo
ongeveer zal de schoolmeester in de klas moeten vertellen, als zij het over
de Jodenvervolging zullen hebben. Tenminste, wanneer de zaak hen dan
nog interesseert, en dat is verre van zeker. Want wel is die Jodenvervol-
ging een hoogst merkwaardig verschijnsel geweest, dat niet ongemerkt
voorbij kon gaan, maar dat wil niet zeggen, dat zij niet aan tallozen voor-
bijgegaan is. En dàt wil nu weer niet zeggen, dat zij niet juist bij hen, aan
wie zij voorbijgegaan is, de diepste sporen heeft nagelaten. De meeste anti-
semieten treft men uiteraard aan bij diegenen, die zich van de Jodenver-
volging het minst hebben aangetrokken en daarvoor ook geen belangstelling
hebben betoond of zullen betonen.
Ik geloof zelfs, dat de meeste mensen van die Jodenvervolging alleen

maar iets in het vage weten, en dan nog alleen maar van horen zeggen. Dat
het om millioenen slachtoffers ging, kan men duizend maal in de kranten
zetten, zij weten het niet. Hoe zouden ze ook? Wat weten wij allen - zoals
we bij elkander zitten - af van de dingen die er gebeuren? Onze belang-
stelling is veel beperkter, veel meer op onze eigen kleine kring geconcen-
treerd, dan wij bereid zijn toe te geven. Met al onze cosmopolitische
allures, zijn wij dorpelingen gebleven. En het komt mij voor, dat wij dat
ook willen zijn. Er bestaat, als ik mij niet vergis, allerwegen een sterk ver-
langen naar de beslotenheid van het stille dorp, de laat-mij-met-rust-men-
taliteit, en zulks terwijl men de stad, met haar blik in de open, wijde wereld
toch ook weer niet kan missen. Wie één keer in de bioscoop een programma
gezien heeft op het niveau van een onzer moderne wereldsteden, die is
voorgoed voor de rederijkerskamer verloren. En toch blijft hij daar niet
van af. Het is overbekend, dat de nieuwe cultuur en alles wat wij 'vooruit-
gang' plegen te noemen, allereerst de onvrede teweeg brengt met het be-
staande en pas later de vrede met het wordende. Zo zal het wel altijd ge-
weest zijn. Alleen wat geconsolideerd is, wat verleden tijd is geworden,
wordt aanvaard. Die bekende verzuchting over 'de goede oude tijden' mag
ongerechtvaardigd heten, ze is oprecht.
Dorps en conservatief, dat zijn wij van nature. En de verklaring ligt voor

de hand. Het is al moeilijk genoeg het dorp, met zijn kleine, bekende
verhoudingen te begrijpen. De stad te begrijpen is moeilijker en de wereld
begrijpen is niet te doen, en is ook nooit te doen geweest. Bovendien, waar-
toe al dat begrijpen? Daar zijn wij veel te lui voor. 'Bij ons in het dorp
wordt geroddeld'. Meer heb ik niet nodig. Ik behoef alleen te zorgen, dat
er niet over mij wordt geroddeld en daar bestaan een beperkt aantal leef-
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regels voor, die met een beetje goede wil niet al te moeilijk zijn om op te
volgen. Is dat eigenlijk niet een volmaakt bevredigend cultuurniveau? Het
is om van te watertanden. Om naar te snakken.

Nu worden me daar ineens millioenen mensen vermoord, en dan nog wel
mensen, 'die niets hebben gedaan'. Wat moet ik daarmee? \'\fat gaat mij dat
eigenlijk aan? 't Is griezelig en verschrikkelijk. Toegegeven! Maar juist daar-
om, laat me met rust! En, m'n hemel, moet ik dat nog gaan begrijpen ook?

"Ja, nou je 't zegt, herinner ik me, dat de Levies uit de Breestraat - 't wa-
ren nette mensen, dáár niet van, al waren 't Joden - op 'n goeie dag langs ons
huis gekomen zijn, allemaal met rugzakken op. M'n vrouw zegt nog: 'waar
gaan die naar toe?' Ik zeg: 'mens, heb je 't niet gehoord? Die rotmoffen
lusten ze niet'. Ze zijn nooit teruggekomen. En die Levie was een beste
manufacturier. We missen hem echt."

Is dat overdreven? Welnu, ik heb het zelf zo gehoord. En het is in elk
geval de stijl van 'de gewone man zegt er het zijne van', of van 'even
afrekenen, heren', of van 'de familie Doorsnee', kortom, van al die pro-
gramma's, waarmede onze omroepverenigingen elkander een vlieg pogen
af te vangen, en ons de dampen aandoen. Of een omroepvereniging 'goed'
wordt gevonden, of een krant populair is, of een weekblad een grote op-
lage heeft, hangt af van de mate, waarin hij in de dorpsheid slaagt. In heel
Nederland is nauwelijks één litterair-politiek maandblad te vinden, dat zich
staande kan houden. En nu moet ik voor zo een uitermate gecompliceerd
geval als het Joodse vraagstuk belangstelling zoeken.

Verleden jaar is er een boek verschenen over de concentratiekampen.
Het was een heel goed bock, met een vrij volledig relaas van wat er ge-
beurd is. Maar er stond geen woord nieuws in. Alle kranten schreven
kolommen lange artikelen. En uit al die artikelen bleek hetzelfde. Al onze
journalisten hadden zich dood geschrokken. 't Was net, of ze nog nooit van
de zaak hadden gehoord. En hoeveel mensen hebben die artikelen gelezen?
Als 't vijf procent van de abonné's is, dan is 't veel. De eerste druk van het
boek, zegt men, is uitverkocht. Kunststuk! Kunt U mij ook vertellen, hoe
groot de oplage was? 2000 exemplaren of 2S00? Of lS00? Zes millioen
mensen zijn vermoord, zo maar, om niets, of volgens nadere berekening
'maar' vier en een half millioen. Tragedies genoeg, zou je zo zeggen. In-
tlressant genoeg voor een tijd en een wereld, waarin zo iets kan gebeuren.
't Is onze tijd en onze wereld. Nou, en wat dan nog? \'\fas tante Sijtje of
oom Guus of neef Janus, of nicht Loesje daar soms bij? Dat is het wat me
kan schelen. Dit alles is niet als verwijt bedoeld. Men kan niet anders
verwachten.

Wat doet nou per slot van rekening die hele Sde Mei ertoe? De gèwone
man gelooft het allang. Om aan de Sde Mei te denken, daar moet je toch
voor gaan zitten! Dat is toch een karwei! Laat de redactie van dit nummer
ons nu eens eerlijk biechten, hoeveel moeite het heeft gekost, om zijn
inhoud bij elkaar te krijgen? Hoeveel spontaneïteit zit er achter? Ik weet zelf
het best, wat een moeite het kost, je gedachten op een stuk voor een num-
mer, dat aan de sde Mei is gewijd, te verzamelen. Waarom duurt het tien
jaren voordat een boekwerk als Onderdrukking en Verzet gereed kan
komen? \'\faar is de verontwaardiging gebleven, de vaart in het denken
uit de jaren 1940-194S?
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Je kunt het o~k anders zeggen, en iemand die proza schrijft, zegt de
dingen het best op de meest prozaïsche manier.

Kijk, op 3 October eet iedere goede Leidenaar, en eigenlijk iedere goede
vaderlander, hutspot met klapstuk. Waarom eet geen mens op de Sde Mei
meat and vegetables? Daar is geen minister voor nodig, geen regering en
geen erecomité. Dat heeft niets met de economie te maken of met de in-
dustrialisatie. Waren de meat and vegetables, die de Canadezen mede-
brachten, minder welkom dan destijds, na het beleg van Leiden, de hutspot?
De Joden eten op Pasen matzes. Waarachtig niet, omdat ze zo lekker zijn,
al zijn ze dat. En op Poerim hamansoren, en ze steken op het Inwijdings-
feest een lichtje aan. Zonder regering en zonder minister en zonder bijzon-
dere propaganda. En ze weten heel goed waarom. Ze herdenken feiten van
duizenden jaren geleden. Ligt 5 Mei 1945 dan zoveel langer terug? Maar
daar heb je die vervelende Joden weer. En de redactie wil per se, dat ik
daarover schrijf.

Ze zal haar zin hebben.
Matzes: Iedereen weet, dat de Joden aan de vooravond van hun Paas-

feest de seideravond vieren, die veel, veel ouder is dan de weg naar Rome.
In de christelijke overlevering is de seideravond bewaard gebleven als het
heilige avondmaal en uiteraard volledig van inhoud veranderd. Er zit na-
melijk buitengewoon weinig heiligs in de seideravond, het is bijna allemaal
profaan wat de klok slaat. Men werpe mij nu niet tegen, dat de seider-
avond een godsdienstig gebruik is. Want afgezien daarvan, dat men erover
kan twisten wat onder 'heiligheid' in de Joodse godsdienst moet worden
verstaan, wijst het opheffen of het sublimeren van materiële, historische
feiten tot religieuze gebruiken, niet op het belang der religie, maar op dat
van die feiten. En op de seideravond wordt niets anders dan een materieel,
historisch feit herdacht, te weten de uittocht uit Egypte, de afwerping
der slavernij, de geboorte der nationale zelfstandigheid, kortom, zo iets
als de oorlog 1940-1945. De vrome mensen zeggen, dat dit door de hand
van God is geschied, maar ook als men dit erkent, belet dat niemand om
in te zien dat het het wereldse, het politieke gebeuren geweest is, hetwelk
diepe en blijvende indruk gemaakt heeft.

Het jongste kind van het gezin stelt op seideravond de beroemde vier
vragen naar de betekenis van het ritueel, dat het daar voor zich ziet. De
eerste vraag betreft de betekenis van de matzes.

De vader geeft antwoord. Hij toont de matzes, die hij voor zich heeft
liggen, en zegt: 'Dit is het brood der ellende, dat onze voorouders hebben
gegeten bij hun uittocht uit het land, waar zij door Pharao werden onder-
drukt'. En hij vertelt, hoe dat zich heeft toegedragen, hoe er bij die uittocht
geen tijd was om het brood te doen rijzen, en hoe die voorouders toen onpe-
gist of ongezuurd brood hebben gegeten. Waaraan hij toevoegt: 'Niet eén
geslacht is uitgetrokken, maar van geslacht tot geslacht moet ieder zich
beschouwen als ware hij zelf slaaf in Egypte geweest, en als ware hij zelf
bevrijd'. De kinderen luisteren en ondergaan de gebeurtenis (zij zal zich
vijf en dertig eeuwen geleden hebben afgespeeld) als hun eigen actualiteit.

Doe dat nu eens na, als Ge kunt. Maak, als Ge daartoe in staat zijt, een
moderne Hollandse versie van zo iets als een seideravond, waar Ge meat
and vegetables eet en verklaar aan de kinderen, z6 dat ze dat beleven, alsof
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het hun zelf gebeurt, wat Ge nog weet over de hongerwinter en over alles
wat de moffen U hebben aangedaan, en over de Canadezen, die voedsel
hebben gebracht en over de vliegmachines, die pakketten hebben neerge-
worpen. Ge doet het toch ook op 3 October? Zou het eigenlijk niet kunnen
zijn, dat de hutspot met klapstuk méér bijdraagt tot de nationale bewustheid
van het Nederlandse volk, dan menige geschiedenisles, die bovendien soms
net zo taai is als de klapstuk zelf?
Hoe komt het, dat er geen symbolen zijn op de 5de Mei? Meat and

vegetables en matzes, het is allemaal slechts bij wijze van spreken bedoeld,
het kan vervangen worden door wat Ge maar wilt. Liggen de dingen mis-
schien toch nog iets anders dan wij hebben gezegd? Dragen de symbolen
bij tot de vorming van het nationale bewustzijn, of spruiten zij juist, al dan
niet spontaan, uit een bestaand bewustzijn voort? Als dit laatste het geval
mocht zijn, wordt de zaak bedenkelijk. Dan zou het gebrek aan symbolen
kunnen; maar nog steeds niet behoeven te wijzen op een gebrek aan be-
wustzijn van de betekenis der vrijheid.
Symbolen zijn beide. Zoals koren vrucht is en zaad, zo ook de symbolen.

De Joodse symbolen - er zijn er vele en zij vermeerderen zich nog steeds _,
de godsdienstig gewijde en de geseculariseerde, die niet minder hardnekkig
blijken te zijn, vinden hun oorsprong en voedingsbodem in het Joods natio-
n~le bewustzijn. En als zij dat gevonden hebben, bevruchten zij dat op-
meuw.
Laten wij niet vragen of dat wenselijk is, of het moet worden bevorderd,

en zo ja waarom. Of liever, laten wij dat wel vragen, maar een andere
keer. Het is een onderwerp op zichzelf. Genoeg zij hier te constateren, hoe
door de herdenking van historische feiten, en de symbolisering daarvan,
als het maar onophoudelijk, consequent en met ernst geschiedt, de nationale
zelfstandigheid kan worden gehandhaafd onder alle omstandigheden, zelfs
onder de ongunstigste.

II

En hiermede ware dan, met een parallel ontleend aan een oude traditie,
een zoveel jongere traditie verdedigd, de traditie van de 5de Mei, als dag
van herinnering. Die parallel leek niet zo misplaatst, doch eerder geoor-
loofd, omdat hij uit het leven gegrepen is van het volk, dat het sterkst en
het meest principieel door de nazis vervolgd is. Er zat, dacht ons, iets in,
als naar aanleiding van de discussies, die om de traditie van die arme 5de
Mei gerezen zijn, een vervolgde de verdrukten herinneren zou aan de
machtige historische invloed, die de traditie bezitten kan: een volk blijft
daardoor zichzelf en kan heel wat verdragen.
Nu heeft ook dat zijn voor en zijn tegen. Ieder moet zelf maar uitma-

ken, of hij iets voor de zelfstandigheid voelt of niet, en zo ja, hoever die
moet gaan. Het is niet altijd even prettig om zichzelf te zijn en zijn eigen"
historie te maken. Het kan trouwens ook niet altijd. De vraag blijft alleen
of het tegendeel niet nog veel onprettiger is.
De Joden kennen ook dit dilemma van ouds. Zelfstandigheid (en hier-

mede is niet enkel politieke zelfstandigheid bedoeld) kent niet alleen een
eigen geluk, maar tevens een eigen ongeluk. Op de 5de Mei 1945 is het
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dilemma dientengevolge opnieuw gerezen en het heeft sindsdien, naar mij
voorkomt, aan actualiteit slechts weinig ingeboet.
Misschien heeft deze of gene naïveling wel gedacht, dat de 5de Mei 1945

om zo te zeggen de volgende dag zou zijn van 10 Mei 1940. Dat is niet zo.
Voor de Joden zeker niet. Niemand ontkent, dat het antisemitisme, dat
v66r de oorlog z6 weinig betekenis had, dat menigeen zich het bestaan
daarvan niet eens meer herinnert, en dat men tijdens de oorlog met man en
macht als on-Nederlands had bestreden, ondanks de meest meedogenloze
vervolging, ondanks de dood van vier-vijfde deel der Joden, ondanks het
meest oprechte medegevoel en ondanks de nederlaag van het nationaal-
$ocialisme, in de bevolking was toegenomen.
Het bleek op de 6de Mei 1945. Daar had je nu weer één van die mense-

lijke paradoxen, waar de een bedroefd, de ander beschaamd, de derde ver-
heugd en ieder verbaasd over is.
Het is niet zo moeilijk te begrijpen. Een volk of een groep, met zijn

bewustzijn en zijn symbolen, creëert een zekere individualiteit. Die indivi-
dualiteit trekt, onder bepaalde omstandigheden, onafwendbaar vervolging
aan. Die vervolging verscherpt de contouren der individualiteit , en die
verscherping heeft weer vervolging tot resultaat. Het proces werkt automa-
tisch. De ellende vergroot de ellende.
Ik heb er vroeger al eens op gewezen, hoe iedere vervolging niet twee,

maar 'drie partijen kent: de vervolger, de vervolgde en de niet-vervolgde,
en hoe de haat tussen een en twee op volkomen mechanische wijze een
discrepantie teweeg brengt tussen twee en drie. De vervolgde krijgt een
eigen levenslot, hij wordt daardoor gestigmatiseerd. Hij is een ander' dan
de niet-vervolgde geworden.
En de Jood is in feite gestigmatiseerd op alle manieren, waarop dat mo-

gelijk was, vooral door de Jodenster. De nazis waren goede massa-psycho-
logen en ze wisten hoe iedereen zich vroeger of later afwendt van iedereen
met een eigen kenmerk, dat een eigen levenslot met zich sleept en een eigen
misère. Het kwam er dus maar op aan, een misère te creëren, die uitslui-
tend door de Jood zou worden gedragen, waaraan geen ander 'deel zou
hebben, en alle dominees, pastoors, humanisten en illegalen in de wereld
waren niet in staat de Jodenhaat tegen te houden. Hier is een sociologisch
I:1echanisme aan het werk, waar de menselijke wil g"en vat op heeft. Daar
kun je niet tegen zijn en je hoeft er niet v66r te zijn, het gaat gewoon
vanzelf.
Zelfstandigheid wordt altijd met wantrouwen bejegend. Zelfstandigheid

van ellende wekt weerzin. En als een man zelf diep in de ellende zit, en
een ander heeft zijn eigen, afzonderlijke, zijn speciale ellende, dan kan
hij die ander met geen mogelijkheid verdragen. Ziet hier, waarom de
gehate, alle prediking van naastenliefde ten spijt, gehaat wordt. Een onge-
luk komt nooit alleen, zeggen de mensen. Merkwaardig hoe goed ze soms
observeren kunnen zonder het zelf te weten. Medelijden is er natuurlijk wel.
Maar met het medelijden moet je medelijden hebben. Het is een één-
dagsvlieg.
Ik bedoel niet te klagen. Ik zou de dingen alleen maar willen vaststellen,

zoals ze zijn. Niets is voor menselijke verhoudingen funester dan het ver-
mijden ener realistische diagnose.
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In Nederland liggen de dingen nooit zo scherp naast elkaar als elders.
Men is hier gematigd, zals het klimaat is en het landschap. Als je precies
wilt weten, hoe het Joodse vraagstuk en wat daarmee samenhangt, er uit
ziet, dan moet je naar het buitenland kijken. De dorpeling komt hier niet
veel verder. Zonder cosmopolitisme gaat het niet. En we moeten toch wel
proberen in dezen iets van de wereld te weten te komen. Want de ontwik-
keling van verschijnselen als het antisemitisme in Nederland hangt allang
niet meer van Nederlandse verhoudingen af. Als we in één opzicht inter-
nationaal zijn geworden, dan hierin. Het provincialisme is een lieve droom
maar het beschermt ons niet meer.

Er is geen land in Europa, dat zo sterk onder de Duitse laarzen geleden
heeft als Rusland. Er is geen politiek systeem, dat zich - uit hoofde van zijn
wijsgerig maatschappelijk inzicht en met het oog op de eisen zijner propa-
ganda - zo angstvallig van antisemitisme heeft te onthouden, als het
communistische. Het antisemitisme is dan ook - als het al niet bestreden
is - nooit in communistische landen gepropageerd. En wat zien wij op
de dag na de oorlog gebeuren? Kennelijk is dat antisemitisme dermate
onder de bevolking gegroeid, en dit tegen alle tegenwerkende factoren
in, dat het de moeite scheen te lonen, het, naar het oude en beproefde
recept, uit te buiten ter verovering van bepaalde politieke machtsposities.
En uit de reactie daartegen valt af te lezen, hoe centraal dit antisemitisme
daarbij was gesteld.

Wij hebben, nog niet zo lang geleden, de tragische geschiedenis gelezen
van Slansky in Tsjecho-Slowakije en kort daarop van de artsenprocessen
in Moskou. Wij weten nu welk een gewicht aan deze zaken in Rusland is
gehecht, en als wij het niet weten, dan behoeven wij slechts beschouwin-
gen te lezen als die van Henry Shapiro onlangs in de Nieuwe Rotterdamse
Courant. Het duizelt ons daarbij voor de ogen.

Is de vraag niet gewettigd of die sociale agressie die zich tegen de Joden,
als de vervangers van andere vijanden richt, niet haar eigen oorzaken en
haar eigen wetmatigheid bezit? Wij wisten dit natuurlijk allang. Maar het
is van grote betekenis dit historisch bevestigd te zien. Ook de meest ingrij-
pende verandering in de maatschappelijke structuur laat zulke driftmatige
verschijnselen, als het antisemitisme is, onaangetast. De mens verandert
alles. En als hij alles veranderd heeft, en hij kijkt in de spiegel, dan ziet hij
hoe hij zichzelf gelijk is gebleven.

Dan ziet hij dat het nationaal-socialisme Jodenvervolging betekent en
dat de strijd tegen het nationaal-socialisme de rudimentaire Jodenhaat
alleen maar versterkt. Sla de hamer op de kruik, wee de kruik. Sla de kruik
op de hamer, wee de kruik. Het is een oude wijsheid, en wat belangrijker
is, het is een oude ervaring.

III

Wat niet wegneemt, dat de vijfde Mei een uiterst belangrijke dag is. Want
in elk geval heeft op die dag de vervolging opgehouden, en zij is zelfs, al
zijn dan tengevolge van het geleden leed, en de differentiatie in het leed,
de spanningen tussen de mensen ten nadele der Joden toegenomen, in het
huidige Nederland onmogelijk. Na de 5de Mei 1945 kan men tenminste
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een artikel als het onderhavige schrijven en publiceren en alleen maar uit-
gelachen worden en niet vergast. En dat is geen kleinigheid. Op de 5de Mei
1945 is de vrijheid hersteld, ook de vrijheid om zelfstandig, oorspronkelijk
te zijn, de vrijheid om bij alle beperking en beïnvloeding door materiële
omstandigheden, zichzelf te zijn. Het is een onschatbaar rijk geschenk der
mensen aan zichzelf, om elkander niet dood te schieten en alleen maar uit
te fluiten.
Oh, ik ben niet zo vreselijk optimist. Ik ben bang, dat de dag niet meer

zo ver is, waarop ergens in Duitsland het eerste standbeeld zal worden
onthuld van Adolf de Grote en dat de wereld dat zal begrijpen en toestaan.
Soms verontrust mij de gedachte, dat men hem nodig zou kunnen hebben
als een onderdeel der geestelijke wapenrusting, die de agressie smeedt, welke
zich altijd weer in de mensheid ontwikkelt. Laten wij daartegenover de
5de Mei herdenken, met alle symbolen, die ons ten dienste staan. Laten wij
ons niet gewonnen geven aan pogingen om deze dag te doen nivelleren met
andere, gewone dagen. Opdat een scheiding voor ons overblijve tussen wat
mag en wat niet.
En niet opdat haat tegen haat warde geplaatst of agressie tegen agressie.

Het gaat niet om het wakker houden van oude haat of om het bestendigen
van onverzoenlijkheid. Ik zeg dat niet, omdat ik zo verliefd ben op de men-
senliefde, de genade of de vergiffenis. Maar de haat en de onverzoenlijk-
heid zijn voor ons geen bruikbare wapens. Want hoe sterk wij ook haten,
de vijand haat sterker. En hoe onverzoenlijk wij ook zijn, als het op het
driftmatige leven aankomt, zijn wij verloren. Want dat kent hij beter
dan wij.
Het gaat om beter dingen. Die dingen, waarin wij de sterkere zijn, en die

iets te maken hebben met onze traditie. Als wij kunnen overwinnen, dan
alleen daarmede. En als wij daarmede niet kunnen overwinnen, dan zullen
wij ons tenminste niet behoeven te schamen voor onszelf.
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J ANG. ELBURG

EEN GROEN GROEN LAND ZAGEN WIJ
een vrij klein land.
vrij! vrij? jawel.

neer dat mes, dacht ik.
leg weg die steen.

dit is de vrije wereld dus.
wat zijn haar wetten?
wordt wat ik gooide hier mooi,
hier al mijn vloeken welluidend?

hei heren, hela heren,
het was in de mei.

had ik meteen moeten uitschreeuwen
wat ik ook daar voorzag:
bloedend brood en hoe tranen
er de trekken van de mens snijden?

ik zweeg als
een die een wijze heilige
genoemd wordt
d.i. een fijnzinnige achterblijver
naar het voorbeeld van hen
die de wet voorschrijven.

dat een gewoon mens zo helder
kijken kan. dat ik
wist wat er komen zou:
mannen in 't zwart die
vlaggen vreten.

het was in de mei:
overal waar een bloem stond
kon een graf wezen.
het was een vrij verbeten gejuich
dat wij aanhieven,
wij de levende overlevenden.

een beeld van hoe dat was

L. J. H. Emmirij monteur t 4 Mei 1945



staat voor ieder waarneembaar
in dromen en oude weekbladen.

Doorgaan met bladeren in het dun prentenboek
van jaren en jaargetijden:
tweemaal dit land zee.
tweemaal gebroken dijken.
en verder kijken:
tafereel uit 1954.
de tijd speelt een lied
op zijn dwarsfluit met dorens.
het oude lied. een
koud koud lied
van vergeet het maar.

vergeet wie uw helden waren.
plemp de grond op hun monden
aan met geleende laarzen maar
spijker hun namen
aan straatwanden.

van muur tot muur ....
zo sluit de ring zich, makker:
jouw tijd (die nooit kwam)
lijkt ten einde.

het was in de mei mijnheren.
die u deze macht gaven,
zij hebben geen ogen meer.
hun messen roesten in grondwater.
waar zijn hun tongen? vergeet
dat uw stoelen op hun graven staan.

maar er zijn levenden.
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