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KONINKLIJK

Niet de feestroes die aan de dagelijksheid van het gewone leven wil
ontkomen, noch de gedachteloze herhaling van gebruikelijke en
welsprekende gelegenheidsvolzinnen past dengeen, die iets zegt
over het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, maar be-
zinning. Dan zoekt en vindt men vanzelf een menselijker en per-
soonlijker woord over haar die zich, na vijftig jaren het hoofd van
den staat te zijn geweest, vooral als mens en als persoonlijkheid
heeft doen kennen.
Men onderschatte niet, wat dit inhoudt. De afstand van een re-
gerend vorst tot het volk - en omgekeerd - berust, in constitutionele
landen, op de onschendbaarheid van de Kroon, die boven de par-
tijen is geplaatst en voor welker besluiten ministers verantwoording
dragen. Voorts op traditie, sacraal ritueel, psychologie, sociale
overtuiging. Het moet een sterke wil, een vurige geest zijn die,
onder handhaving van de grondwet, dezen afstand doorbreekt.
Koningin Wilhelmina heeft van den aanvang af en jaren lang haar
volk op onberispelijke wijze gediend. Om nauwkeurig te zijn: twee
en veertig jaar. Het is haar echter daarna gelukt, in volkomen ver-
bondenheid met de edelste krachten uit dat volk en in overeen-
stemming met de beste overleveringen van haar geslacht, op een
na den Zwijger in onze historie ongekende wijze haar vollen moed
en karakter, haar volle begrip en liefde aan dat volk te tonen toen
de omstandigheden het vroegen.
Na het uitbreken van den jongsten wereldoorlog heeft de mens
Wilhelmina zich aan haar volk doen kennen op een zoo eigen
manier als zelden aan een regerend koningin gegeven was. Ver-
dediging in militairen zin, verzet in het binnenland, vernieuwing
voor de toekomst - ziedaar de onophoudelijke bekommernissen
die haar hebben vervuld terwijl zij, in de gevaarlijke en depri-
merende omstandigheden der Londense ballingschap, omringd
was door een regering waarvan thans schier dagelijks opnieuw
blijkt, hoezeer die op een zeldzaam verantwoordelijken voorpost
en op een historisch uniek ogenblik in bijna alle opzichten en in
ontstellende mate tekort schoot. Uit zichzelf alleen dus heeft de
koningin toen haar inzichten moeten opbouwen en realiseren; uit
zichzelf alleen heeft zij toon en woorden gevonden die meer dan
'27



KONINKLIJK

wat ook de verzetstrijders steunden tegen den overweldiger en zijn
beulen ,en helpers. Zich onvermoeid van de kleinste bizonderheden
in hét bezette vaderland op de hoogte houdend, heeft zij dat door-
gezet.
Doorzetten - ondanks decepties, ondanks haar leeftijd heeft
zij het gedaan, vertrouwende dat het Nederlandse volk in lijden en
verzet zou worden gelouterd en gestaald; dat het met den vijand
heulende en, in welken vorm dan ook, samenwerkende uitschot
der natie na de bevrijding nooit meer het hoofd zou kunnen op-
st"ekenen naar andere kansen grijpen; dat enghartige staatszucht
en partijgeest zouden doorbroken worden voor algemener belangen
en in besef van saamhorigheid; dat het rijk voortaan Indonesië
als waarlijk gelijkgerechtigd en in eigen zaken zelfstandig gebieds-
deel zou omvatten; dat, ten slotte, het verzet tegen de knechting -
onsterflijke eer van ons volk in de oorlogsjaren - nu ook verder
daarna de kern zou vormen ener geestesgesteldheid, welke het
volksleven in zijn herstel en wederopbouw en toekomstmogelijk-
heden blijvend zou schoren.
Het is alles illusie en utopie gebleken en hoe eenzaam moet, steeds
meer, dit brandend hart zich na den terugkeer hebben gevoeld.'
Het sterkste vuur is niet in staat, een hoop zand in brand te steken.
In dat drijfzánd van klein politiek eigenbelang, ambtenarij, cor-
ruptie en onverschilligheid zijn de hoge verwachtingen van eens'
weggezonken. De doorbraak is mislukt. De zuivering is een laffe,
walgingwekkende, hypocriete, beschamende en schandelijke farce
geworden. Een loyale oplossing met betrekking tot Indonesië werd,
met miskenning van een koninklijk woord en van ons aanzien in het
oog der wereld, geofferd aan koehandel, kortzichtigheid en benepen
koloniaal conservatisme. En in een volk dat zo ver beneden de maat
der zedelijke verwachtingen van koningin Wilhelmina, en van
millioenen met haar, is gebleven, wordt nu door velen de troons-
afstand soms nog aangegrepen om er, door verkeerde interpretatie
van de beweegredenen, valse munt uit te slaan.
Het idealisme, de bewonderenswaardige offervaardigheid van deze
nobele Nederlandse vrouw kunnen intussen reeds hierom niet ver-
geefs zijn geweest, omdat zij een voorbeeld blijven en een appèl aan
het geweten der natie. Zij blijven een maanroep aan ons allen. In
de rede waarin zij haar besluit tot troonsafstand aankondigde, na
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de in het verzet gevallenen te hebben herdacht, zeide koningin
WiIhelmina woordelijk: "Wij moeten te zamen den geest overwin-
nen, die spreekt uit de handelingen en nalatigheden, welke in de
jaren van oorlog en bezetting den weerstand hebben belemmerd
en zelfs velen goeden Nederlanders het leven hebben gekost, en
die ook thans nog in ons volk rondwaart."
Dit is niet alleen waardige en ruiterlijke, maar ook uitermate hel-
dere en onverbloemde" taal, duidelijker dan welke geen constitu-
tioneel vorst spreken kan. Het is de taal van een ten diepste ont-
goocheld gemoed. Het is de taal van een groot mens. Koninklijk.
Naar haar gaan onze bewondering, aanhankelijkheid en dankbaar-
heid uit nu zij haar zware taak, moe en teleurgesteld, eindelijk uit
handen geeft: "Oorlof, mijn arme schapen."

REDACTIE

••
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S. DAVIDS

DRAMA DER STAATKUNDIGE ONMACHT

Bij het bekijken van die veertien gezichten-op-hun-profijtelijkst,
die ons op 7 Augustus in de krant werden voorgesteld als onze
nieuwe regering - die veertien man sterke eenheid van tegendelen
- moest men zich wel afvragen: Hoe is dat nu zo gekomen? Want
het kon niet blijven bij bewondering voor Van Schaiks dressuur,
die al deze wederpartijders-van-elkander zo braaf samen voor de
staatskoets wist te spannen. Men móést, vooral bij het aanschouwen
der oude socialisten onder hen - een Drees, een In 't Veld - die
niet rechtaf gelukkig kunnen zijn met zulk een "samen-spanning",
wel vragen: Hoe nu? En wanneer men, denkend aan de Indone-
sischç actualiteit, in datzelfde gareel een Sassen en een Stikker zag,
voor wie de Republiek de naam Alimin draagt, en een Joekes die
het zoveel beter weet, dan moet men weer vragen: Hoe nu?
Maar toch is het wel goed zo. Toch is liet wel eerlijk zo. Want deze
regering-Drees - hoe graag had men Drees, S.D.A.P.-er sinds 1904,
een ander team onder zijn leiding gegund - spiegelt zuiver een
staatkundige onmacht van het Nederlandse volk, een onmacht,
waarvan men zich wel afvragen moet of zij uit eigen kracht en eigen
krachtsverschuiving zal kunnen worden overwonnen of wellicht
slechts, eens, in het kader ener Europese ontwikkeling. Want die
onmacht is niet specifiek-Nederlands. Eenzelfde verschijnsel ziet
men in Frankrijk. Die onmacht doet zich voor waar de uitersten
van rechts en links, opposanten, die bij gunst of tegenheid van het
politiek getij een zekere hechtheid van structuur bewaren, tussen
zich in een allengs brijïger wordende bewindsmeerderheid zien
ontstaan, binnen welke het beleid meer en meer bepaald kan
worden door de conservatiefste elementen. Althans voor zolang
als dat duren kan ... Eens hadden wij hier te lande krachtige re-
geringen van wat toen links of van wat toen rechts heette. Die tijd
is voorbij. In die oude vormen zal de bewindskracht niet terug-
keren. Maar in welke vorm dan wel? Het moet thans blijven bij
een vraag.
De verkiezingen van 7 Juli hadden als algemeen-Westeuropees
resultaat: een terugpersen der communisten. Maa~ als Neder-
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lands-hoofdzakelijk resultaat hadden zij: het terugvloeien van een
deel der P.v.d.A.-stemmen naar rechts, naar V.V.D., C.H.U. en
K.V.P., hetgeen in de K.V.P. gepaard ging met een eigen stuwing-
naar-rechts: de verkiezing van Welter. Mede om redenen van
confessie is er in de Nederlandse politiek veel. beginselvastheid, of
hondentrouw, al naar ge het noemen wilt. En de verschuivingen
waren dus maar gering - waartoe ook de evenredige vertegen-
woordiging bijdroeg, Maar zij waren toch altijd nog voldoende om
hierin te resulteren, dat het ministerie van de katholiek Beel, dat
links-van-het-midden lag, werd opgevolgd door het ministerie van
de socialist Drees, dat rechts-van-het-midden ligt.

Wie belang stelt in de mogelijkheden der politieke ontwikkeling in
Nederland, moet om te beginnen de feiten kennen, niet slechts de
grote lijnen van die feiten, maar ook enigermate de details. En het
leek dan ook niet zonder belang, eens nauwkeurig na te gaan, hoe
de grote zes partijen - Katholieke Volkspartij, Partij van de Arbeid,
Anti-Revolutionnaire Partij, Communistische Partij Nederland,
Christelijk-Historische Unie en Volkspartij voor Vrijheid en De-
mocratie - in de achttien kieskringen gevaren zijn. Immers men
komt daardoor beter aan de weet, waar en hoe zich de verschui-
vingen hebben voorgedaan, waarover hierboven gesproken \verd.
Zulk een poging tot het verkrijgen van meer kennis van zaken moge
het grootste deel van dit artikel in beslag nemen.
Bij het nagaan van het wel en wee der grote partijen was het uiter-
aard zaak, niet slechts te letten op de volstrekte winst- en verlies-
cijfers in vergelijking met 1946, maar ook en vooral op de percen-
tages, waarmee de partijen in elke kieskring vóór- of achteruit zijn
gegaan. Daarbij werd dan ook als het ware automatisch rekening
gehouden met de aanwas van het totaal aantal geldige stemmen
in de 26 maanden tussen de twee verkiezingen. Om naar verhou-
ding even sterk te blijven moest immers elke partij haar evenredige
part in die totale aanwas verwerven. De intrinsieke procentuele
winst van elke partij was dus altijd geringer dan uit de absolute
stemmencijfers blijken kon, terwijl een intrinsiek procentueel
verlies juist altijd nog groter was dan door die absolute stemmen-
cijfers werd aángegeven.
Rekent men nu de "eigenlijke" winst- en verlies-percentages voor
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de grote zes partijen uit in alle kieskringen,en ookvoor heel Neder-
land, dan komt men tot onderstaande tabel, waarin de diverse
cijfers tot op een kwart procent zijn afgerond:

K.V.P. P.v.d.A.A.R. C.P.N. C.H. V.V.D.
's Hertogenbosch +I! -21 -t -30 +22t +srt
Tilburg -3 -gt +2 -201 +8 +46!
Arnhem -1 -lI! +r -3rt +6 +30t
Nijmegen -I3! -It -33! +g! +I8t
Rotterdam +4 -I! -It -33t +36 +4It
's Gravenhage -61 -4t +rg1 -3st +g -gt
Leiden -3 -IO -2 -33 +20t +4
Dordrecht -I! -3 -6t -40 +14 +2St
Amsterdam +3t -71 +Is1 -Ist +26t +43
Den Helder +I! -lIt +st -I8! +18 +7r
Haarlem -21 -14 +I01 -27t +3r! +231
Middelburg -7i -1 +r -37! -21 +12
Utrecht -4! -I3! +8i -36! +IS +2It
Leeuwarden +S! -IIt +2 -2gt +I2! +S6
Zwolle +2t -12 -21 -261 +30 + S4
Groningen +11 -6! +11 -22t +22t + 7t
Assen +7t -3t -I! -24i +I4i -t
Maastricht +2t -311 +12 -3S! +34t +23

Nederland +1 -gt +2t -261 + I7i + 231
Bij het nader bekijken van deze cijfers- en dat loont de moeite -
dient men natuurlijk te bedenken, dat zich kleine vertroebelingen
hebben voorgeda'an, zoals de mogelijkheid om in een vacantie-
oord te stemmen, waarvan door verscheiden duizenden kiezers
gebruik is gemaakt. Men dient ook te bedenken, dat grote winst
of verlies-percentages vooral van betekenis zijn in kieskringen,
waar een partij ook in absolute zin sterk is - een stijging van 2000
Op'3000 stemmen (so % dus) in kieskringA. zal vaak bij het be-
oordelen van de strekking van een uitslag minder belan grijk
moeten worden geacht dan een stijging van 20.000 op 27.000
stemmen (3S %) in kieskringB. Plaatselijkefactoren spelen hun rol.
De Partij van de Arbeid bij voorbeeld moge in alle kieskringen
achteruit zijn gegaan, er zijn gemeenten aan te wijzen, waar zij
naar verhouding gestegen is. Omgekeerd zijn er ook buiten Den
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Haag en Drente gemeenten, waar de V.V.D. er niet zo best afkwam.
Maar houden wij ons aan de grote lijnen, en gaan wij dan summier
na, wat de cijfers der tabel ons leren.
De K.V.P. is, zoals men verwachten kon, de stabielste partij in het
land. In geen enkele kieskring was haar winst of verlies meer dan
7t%. Met betrekking tot haar winsten - het duidelijkst in Drente
en Friesland, Rotterdam en Amsterdam, Overijsel en Limburg -
denkt men in de eerste plaats aan een terugkeer van verloren zonen,
en dochteren, na de schuchtere doorbraakpogingen terstond na
de oorlog. Voorts ook aan krachtiger bevolkingsaanwas, en wat
Friesland betreft aan een missie-arbeid, die daar energieker is dan
elders. Met betrekking tot de Katholieke verliezen - vooral waar
het betreft Den Haag en de kieskringen Haarlem en Utrecht, die
enige luxe-contreien omvatten - denkt men uiteraard aan een
naam: WeÎter. En dan bedenkt men tevens, dat in de kieskringen
waar de weegschaal ten gunste van de K.V.P. doorsloeg, dit nog
een bijzondere betekenis ontleende aan het feit, dat aan de andere
zijde van de balans een Welter-gewicht tegenwerkte. Als men de
stemmen van K.V.P. en Welter optelt, en ervan uitgaat dat de
brief der bisschoppen vooral een brief-ad-hoc tegen het stemmen
op Welter was; als men verder even uitschakelt, dat een klein aantal
niet-katholieke oud-Indisch-gasten en derzelver geestverwanten
wellicht op Welter zal hebben gestemd - dan blijkt, dat in het hele
land 3.9% van het totaal der stemmen, die op K.V.P.-en-Welter-
tezamen zijn uitgebracht, aan Welter zijn toegevallen. Met andere
woorden: I op de 25 Katholieken, tot wie de brief der bisschoppen
zich richtte, heeft zich aan die brief niet gestoord. Is dat veel? Is
dat weinigl Het is niet aan buitenstaanders om dit uit te maken.
Maar als men ziet met hoeveel klem, overredingskunst - en succes -
de heer Romme aangestuurd heeft op een verbreding-naar-rechts
van de basis van het kabinet, dan ligt de conclusie voor de hand:
het is naar de zin van het episcopaat, en van de heer Romme, te
veel geweest.
De meeste gehoorzaamheid vonden de bisschoppen in Overijsel :
slechts 1.4% der katholieke stemmen ging daar naar Welter -
maar wat hebben ook de Twentse textiel- en land-arbeiders met
Welter gemeen? Het ongehoorzaamst was Den Haag, met I 1.3%.
Veel katholieke oud-Indisch-gasten waren blijkbaar van mening,
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dat de bisschoppen er niets van begrepen hadden en dat één
tantième in de hand beter was dan tien aandelen in de hemel.
De Partij van de Arbeid heeft in enige kieskringen - Limburg,
Den Bosch, Nijmegen - de zware verliezen' geleden, die het ver-
moeden van een terugstromen van Katholieke stemmen naar de
moederpartij bevestigen. Maar in andere delen des lands bleef
haar achteruitgang (van vooruitgang was nergens sprake) op-
vallend beneden het gemiddelde. Dat was ten eerste het geval in
de streken, waar de C.P.N. het sterkst achteruitliep (Zuid-Holland,
vooral de grote steden, en Zeeland); en voorts in Groningen en
Drente, waar ook de communistische verliezen beneden het ge-
middelde bleven - in dat stugge Noorden van Nederland boden
rood-plus-rose-tezamen niet zo slecht weerstand aan het anti-
socialistische getij. In Noord-Holland sloeg de Partij van de Arbeid
een veel minder goed figuur dan in Zuid-Holland; uit de cijfers blijkt,
dat zij hier ook lang niet zo veel terrein veroverde op de C.P.N.
In niet minder dan ra van de 18 kieskringen bleven de schomme-
lingen van de Anti-Revolutionnaire Partij beneden de 3%. Het is
een uiterst belangrijk symptoom van de moeilijke verwrikbaarheid
van grote delen van het Nederlandse kiezersvolk, ten gevolge van
een onloochenbare vastheid-van-beginsel. Men kan wel boos op-
merken, dat die vastheid-van-beginsel in vele gevallen verband
houdt met een duidelijke onwil om open te staan voor anderer
betoog - de moeilijke verwrikbaarheid, ja de onwrikbaarheid
wordt daar niet minder door. Opvallende conjunctuurwinsten be-
haalden de Anti's in Den Haag en Amsterdam, in mindere mate
in het Zuiden van Noordholland en in Utrecht.
De communisten liepen over de hele linie sterk achteruit - in
ra van de 18 kieskringen met 30 of meer procent. Het best hand-
haafden zij zich in Amsterdam en de (tot de kieskring Den Helder
behorende) Zaanstreek, en tamelijk goed niet alleen in Groningen,
maar - een belangwekkend verschijnsel - ook in Tilburg, dat wil
zeggen het West-Brabantse industrie-gebied.
De winst-percentages der overwinnaars, C.H. en V.V.D. - slechts
in een enkele kieskring was er geen winst - lopen zeer sterk uiteen.
Bij de C.H. van 6% in Arnhem tot 36% in Rotterdam, bij de V.V.D.
nog veel forser, van 4% in Leiden tot 7I% in Den Helder. Men
ziet hierin niet terstond een duidelijke lijn, en wie geen gelegenheid
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gehad heeft deze dingen tot in onderdelen na te gaan, kan slechts
bevroeden, dat plaatselijke en persoonlijke factoren bij deze revolte
tegen overheidsbemoeiing een grote rol hebben gespeeld. Op één
merkwaardig verschijnsel moge echter worden gewezen. Den Haag
is de enige kieskring geweest, waar de V.V.D. een klap heeft ge-
kregen; ook bleef hier de winst der C.H. beperkt. En ook dit ver-
schijnsel heeft, net als het katholieke verlies, een naam: Feuilletau
de Bruyn. Voor de rabiaat-geworden niet-Katholieke oud-Indisch-
gasten waren Oud en Tilanus te tam; voorzover zij niet op Ger-
brandy hebben gestemd, is Feuilletau de Bruyn hun man geweest;
hier in Den Haag kreeg hij 29%, in heel Zuidholland 42% van zijn
totaal.
Een enkel woord over de Staatkundig Gereformeerde Partij. Zij
is een kleine, steile (en hóé steile) rots in de branding onzer politiek,
en II!-erktnauwelijks iets van conjunctuur. Haar kracht ligt in Zee-
land, op de Zuidhollandse eilanden en op de Veluwe, en zij heeft
bij deze verkiezing die kracht geconsolideerd.
Wat de Middenstandspartij betreft, die zich - een kenschetsend
trekje - zelfsdoor de Kieswet verongelijkt voelt, zij vond de meeste
klandizie in Holland, Friesland en Groningen. En de Oude S.D.A.P.
bleek slechts in de grote steden en (door de Bellamy-beweging) in
Friesland ietwat te leven.

In de aanhef van deze béschouwing is gesproken over een staat-
kundige onmacht van het Nederlandse volk.Men vergist zich welniet,
als men een samenhang ziet tussen die onmacht en een zekere
ongestoldheid, een zekere onvastheid van de twee omvangrijke
partijen, K.V.P. en P.v.d.A. Een enkel slotwoord daarom nog
over die twee.
De Katholieke eenheid, gefundeerd op religie en historie, is uiter-
aard geen sociale en politieke eendracht. Voorzover zulk een een-
dracht schijnt te bestaan, is zij - het succes van Welters candidatuur
heeft dat bewezen - onecht. Naarmate in Europa sociale en dus
ook politieke tegenstellingen sterker worden, zal het probleem van
die onechtheid de Katholieke leiders meer hoofdbrekens kosten.
De belangstelling van mensen-van-links richt zich uiteraard meer
nog dan op de K.V.P. op de P.v.d.A. Ook in haar sfeer zijn er
symptomen van onvoldoende vastheid en zekerheid. Om twee
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recente symptomen te noemen: het falen van het bestuur van de
moderne bond vóór en tijdens de Haagse tramstaking; en het falen
van de Amsterdamse raadsfractie in de kwestie der Zevende Fa-
culteit. En om een ouder symptoom te noemen, wellicht nog meer
betekenend en in elk geval van grote symbolische kracht: Een
jaar of vier vóór de oorlog - ja, toen reeds - liep schrijver dezer
regelen op een avond over de Weteringschans in Amsterdam. Bij
de kruising-Vijzelgracht zag hij enige mannen aan het werk op
de krantenkiosk die daar staat. Zij haalden een reclamebord naar
benee, waarop te lezen stond: Het Volk - Actueel, Strijdvaardig.
En zij brachten een ander reclamebord aan, waarop te lezen stond:
Het Volk - Actueel, Onderhoudend.
Het was een schokkende aanblik, een onvergetelijke aanblik. Ja,
het is schokkend, het is onvergetelijk, een partij, die eens zo sterk
en zo fraai was, zo te zien tuimelen.
Men vraagt zich af, nu, jaren later: Moet, in Nederlands belang,
dat oude bord er maar niet weer op?



JO LANDHEER

APRIL OP DE VELUWE

In andre streken is 't nu volop voo?aar.
Daar staan nu al veel boomen in een zacht
Pril waas van groen en gaat jong gras ontspruiten.
Verblindend trilt er de ijle blàesempracht.

Hier blijft het donker op de stille heide,
Die nog'van winterkoude lijkt verstard.
Vaal en verlaten liggen de stuifzanden
En al het loofhout ziet nog kaal en zwart.

Maar meer dan naar het liefelijkste op aarde,
Trekt naar dit stugge land mijn heele hart.

\

'\
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MARGRATEN

Ver weg van overzee zijn zij gekomen,
Verlieten alles waar hun hart om gaf
En vonden hier in deze stille velden,
Waar het nu voorjaar wordt, 'n vroegtijdig graf.

Piloten neergestort bij luchtgevechten
En in een vlammen-hel deerlijk verbrand,
Andren die aan hun wonden zijn bezweken,
Om hun lichamen geurt het bloeiend land.

,
Treurt niet om hen, uw zonen en uw minnaars.
Al straalt de zon, zij kozen 't beetre deel,
Die niet hun jonge warme leven telden,
Maar roeJçelooszich gaven en geheel.

Geen zucht tot zelfbehoud hield hen gebonden.
Nimmer bedacht op eigen veiligheid,
Zijn zij ontstegen aan het aardsehe, zware
En zij zijn licht geworden, zijn' bevrijd.

Soms zie ik in den droom bleeke gelaten,
Glimlachend en verstild en zonder pijn.'
Ja, het is goed met hen. Dat ééne is zeker
Voor ons op aarde die als blinden zijn.

/
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WEERZIEN VAN HOLLAND

Lichtgroen ligt er een grastapijt ontrold,
door paard en koe en schaap bedaard betreden.
Was Holland ook zo groen in het verleden?
Waren de lammeren toen zo zóet gewold?

Wonderlijk boven 't weiland uitgetild
de plassen, op het vlakke van een hand.
Wilgen, en populieren langs den kant,
een popeling die nooit raakt uitgetrild.

Zeilscheepjes heffen flitsende fanalen
wit blinkend uit het zilver der kanalen.

Een bloemenschuit.glijdt door het groene land
als een guirlande in een kinderhand.

Na 't Afrikaanse landschap, droog, verwilderd,
vind ik hier weide en boom vers bijgeschilderd.

Voor R. Raderm(l(;ker Schorer



JAN ROMEIN

EEN LEVENSSCHETS ALS TIjDSGESCHIEDENIS

LOT EN LIJDEN V!,N ERICH KUTTNER1)

Zevenentwintig Mei 1887 werd hij te Berlijn geboren, in de hoofd-
stad van een welvarend rijk, dat op weg was, het eerste in Europa
te worden, in de mooiste maand van het jaar en in eenjaar van diepe
vrede, waarin niets er op wees dat deze nog ooit weer zou worden
verstoord. Zijn ouders waren in goede doen door de verzekerde baten
uit een bloeiend handelshuis; een Joods huis weliswaar, maar in de
verlichte negentiende eeuw was dat geen vloek meer en niets wees
erop dat dit ooit weer anders zou zijn. De jongen was gevoelig van
aard en intelligent van aanleg, voldoende begaafd om niet te vrezen,
dat zijn leven kleurloos temidden van millioenen andere verwelken
zou, maar niet zó uitzonderlijk dat men bang behoefde te zijn dat
~e zon van het genie hem van binnen zou verschroeien. Zo iemand
hem bij zijn geboorte zijn toekomst voorspeld had, duizend tegen één,
dat hij een geslaagd, ja gelukkig leven voor hem had zien weggelegd.
Het liep anders, heel anders. Vijf-en-vijftig jaar later maakte waar-
schijnlijk een schot een duister einde aan een leven vol zorg en strijd.
het leven van een man die van zijn idealen het een voor het ander
na had zien ondergaan, die ongelukkig getrouwd was geweest, geen
kind het zijne kon noemen, en die de laatste tienjaar zelfsnauwelijks
een zonnig ogenblik meer had gekend. Rijk begonnen eindigde hij
straatarm en niet alleen aan aardse goederen; zijn talent was ver-
bleekt, zoals zijn leven verbloed was. Slechts twee boeken, een
roman, een aantal brochures, een artikel en enkele verzen getuigen
er nog van wat zijn veelzijdige aanleg onder andere omstandighe-
den had kunnen worden en zelfs de hoop, dat door de vernietiging
van zijn vaderstad en de vernedering van zijn vaderland heen een
nieuwe hoofdstad, een nieuw vaderland en een nieuw leven zou
kunnen worden opgebouwd, bleef hem ontzegd. Indien een roman-
schrijver deze teruggang zou hebben verzonnen om daarin de gang
van dewereldgeschiedenis der laatste halve eeuwte symboliseren, men
zou gezegd hebben dat hij het al te grauw op grauw had geschilderd.
1) Inleiding tot de Nederlandse vertaling van Kuttners "Hungerjahr 1566", eerlang
te verschijnen bij Em. Querido's Uitg. Mij.
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Toch spreken de nuchtere feiten een zelfde taal. Hier zijn ze,
voorzover ik ze uit zijn nagelaten papieren, uit mededelingen van
vrienden en bekenden van hem en uit eigen bescheiden ervaring
heb kunnen terugvinden.!) Na het bekende gymnasium in de jo-
achimsthalerstrasze te hebben afgelopen, studeerde Kuttner aan
de Universiteit van Berlijn in de rechten. Maar hier al begon zijn
baan van de gewone af te wijken. Reeds op het gymnasium had zich
zijn gevoelige natuur, gescherpt door zijn jood-zijn, waardoor hij
zich te eerder aan de kant der verdrukten stelde, gestoten aan de
hooghartige houding van zijn mede-scholieren tegenover hun min-
der bedeelde leraren. Aan de Universiteit begon hij, geholpen door
bredere lectuur te beseffen, dat die schoolervaring slechts een
miniem onderdeel was van het grote "sociale vr.aagstuk" en, het
uitkomen voor overtuiging beschouwend als iets dat van zelf sprak,
sloot hij zich in 1907 of '08 aan bij de Demokratische Verein van
radicaal-liberalen. De "Referendar" op justitie, als hoedanig
hij de stage doorbracht die aan de voltooiing van zijn studie vooraf
moest gaan, ontwikkelde zich nog meer naar links, met het
gevolg dat hij zijn studie nimmer voltooid heeft. Hij trok moedig de
consekwentie uit zijn langzamerhand socialistisch geworden op-
vattingen, verdiept inmiddels door de studie van Lassalle en :Marx,
liet zijn vooruitzichten op een ambtelijke ofrechtskundige loopbaan
varen en werd van 1913-'16 redacteur van de Chemnitzer Volks-
stimme, het sociaaldemocratisch partijorgaan in Saksen waaraan
ook Breitscheid, Heilmann en Noske verbonden waren.
Toen in' 14 de eerste wereldoorlog uitbrak, was Kuttner nog Duits
genoeg om in ernst te geloven, dat de schuld bij de vijand lag en
bereid ook uit deze overtuiging de consekwentie te trekken, werd hij
vrijwilliger. Maar vermoedelijk heeft hij, als zoveel van zijn Joodse
landgenoten, die hetzelfde deden, later zelf niet meer begrepen,
hoe hij ooit die stap heeft kunnen doen, en ook wij achteraf kunnen
') Al dezen zeg ik ook namens Kuttner hierbij dank. Voorzover niet anders vermeld, zijn
de genoemde personen inwoners van Amsterdam. Het zijn in alfabetische volgorde:
111.Blumberg, chef van het Duitse kabinet in het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis; ~fax Ernst; H. F. Kern te Washington, voormalig redacteur der "Freie
Presse"; Dr. O. Landsberg te Baarn, ex-minister van justitie van Pruisen;]. W. Mathijsen,
oud-raadslid van de S.D.A.P. te Amsterdam; Nico Rost te Brussel (zie diens "Goethe
in Dachau" blz. 74); Hans Umrath; K. Välker; W. Kwecksilber, die onder de naam
van Heinz \V'ielek, "Verse der Emigration" uitgaf; Johan Winkler, redacteur van Het
Parool, die in Het Parool van 4 Sept. 1947 een artikel aan Kuttner wijdde; Sam de Woljf,
zijn vriend aan wie ook het Hongerjaar 1566 is opgedragen.
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het slechts begrijpen, wanneer wij ons voortdurend hun afkomst
voor ogen houden. Deze Joden, burgers die zij waren en in
de grond bleven, beseften nog niet, dat Duitsland in wezen geen
vaderland voor hen was, omdat het dat niet wezen wilde. Dat het
Kuttner anderzijds met zijn proletarische geloofsleer evenzeer ernst
was, bewees hij kort daarop door tegen de zin van zijn ouders
hun dienstmeisje te huwen, een "Arische" vrouw, die gees-
telijk en lichamelijk nooit voor hem is kunnen worden wat zij had
moeten zijn, maar die hij niettemin, hoezeer ook dat hem op de
duur duidelijk geworden is, steeds niet alleen trouw gebleven is,
maar ook bleef liefhebben. In zijn intiemste dagboekbladen
staat geen kwaad woord tegen haar en ik weet alleen uit mede-
delingen van zijn vrienden, hoezeer in de laatste jaren alleen al
haar tegenwoordigheid hem hinderen kon.
In de eerste wereldoorlog vocht hij in de modder en kou op de vlakte
van Lithauen, vocht hij in de hel van vuur en verderf voor Verdun,
waar hij gewond werd aan zijn arm. Het" vaderland", dat hem
verraden, verbannen en vermoorden zou, schonk hem het ijzeren
kruis voor betoonde dapperheid en ontsloeg hem in '17 uit de dienst.
Over zijn ervaringen aan het Oostfront schreef hij de brochure
Von dort marschierten sie (1915)' Het thema zou hem niet spoedig
loslaten:van 1920 is Der Dolehstoss, van '21 Der Sieg war zum Greifen
nahe. I

Na afloop van de oorlog legde de politiek meer en meer beslag op
hem, ofschoon een nerveuze hartkwaal, in de oorlog opgelopen, zijn
beste krachten toen misschien al had ondermijnd. Maar hij was er
de man niet naar om zich te sparen als hij anderen zag lijden: hij
werd voorzitter van de bond van "Kriegsbesc.b.ädigten", lid van de
Pruisische Landdag, waar hij vaak de woordvoerder was van de
daar door zijn vriend Heilmann geleide partij en voorzitter werd
van de juridische commissie; hij zette bovendien zijn journalistieke
werkzaamheden voort, nu als lid der redactie van de Berlijnse
Vorwärts, destijds onder Stampfer's leiding (1916-'22).
In de revolutie-dagen van' 19 blijft hij de rechtse sociaaldemocraat,
die hij altijd geweest was. Met zijn partij is hij in wezen zonder het
zelf te weten niet voor een nieuw Duitsland, maar voor het herstel
van het oude - het is moeilijk een zaak op te geven, hoe critisch men
e'r ook tegenover staat, die iemand toch zijn levenskansen heeft
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geboden en bijna onmogelijk het te doen met een zaak waarvoor
men geleden heeft. En ook nu weer trekt hij de consekwentie uit
zijn overtuiging. In Januari I9I9 had hij een belangrijk aandeel
aan de vorming van troepenformaties uit sociaaldemocratische
soldaten, die de regering Ebert-Scheidemann steunden. In de "Vor-
wärts" van I2-I-I9I9Ieest men nog dat het gebouw van de krant.
gisteren door ,troepen van de opperbevelhebber Noske (regiment
Potsdam) in een stormaanval genomen en door de afdeling Kuttner
bezet werd .. .!). Spartacus was verslagen, maar de Duitse Com-
munisten zagen voortaan in Kuttner een even gevaarlijke vijand
als het later de fascisten zouden doen.
Eén keer op een herrie-vergadering zou een stoel hem getroffen
hebben, als hij niet op het laatste ogenblik was afgewend, een ander
keer een kogel, wanneer niet ter elfder ure het wapen de aanvaller
uit de hand geslagen was, een derde maal bedwingt hij een woe-
dende menigte door de strakke blik uit zijn grote, toch zachte ogen
en eenmaal zelfs doodt hij met een revolverschot een belager in
onmiddellijk en onvermijdelijk verweer van zich en de zijnen.
Hoe wettig ook, hij spreekt er niet graag en maar zeer zelden over;
het is of deze gebeurtenis zijn altijd aanwezig en altijd onbegrepen
schuldgevoel tot in het oneindige vergroot h~eft; had hij niet steeds
van liefde, vergeving en gerechtigheid gedroomd en leek zijn leven,
desondanks, niet een aaneenschakeling van haat, verde.nking en
geweld?
Van '22-'23 was hij redacteur van Die Glocke, het blad van de
merkwaardige Parvus-Helphand, Rus van geboorte, in de revolu-
tie van I905 medewerker van Trotzkij en nu van Ebert. Het ver-
dwijnen van dit blad met Parvus' dood in '24 legde nog één ader in
Kuttners talent bloot, die hij tot dusver niet had ontgonnen: de
literaire. In '24 schreef hij zijn enige roman Schiksalsgefährtin. En
nog een talent ontdekte hij toen in zichzelf, dat van de satyricus.
Dit leven, zoals het nu sinds tien jaar geleefd werd, lijkt de minst
geschikte opleiding voor een redacteur van spotbladen en toch was
Kqttner door zijn humor, die hem pas heel laat verlaten zou, een
van de besten. Toen de Nazi-beweging opkwam, vond zij in hem
sinds '24, als redacteur van Lachen Links, van de Wahre Jacob, en van
Kuckuk, een van haar gevaarlijkste want geestigste bestrijders.
1) o.a. Stampfer, Die 14 Jahre, blz. 87 en Herm. MülIer, Die November-Revolutioll, blz. 263.
28
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Het put zijn werkzaamheid niet uit: van '32 dateert zijn Quo Braun
. en uit die jaren zijn er talrijke brochures van hem. Maar het grote
publiek kent hem toch slechts als satyricus - en de vijand dus ook
en deze heeft het hem in zijn domme trots nooit vergeven. Geen
wonder, dat toen Hitler in '33 aan de macht gekomen was, Erich
Kuttner een van de eersten was die de Gestapo gezocht heeft om
hem voorgoed onschadelijk te maken. Weer ontspringt hij de doden-
dans. Hij ontsnapt een half jaar na de "Machtsübernahme". Na
een avontuurlijke tocht, bij het verhaal waarvan men onweerstaan-
baar herinnerd wordt aan de beschrijving van de ontsnapping uit
een concentratiekamp in het "Siebte Kreuz" van Anna Seghers,
bereikte hij in de buurt van Aken de Nederlandse.grens en de vrij-
heid, in het bezit nog van een 20.000 mark. Had hij het mogen
doen, had hij het zelfs moeten doen? Hij heeft het vraagstuk nooit
kunnen oplossen, hoeveel tijd tot nadenken daarover zijn balling-
schap hem ook liet.
Ook in de betrekkelijke vrijheid der verbanning, ook in Amsterdam
waar hij zich vestigt, blijft hij de partij die hij in zijn jeugd gekozen
had, trouw. Hij werkt mee aan de Freie Presse die in zijn nieuwe
woonplaats, aan de Neue Vorwärts die tussen '33 en '38 te Praag
werd uitgegeven. Hij maakt deel uit van het Heinrich Mann-comité
in Parijs, dat hij hier vertegenwoordigt. Hij schrijft voor de Pa--
riser Tageszeitung, het blad der Duitse emigranten in Frankrijk en,
door bemiddeling van zijn vriend Schiff, partijbestuurder van de
voormalige S.P.D., die in Londen aan de "Daily HeraId" zat, een
enkele maal ook in de Engelse socialistische pers. Begin '34 voltooit
hij nog een brochure onder het pseudonym ]ustinian over de Rijks-
dagbrand en het geval Van der Lubbe en in zijn VersederEmigration
heeft Heinz Wielek er ook enkele van Kuttner opgenomen, die daar
voorkomen onder de pseudonymen Pips, Mucki en Jura.
Hij doet dit alles en meer, dat voor altijd verdwenen is in het onge-
schreven archief der illegaliteit, maar hij doet het meer uit plichts-
besef dan uit geneigdheid. Zijn hart is er van vervreemd. Zijn
eigenlijke geschiedenis, de geschiedenis van Kuttner als mens,
in de zonnige Mei-maand van '87, in de vredige wereld van toen,
in het beschaafde milieu van destijds geboren, en die terecht moest
komen in de verweesde en verwilderde wereld d~r ballingen vóór en
tijdens de tweede wereldoorlog, begint nu pas en daarmee ook nu pas
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de eigenlijke tragiek van dit leven. Tegenover zijn partij kwam hij al
critischer te staan, maar al sloot hij zich aan bij de groep Neu
Beginnen, die in de Duitse illegaliteit links van de S. P. D.
ontstond, de heilige overtuiging, dat deze het bij het rechte
eind had, had hij toch evenmin. Zijn geloof is hem ontvallen. Hij
sloot zich nochtans niet af, met de verschillende groepen van anti-
fascistische emigranten in Amsterdam hield hij contact, maar hij
deed het vooral uit afkeer van de emigranten-ruzies, omdat zijn
ervaring hem leerde dat hij met zijn natuurlijke zachtaardigheid,
zijn verworven kennis en zijn beproefd gezag de ergste kanten ervan
kon afslijpen. De behoefte aan delging van zijn onbegrepen schuld
bracht hem er nu eenmaal toe overal te helpen waar zijn hulp,
geestelijk of geldelijk, van node scheen. Maar hij ziet, steeds duide-
lijker, dat zijn bemoeiingen nog slechts een mislukking maskeren.
Met het verdriet der verdrevenheid dringt het in steeds pijnlijker
scherpte tot hem door: zijn rechtskundige opleiding een vergissing:
hij was geen jurist. Zijn soldaat-zijn: een vergissing. Hij was geen
soldaat. Zijn politieke loopbaan een vergissing: hij was geen poli-
ticus, hij was geen leider, hoogstens kon hij leiding geven. Zijn
journalistieke loopbaan een vergissing: hij was geen journalist, of
indien hij dan al indertijd met opgewektheid gedaan had wat des
dagbladschrijvers is, begon hij nu dan toch in te zien, dat hij het
in wezen altijd bedoeld had als voorbereiding tot iets meers, iets
hogers, iets blijvends. Maar wat en hoe dat, nu, in deze omstandig-
heden te volbrengen?

Wat? Hoe? Wat de nazi's nog niet gelukt was, zouden deze vragen
doen: hem vermoorden, indien hij er geen antwoord op vond.
En hij vond er één. Hij moest een boek schrijven, al was het maar
om zichzelf te bewijzen, dat hij niet mislukt was; hij moest het doen
om te kunnen blijven leven. Zijn broer was een schilder. Hij had
ook zelfvan ouds liefde voor en begrip van kunst. Hij kende Meier-
Graefe, had hem zelfs in Zuid-Frankrijk opgezocht. Was hij niet
in Mei '87 geboren? Waarom hij juist de Duitse halfjoodse ~childer
Hans von Marées als onderwerp koos, die vijftig jaar oud, gestorven
was in het jaar van zijn geboorte, heeft hij zelf in het voorwoord
van zijn biografie gezegd: het cultuurbew~stzijn van onze tijd,
hondsellendig, wantrouwend tegen zichzelf, elk ogenblik tot ver-
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zaking bereid ten gunste van het geweld, behoeft dringend stut
en steun. Marées, de man die zijn leven lang streed tegen de voor-
oordelen van zijn tijd en vóór zijn monumentale kunst ondanks
honger en armoe en daarbij geliefden, vrienden en verwanten ver-
loor maar niet versaagde en zelfs niet klaagde, - deze man kon die
vaste rotsgrond zijn, die wij nodig hadden.
In '34 begon hij aan zijn Hans von Marées, dat hij de ondertitel Die
Tragö"die des deutschen Idealismus gaf en dat Oprecht in Zürich in '37
zou uitgeven. De bezwaren telde hij niet, niet dat, toen hij in Fe-
bruari '34 in Brussel de reproducties en de brieven van zijn held
bestudeerde, de opstand in Wenen zijn aandacht weer afleidde
naar de sfeer van de dagelijkse strijd, niet dat hij buiten staat was
om ook maar één schilderij van Marées nog eens in het origineel
te zien, want hij kon naar München noch naar Napels reizen en zelfs
telde hij niet dat zijn partijgenoten in de verbanning smalend oftwij-
felend vroegen ofeen tijd van crises,dictaturen en oorlogen nu wel de
aangewezene was om zich te verdiepen in het werk van een gestorven
en vergeten schilder, die tijdens zijn leven voor gek versleten was.
Voor de schrijver - het blijkt uit zijn nagelaten papieren - is dit
boek meer geweest dan een boek: een eerherstel- niet van Marées al-
leen, óók van de schrijver: het iseen zelfhandhaving. Dat de kritiek er
weinig aandacht aan schonk, griefde hem in zijn al nijpender armoe.
Als er een keer eens gunstig over wordt geschreven, verbergt hij zijn
vreugde achter galgenhumor; "wanneer ik nu ook nog een recept
krijg", tekent hij in zijn dagboek aan, "om van gunstige kritieken
soep te koken, dan behoef ik niet langer te hongeren."
Met de stukken in de hand te bewijzen is het niet, maar het lijkt
mij wel waarschijnlijk, dat zijn Mades hem zijn oude moed nog
één keer hergeven heeft. Gesterkt door de gedachte, dit dan toch
volbracht te hebben, ja met trots vervuld - dat blijkt duidelijk uit
dagboekbladen van nog jaren later- dit onder deze omstandig-
heden te hebben volbracht, gesteund in één woord door zijn eigen
schepping, herleefde ook zijn politieke ijver, omdat zijn politiek
geloof herleefdè. Spanje was nu het toneel van de strijd voor de .
vrijheid geworden; indien deze nog te herwinnen en de tyrannie
nog te stuiten zou zijn, dan was het vóór Madrid. En dan, - met deze
gedachte is de volgende niet in strijd voor iemand die weet hoe een
ingewikkeld geval de menselijke ziel en in het bizonder de mense-

I
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lijke ziel-in-nood is-zou hij daar niet de fatsoenlijkedood kunnen vin-
den, die het lot hem tot dusver geweigerd had ?Zou het aanbod van dit
offerhem niet vermogen vrij te stellen van nog meer lijden, waarvoor
hij alleen, naar het hem toescheen, tot nu toe in leven gehouden was?
Zo toog hij in '37 naar Spanje, vocht er niet, maar werd er toch -
slechts gewond. De blinde kogel raakte zijn been in plaats van zijn
hart. Hij zou het later met vertwijfeling zichzelf afvragen, toen hij
óók van zijn poging tot zelfmoord genas, of dan altijd weer de dood
langs hem heen moest gaan, zoals voor Verdun, zoals in Lithauen,
zoals twee:-,driemaal in Berlijn, en in Spanje.
In die jaren leert hij ook Sam de Wolffkennen. Wat deze voor hem.
betekend heeft, zegt hij zelf in de opdracht, die aan zijn tweede
boek voorafgaat. Door de Wolff's studie over onze opstand in "De
Nieuwe Tijd" van 1906is hij na zijn Spaans avontuur op het denk-
beeld gekomen, dat beslissende jaar 1566, dat in onze geschied-
schrijving het "wonderjaar" heet, zelfstandig te bestuderen. De
aanleiding, dat hij zich dit onderwerp koos, ligt weI dieper dan
Wolff's voorbeeld. Het ging hier om een strijd voor de vrijheid
die, in het land zelf verslagen, in de verbanning nieuwe kracht
verzamelde en tenslotte overwon. De uitkomst, waartoe hij kwam,
heeft hij in zijn titel: het Hongerjaar, treffend tot uitdrukking ge-
bracht. De tegenstelling tussen "wonder" en "honger" is er een van
twee beschouwingswijzen. Voor een beoordeli~g van dit werk is
deze inleiding erop de plaats niet. WeI daarentegen om met nadruk
te zeggen, dat men naar de mening van schrijver dezes slechts
bewondering kan koesteren voor de eigenschappen van geest en
karakter van iemand die onder zulke omstandigheden, in twee,
drie jaar zo'n werk tot stand brengt. Was Kuttner niet een vreem-
deling, die enkele jaren tevoren van onze taal slechts wist dat zij
bestond, en die van onze geschiedenis nauwelijks iets kon weten,
voor hij er aan begon? Zou men vermoeden dat dit werk geschre-
ven was door iemand die zich voordien zelfs nooit met geschiedenis
had bezig gehouden? En dan kiest hij van onze taal de moeilijkste
vorm, die van de 16de eeuw, en uit onze geschiedenis de ingewikkeld-
ste periode, die uit dezelfde eeuw. Dit werkis een wonder door de
honger gewrocht. Door de honger en zijn oorzaak, die Kuttner
vernederden. Kuttner die niet vernederd wilde worden. Kuttner
die de cultuur wilde redden, nu zij ten onder scheen te gaan, en in
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en met die cultuur zichzelf. Erich Kuttner, die arm en hongerig,
zelf werd wat hij van Marées gezegd had, dat deze was: een stut
en steun voor het wankelend cultuurbesef van onze tijd.
Een bijproduct van zijn grote studie levert 11ij ook nog af - in de
oorlog al; het kabinetstukje over Rederijkersspelen als historische docu-
menten is gedaan met een zorg van argumentatie en documentatie,
alsof de schrijver een hoogleraar van omstreeks 1900 en niet een
vervolgde politicus van veertig jaar later ware geweest. Het is
bovendien van thema en opzet zo goed als nieuw. Ik heb het met
slechts enkele onbelangrijke verbeteringen, in overleg met de re-
dactie, laten drukken met de naam van een van mijn leerlingen als au-
teürinhet Tb'dschrift voorGeschiedenis, 3deaflevering 1942, blz. 185- 198.

Toen dit dozijn bladzijden versG:heenhad Kuttner zijn lijdensweg
al !en einde gelopen. Men zou het zijn testament willen noemen,
als de bewaarde dagboeken - autobiografische schetsen, herinne-
ringen, uittreksels, citaten, anecdoten, verzen, rijmpjes, gedachten 1 -

die naam niet veeleer verdienden. Hie~ toch spreekt 'niet slechts
zijn verstand, maar huilt ook zijn gewonde hart uit, met en voor
zichzelf alleen. Het is hierop, dat onze beschrijving van de staat
van zijn laatste jaren berust, waarin dit beknopt overzicht van zijn
leven en werken zijn natuurlijk einde vindt.
In het derde cahier, dat tot opschrift heeft: "Gedachten I940, na
14 Mei begonnen", is de eerste gedateerde aantekening yán 16
Juni. En daarin staat, in een lange beschouwing over het "toeval",
dat hem tot dusver in het leven gelaten heeft, hoe vaak hij dat ook
"bijna" verloor, een korte opmerking, die bizondere aandacht
verdient: "Toen ik I4 Mei eindelijk en tenslotte in vertwijfelde
stemming zelf poogde te doen wat mijn tegenstanders van links en
rechts zo herhaaldelijk rriislukt was, n.l. mij te doden, toen strandde
dit voornemen niet op het dilettantisme der voorbereiding, maar
op de onvoorziene omstandigheid dat ik in bijna volslagen bewuste-
loosheid (ik herinner er mijzelf niets van) van het bed, waarop ik
de eeuwige rust verwacht had, opstond en de deur van de met gas
gevulde keuken opende" ...
1 Er bevonden zich in zijn nalatenschap tien cahiers, één daarvan bevat een roman-
fragment, twee dragen de datum '938, de zeven overige zijn een ongeregeld bijgehouden
dagboek, dat op '4 Mei '940 begint en waarvan de laatst-gedateerde notitie van 3'
:Maart '942 is. Alles in het Duits.
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Ook deze keer zou dus de laatste nog niet zijn. Het zonderlinge
contrast dat er in onze beschaving bestaat tussen massale mensen-
vernietiging enerzijds en anderzijds de uiterste zorg voor het leven
van het individu, maakte ook nu dat Kuttner, wekenlang verpleegd
en vertroeteld, genas.
Is het wonder dat de schaduw van deze zelfmoord en meer misschien
nog van deze genezing over de rest van zijn leven bleef liggen?
Hij heeft een vreemde vriend gekregen in die laatste twee jaar, die
zwijgend naast hem wandelt ...
Is het daarom, dat één bemoeii?g, die men misschien als de voor-
naamste verwacht zou hebben in het dagboek van een politicus,
die met de politiek, geheel ontbreekt? Wie de bezetting heeft mee-
gemaakt zal dat intussen niet verwonderen: men kon dergelijke
schrifturen zo zorgvuldig opbergen als men wil de, de zekerheid,
dat zij de"vijand niet te eniger tijd in handen zouden vallen, be-
stond niettemin nooit en niemand die nog nor1haal reageerde, had
neiging, zichzelf en zijn vrienden op die manier aan te geven. Maar
een afdoende verklaring geeft dat in dit geval toch niet: ook in de
schriften vóór' 40 immers ontbreekt dit thema. De ware verklaring
kan geen andere zijn, dan dat toenemende teleurstelling in zijn partij,
zijn ware belangstelling in de politiek gedood had, terwijl hij zijn
heil evenmin bij een andere kon vinden, en de"doodsgedachte, die
hem sinds' 40 bezighield, kan deze onverschilligheid voor het bij
uitstek aards bedrijf der staatskunst slechts versterkt hebben. Wat
er uit mededelingen op te maken valt van diegenen die dezejaren
het meest met hem omgingen, is'dat hij dichter bij de commu-
nisten kwam dan ooit vroeger, zonder toch ooit communist te wor-
den. Dit is in overeenstemming met mijn eigen herinnering aan
een gesprek met hem eind' 41 gevoerd, waarin hij zei, het toch
voor geen toeval te houden, dat men in de Sowjet-unie naam en
vorm van het sowjetstelsel had behouden, dat dit wel met de be-
doeling gebeurd moest zijn om die vorm te eniger tijd weer met de
oorspronkelijk bedoelde democratische inhoud te vullen. Een
ontwikkeling der dictatuur in tegenovergestelde richting was zijn
laatste politieke hoop, maar men kreeg de indruk dat deze meer
wezenlijk dan levendig voor hem was.
Het overheersende thema in dit schimmenrijk daarentegen is
ethisch, de beheersende stemming pessimistisch. Het een noch het
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ander verbaast; maar het eerste alleen niet wie hem al kennen.
Want wie weet, dat zijn eerste geschrift, uit 1912, Klassenjustiz
was geheten en daarin misstanden in de Duitse rechtsplèging wor~
den gehekeld, wie weet dat hij in I92 I Warum versagt die Justiz? en in
het slotwoord daarvan schreef: "Wee het volk waarin de schreeuw
naar gerechtigheid onverhoord verklinkt en driemaal wee de demo-
cratie die geen bizonder fijne oren heeft voor de klacht van het
onderdrukte recht, zij is moreel verloren, wanneer op het eigen ge-
bied van het recht blijvend onrecht geschiedt" - wie dit weet, ver-
wondert zich niet, dat in Kuttner de "schreeuw naar gerechtig-
heid" ook in zijn laatste jaren niet verstomd is, omdat zij de uit-
drukking is van zijn diepste wezen. Terwille van haar had hij zijn

, studie in de steek gelaten, zich van zijn ouders vervreemd, de soci-
ale democratie beleden, terwille van haar had hij gestreden en ge-
leden en leed hij nu meer dan ooit. Maar ethiek eist nu zijn meeste
aandacht ook nog in een andere, diepere zin: het is alsof hij heel
onderin de schuld van zijn vervolging niet bij zijn vijanden maar
bij zichzelf zoekt. Zeker, hij klaagt in die bladzijden over koU en
honger, over armoe en gebrek aan werkgelegenheid, doch feller en
dieper is de klacht, dat hij gefaald heeft, maar waarin en waardoor?
Hij zucht over zijn tekort aan mogelijkheden, maar hij doet het
in deze vorm, dat hij zich afvraagt: hoe ver mag iemand, die
geestelijk werkzaam wil blijven, omdat hij anders ten onder gaat,
gaan in de eisen die hij terwille daarvan aan zijn omgeving moet
stellen? Is het stellen dier eisen egoïsme en zo ja, is het geoorloofd
egoïsme of is het eigenlijk altruïsme, hoezeer daniindirect. En elders
is deze zedelijke dwanggedachte tot zijn allereenvoudigste vorm
teruggebracht, waar hij, de geregelde teruggang van zijn lichaams-
gewicht noterend, juicht omdat hij er het bewijs in ziet dat hij ~an
het gemeenschappelijk rantsoen minder dan zijn deel heeft genomen.
En niet op dat punt alleen blijft hij zich de hoogste eisen stellen. Bij
een terugblik op zijn werk is hij vol zelfkritiek: "Hoe kinderlijk
begon ik eerst mijn Marées, hoe houterig ziet de eerste tekst van
mijn Hongerjaar er uit." Vol zelfkritiek, maar ook vol trots als hij
vlak daarop schrijft: "Ik voel het: er wordt in mij wat vermoord,
mijn ongeboren schepping wordt verstikt. Verwijt mij niets! Ik
daag iedereen, letterlijk iedereen uit, onder soortgelijke omstandig-
heden geestelijke waarden voort te brengen, die met de mijne uit
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de jaren 1933-'40 te vergelijken zijn. Pas dan zal blijken, dat ik
dit in de grond slechts vermocht, omdat ik de geestelijke verfijning
van dat zuivere literaten dom mis, dat onder dergelijke druk on-
feilbaar zou zijn verbrijzeld, zie Roth, Toller, Tucholsky." Zelf-
kritiek, trots en moed ook: "In magnis voluisse sat est" - dat mogen
hoogstens anderen van iemand zeggen. Voor onszelf wordt die
spreuk al gauw tot een zacht hoofdkussen, waarop de wil zich te
slapen legt. Hij heeft gelijk, wanneer hij zegt van zichzelf geen
hoge dunk te hebben, maar wel van bepaalde doeleinden, die hij
zich gesteld heeft. "Het inzicht", gaat hij voort, "dat het bereiken
daarvan mijn geest ontzegd moest blijven, doet mijn achting er-
voor stijgen." En als eerste noemt/hij: "zijn ethische persoon uit
zichzelf te ontwikkelen" en als tweede: "de gehele morele mens
met de geest van een taak, een zaak te doordrenken" en pas in de
derde plaats: "iets positief waardevols te volbrengen".
Onmiskenbare uitingen van een ondoofbare wilsvlam, alleen telkens
weer verduisterd door een in zijn toestand maar al te begrijpelijke
moedeloosheid en wilszwakte, die hij in een pessimistische wereld-
en levensbeschouwing rationaliseert. Het is ondoenlijk alle pes-
simistische uitlatingen uit deze schoolschriften op te sommen: zij
ontbreken op geen bladzij. Eén stuk heet "Brevier van het pessi-
misme", maar zinnen uit een verhandeling die deze naam zou kun-
nen dragen, staan overal verspreid. Na zesenveertig jaar Duitsland,
negen jaar Holland en Spanje, na twee wereldoorlogen, ettelijke
.revoluties en contra-revoluties voelt hij zich tot misselijk wordens toe
zat van Europa. Hij weet, schrijft hij in zijn negende cahier, dat hij
zelf "zwanenzang" gedoopt heeft, dat hij op de uitroeiingslijst
staat en "ik kan niet eens wensen ervan geschrapt te worden". Hij
probeert zich' dan ook voortdurend vertrouwd te maken met de
gedachte aan de dood en verwijt zich. dat hem dat toch nooit
helemaal gelukt. "Wat ik het meest gemist heb in mijn leven",
schrijft hij na een griep, "is misschien wel de ziekte, die de mens aan
de dood laat wennen." Hij probeert het genoeg, schrijft zelfs met gal-
genhumoreen "model voor een afscheidsbrief van een zelfmoorde-
naar" - "eventueel voor eigen gebruik": "het gaat ook zonder mij"
luidt het slot, en hij begint: "Hiermee zeg ik onherroepelijk mijn
lidmaatschap op van de club :Mensheidgenaamd, waartoe behoord
te hebben, ik noch als een eer noch als een genoegen beschouw."
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Hij klaagt herhaaldelijk de 'domheid der mensen aan en aarzelt
in zijn reactie daarop tussen haat, verachting en meelij, "Hoe lang
kan dat nog duren, vroeg mij onder tranen een moeder, die elke
nacht siddert voor het leven van haar kind." - "Ik antwoordde:
in het donker van mijn hermetisch verduisterde slaapkamer hoor
ik af en toe de stem van een onder puin verstikkend wezen met een
ontzettend geluid om hulp huilen. Het zal zolang duren, tot allen
die stem hebben gehoord." Maar dan is het weer een grenzenloze
verachting voor de zwakte van de mensen van goeden wille in deze
wereld, die hem tot in hun eenvoud ontstellende waarheden leidt ...
"maar slechts op aarde te zijn, om te moeten beleven, hoe het kwade
grenzenloos en het gemene onweerstaanbaar is? 'Waarom?" Hij
zelf geeft elders het antwoord: "Aangezien de goede op recht,
moraal, fatsoen enz. moet letten, is hij steeds in het nadeel tegen-
over de boze, die, van zulke remmen vrij, slechts op zijn nut be-
dacht is." En dan geeft hij daarvan een reeks bijtende voorbeelden:
"zich alleen te weer willen .stellen, wanneer men zelf wordt aan-
gevallen. Zonder twijfel een edel beginsel, dat de wolf veroorlooft
elk schaap van de kudde afzonderlijk aan te vallen." "De vervolgde
misdadiger vluchtte in een kerk. Op die plaats kon men hem niets
doen, dus liet men hem ontsnappen." "De preventieve oorlog is
altijd te veroordelen. Men moet netjes afwachten tot de ander
sterker is en dan zelf begint." Zijn mensenverachting brengt hem
tot Swift en hij geeft het tegelijk meest juiste en pijnlijkste commen-
taar op diens "Gulliver": "Op het groots monument der mensen-
verachting heeft de mensheid geantwoord met het in een sprookje
voor kinderen te veranderen. En die gruwelijke grap is haar niet
eens bewust geworden."
Soms ook is het haat, maar die richt zich zelden tegen mensen,
tenzij dan als dragers van gehate gedachten. "Lees Tacitus maar:
wie bij hem over de aanpassing der republikeinse 'senatoren
aan de caesaristische tyrannis leest, verwondert zich over niets
meer." Zijn felste haat geldt het fanatisme. "Ik heb nog geen
fanaticus ontmoet, van welke richting ook, die niet afstotend op
mij gewerkt heeft. Ik word aanstonds misselijk van de haat-uit-
straling van zo'n wezen, dat uit bekrompenheid grootheidswaanzin
gekregen heeft." Eén keer is het haat-zonder-meer, die losbarst
in dit diepe woord: "De haat, de haat, de haat, als men dat duizend-
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maal achter elkaar schrijft, komt er geen gedachte, maar wel een
zin uit te voorschijn." Is het niet de "zin", die hij elders weergeeft
in dit epigram?: "De wereldgeschiedenis: eenheid van bedrog,
misdaad, gemeenheid." En het bitterst van allen misschien:
"Waarom hebt gij Abel gedood? vroeg God aan Kain - omdat
hij het anders mij zou hebben gedaan, was Kains antwoord-
Hoe weet ge dat? - Wel hij was toch mijn broeder!"
Haat, verachting, meelij - zij brengen hem tot de lectuur van Swift,
Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard en Dostojewskij, klassieken
waaraan hij in zijn bezig politieke leven nooit eerder toegekomen
was. Schopenhauer kan hij verbeteren: er zijn, zegt hij, meer argu-
menten voor het pessimisme aan te voeren dan deze filosoof heeft
gedaan. Hoe kon hij het ook in zijn diepste diepte peilen in die ge-
moedelijke welwillende negentiende eeuw. Bij Nietzsche is hij
vooral gevoelig voor wat bij deze wijsgeer wijst of te wijzen schijnt
op wat wij nu beleven: "Ja, daar zit er een in de hoek van zijn sofa,
leest zijn Nietzsche "Wille zur Macht", gniffelt "uitstekend" en
"die geeft ze er goed van langs". Plotseling wordt het gordijn op
zij geschoven: gebombardeerde steden, millioenen doden, canapé
plus Nietzsche-vereerder onder puin en rook begraven. Amen.
Sela." Bij Dostojewskij stuit hij op het woord, dat het atheïsme
de laatste trede naar het geloof is en hij meent, zegt hij, dat hij het
nu begrijpt: "het moet wel betekenen dat niemand zó dicht bij
het echte geloofis als de radicale godloochenaar." In God heeft hij
nooit geloofd, maar religieus ja, dat is hij onbewust eigenlijk altijd
geweest. "De hang naar een diep-innerlijke vroomheid", zo luidt
het in een korte levensschets, op 12 Januari 1942 opgetekend, "die
van jongsaf aan in mij steekt, neemt met de jaren toe. Hij heeft
alleen geen object. Een ietsje minder denkkracht - en ik zou daar
wezen waar de meeste anderen zijn."
En met zulke gedachten ging hij dan wel, in zijn versleten jas,
bang om gezien te worden, soms bij zijn schaarse vriend~n op be-
zoek, aan al hun deuren bescheiden kloppend, zacht van zijn nieuw
gewonnen bittere wijsheid getuigend, maar in gezelschap altijd
haar kruidend met zijn oude humor. ",Leefgevaarlijk' - heeft men
ons toegeroepen. Ja, wij weerloze slachtoffers, wij leven gevaarlijk.
Maar die het ons aandoen?" Of schertsend, als hij van het wei-
nige dat hij nog heeft een vriend schenkt die nog minder heeft:
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"Men offert al wat offerbaar, het eind van 't offer is de baar."
En eens, thuiskomend van zo'n bezoek, schreefhij in zijn schrift: "Zo
spreekt een innerlijk inzicht. Ik moet leven om nog veel meer te
lijden. Totdat ik in staat ben het lijden op te nemen als dat wat het
is: als loutering van een bestaan, dat over de vuilnisbelt der wereld
ging en steeds nog heimelijk. op parels hoopt, die in het vuil te

.t vinden zouden zijn. Totdat ik deemoedig en bescheiden mijn lijden
als' rechtvaardig aanvaarden en mij aan geen bedriegelijke hoop
meer vastklampen zal. Totdat ik in staat ben, het martelaarschap
gewillig op mij te nemen ... "
Niet lang daarna kwam het. Zijn hulpvaardigheid heeft hem ver-
raden. Door het verhoor van een lotgenoot, die men vroeg, waarvan
hij leefde, kwam het aan de dag, dat niemand minder dan de ge-
hate Kuttner de organisatie leidde, die hem steutJide.Dat was April
,42. Hij werd gevangen en via Weteringschans en Amersfoort naar
Mauthausen gebracht. Uit een bevelschrift van de "Sicherheits-
polizei" aan de "Zentralstelle für jüdische Auswanderung" van
14 Oct., waarin gelast wordt, zijn familieleden te arresteren, voor-
zover ook deze volle joden zijn, blijkt dat hij de 6de van die maand
"auf der Flucht erschossen" is1)••• Ofzijn beulen begrepen hebben
dat zij zijn geheimste wens in vervulling hebben doen gaan?-
Ik blader zijn dagboek nog eens door,en in zijn latijnse handschrift
dat nog steeds de sporen verraadt van het Duitse, dat hij een halve
eeuw geleden als kind leerde, lees ik het volgende: "De geschied-
schrijver van het jaar 2000 - wat voor gezicht zal die opzetten als
hij aan onze tijd toekomt? Van ontzetting, van afschuw, van het
diepste medelijden - of van een versteend onvermogen om te be-
grijpen, wat zich daar heeft afgespeeld? Misschien zal hij zó be-
ginnen: Ik sta nu voor een soortgelijke taak als een psycholoog of
romanschrijver, wanneer hij de toestand van een mens schilderen
wil, die, tot nu toe een tamelijk tevreden huisvader, door het een
of ander ongeval plotseling zijn verstand verliest, vrouwen kinderen
met een bijl vermoordt, het huis met de lijken in brand steekt en
zelf naakt in een ijzige winternacht de straat ophOlt'"
Mei 1887-Mei 1942. Misschien heeft Erich Kuttner, de veelzijdig
begaafde, door zijn lijden gelouterd, zijn tijd begrepen .

. I) Facsimile bij H. Wielek, De oorlog die Hitier won, 1947 blz. 333.
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BALLADE VAN DIE BLOEDDORSTIGE JAGTER

Die geelkapél 1 se kronkels l~
drie sirkels om die maan;

• met watter woede sal die wind
teen middernag sy tentseil slaan?

Uit elke kloof en krans
hoor hy die klipdas skree,
die ou wildwrede roep
. van langverstarde wee.

Oor kimme van' die Ooste ruk
die werwelwind sy mane los;
uit watter rib bes 2 van die nag
kruip wonde teen die swarthaakbos? 3

Koor van
Verminkte
Diere:

Jagter:

Koor:

Jagter:

"Ons was die hoefslag teen die grond,
die vlerkslag teen die lug;
maar ál wat lenig was het jy
in kronkels van die pyn ontwrig."

"Hy wat in weerlig loop het my
uit dreuning van Sy stem geblaas;
my mag gegec oor al wat h£er
in vleie 4 en die vlaktes graas."

"Ons kyk uit oë 5 soos jy kyk
. en asem uit dieselfde' long,
en deel die dydrif en die dors,
die angs waarmee die moeders jong.".

"Die soetvlees en die sagtevlees
van al wat op die aarde loop
en in' die seë swem, sal ek
na wellus in my hutte hoop."
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Kraai: "Wee as die skubbe van die haat
die weekvlies om die hart verdring;
laat elkeen wat hier donker lê 6

die sleepsel van sy lyding 7 bring."

•

Wilde-
Kanarie:

Valk:

Elandbul:

Olifant-
trop:

Duif:

.Koor:

Kraai:

"Ek kelk die sonlig in my keel
en rym die rondebessie ryp;
met kinderhand het hy, het hy
die ftuite uit ons bors gegryp."

"Die speerpunt van die wind was ek,
geel ster wat in die daglig skiet;
sy nyd het my getref, en so
laat bondel in die riet."

"My skouer en my skof rond bà
die trots van elke horingdier,
maar wie sal nou die kleiner trap 8

al windop na die kuile stuur?"

"Ons wat die sterkstes is gaan stil
verby die koedoe en die kelkiewyn 9:
maar dreun die oerwoud oop, en stort
die stamme in ons pyn."

"Hy het my swaar van Hom laat gaan
omdat my oë van Hom was;
maar watter boodskap spartel ek
hier áfkop 10 aan die gras?"

"Om wie se honger sterwe ons
vir watter welp of swanger maat?
Dit is die tyding, dit die klag
dat hy ons wond, en só verlaat."

"Een het ons aan die lig gegee
en aan die duisternis beloof,
maar elke klou wat slaan, mget snel
met die genade kloof."
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Kraai:
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"Moet snel met die genade kloof,
die sening 11 met die been verbreek;
maar hy het hom in marteldood
en massamoord op ons gewreek."

"jy skuil jou in die steiler trots
van die wat weet en minder weet;
jy swyg, maar sal getuies hodr
van die wat in die nanag vreet."

Luiperd:

Krokodil:

Luislang 12:

Rooi-
meerkat:

Kraai:

Hiëna:

"Ek is die drinker van die bloed,
die ding wat donker loop,
maar ruk alleen vir eie dors
die polsing van die slagaar oop."

"Die stilte van die kuil is ek,
die stootgolf van die vloed,
maar weinig water weet hoe rOOI
die borrel van die bloed."

"Ek span die sirkel-van die son
en anker mé't die halwemaan;
ek gryp, maar lê in vrede tot
die harslag 13 en die huid vergaan."

"Ek, die geringste van die kring
wat sonder ritsel gaan,
het nooit met ronde buik die tand
in tortelbors geslaan. "

"Die vleiwind en die vlaktewind
styg met die asem van die dood;
waar skuil die asers van die blou,
die asers. van die rondepoot ?"

"Ek grinnik teen die moregrou
en gryp wat ander laat;
uit gaping van sy gorrel14 knal
die gekkelag van haat."
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Aasvoël:

Kraai:

Koor:

Lewende
Duikerlam:

Kraai:

Koor:

Kraai:

Koor:

"Ek wentel met planeet en ster
en stort met elke dood,
maar stort die droë tak verby
en lê, gekruisig in sy lood."

"Hy wat sy horing bo die kimme stoot,
Sy vleuels met die wolke sprei
en in die donder hoef, het ons geleer
om in die vlakte rein te bly."

"Om in die vlakte rein te bly
en helder teen die hang 15 te leef;
maar wie sal hierdie graskol krop 16

waarom die trae brommer beef?"

"Reeds spalk my lippe van die dors
maar äs ek aan my moeder stoot,
dan breek daar bitter teen my tong
die donker druppels van die dood."

"Met hierdie snawel het ek self
Elia in die grot gevoed;
vereffen jy jou skuld, 0 mens!
met moordslag en, met lammerbloed ?"

"Met moordslag en met lammerbloed,
ons hyg verskeurde longe uit
en roggel, roggel van die dors
hier teen die silwer stroomgeluid."

"Toe ons op Grootbevel van Hom
in pare by die ark indraai,
was dit Sy wil dat hierdie mens
ons kwistig teen die grond sou maai?"

"Was dit Sy wil, was dit Sy wens?
ons daag jou wat die heerser was;
die peulboom 17 sidder in sy stam
en bitter buig die gras."

\
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Maanhaarleeu: "Ek is die tand wat skeur."
Mamba 18: "En ek, die tand wat dood."
Saam: "Laat ons die klopping van sy hart

aan hierdie sterre bloot."

Kraai:

Jagter:

Koor:

Kraai:

"j y het die sening van die wet
tot staalklau in jou hand verdraai;
maar wee wanneer die dooie drif
hom snouend -uit sy kronkels swaai."

I

"Ba d~e trompette van die wind
hoor ek die vlakte kreun,
en teen myskene skuim en styg
dît wat nie uit die wolke reën."

"Dit wat nie uit die wolke reën
maar van jou hande drup,
wat jy gebreek het uit ons bars
gestort het oor ons lip."

"jy staan gehoring 19 in die haat,
omvleuel van die dood;
stort neer op hom! stort neer! en lê
die halsbeen en die heupbeen bloot ... "

Die buffelharing ba die ster
breek teen die Weste bloed,
die buffels van die vlakte bulk
en snuif die sand met klammer snoet.

Om rondebeen en ribbebeen
lê kronkels van die mamba swart;
klou aan die skedel kras die kraai:
Hoof vir 'n hoof! Hart vir 'n hart!

I. geelkapel/giftige gele slang, (verwant aan Cobra di CapeIlo) ; 2. ribbes/ribben; 3. swart-
haakbos/zwartstammige mimosa met haakdorens ; 4. vleiejkleiachtige, moerassige laagte
(kom); 5. oë/ogen; 6.lêjligt; 7.lyding/lijden; 8. trop/kudde; 9. kelkiewyn/kwartel uit
de vlakte; 10. afkop/ onthalsd; I I. sening/pees; 12. luislang/python, boakonstriktor;
13. Harslag/hart, lever en longen; 14. gorrel/gorgel; 15. hang/helling; 16. graskol krop/
graspollen afvreten; 17. peul boom/boom met peulvruchten; 18. Mamba/giftige boom-
slang; 19. gehoring/ gehorend, gehard.
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STORM

We zijn nu aan de granaten gewend en luisteren er naar of het
vogels zijn, die traag over ons heen zwieren. Vlak boven de stelling
tjilpen ze even, een doordringend gepiep als van meeuwen boven
branding; dan is het een ogenblik rustig, totdat het knallend,
scheurend lawaai komt met zijn weerkaatsing_ in het bos. Maar
het lijkt of de explosie er niet meer bij hoort, bij het fluiten.
Met z'n drieën luisteren we; Drevel en Terlinde zijn gaan zitten,
ik sta en tuur over de rand van de loopgraaf het bos in. De sterren
zijn verdwenen. Het licht is nu dat van de nieuwe dag, nog grijs
en onwaarschijnlijk, zodat slechts de bomen heel nabij groen lijken.
De andere zijn silhouetten met hun lichte, zacht op de wind be-
wogen voorjaarslover. Drevel heeft een noodrantsoen uit zijn
broodzak gehaald. Met behulp van zijn bajonet opent hij het blik
en na veel gewriemel houdt hij een glibberige cylinder gehakt in
zijn hand.
"Sergeant, geef me je mes 'es."
Ik reik het hem over, hij snijdt het rantsoen in drieën en zwijgend
kauwen we. Het is het eerste stukje voedsel dat we sedert de vorige
avond proeven, maar we eten niet gulzig. Terlinde althans kauwt
na vijf minuten nog.
"Kunnen we al roken?" vraagt Drevel.'
"Laten we nog een half uur wachten," stel ik voor. Een gloeiende
sigaret zou nog afsteken tegen de achtergrond van grijs en zwart.
"Over een half uur zijn ze er beslist al." ./
"Wat een rotidee eigenlijk, hè!"
We zwijgen alle drie. Als ik mijn kraag opzet, om me te beschutten
tegen de prikkelende kilte van de Mei-ochtend, zie ik. dat Frits
Terlinde het me nadoet. Hij kauwt nog even, slikt dan hoorbaar
de resten gehakt naar binnen en zegt: '
"Vuile zwijnepan." ,
"Je bent gek. Dat gehakt is best."
"Ik bedoel zo'n stormloop. Denk je dat 'es even in. De bajonet
vooruit en dan maar wachten tot ze over de rand springen. God-
verdomme, wat een vuiligheid! 'k Weet nog niet wat 'k het ergst
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zou vinden - een bajonet in m'n eigen darmen te voelen rond-
draaien of zelf... "
"Hou je bek. Je staat er nou eenmaal voor." .
We staan er voor. De kapitein heéft ons drieën naar deze hoek van
de stelling gezonden om het voorterrein in het oog te houden. Nu
het licht begint door te sijpelen, nu het nog maar drie kwartier
zal duren eer de zon opkomt, kan er ieder ogenblik iets gebeuren.
Een uur geleden is gemeld dat de vijand, enkele bataljons, zich op
punt P 19 had samengetr.okken en zich vermoedelijk gereedmaakte,
de weg in onze richting op te marcheren. De vijf kilometer van daar
naar hier in aanmerking genomen kan hij er dus al haast zijn.
Ofschoon het verzamelen altijd wel enige tijd vergt, zelfs in de
vuurlinie. Ik denk in scherpe beelden; mijn gedachten klampen
zich vast aan een strak ordelijke troep soldaten, de groene helmen
laag over de oren gesloten, zingend - ja, nacht of geen nacht, voor-
hoedegevechten of geen voorhoedegevechten, ze zingen. En mar-
cheren. Verder komen mijn gedachten niet. Ze zijn laf genoeg om
een streep te trekken onder dat zingen en dat zware, onafwendbare
marcheren. Als ik verder tracht te gaan en me de stormloop, de
wilde tuimeling van die troep tot de tanden gewapende kerels in
onze stelling, voor ogen poog te halen, denk ik alleen in woorden.
Ze vormen een verward, woelig en bang verhaal, maar zijn nergens
de tolk, nergens de afspiegeling van.
De ordonnans van de compagniescommandant staat voor ons,
geluidloos opgedoken uit de schemer.
"Of u maar een van die twee mannen terug wil sturen naar de
sectie. Order van de C.C."
"Goed Huiskes. Hindert niet wie ? .. Drevel, ga jij je dan melden
bij adjudant Brögel." .
Waarom stuur ik hèm weg? Als er iets gaat gebeuren is Drevel van
oneindig meer waarde dan Terlinde. Maar daar gaat het niet om.
,,'t Is bijna zover. Ze zijn al halfweg gemeld," zegt de ordonnans.
Dan slentert het tweetal weg tussen de houten wanden.
Frits kijkt hen na. Zijn ogen staan hol na de nacht zonder slaap
en hij is zichtbaar magerder geworden. Zoals hij daar zit, vervaagd
door het nog te zwakke licht, een tikje ongelooflijk starend, lijkt
hij sprekend op zijn zuster. Ik vraag me af of ik hem daarom hier
heb gehouden, maar kan er geen antwoord op vinden.
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"Hoe is het met Emmy?" vraag ik. "Heb je de laatste weken nog
bericht van haar gehad?" Frits is een week voor de oorlog uit het
dépöt overgeplaatst naar de compagnie. Veel heb ik dus nog n~et
met hem gesproken, temeer daar hij tot gisteren bij een andere
sectie is geweest.
"Veertien dagen geleden zowat. Vaak schrijft ze niet meer, nu
ze verloofd is."
"Verloofd? ... Dat wist ik niet."
Ik zeg het nuchter, zonder een zweem van sentimentaliteit. Een
week geleden zou mijn hart misschien stil hebben gestaan bij het
horen van dat nieuws.
"Lieve meid, die Emmy. Moest alleen wat sterker zijn."
"Och, dat ging wel de laatste tijd. Vooral toen ze het eindelijk
gevonden had en ze wat rustiger werd."
Emmy is rustiger geworden. Dat steekt me even, ergens in de maag-
streek. Gekwetste ijdelheid misschien. Waarom zou ik hier nog
ijdel zijn? Emmy is ver weg; ze zal het altijd blijven, wat er ook
gebeurt.
"Dat zal wel. .." Ik zwaai mijn pols tot vlak bij mijn ogen en kijk
hoe laat het is. De mortierprojectielen £I.uitennog altijd even een-
tonig en de explosies volgen elkaar op met de regelmaat van een
traag heiblok.
"We zijn gek," zegt Frits plotseling. "We zijn allemaal gek." Hij
is opgestaan, grijpt zijn geweer en laat de kolfplaat met een plof in
het zand neer. "Thuis slapen ze niet, hangen ze huilend aan de
radio en wij hier wachten tot ze ons komen afslachten ... Als we
gisteren waren teruggetrokken op de waterlinie, dan was de mof
hier misschien een uur vlugger dóór geweest, maar dan hadden we
'm ginds een paar dagen kunnen tegenhouden. Dit hier wordt een
moordpartij ... "
"Laten we 't r~stig afwachten. Misschien valt het mee."
"Ja, jij hebt makkelijk praten. Jij hebt geen zenuwen."
Ik laat hem in die waan. Merkwaardig, zo aangenaam als het is,
iemand bij je te hebben die denkt dat je niet bang bent. Waarom
zou ik proberen hem uit te leggen dat mijn gedachten dienst-
weigeren, niet verder willen dan het beeld van zingende, mar-
cherende soldaten, tot dat vertrouwde, bijna huiselijke tafereeltje?
In waarheid ben ik onrustiger dan toen Drevel er nog was. Het
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marcheren krijgt een klank, een noodlottig rhythmische klank.
Tussen het gedreun van de voetstappen dringt zich een ratelend,
piepend geluid. Een kanon, .dat zij meetrekken? Gekheid, een
leger is geen prentenboek.
Frits heeft me bij de mouw gegrepen. "Jasper, we zijn gek. Alle-
maal een grote bek, een week geleden nog - ja, jullie sergeants ook,
net zo goed. En nu? Een en al stompzinnige gedweeheid. Heb je
gisteren Keizer gezien? Stel je voor - poetste z'n geweer op, toen
de scherven om z'n oren vlogen. Om te laten zien dat hij niet bang
was, als ze hem te pakken kregen, zei hij. Een week geleden galmde
hij op de kamer nog over de voorbeeldige kameraadschap in het
Duitse leger. Keizer, bah!"
"Och man, wat doet dat er allemaal toe, nu?"
Wild kijkt hij me aan. Beroerd gezicht, die blauwe kringen onder
zijn ogen. "Nu? Juist alles! Nu komt het er op aan. Maar we zijn
allemaal bedwelmd. Niemand ziet in dat we 't geen kwartier
houden. En stuk voor stuk willen ze nog even laten zien dat ze niet
bang zijn. Waarom? Voor het vaderland? Wat heeft het vaderland
aan onze lichamen, als de darmen er uit hangen ... terwille van een
kwartier verdediging? Ik verdom het ... Ik ga naar de kapitein."
"Frits, je bent gek. Stapelgek. En je maakt jezelf maar van streek,
misschien nodeloos."
"Ik ben niet gek. Ik ben de enige die z'n hersens nog een beetje
..laat werken. En ik verdom het. Als ze komen zwaai ik met een witte
zakdoek."
"Zal je wel uit je hoofd laten."
Zonder permissie te hebben gevraagd steekt hij een sigaret op.
Het kan geen kwaad meer: het grijs van de lucht wordt opgekleurd
door het begin van een oranje gloed, een zachte weerschijn, alsof
ginds aan de horizon een vuur brandt dat tegen de hemel weer-
kaatst wordt. Ook ik steek een sigaret op, zuig behaaglijk de rook
in en staar naar de toppen der bomen. Een druppel dauw laat los
van een blad en spettert op mijn ooglid uiteen. De schrik veroor-
zaakt me pijn in de lendenen. Bah, de zenuwen hebben me te
pakken. Bijna op hetzelfde ogenblik wordt in de verte een trommel-
vuur geopend en ik voel dat mijn knieën even trillen. Frits mag het
niet zien.
F ... fft! ... Pang!



454 STORM

"Dekken!" roep ik. Onnodig. Fiits staat al diep gebukt tegen de
wand. Het geluid was bekend genoeg. Een kogel is in een boom-
stam achter ons gedrongen. Een eerste, maar afdoende waarschu-
wing. De vijand is tot op een paar honderd meter genaderd.
Huiskes komt gebukt aansluipen. Hij brengt ons het bevel over,
ons weer bij de sectie te voegen. Het heeft geen zin dat wij in deze
uithoek blijven. De machine werkt goed. Het Duitse granaatvuur
zwijgt, nu de Duitse troepen op schootsafstand gekomen zijn.
Daarentegen knallen mitrailleurs. Het is niet vast t~ stellen of ze
op ons gericht zijn, of dat nog slechts verdwaalde kogels hier
terecht komen. Waarschijnlijk is dit laatste het geval. Nu en dan
doet een serie kogels het zand voor ons in strepen opstuiven en
enkele malen horen we weer de korte, felle tik tegen een boom.
Ook uit de eigen stelling klinkt soms een schot, maar dat kan niet
anders zijn dan eendemonstratie van zenuwachtigheid. Op geen enkel
punt kan iets te zien zijn van de oprukkende bataljons, dank zij de
bomen, waar de schemer nog altijd als een gordijn tussen hangt.
'Ne volgen de ordonnans. Hij loopt een meter of tien voor ons uit.
Als een bocht hem aan ons gog onttrekt, grijpt Frits me bij mijn
schouder en fluistert: "Ik verdom het. -Aan die zwijnepan doe ik
niet mee." Zijn .stem is volkomen anders en zijn ogen staan hol en
groot in dat witte gezicht. De ogen van Emmy, maar zonder die
zacht spottende trek in de hoeken.
"Gebruik je hersens, man." We lopen door. Een schorre lach is het
enige antwoord. Ik kijk om, maar zie geen spoor van een lach op
zijn gezicht.
Onze sectie houdt de middelste sector van de stelling bezet. Tachtig
meter voor ons ligt de weg, die we hier tussen het gebladerte door
vaag kunnen onderscheiden. De kapitein houdt er geen ogenblik
zijn ogen van afgewend en adjudant Brögel staat, turend door ~ijn
veldkijker, naast hem. Geen van beiden bukken ze zich voor de
overfluitende kogels. Dat geeft een merkbaar gevoel van rust aan
de mannen, waarvan de ene helft eveneens naar de weg staart, de
andere naar de twee zwijgende commandanten. Keizer zit een
trommel van een lichte mitrailleur te vullen. Er is niets te zien op
de weg, maar wij voelen dat er een halve cirkel van vuur om ons
wordt getrokken, ondanks de lange pauzes tussen de vuurstoten.
De kapitein keert zich om. "Ah - Van Wou en Terlinde. Mooi. We



STORM 455
kunnen jullie hier best gebruiken. Geen bijzonderheden zeker, wel?"
Ik meld dat er niets is gebeurd in onze hoek. Dan richt de kapitein
zich tot Frits.
"Voor jou heb ik een mooi baantje, Terlinde. Kruip jij e~ns naar
de weg toe - kruipen, versta je me? - en kijk of er al iets te zien is
in de verte. Waarschijnlijk zullen ze wel niet op een rijtje over de
weg lopen, maar we kunnen beter op alles voorbereid zijn."
Ik kijk om naar Frits. Hij ziet asgrauw. Hij wil iets zeggen, ik voel
het, ofschoon hij zijn mond niet opent. Maar hij zwijgt en tikt
even tegen zijn helm. Met een schouder onder zijn achterste help ik
hem, de loopgraaf uit te komen. "Houje gedekt,jê>.Kleine spronge-
tjes van boom tot boom."
Langzaam kruipt hij voorwaarts. Achter een boom richt hij zich op.
Even berekent hij een afstand, schiet dan als een haas in de richting
van een volgende boom. F... fft!
We bukken ons. F ... fft! Nog een kogel. Op hetzelfde moment een
kreet. God nog an toe! Dat is Frits. Ik schuif mijn helm tot vlak
boven de ogen en gluur over de rand. Daar ligt hij. Een seconde
staat mijn hart stil. Dan zie ik hem bewegen. Goddank. Hij komt
terug, op handen en voeten, met haastigè kruipbewegingen. Weer
fluit een serie kogels. De tik tegen de boom is feller dan de vorige.
Ze naderen.
Een minuut daarna laat Frits zich in de stelling neer, twintig meter
van onze standplaats. Hinkend en met een pijnlijk gezicht komt
hij op ons af. De adjudant grijpt hem beet. "Wat is er? Benje inje
poot getroffen?"
"Nee ... m'n voet verstuikt!"
"Godverdomme," mompelt de adjudant, nog eer de kapitein, die
naderbij is gekomen, een woord heeft kunnen uiten. Hij kijkt Ter-
linde even aan en zegt dan: "Ga daar maar even in die schuilnis
zitten." Frits trekt zich terug, hinkend. "Yerluyn, dan jij er op uit.
Je hebt de opdracht gehoord, niet?"
De kleine Yerluyn grijpt zijn geweer en doet wat hem bevolen
wordt. Hij ziet er niet tegen op, evenmin als hij tijdens het bombar-
dement van gisteren een spier van zijn apengezicht je vertrokken
heeft en evenmin als hij zich bang maakt voor de stormloop van
straks. Hij is gereformeerd en de zoon van een schipper.
Het is nu behoorlijk licht geworden. Ik zoek Frits Terlinde even op.
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Hij ligt half in de schuilnis, zijn hoofd naar achteren, zijn benen
er buiten. Ik buk me om zijn gezicht te kunnen zien ..
"Hoe is het met je poot?" Ik kijk naar zijn schoenen, maar als hij
dat merkt trekt hij werktuiglijk zijn rechterbeen naar binnen.
"Doet verrot pijn." In het halfdonker zie ik duidelijk zijn ogen.
Dat zijn geen pijn-ogen, maar angst-ogen.
"Je liegt. Je hebt je voet niet verstuikt."
Met een ruk wil hij zich oprichten. Als hij echter met zijn helm
tegen de lage zoldering van de nis stoot, blijft hij op zijn elleboog
steunen. "En als dat zo was - wat dan nog?"
"Dan laat je Verluyn opdraaien voor jouw zaakjes, omdat je er
zelf te beroerd voor bent."
Die too~ heeft hij niet verwacht. Zijn hoofd zakt achterover, zodat
zijn adamsappel opbolt, vlak boven zijn kraag. Een paar seconden
zwijgt hij, dan hoor ik een snik. .
"Je hebt gelijk... Ik ben bang ... allejezis bang. Ik kan het niet
helpen, Jasper. .. God allemachtig, ik wou dat ik nooit geboren
was."
Ik walg van die pathetische tirade op dit ogenblik, maar als ik hem
geluidloos zie snikken, alsof alle ellende van gisteren en vannacht
zich heeft verenigd in die ene tengere jongen, als ik wéér zie hoe hij
op Emmy lijkt, voel ik iets anders dan walging mijn keel dicht-
knijpen en kruip ik bij hem in de nis. "Frits ... jo, het is nu eenmaal
niet anders. Dacht je dat wij het allemaal lollig vonden?" Maar het
zijn woorden in de wind. Wat heeft het voor zin, zonder enige over-
tuiging te praten tegen deze roerloze bundel in de schuilnis. Mis-
schien heeft hij gelijk, is hij inderdaad de enige die zijn hersens
gebruikt. De onze weigeren dienst. "Luister 'es, kereL."
Een vieze,. zurige geur dringt me in de neus. Waarachtig, hij heeft
het in zijn broek gedaan. Waarschijnlijk zoëven, toen hij buiten de
stelling was. Dat moet een heel gewoon verschijnsel zijn, hoewel
ik er nog niemand, zelfs gisteren na het bombardement niet, over
heb horen reppen. I

"Frits ... je bent nat." Gek, ik had bijna gelachen om mijn eigen
malle opmerking. Ik wil die woorden ongedaan maken met andere,
met'een woord van troost, maar weet niets te zeggen. Wat zou ik
ook? Verschillende mitrailleurs ratelen, op vijfhonderd meter af-
stand naar schatting. Een hagel van kogels slaat in het zand, tegen
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de bomen, tegen de wanden der loopgraaf. Ik kijk naar buiten en
zie dat alle mannen gebukt zitten, ook de kapitein eOnde adjudant.
De laatste houdt een zakdoek tegen zijn wang en ik zie iets roods
op het wit. Een bloedvlek? Idioot - had dan ook niet zo lang rechtop
blijven staan. Het ratelt en knettert, onophoudelijk. Bladeren
vallen in de stelling, losgeschoten uit de takken boven ons. Plotse-
ling dreunt het in onze nis. Ik schrik en grijpt Frits beet. Het is
niets; een kogel is in het zand tegen de planken gedrongen. Mijn
hand is vochtig. Ik heb Frits bij zijn dijbeen gegrepen. Ik sluit mijn
ogen van afkeer en veeg schielijk de hand af aan mijn beenwindsel.
Alsof het iets uitmaakt, met een vuile hand het geweer te richten,
aanstonds, te sterven misschien.
Sterven, bajonet~en - man tegen man. Het zijn nog steeds woorden
voor me, meer niet. Een beeld kan ik me daar niet van vormen. Ik
leef als een dier, dat knallen hoort en zand ziet opstuiven. Een
vaag, donker gevoel rust overal op mijn huid, de helm plakt tegen
mijn voorhoofd en het bloed jaagt als ijswater cl,oormijn aderen.
Een gevoel als ik wel heb gehad tegen dat een onweer kwam op-
"zetten op een winterdag, een kille onrust, die je in het onzekere
laat of je aanstonds griep zult krijgen of dat de wereld zal vergaan.
Neen, een beeld van een stormloop kan ik me juist nu .niet voor de
geest halen. Misschien omdat alle geest zoek is? Er is alleen een
lichaam, dat dekking zoekt achter een paar meter zand, dekking
voor het ogenblik ...
Frits huilt. Hij huilt zachtjes, als een kind dat iets verloren heeft.
Zijn schouders schokken regelmatig en telkens veegt, met een een-
tonig gebaar, zijn hand over zijn gezicht. Zo heb ik Emmy eenmaal
zien huilen. Eeuwen geleden Morgen is het Pinksteren. Dat met
Emmy was "kort voor Pasen God, wat doet dat alles er toe? .
"Frits!" Ik grijp hem bij een schouder, maar ik weet dat het is om
mezelf wakker te schudden. "Maakje niet zo van streek. Wees een
kerel!" Maar mijn stem is toonloos. Er is zelfs geen medelijden
meer in. Een schor, krassend geluid, alsof het door een te nauwe
luchtpijp is gewrongen. Frits antwoordt niet. Hij duwt zelfs mijn
hand van zijn schouder, als een koppig kind. Dat heeft Emmy
precies zo gedaan. Ze zat in die lage stoel, naast de haard ... Och
man, schei uit met je vergelijkingen. Je staat hier midden in een
oorlog. Oor-log. Eindelijk dan de smerige rotzooi van modder en
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bloed en vaderland en niet-anders-kunnen. Niet meer weg te
denken. En zonderling genoeg niet meer in te denken ook, nu de
vuurstralen over je kop flitsen.
"Op je posten!" Het is zo laat. De kapitein geeft het sein.
"Kom mee," zeg ik. Frits schopt in de lucht. "Toe man, laat je
niet kennen."
Hij probeert waarempel me te schoppen. Krampachtig schudt hij
zijn hoofd. Met een ruk duwt hij zijn geweer buiten de schuilnis,
waar het als een doelloos stuk zwaar hout in' het zand valt.
"Verdomde lafbek," wil ik schelden, maar er komt geen geluid.
Mijn tong kleeft tegen het verhemelte en mijn tanden zijn stenen.
"Saluut." Dat kan ik nog zeggen, koud en hard, zodat het klinkt
als .een vloek.
We richten de schuttersplaats in. Het is een met zandzakken ver-
sterkte nis, veel hoger dan de schuilnissen, met een open gleuf in de
voorwand, waar de monding van een mitrailleur door past. Keizer
bedient de mitrailleur in onze groep, want Berkhout is gisteren
uitgevallen. Scherf in zijn heup. Met niemand heb ik meer een
woord over Berkhout gesproken, hoewel hij een der beste jongens
van onze groep was. Het saamhorigheidsgevoel is versterkt, de
laatste dagen, maar het is heel uiterlijk. Waarschijnlijk hebben we
ons slechts op utilistische gronden nauwer aaneengesloten: om de
angst te reduceren. Persoonlijke gevoelens van kameraadschap
blijken zo goed als verdwenen. Berkhout zijn we al vergeten;
niemand vraagt zich af of Berkhout gisteren, toen hij vervoerd
werd naar het noodhospitaal, tijdens de laatste fase van het bom-
bardement nog, daar is aangekomen of dat hij onderweg de dood
of een tweede verminking neeft gevonden.
Geen ogenblik kunnen we nu meer rechtop staan. Het ratelt en
fluit en ketst zonder ophouden. Een zonderlinge spanning heerst
in de stelling. De gezichten zijn wit, vuil en grauw na de twee
nachten zonder slaap, door de kou en het stof. Wit van angst? Ik
weet het niet. Alle mannen zwijgen ijzig, staren als doden naar de
kapitein. De adjudant houdt nog steeds de zakdoek tegen zijn wang;
de rode vlek is groter geworden. Waarom laat hij zich niet verbin-
den?
De kapitein richt zich op. Zijn hand wijst in de richting links
van de weg, waar, op driehonderd .meter afstand, een bosje ligt.
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Onze ogen volgen de aangegeven richting. Beweegt daar iets?
"Met de mitrailleur van de tweede groep lange vuurstoten afgeven
op dat bosje," zegt hij, zo zacht dat alleen de adjudant en ik het
kunnen verstaan. Ik haast me, de or<:lerover te brengen aan Keizer
en zijn helper. Keizer is volkomen kalm. Hij -legt zijn pijp naast
zich, richt zijn wapen en bijna onmiddellijk davert het in de nis
van de knallen en vliegen de hulzen me om de oren. Het lijkt een
zinneloze grap, dit vuur., Zit er iets in het bosje of zit er niets?
Niemand die het weet. De kapitein steekt zijn hoofd om de hoek.
"Heb je Verluyn al weer gezien?" schreeuwt hij.
"God nee. Waar zou die zitten?"
"Ophouden met vuren!"
Keizer laat de trekker los.
"Kom mee. We moeten Verluyn zien terug te halen."
Ik volg de kapitein. In een bocht, de laatste van onze sector, kun-
nen we een groter stuk van het voorterrein overzien. Het is deksels
gevaarlijk, de kop boven de rand uit te steken, niet omdat er al op
gericht zal worden, maar eenvoudig omdat de kogels geen strook
van een meter onbestreken laten. Met ingehouden adem speuren
we tussen de bomen. Niets. Ik kijk naar het bosj~, waar Keizer een
trommel op heeft leeggeschoten. Het beeld is veranderd.
"Kapitein, moet u zien ... "
Hij tuurt in de richting. Zijn ogen zijn best, ondanks zijn leeftijd
van achtenvijftig. "Dat zijn ze."
Geen vergissing is mogelijk. De vijand waagt het, nu onze mitrail-
leur plotseling zwijgt, zich bloot te geven, een sprong voorwaarts
te maken. Haastig rennen daarginds soldaten door het bos, van
boom tot boom; soms, als een afstand te groot is, laten ze zich vallen.
Het is met het blote oog duidelijk te zien.
"Als de bliksem allé vuur openen. Doorgeven aan tweede sectie!"
hijgt de compagniesyommandant en met reusachtige passen beent
hij weg, naar de derde sectie. Van telefoonverbinding is in deze
loopgraaf geen sprake~
Ik breng de order aan adjudant Brögel. Zijn zakdoek is een rode
, lap geworden. Een paar seconden later liggen alle geweren over de
rand, knalt het alom, stijgt een stippellijn van kleine rookwolkjes
omhoog. Keizer heeft een nieuwe trommel opgezet en schiet hem
leeg in. twee lange vuurstoten.
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"Ze tuimelen als ratten in het zand!" schreeuwt korporaal Habbe-
ma met een stemgeluid dat ik nooit van hem gehoord heb. Habbe-
ma is altijd een bedaarde, ietwat verlegen jongen geweest.
"Van Wou, jij naar de rechterflank!" Bukkend voldoe ik aan de
order van de adjudant. Keizer zet alweer een nieuwe trommel

J

op.
Ik loop hem voorbij, ga verder tot ik de laatste geweerschutter
gepasseerd ben en stel me op.
"Alles klaar voor de stormaanval?" Het is een rauwe kreet. Naast
me staat Vàn Bree, de luitenant-adjudant. Waar komt die zo gauw
vandaa~? Wat moet die hier? Is de majoor soms ook in deze
stelling?
"Alles klaar," schreeuw ik. Het lukt me nauwelijks, verstaanbaar
te zijn boven alle geknal en geratel uit.
"Prachtig. Over vijf minuten zijn ze hier: God zal ons bijstaan ...
Hou je kop wat omlaagl"
Samen staan we op de rechterflank. Ik leg mijn geweer over de
rand, Van Bree haalt zijn revolver uit de tas. Iedere keer dat ik
over de korrel van mijn geweer tuur zie ik een figuur die achter
een boom springt. De uitslag van mijn schot zie ik nooit. Te haastig
moe"t ik me bukken, telkens als de trekker is overgehaald.
Naast me beweegt iets. God ja, we staan geen drie meter van de
schuilnis waar ik Frits Terlinde heb achtergelaten. Ik kijk opzij,
gebukt. Frits heeft zijn schuilplaats verlaten. Hij grijpt zijn geweer
en ik zie dat hij iets aan de punt van zijn bajonet wil bevestigen.
Ik spring op hem af.
"Frits, gebruik je verstand. Weg dat ding."
Hij kijkt me niet eens aan. Als ik hem bij een pols wil grijpen, geeft
hij me zo'n duw dat ik ruggelings tegen de wand van de stelling
aan plof. Dan staart hij me aan en ik kijk in een paar krankzinnige
ogen. De uitdrukking op de rest van zijn gezicht is niet meer te
herkennen. Het is een grauw vlak, vormloos en zonder kleur. Hij
heeft nu zijn geweer in beide handen. De bajonet gaat omhoog,
met een witte doek, die aan de punt is geprikt. Ik spring op hem af.
Plotseling zijn zijn trekken niet dood meer. E_enblik van wilde
haat treft me, het geweer wijst op mijn borst. Dan een korte knal,
enkele meters van ons vandaan. Frits valt neer. Hij is dood. Ik
weet het onmiddellijk, als hij daar ligt, terwijl een dikke straal
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bloed uit zijn hoofd stroomt en door het zand wordt opgezogen,
rood, rood ...
"Idioot!. .. Sch... "
Ik brul, maar het tweede woord blijft tussen mijn lippen en mijn
tong zweven. Ik kijk de luitenant aan. Hij is een superieur en ik ben
goed afgericht. Zijn hand met de revolver hangt slap langs zijn
lichaam. Verdwaasd staart hij naar de jongen op de grond. Zijn
lippen klemmen op elkander, zo stijf dat ze wit zijn.
"Jezus Maria ... ", fluistert hij. Luitenant Van Bree, de elegante,
breedgeschouderde bataljons-adjudant. Dat is voorbij. Een school-
jongen, radeloos, met de dood voor zich aan zijn voeten, met de
dood in het hart. De revolver valt in het zand.
Een vlaag kogels snerpt over ons heen. Hoor ik stemmen daar
buiten? Gejoel of gegil? Het is niet te onderscheiden in deze hek-
senketel van geknal. Ik richt me op..Wat doet het er toe, of aan-
stonds. een kogel mijn hoofd zal doorboren. De luitenant gaat ook
rechtop staan. Hij steekt nog een halve kop boven me uit.
"Daar zijn ze. Honderden!"
Van Bree raapt zijn revolver op en kijkt er naar. Hij zegt iets
tegen me. "Hou je taai" of zoiets. Verstaan doe ik hem niet.
Ja, dat is gejoel, buiten de stelling. Nog enkele minuten. De binnen-
kant van mijn helm is drijfnat. Ik kijk naar de punt van mijn ba-
. jonet. Ik hoef me geen stormaanval meer voor te stellen. Hij is er.
Met het geweer in beide handen richt ik de punt op de rand van
de stelling en doe een pas achterwaarts. Een handgranaat scheurt,
achter ons, met het geluid van blikseminslag uiteen. Dan hoor ik
voetstappen, snel, massaal, onafwendbaar. Ik denk aan Emmy,
aan Pasen, aan gisteren, aan morgen, aan alles. Onzin ... krank-
zinnige onzin. Nog enkele seconden, dan zal alles duister zijn.
Misschien is h~t zo beter ...
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VI

In de tweede helft van 1901 vestigen zich twee planters in het ge-
bied ten Zuiden van het Idjen-gebergte. Het zijn de oude Leerkamp
en zijn neef. De onderneming Woeloe op de helling van de Kloet
is door de uitbarsting van 23 Mei verwoest. De koffiestruiken zijn
verbrand in de hete vloed, de bladen en takken van de schaduw-
bomen zijn bros en breekbaar en dood. Het woonhuis is blijven
staan, maar de lahar is er doorheen gespoeld en heeft de inventaris
voor een groot deel vernield. De beide Leerkamps hebben er het
leven afgebracht, doordat zij, op de stenen balustrade van de aèhter-
galerij staande, en zich vasthoudende aan een paal, het zakken van
de stroom hebben afgewacht. In de vroege morgen zijn zij daarop
naar Blitar vertrokken; een groot deel van de weg moesten zij te
voet afleggen, omdat hun paarden waren omgekomen, deze hadden
niet meer weg kunnen komen uit de stal.
Na het ophouden van de asregen zijn de Leerkamps hun onder-
neming rondgegaan, sommige plekken konden zij nog niet bereiken.
De oude Leerkamp zeide, met samengeknepen lippen:
"Dat is allemaal naar de maan. Wij kunnen beter ergens 'anders
opnieuw beginnen."
En zo zijn zij terechtgekomen in Besoeki, het gewest, waarvan de
roep uitging, dat het een grote toekomst tegemoet gaat. De oude
Leerkamp nadert de vijftig. Het besluit is hem niet gemakkelijk
gevallen, maar zijn gehele leven was niet gemakkelijk, en hij is
kerngezond.
Hij hèeft zijn wilskracht wel nodig. De gevolgen van de koffie-
crisis uit de jaren 'g7 en 'g8 doen zich in hevige mate gelden.
Overal treedt de koffiebladziekte, waarvoor Wocloe gespaard
bleef, lll! op. Eerlang zal het werk op vele percelen gestaakt moeten
worden, men zal ze moeten verkopen. Binnenkort zal de onder-
neming Kadjar-Ior onder de hamer komen en voor het bedrag van
f 101,- in andere handen overgaan. Ook andere percelen wisselen
van eigenaar, en daarbij vaak ook van naam. Er zijn dingen, die
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als een aardbeving het aanschijn van de wereld wijzigen. Een plan-
ter gaat van koffie over op djagoeng, misschien slaat hij zich zo
door de moeilijke tijd heen. Sommige administrateurs nemen

, ook het werk van hun employé's op zich, om te bezuinigen op
salarissen.
Tàch heeft de oude Leerkamp een stuk grond uitgezocht, na
dagenlange, vermoeiende tochten door de rimboe, te paard ge-
zeten, tot het middel weggezakt in .taai struikgewas, de loop van
een kali volgende door het water; tàch is ergens op een plek ver
van de naastbijzijnde vestiging de jonge Leerkamp begonnen een
pondok te bouwen, met hulp van koelies, een vierkant hok van
rotanbladeren, dat aan één kant open is, met twee slaapplaatsen,
die overdag etenstafel en schrijfbureau zijn, en met gelegenheid
om op brandend hout eten te koken. 's Nachts vlamt een groot
vuur voor de pondok, de koelies liggen er zo dicht mogelijk bij,
omdat het de tijgers op een afstand houdt.
Menig planter vraagt zich af, wie de gekken van Woeloe Baroe
zijn-het nieuwe Woeloe, zo zal de onderneming heten. Maar L~er-
kamp is niet gek. Hij heeft indertijd reeds gehoord van de aanvoer
van robus.ta-koffie uit de Congo, die op proef-aanplantingen is
gekweekt en veel goeds belooft. Deze soort vertoont een sterke
groei en brengt veel koffie op, en zij is onvatbaar voor de blad-
ziekte. Leerkamp zal op Woeloe Baroe robusta planten, en hij zal
slagen. En uit het bos klinkt nu de veelvoudige slag van de bijl op
hard hout, krakend stort een woudreus neer in een bed van groen,
onderhout wordt opgeruimd, en na enige tijd duiken kale, golvende
ruggen op in het bos, langs de hellingen liggen gevelde bomen,
schots en scheef als door de bal omvergeworpen kegels, het oerwoud
is opgerold tegen de bergfiank, en op het opengekapte terrein
worden de jo,nge koffieboompjes gezet.
Eer het zover is hebben de Leerkamps hun primit~eve pondok al
verruild voor een groter huis, een huis met een voorgalerij en
twee kamers, maar met vloeren van bilik, gespleten bamboe, dat
moest worden aangevoerd, en de muren zijn ook van bamboe, en
des nachts worden de deuren gesloten door middel van een dikke
bamboestok, waterpas aan de binnenzijde .aangebracht. In één
van de kamers staat de brandkast, door een ketting aan het bed
bevestigd.
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Men is bezig met een spoorlijn, die van Kalisat zich Oostwaarts
door het gebergte kronkelt "naar de vlakte van Kali Baroe om zo
Banjoewangi met het achterland te verbinden. In Ig03 is het werk
voltooid, bij Mrawan bevindt zich een tunnel. De robusta houdt
zich goed, op het koffiecongres van Ig07 te Soerabaja worden de
voorlopige resultaten van de cultuur bekend gemaakt, sindsdien
wordt de robusta-koffie beschouwd als waardige opvolgster van
haar ziek geworden en gestorven verwanten. Besoekiheeft blijkbaar
de ergste dingen achter de rug.
En Woeloe Baroe is omstreeks IglO een bloeiende onderneming,
weer vult de bloemengeur de avondlucht, weer glanzen de rode
bessen tussen het groen in de getemperde schaduw der dadaps.
Zoals op het oude Woeloe, dat nu een verwilderd stuk bos is ge-
worden, waar een vervallen en ten dele ingestort woonhuis tussen
het groen herinnert aan de plaats der vroegere onderneming. En als
de oude Leerkamp in de morgen op de achtergalerij van het huis
staat - het derde huis, dat hij hier bewoont, na de pondok van
rotanbladeren en het kwartier van bamboe - dan vervult hem innige
voldoening, dat hij niet bij de pakken is gaan neerzitten in IgOI,
dat hij er zich doorheen heeft gebeten en bovenal, dat hij de koffie
niet ontrouw is gewordeI). en niet ficus is gaan planten of tabak,
want de spanning, waarin de niet doorbrekende regen hem dagen-
lang houdt en de vreugde om een onverwacht overvloedig product
van de bloeiende aarde, zijn dingen die zijn leven tekening en diepte
geven.

VII

De naaste buurman van de Leerkamps is Roest, hij woont op een
onderneming twee uur paardrijden Westwaarts van Woeloe Baroe
gelegen. Roest is een dikke, vrolijke kerel; hij is uit duizenden al
op een afstand te herkennen, doordat hij de steile kraag van zijn
witte jas altijd plat neergeslagen op de hals draagt. "Lekker tegen
de warmte", pleegt hij te zeggen, het lijkt of zijn roodverbrande
hoofd op een schotel van wit linnen wordt gepresenteerd.
De dag, nadat de Leerkamps zich hebben gevestigd, is Roest aan
komen zetten, met veel luidruchtigheid van vragen en raadgevingen.
Een koelie, door hem meegebracht, torste een mand met flesjes
bier. "Op onze kennismaking", zeide Roest.
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- "Van welke onderneming bent U?"
"Ik zit op Tsoer." Verduidelijkend: "Tsoer. Draai mijn naam maar
om, dan krijg je Tsoer. Dat werd hier vroeger veel gedaan. Nooit
van gehoord? Alas Albert bijvoorbeeld is geworden Trebla 'Sala,
en Bosman heeft zijn concessie Namsob genoemd. Er zijn vele
namen in de Oosthoek, die letter-omkeringen zijn. Riemsdijk
Kijdsmeir, enzovoorts. Wat ga je hier planten? Ficus?"
"Koffie."
"Koffie? Hoe haal je 't in je hoofd, man! Daar zit toch geen toe-
komst meer in. Ik ga over op ficus. Beter dan rubberbomen, je
hebt één tapper per vier rubberbomen nodig, er gaan zowat ISO

à 170 bomen op een bahoe, dus dat kost je zeker 40 tappers, voor
een behoorlijk perceel heb je zo 3000 koelies nodig. Waar haal je
die vandaan? Elke inlander kan met de ficus overweg. En de prijzen
zijn redelijk. Enfin, als ik je van dienst kan zijn?"
En Roest biedt, welgemeend, alle mogelijke hulp aan. Sindsdien
is hij op Woeloe Baroe een regelmatig vertoevende gast, die eerst
hoofdschuddend het experiment met de nieuwe koffie heeft aange-
zien en daarna met grote ijver het doorzettingsvermogen der Leer-
kamps heeft geprezen .. Ook de Leerkamps komen nog al eens bij
Roest, vooral de jonge,.die hier in navolging van de gewoonte in
Kediri, eveneens "ketjil" wordt genoemd, ter onderscheiding van
zijn oom. Roest, in een stoel liggend, de benen omhoog op tafel,
heeft naast zich een tabouret met bier; hij schenkt zich altijd twee
glazen tegelijk in, in de soos van Djember of Bondowoso laat hij
zich ook altijd door de djongos twee glazen tegelijk brengen. "Eén
als reserve tegen het omvallen", is zijn onveranderlijke commentaar.
Voor zijn werk heeft Roest grote aandacht, in de tuinen ontgaat
hem weinig, hij maakt snelle inspectie-tochten, die niemand zou
verwachten van een dik en gemoedelijk mens, en hij kent de in-
landers. De bevolking van Besoeki bestaat voor een groot deel uit
Madoerezen, het werkvolk van de planters is voor het grootste
deel eveneens Madoerezen.
"Hij kan goed werken", zegt Roest, "een goede werkkracht, maar
je moet hem rechtvaardig behandelen, strikt volgens de regels van
billijkheid. Vóór je een schrobbering geeft, moet je deksels goed
uitkijken, of je de man wel voorhebt, die hem verdient, en later
moetje doen of je 't geval weer vergeten bent, want aan nakaarten
30
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heeft hij erg 't land. Je moet zijn loon ook precies op tijd betalen,
en niet proberen er een cent af te halen. En je moet zijn eergevoel
kunnen billijken, als hij zijn vrouw met een minnaar betrapt en
beide afmaakt. Aan persoonlijke moed ontbreekt het een Madoerees
niet. Alles gaat goed alsje maar van zijn vrouwen zijn geld afblijft.
Djongos, twee bier!"
Roest heeft de Leerkamps ook in contact gebracht met Teun
Ottolander, de patriarch der planters in de Oosthoek, die een on-
verwoestbaar geloof heeft betoond in de koffiecultuur, ook in de
slechte jaren; een man met een aartsvaderlijk witte baard en wit
haar, wiens onderneming onder aan de helling van het Idjen-
gebergte een toevluchtsoord is voor allen, die moeilijke vragen
moeten beantwoorden, en die er ook altijd gesterkt door goede
raad vandaan komen.
Op een dag zegt Roest tegen de jonge Leerkamp :
"Ik heb een uitnodiging om te komen jagen op Batoe Dingin,
daar is een familielid van me op een koffieplantage, het is zowat
op de grens van Besoeki en Pasoeroean. Ga je mee?"
Met nog een planter vertrekken Roest en Leerkamp des morgens
te drie uur, te paard, bijgelicht door koelies die brandende fakkels
dragen, er vliegen monsterachtige schaduwen over het gebladerte,
de gezichten komen ineens, rood beglansd, uit het donker te voor-
schijn en keren daarin terug. Tegen dageraad hebben de jagers
de naastbijzijnde halte van de spoorweg bereikt, waar zij de
boemeltrein nemen, die hen tot Kalisat brengt. Daar stappen zij
over in de richting Djember. Djatiroto is het eindpunt van de trein-
reis, aan dit station zullen paarden met koelies van Batoe Dingin
hen komen halen. Na het uitstappen verklaart Roest:
"Ik ben van plan veranderd. Ga jullie jagen, ik ga naar Djember,
ik wil naar de soos."
Niets kan hem bewegen op zijn voornemen terug te komen. Later
hoort Leerkamp van zijn wedervaren; hij heeft een gehele nacht
zitten kaarten, zijn geweer met patronen achter zich op een stoel,
de twee van hem onafscheidelijke glazen aan zijn rechterhand.
Leerkamp en zijn metgezel echter willen de jacht niet laten varen,
zij gaan door. Daar is het beboste bergland weer, uit de verte ge-
zien een met klimop begroeide muur, deze muur wordt hoger bij
het naderbij komen en breidt zich eindeloos links en rechts uit,
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en het klimop wordt tot bomen; één geweldige groene versperring,
tegen voorhistorische reuzen aangelegd.
Aan de andere zijde van de bergkam, in het Zuid-Oosten van
Kraksaän ligt de koffie-onderneming Batoe Dingin. Deze streek
is eenzaam, er zijn slechts weinig plantages en het land is dun
bevolkt. Hier heerst de wildernis nog, gezeteld en stevig genesteld
in de gleuven en kammen van het sterk geplooide terrein, woekerend
op de hellingen in het licht van de zon, welker gloed getemperd
wordt door de koele lucht der hogere regionen. De dessa's zijn
klein, er liggen koffietuinen bij, welker opbrengst de bevolking zich
ten nutte maakt. De wegen zijn gering in aantal en slecht. De
wildernis stijgt tegen de hellingen op, als schuimende golven van
groen tegen een bazalthoofd, een aanloop die de horde van het
oerwoud neemt naar het plateau, dat het Argapoera-gebergte
bekroont, een vlakte, waar niemand door dé erfpachtshouder
wordt toegelaten, waarover dan ook niet zoals op het Idjen
plateau verkeer met lastpaarden plaats heeft, en waar het wild
ongestoord voortleeft. Maar vanuit deze hoogvlakte der wildernis
dalen de dieren af. De wilde honden jagen de herten op enavervol-
gen hen tot in öe kampongs; niet lang geleden overviel een panter
een geit, die graasde bij de achtergalerij van het plantershuis op
Batoe Dingin, en men behoeft niet ver van de onderneming te
lopen om de tjelengs de smalle weg te zien oversteken, knorrend en
snuffelend van het ene bos naar het andere.
De buit van deze dag bestaat uit drie panters, die, de vier poten
aaneengebonden, hangende aan draagstokken door koelies naar
Batoe Dingin worden gebracht. Leerkamp heeft er twee voor zijn
rekening genomen. 's Avonds wordt in het plantershuis de jacht
besproken, en er worden verhalen gedaan over tempo doeloe. Het
is op Batoe Dingin niet anders geweest dan in andere streken, waar
zich pioniers vestigden. Wie hier kwam, in deze onherbergzame
eenzaamheid, ging spoedig weg, of hij wilde er zijn leven slijten.
Het hoge geluid van de wind, een breed ruisen of slechts een ijl
fluisteren in de kronen der bomen des avonds; te staan in de stilte
en voor zich de vlakte te zien, achter de ruggen en de hellingen,
die naar beneden zakken, naar een platte wazigheid, die, nauw
zichtbaar, begrensd wordt door de lijn van de kust, zacht omge-
bogen daar waar de kalkheuvels ten Oosten van Probolingo



MODDERVLOED

moeten liggen; elke m~rgen het massief van de bergen te zien staan
tegen de lucht die gloeit van de opkomende zon, een ruige en voch-
tige, hemelhoge wal die het vuur aanvankelijk schijnt te willen
tegenhouden; de ochtenden met hun fonkelende, altijd herboren
wordende nieuwheid als van de eerste scheppingsdag; al deze dingen
binden de mens, die er vatbaar voor is, tot aan zijn dood.
De planter van Batoe Dingin is al op jaren. Hij is gekomen in 1876,
er was een regent, die hem eens gezegd had, waar de grond goed
was; hij trok er heen, langs modderige paden, vergezeld van drie
koelies, bewoonde aanvankelijk een inlands huis, en at tweemaal
per dag het inlands voedsel, djagoeng. Hij wilde planter worden,
maar had geen geld; zijn werk moest hij dus beginnen zoals alle
primitieve ontginners: hij kapte in het bos het lage hout weg en
plaatste er koffie, in het jaar daarop begon hij het hogere hout weg
te kappen, en nog later wat van het bos nog over was, een geleide-
lijke verdelging der wildernis en een even geleidelijke vorming van
cultuurgrond. Er kwamen jaren van mooie oogsten, er kwamen
rampjaren, weer gevolgd door voorspoed, die andermaal in haar
tegendeel verkeerde: Maar de robusta heeft ook Batoe Dingin van
de ondergang gered.
Batoe Dingin ligt hoog, op 1 IDO meter boven zee. Het verkeer met
de plaatsen lager aan de berg en met de vlakte wordt met paarden
onderhouden. De koffiebessen'vvo,rdenop Batoe Dingin uitgespreid
op cocosmatten, de wind waait ze droog en dan worden ze op
picolpaarden van de onderneming weggebracht om verdere be-
werking te ondergaan. Er gaan weken voorbij, dat er geen vlees
gegeten wordt op Batoe Dingin, soms voert een karretje, dat
krakend door een zwoegend paard naar boven getrokken wordt,
een vers lendenstuk aan.
De bijeenkomst na de jacht dijt uit tot een reunie van alle planters
uit de streek, zij komen van hun percelen, twintig kilometer en
meer van Batoe Dingin. Zij luisteren naar hun gastheer, die niet
meer uit de bergen weg wil. Probolingo is hem te warm, het is cr
te druk, het lijkt de Amsterdamse Kalverstraat op de verjaardag
van de Koning, en ook zijn er te veel muskieten. Hij wil op Batoe
Dingin blijven en er sterven en begraven worden.
In de binner.galerij brandt het haardvuur, het is buiten zeer
donker, de kleine kali, die murmelt tegen de stenen van de brug
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op het voorerf, is niet te zien, alleen de sterren zijn zichtbaar,
en vage donkere vormeloosheden, bomen of bergen, dat is niet te
onderscheiden.

VIn
"Kom mij afhalen", heeft Roest gezegd tegen de jonge Leerkamp,
"dan gaan we een paar dagen naar Banjoewangi. Ik word beroerd
van al dat water, je krijgt er dorst van. Kun je niet nog een paar
,mensen meekrijgen?"
Het regent in Zuid-Banjoewangi. Een kille niist stijgt tegen de
bergen op, en onttrekt de toppen aan het gezicht. Dé ravijnen zijn
opgevuld met vochtige nevelbanken en gestadig slaat uit vorme-
loze wolken, die langs de hemel drijven het water neer, een voort-
durend. gesiepel, aanzwellend soms tot millioenen stralen, die
kletteren op het dak en op de bomen. Fonteinen van spetterende
droppels ontstaan op de bladeren der struiken, op de s'tenen palen
van het hek, op de houten treden van het trapje naar de voorgalerij.
Het paard van Leerkamp glijdt soms, met stijve voorbenen, enige
meters over de glibberige, hellende weg. Niemand komt hij tegen.
Deze tocht door de grijze natte wereld is beklemmend als het leven
van een eenzame tussen ongrijpbare schimmen, die wijken en weer
aandringen en overal zijn en toch nergens. Het is begrijpelijk, dat
sommigen de verlatenheid in dit land niet kunnen verdragen; zij
scheppen zich medeleven in de alcoholroes. Een kali, zigzag door
een spleet zich een weg banend, gezwollen door de regen, schuimt
tegen de rotswanden met het geluid van een waterval, de natuur
is vol gerucht. Toch is dit ontzaglijk land gelijk de verlaten oceaan
voor de schipbreukelingen of de eindeloze vlakheid van de zand-
woestijn. Leerkamp betreedt het huis van Roest met een zucht
van verlichting.
Stemmen klinken hem uit de binnengalerij tegemoet. Daar is
Roest gezeten, vier of vijf planters staan in een halve kring rond
hem geschaard. Hij lacht onbedaarlijk, een krant in de neerhangende
hand. "Dit heb ik gelezen in de mail, die gisteren gekomen is",
zegt hij. "Er was een slager in Ooltgensplaat die een varken wilde
doden met het schietmasker. Maar het beest was wild en de slager
maakte een onhandige beweging en kreeg de kogel midden door
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het hart. Hoe vind je dat? Onbetaalbaar. Ik stel mij het varken
voor, dat de slager al in de winkelkast ziet hangen, schoongemaakt
en goed uitgebeend."
Zijn vrolijkheid deelt zich aan allen mee. In opgewekte stemming
wordt de reis naar Banjoewangi aanvaard. Daar is een hotel-
restaurant, dat wordt geëxploiteerd door een voormalige kok van
een scheepvaartmaatschappij. Hij onthaalt de planters de eerste
avond op bruine bonen met spek, de volgende dag krijgen zij
zuurkool met worst, en vóór zij weggaan snert. Daartussen door de
dranken. Het blijft regenen, een inlander gaat voorbij, een pisang-
blad boven het hoofd houdende als scherm, hij lost op in het grijze
stralengordijn. Troosteloos is de wereld, grauw van plassen zonder
weerglans en zonder !icht. In het hotel is vrolijkheid. Vergeleken
met Woeloe Baroe en de andere ondernemingen verkeert men in
een paradijs. Het overdadige eten maakt de lichamen loom en
vadsig, maar de drank brengt er beweging in, hij gloeit in de aderen
en doet opwinding ontstaan. Èr worden guirlandes van lege flesjes
gespannen langs de kamer met het biljart. Men lalt de deunen na,
die opklinken uit de oude, rammelende piano. "Het is goed, dat er
bij ons geen vrouwen zijn", zegt Roest met dikke tong, "wat
zouden ze hebben aan het leven hier. Trouwens, wij hebben ze
niet nodig. Hier is mijn harem", en hij neemt vijf, tien flessen bier
in' de armen.
"Mijn bruid!", zegt een ander, aangedaan, de whisky-fles strelende,
"koel van buiten, gloeiend van binnen!"
Een schor gejuich gaat op.
"Ik ben verleden maand bij de resident geweest", '{ertelt Roest
luidruchtig, "hij gaf juist een soiree met bal en nodigde mij uit.
's Avonds in de zaal ging ik naar zijn vrouw toe en zeide: Mevrouw,
mag ik de eer hebben van de verplichting ontslagen te worden
met U te dansen? Je had die gezichten van de ambtenaren moeten
zien!"
Nu vertelt Leerkamp aan de anderen, die er niet bij geweest zijn,
hoe Roest op een diner in Soerabaja - het was er chique, dames
hadden werk gemaakt van haar toilet, heren in zwarte jasjes -
plotseling mes en vork neerlegde, zijn stoel achteruit schoof en een
sigaar uit zijn koker nam. Daarop blikte hij, vergenoegd rook-
wolken uitblazende, de aanwezigen rond.
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De vrolijkheid stijgt ~en top. Men neemt Roest op de schouders.
Glazen vallen in scherven. Niemand denkt aan koffie ofrubber, en
aan het tobben met 't werkvolk, dat voorschot pleegt op te nemen
en dan verdwijnt. Niemand spreekt nu over de weinige aandach t,
die de regering voor het gewest Besoekiheeft. Zijn er niet te weinig
bestuurs- en politie-dienaren? "Wij konden beter onder Engels
bestuur zitten", plegen dç planters verontwaardigd te zeggen.
Niemand denkt aan de schemerachtige tuinen en de oprijweg naar
het woonhuis. Niemand denkt aan de regen 'en eenzaamheid, die
aan de mensen knaagt en vreet en hen honger doet lijden, ook als
zij voldoende eten hebben, die de een uren ver van de ander doet
zijn en die toch de afstand tussen administrateurs en employé's
aan de bittertafel opheft.
De volgende morgen na het vertrek uit het hotel roept Roest uit:
"Ik moet terug!" Men wacht gelaten tot hij zich weer bij het ge-
zelschap voegt. .
"Ik had iets vergeten", verklaart hij, "er stond nog een rekening
van 265 gulden van verleden jaar Maart, voor geleverde blikjes."
En daarna is er weer het gewone leven, de vlakte en de hellingen
der rubber- en koffietuinen en het nauwlettende toezicht. Tegen
de bergen ligt het oerwoud, ruig en zwijgend, een ineengewaqelde
groene massa van takken en bladeren. De vijand is teruggedrongen,
maar niet vernietigd. Hij wacht zijn kans. Zodra de mensen voor
hun plantages geen aandacht meer hebben zal hij terugkomen.
Nog bevinden zich hier en daar in de tuinen geweldige boom-
stammen, zij waren te zwaar om te worden weggesleept; nu liggen
ze, ruïnes van het oerwoud, de met mos overwoekerde zware
muurstompen van een oud kasteel gelijk. Het oerwoud tegen de
bergen zou op deze fundamenten wel graag zijn sterkten weer
opbouwen, het zou de koffietuinen willen binnendringen en de
schaduwbomen vellen en de struiken met bloesem of bessen be-
delven onder het groene geweld der wildernis; het zou in de einde-
loze rijen der heveabomen, waaronder' een vale, groengrijze
schemering hangt door de aaneengesloten kruinen, en waar de
sombere regelmatigheid van ordenende mensenhanden zich doet
gelden, wèl graag zijn ontbindende krachten loslaten en de aarde
wederom wild en onbewoonbaar maken. :Maar de planter waakt.
Nu gaat Leerkamp ook weer zijn tochten maken, na dagenlange
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inspecties en allerlei contr61ewerk. Het verblijf in de tropen deert
hem niet. Hij is nu ruim 35 jaar, even mager en schraal als tien
jaar geleden, maar gespierder nog, nog meer gehard tegen ver-
moeienissen, een kenner van het oerwoud en zijn dieren.
Hij trekt Zuidwaarts. Hij heeft daar eens een tijger geschoten,
die de schrik was geworden voor de bewoners van een afgelegen
dessa, halverwege de kust, omdat reeds tweemaal op klaarlichte
dag een inlander was overvallen bij zijn terugkeer van het dja-
goengveld; later had men de lijken gevonden, met ingeslagen
schedel en voor een groot deel verslonden. Dat is voor Leerkamp
een opwindende jacht geweest, bekroond met een gelukkig slot
toen hij stond bij zijn vijand, die in het gras lag, gedood door een
schot bij het oor, en toen de koelies, een beetje schuw nog, naar
het mager karkas keken, waarover de schurftige huid met de vale,
gele strepen gespannen was, en naar het oude versleten gebit, dat
zichtbaar werd toen de bek was opengewrikt.
Nu dringt hij verder door in de wildernis. De weg is moeilijk. De '
hellingen van het gebergte zijn niet steil, maar de regens hebben
op plaatsen, die een gunstige doortocht boden, de grond verscho-
ven. Na vele uren moeizaam door het oerwoud te zijn geworsteld,
merkt Leerkamp, dat het terrein zich verbreedt, tot een vlakte.
Hij ziet om zich heen. Er zijn weinig sporen van wild, daarvoor
is dit land te onbewoond en te begroeid. Herten en tjelengs worden
aangetrokken door open terrein, waar de mens zich gevestigd
heeft. Zij kunnen zich daar te goed doen aan de cultuurgewassen,
aan jong en fris groen. En de aanwezigheid van deze dieren lokt
de tijgers, en de panters voelen zich aangetrokken tot het klein vee
der nederzettingen.
Leerkamp ziet, dat de vlakte goede cultuurgrond is. Ook wordt
zijn aandacht bepaald bij een bamboesoort, die hij in dit deel van
Banjoewangi nog niet heeft zien groeien. Wat rijst daar op iu het
groen, half bedolven en over~oekerd door de weelderige tropen-
vegetatie ? Klapperbomen, zij zijn verwilderd en geven geen vrucht
meer, evenmin als de salaks, die een eind verder bijeenstaan in
groten getale. "Merkwaardig", zegt Leerkamp bij zichzelf, "geen
sterveling te zien en toch is deze streek bewoond geweest." Hij
volgt de loop van een kleine beek, die uit het bos komt, tussen
varens en taaie struiken door. Na een half uur bereikt hij de bron,



MODDER VLOED 473
een meertje tussen stenige randen, aan de voet van de heuvelrijen,
die dit deel van het land scheiden van de Indische Oceaan. Deze
streek heeft alles, wat een ontginner zou wensen: vruchtbare aarde
en water. Dat moeten ook zij gezegd hebben, die hier lang geleden
geweest zijn. Een forse stam valt Leerkamp op. Hij kijkt naar de
bladeren omhoog. Het is een djatiboom, naar schatting ISO à 200

jaar oud.
Als de middag op het heetst is, bereikt Leerkamp de oceaan. In
een brede boog ligt de Radjagwesi-baai om hem heen, de smalle
geelgrijze scherf van het strand tegen zich aanklemmende. De
zee, 9linkend in de zon, grauw met blauwe glansen en witte strepen
van branding ruist in zijn oren. Bij zijn voeten ligt het lijk van een
schildpad, op de rug gewenteld, half leeggevreten. In het 'zand
staan sporen afgedrukt, grote en kleine, sporen van een tijger en
van de wrede, kwaadaardige wilde honden. Maar in de middag-
gloed openbaart zich geen levend wezen, het woud achter Leerkamp,
dicht en groen, schijnt te slapen, alleen de zee"beweegt zich, loom
en deinend, met langzame trage stoten van geruis.

IX

Bij de plaats, waar de Kali Lahar, die het water van het Kloetmeer
in Zuid-Westelijke richting afvoert, de grote weg snijdt die van
Kediri naar Malang voert, ligt de afdelingshoofdplaats Blitar. De
sporen van de ramp van 1901 zijn weggewist. Een nieuwe brug
heeft de oude vervangen die de moddervloed vernielde. Ten Oosten •
daarvan bevindt zich de passar, daarop volgt de Chinese kamp,
vervolgens voert de weg over de brede aloon-aloon, ruim zoals in
alle Indische plaatsen van het binneriland. Aan de Noordzijde van
het vierkant ligt de woning van de regent, daarachter stroomt de
rivier; de Oostkant wordt ingenomen door de gevangenis, de boei,
daartegenover verrijst de moskee, aan de Zuidkant bevindt zich
het grote huis van de assistent-resident, en nog verder daarachter
het station. Daar raken de ijzeren banden van de spoorweg even
de kring van huizen en beschaduwde straten, die BIitar heet.
De brede rijweg zet zich ten Oosten van de aloon-aloon voort langs
het Hotel van Rheeden, langs grote woonhuizen, Indisch breed
en laag; langs de kliniek, langs de gebouwen van de Opleidings-
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school voor Inlandse ambtenaren en langs enkele dwarslanen,
die weer onderling verbonden zijn, een woonwijk voor Euro-
peanen. Groter is Blitar niet. Het is er stil, een genadige stilte,
alleen de signaalhoorn van een auto maakt de dag vol gerucht.
En ten Noorden van de stad, in een wijde boog, strekt zich het
vruchtbare land uit; nog ten Westen der Kali Lahar ligt tegen de
hellingen een grote cassave-onderneming, aan de weg verrijzen
de emplacementen van de oliefabriek. Daar is het district Srengat,
dat leed onder de kokende laharstroom, want de rivier, die er door
loopt vormde het dal, dat maar al te gemakkelijk het gevaar over
deze streek ontketende. Nu liggen er weer dessa's, weggedoken in
grote ruisende bamboebossen, rotsen van groen in het blinkende
water der sawJl.h's.Daar staan de dunne hoge klapperbomen en
soms de heilige oeroude waringin, een dom van takken en gebla-
derte boven de bron. Veel heeft de inlander niet nodig. Zijn huis-
raad kan worden opgenoemd in één korte regel: slaapbank, een
paar bamboestoelen, niet eens altijd een tafel, een mat.op de grond
van aangestampte klei, een rijststoomketel en een koffiepot. Mis-
schien enkele borden en schotels en koppen. Overdag werkt hij
in zijn sawah's, de patjol snijdt door de vette, glimmende aarde als
een mes, hij plonst tot aan de enkels in het water, dat gevangen
moet worden binnen een ruggetje van aarde. Hij heeft zijn hoofd-
doek afgelegd, en zijn kaïn en zijn jasje, dat is nagenoeg zijn gehele
bezit aan kleding, nu werkt hij gebukt, het broekje om de lendenen,
langs zijn bruine bovenlichaam glijden de glinsterende zweet-
druppels. Van de dessa komt het eentonige stampen der rijst-
blokken tot hem en een ijl en slepend koor van stemmen: kinderen,
die in het schooltje hun les Ieren. En over een :veggetje tussen de
sawah's, wit in de zon, loopt een grijze karbouw voor een naakt
jongetje uit.
In het Westen rijzen de heuvels van de Goenoeng Pegat op, die
een waterscheiding vormt in het land. Oostwaarts zijn de riet-
velden, die behoren bij een suikerfabriek, een onafzienbare vlakte
met wuivende pluimen, de tijd van het snijden is nabij, een op-
zichter monstert de hooggerezen stengels. En nog meer Oostelijk,
voorbij de fabriek, die op een verhevenheid van het terrein ligt,
is een lege vlakte, ~aal en onherbergzaam, zover het oog haar
Noordwaarts kan overzien, grote stenen liggen her en der verspreid,
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llier stroomde in 1901 een tak van de lahar en herschiep het groene
land in een onvruchtbare strook woestenij. En in het Zuiden, vèr-
weg, rust een donkere band op de horizon, dat zijn de djatibossen
bij de rivier de Brantas.
De jonge Leerkamp is naar Blitar gekomen om oude vrienden op
te zoeken. Men is er Ketjil van Woeloe niet vergeten. De soos
weergalmt van het geroep.
"Ga je nog wel eens op de snippenjacht?"
"Heb je ooit een tijger gezien, Ketjil?"
Alle vrienden van vroeger zijn aanwezig. Er wordt écarté gespeeld
om picols koffie. Blitar ligt in de schemering van het maanlicht,
dat straatverlichting overbodig maakt. In de voorgalerij van de
huizen der Europeanen branden de waaklampen. Over de vlakte
der aloon-aloon komen de klanken van de gamelang, uit de bij-
gebouwen van de regentswoning, het lijkt of zij drijven op het
wazige licht, en de sterren fonkelen daarboven, honderdduizend
ontploffingen van wit vuur. De klapperbomen staan bewegingloos
in de bleke lucht; de sp~egels der natte sawah's buiten de stad
weerkaatsen de lichtpunten aan de hemel, ontelbare vuurvliegjes
beschrijven hun gloeiende lijnen, dun als een draad. En heel
ver weg tekent zich op de horizon de glooiende kam van de' Kloet
afmet de kraterrand, geflankeerd door de ronde kop van de Kawi,
die hoger is.
"Je zou hier niet veel meer kunnen jagen, Ketjil," zegt men tegen
de jonge Leerkamp. "Sedert 1901 heeft niemand sporen van ban-
tengs of tijgers meer gevonden, het wild is omgekomen, want uren
ver lagen de caclavers toen verspreid, of het is gevlucht en komt
niet terug." ,
De jonge Leerkamp vertelt van zijn plannen om op Sumatra oli-
fanten en rhinocerossen te gaan jagen en spreekt zijn minachting
uit voor hen, die een tijger in de val lokken om hem in scherp-
gepunte stokken te laten vallen of met een lus in een eind touw te
wurgen. Dat is geen jacht.
Tot in de vroege morgen wordt het kaartspel voortgezet. Het
gezelschap gaat uiteen, Leerkamp is de gast van een administra-
teur, die een koffieland beheert en daarbij een varkensfokkerij en
een melkerij heeft. De dag is aangebroken als zij aankomen, het
licht van de morgen schijnt over de grijze bergflanken en over het
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groen, het eeuwenoude licht, dat zo jong is als elke nieuwe dag.
De administrateur gaat dadelijk aan het werk, hij laat op de kenton-
gan slaan om het plukvolk in de loods bijeen te krijgen en doet daarop
de post af, die door de boodschappenloper naar de agent in Blitar
kan worden gebracht. Leerkamp wandelt rond, genietend van een
uitzicht, dat hem bekend is uit vroeger jaren. Daarna gaat hij naar
bed.
's Avonds is er weer reunie. Daar is een planter, die altijd ruzie
maakt, maar nooit weggaat zonder ongelijk te hebben bekend.
Daar is een ander, die op de piano de gamelang goed kan imiteren.
Daar is er een, die een boekje geschreven heeft over de boekhouding
van een onderneming, daar zijn mensen, die hun sporen'verdiend
hebben in de cultures door het toepassen van een nieuwe methode
van aanplant of van het schoonhouden der tuinen. Daar" is een
oudheidkundige van internationale vermaardheid, die van de
cultures evenveel weet als van Hindoe-inscripties op tempel-

. stenen, en die door alle planters Stientje genoemd wordt.
Men spreekt over de Kloet. In de bedding van de Kali Lahar
ergens op de helling van de berg is nu een brede dam gelegd van
rotsblokken door ijzeren banden bijeengevoegd en van zware stenen
in manden van ijzergaas, geschoord én stevig vf'rbonden tot een
waterkering, waartegen een nieuwe lahar zou breken en zou weg-
vloeien naar een streek, waar hij minder schade zou doen dan in
IgOI. Niet ver beneden de dam hebben irilanders hun nieuwe
huizen gebouwd. Ten overvloede is aan de kraterrand bij het meer
een afwateringssluis met een peilschaal aangebracht, nu kan men
de waterstand meten en een verontrustende stijging wordt dadelijk
bekend.
"Bovendien wordt toch ook' de temperatuur van de buitenlucht
opgenomen, en die van het water?" merkt Leerkamp op.
"Door een inlandse mandoer, jawel, en eens per maand, of mis-
schien om de veertien dagen, maar dat is te weinig."
"Niet lang geleden", zegt een ander, "heeft de sectiechef in Kediri
naar het hoofdkantoor van de Brantas"-irrigatie in Mocljokerto
een volledig uitgewerkt plan gezonden voor een goede waar-
nemingsdienst bij de' krater van de Kloet, en van hier is het plan
naar Batavia gegaan. Het betrof een uitgave van 2000 gulden
maar tot op heden heeft niemand er wat van gehoord."
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"Hopelijk houdt de stuwdam een nieuwe lahar tegen."
"Maar is dat zeker? Er zijn waarnemers genoeg, die er op wijzen,
dat het gevaar voor BIitar wordt verg.root in plaats van verkleind,
doordat de dam te zwak is; hij zal eerst de modder bij zich ophopen
en dan tàch bezwijken."
"Ik heb laatst een controleur gesproken, die er meerrnalen in rap-
porten op heeft aangedrongen, dat men de mogelijkheid van een
nieuwe ramp onder de ogen zou zien, maar in Batavia is men tot
nu toe doof gebleven."
"De regering meent, dat zij opmerkingen en publicaties van par-
ticulieren bovendien naast zich kan neerleggen, omdat zij oeschikt
over een tak van dienst, die Mijnwezen heet. Maar juist ook parti-
culieren hebben wel eens hun stem verheven om op het gevaar de
aandacht te. vestigen."
Deze en dergelijke opmerkingen maken de planters bij hun on-
derlinge gesprekken. In de avond heft de Kloet de brede rug op,
hij is bewegingloos, het is alsofhij ligt te luisteren. Hij luistert niet
alleen naar de planters. Hij luistert ook naar de inlanders, die op
hun bale-bale zitten en bij het walmend licht een stroolje roken
en bedachtzame gebaren maken, die hun woorden vergezeIlen.
Er zal een uitbarsting plaats hebben, verschrikkelijker dan de
laatste. Wanneer? Dat weet niemand. Maar de kjai heeft geprofe-
teerd. En het geloof aan de profetie is verspreid onder de gehele
bevolkiq.g, die woont op de heIIingen en aan de voet van de berg.
"Ik zou het kratermeer weI eens wiIIen zien," zegt Leerkamp.
"Dat kun je gerust doen", zegt zijn gastheer. "Helaas ben ik voor-
lopig verhinderd je te vergezeIlen, maar ik zal je een paar koelies
meegeven. Wanneer wil je gaan?"
"Morgen. Ik heb nog twee dagen vóór ik naar Banjoewangi terug
moet."
Leerkamp vertrekt als het nog donker is, wanneer beneden in de
vlakte de passargangers langs de wegen gaan, vrouwen met een
mand in de slendang, die vruchten, rijst en kippen bevat, mannen,
die aan een draagstok bossen padi vervoeren, een optocht van
zwijgende schimmen in het duister. De maan is nog een sikkel,
het is koud. Leerkamp slaat de kraag van zijnjas op. Een schemering
in het Oosten verdooft het geschitter van de sterren, de schemering
gaat over in een rode gloed, ineens steekt daarin de grauwe gepluim-
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de kegel van de Smeroe omhoog, en reeds beschijnt de zon de kale
gekartelde kraterrand van de Kloet, de top lijkt in het bedrieg-
lijke morgenlicht vlakbij.
Nu straalt de dag in de rode bessen van de koffietuinen. Het pad
glooit naar beneden, naar het dal van de Kali Lahar, het is Oost-
Moesson, de rivier is nu smal, een bruisend beekje, dat snel over
de rotsacht~ge bodem zich zijn weg zoekt tussen brede, droge,
met stenen bezaaide oevers. In de regentijd is de stroom breed, een
kolkende vloed.
Daarna worden de oevers hoog en steil, zij vormen een kloof,
Leerkamp waadt in het water tussen de rotswanden door. Ver-
volgens voert het kronkelende pad hem weer enige uren langs een
steenachtige strook grond naast de rivier. Met behulp van zijn
handen klimt hij daarna tegen de steile, begroeide dalwand op.
Nu is de verlatenheid van een bos zonder dieren om hem heen,
bomen en planten hebben zich hersteld van de gevolgen, die de
hete modderregen en de as en de gloeiende stenen hebben gehad,
maar de fauna is uitgeroeid. Na nogmaals tot bij de rivier te zijn
afgedáald en langs watervallen zich omhooggewerkt te hebben -
de rivier bruist beneden hem, bruingrauwe rotsen steken af tegen
de blauwe lucht - bereikt Lee"rkamp langs de laatste steilte de
kraterrand.
Er is.gras op de zachte grond gegroeid. En beneden hem ligt het
donkere meer, in de onregelmatig gekartelde oeverkring besloten
tussen de hoge rotsvlakken van de vulkaantrechter ; de kaalheid van
het gesteente is hier en daar onderbroken door de frisse kleur van
jong, nieuw-gevormd groen. De wind waait van boven neer en
trekt fijne rimpels over de spiegel, kleine golven kabbelen tegen de
lage oever bij de sluiskoker, waarin het ov.ertolligewater zich zacht-
ruisend ontlast: een beeld van vredige grootsheid.
Gevolg gevende aan een opwelling trekt Leerkamp de kleren uit
en zwemt in het koude, heldere water van het kratermeer.

x

Aan de goden blijft alle macht. Toen de rivier, die over de hoog-
vlakte stroomt, waar nu Bandoeng ligt, door de geesten werd
afgedamd en een groot meer ontstond, op hetwelk prins Sang
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Koeriang uitvoer in pronkgewaad, versierd met ringen en ketenen,
en de gouden pajong boven het hoofd, beval de god Agni, dat de
aarde zwavel en vuur zou uitbraken en vaneenscheuren zou. Het
water liep weg en de bodem beefde zodanig, dat de prauw van de
prins kantelde en liggen bleef, de kiel naar boven. Gij kunt haar
nog heden vinden: een berg, die de naam draagt Tangkoeban
Prahoe: "de boot die omgekeerd werd".
Over bergen en mensen heersen de goden. Een afgezant van
Brahma, die zijn woning heeft in de rokende Bromo kwam glanzend
van licht tot de eenvoudige landman Koesoemo en verkondigde
hem en zijn vrouw, dat zij een zoon zouden krijgen. En na tien
jaar kwam hij weerom en zeide: "Gij moet Brahma, die mij zendt,
Uw dankbaarheid tonen en hem morgen in de nacht van de nieuwe
maan Uw zoon offeren!" Hoewel het hun zwaar viel, oneindig
zwaarder dan alles wat zij in hun leven hadden moeten doen, be-
gaven Koesoemo en zijn vrouw zich op weg en zij namen h.m
niets-vermoedende zoon met zich, maar zij bleven sprakeloos. En
toen zij neerzagen in de dikke wolk, die rommelend uit de inge-
wanden der aarde opsteeg, klonk hen daaruit de stem van Brahma
tegemoet als een onweer: "Omdat gij gehoorzaam geweest zijt
en bereid, worde Uw zoon U geschonken tot steun in Uw ouder-
dom". De zoon van Koesoemo is de stamvader geworden der Ten-
gerezen, het bergvolk, dat afgezonderd van andere woont.
Een zoon van de God, die over de berg Ngredjeng heerst, 'kwam in
in de gedaante van een zwervende wees naar de aarde. In kracht
en behrndigheid muntte hij uit boven alle andere kinderen, hij
bouwde een omheining rond de sawah van zijn pleegvader in één
morgen' (een volwassen man doet er een week over) en hij over-
nachtte in een brandende goeboeg (hut op hoge palen) zonder
dat het vuur hem deerde.
De smidse der oude Javaanse goden is de Papandajan, daar brandt
een vuur, dat de modder heet maakt en borrelen doet, en het water
in de aarde verdampt tot stoom. En lang vóór zij deze berg betrok-
ken, stond in de onderaardse gloeiende zalen van de Raoeng het
aambeeld, waar reuzen in opdracht der goden de hoefijzers
smeedden voor de gevleugelde paarden, die voor Wisjnoe ten strijde
trekken. Eens rebelleerden de reuzen; toen kwam Wisjnoe's ge-
zant en wentelde het aambeeld weg en schopte in het vuur en ver-

I
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woestte de smederij: gloeiende lava brak uit de berg, en stenen
regenden neer in wijde omtrek. Want de goden en zij, die door
hen worden gezonden, zijn machtiger zelfs dan reuzen.

XI

Leerkamp komt nog meermalen in Blitar terug, hetzij na een
bezoek aan de races te Malang, hetzij terwille van de races in
Blitar zelf, waar vele koffieboeren uit Kediri hun paarden heen-
zenden. Hij is ook in Blitar eind October 1915, en hoort er Emiel
Hullebroeck, de zanger van Vlaamse volksliedjes, die een tournee
door Nederlands-Indië maakt, en overal grote geestdrift ontketent.
Het optreden van Hullebroeck is voor Blitar, evenals voor de meeste
plaatsen een evenement van het Europees muziekleven, dat in
Indië weinig diepgang heeft. De sympathie voor het door Duitsland
overvallen België doet het overige.
In Mei 1919 vertoeft de jonge Leerkamp wederom te Blitar. De
wereldoorlog is voorbij, de cultures maken een tijd van grote bloei
door, er wordt zeer veel geld verdiend, de prijzen zijn hoog. In zulk
een tijd hebben de mensen het te druk om op kleinigheden te
letten. Een kleinigheid is bijvoorbeeld het faillissement van het een
of andere handelshuis van weinig betekenis, waarin de crisis
echter zijn schaduw reeds vooruitwerpt. Een kleinigheid is ook het
opdrogen van de bron, waaruit twee ondernemingen op de helling
van de Kloet het water halen, nadat reeds maanden lang steeds
minder omhooggeweld is. Een kleinigheid is evenzeer een onder-
aards en vèr verwijderd gerommel geweest, dat men in de buurt
van Penataran en Wlinggi moet hebben gehoord. Het is zelfs een
kleinigheid, dat dit gerommel in de twaalf afgelopen dagen duide-
lijker en veelvuldiger is geworden.
Tot op Maandag, de 19deMei, laat in de avond sommige mensen-
bijna iedereen in de vlakte en op de berghellingen heeft zich te
ruste begeven - worden opgeschrikt door een zacht gedreun 'als
van een opkomend onweer. Het sterft weg, maar doet zich wederom
horen, een gegrom als weerkaatsende met zware echo in het bin-
nenste der aarde. Het geweld neemt toe tot knetterende donder-
slagen, welker weergalm tot zelfs in Bandoeng is gehoord. Er heeft
geen aardbeving plaats, de seismograaf op de Malabar in de
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Preangel' heeft dan ook in deze nacht niets aangetekend. Ook
valt er geen regen, maar in de. duisternis van de droge wereld
begint de hemel boven de Kloet te flikkeren, het gerommel duurt
voort, dof, ontstaan als in ontzaggelijke spelonken, of zich plot-
seling baanbrekend naar buiten in een scherp en helder geratel.
Boven de krater woedt een vulkanisch onweer, de bliksem doet
telkens, een onderdeel van een seconde, de bergkam zichtbaar
worden, bovenaards helder, en dadelijk ook weer opgenomen in het
volkomen zwart van de nacht. Onder onafgebroken en zwaar
gerommel ontplooit zich een donkere aswolk ,uit de krater, in het
gigantische knipperlicht, dat de bliksem ontsteekt telkens overtogen
door geelwitt.e gloed. En vlak daarop is de gehele top één laaiende,
rode vlam, het vuur uit de kraterpijp moet zich een uitweg hebben
gebaand, de uitbarsting is in volle gang. Het is dan al Dinsdag
geworden, het donderen van de aarde duurt voort, het is alsof zij
steunt onder het geweld, dat haar openbreekt, dat rotsblokken
vaneenscheidt, een tot in alle windstreken voortgedragen scheurend
geknetter, een alle beschrijving te bovengaand apocalyptisch ge-
raas, voortrollend, voortgestoten in het heelal. Dit gedaver duurt
lange tijd, met onderbrekingen, de aswolk klimt de hemel in, na
drie. uur vermindert het vuur, de laatste knal ~chijnt omstreeks
vijf uur in de morgen te zijn gehoord.
Maar daaronder heeft zich dan reeds lang een ander geluid ge-
mengd: een geluid, dat de mensen doet verstijven van angst, een
geluid als van duizend wagens, welker wielen over plaveisel ratelen,
als van vele watervallen, neen, niet watervallen, stenenvallen, een
gebrul van bonzende blokken en keien, levend geworden als voort-
stormende kudden buffels, de berg schudt zichzelf aan. twee zijden
neer.
De lahar is weer opgerezen in de krater, over de randen gekookt
en stroomt de hellingen af, weer, gelijk in 1901 in twee hoofdstromen,
één die zich stort Zuidwaarts in de richting van Taloen, een lange,
smalle wig van verderf, de ander naar het Zuid-Westen zich ont-
plooiend over een uitgestrekt gebied. Hij betreedt eerst het dal van
de Kali Lahar, veegt de watervallen droog met zijn hete adem,
verkolende luchtstromen vergezellen hem, hij vult het dal, stoot
tegen een rand, volgt de hoek van het dal, perst zich door de nauwe
kloof, waar in de Oostmoesson vele bergbeklimmers door het water
31
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van de beek waadden, waar ook Leerkamp eens gelopen heeft, hij
vult zijdalen,. zij stromen ook vol en dragen het verderf verder,
ijverige boden, die zich haasten het bevel van een tyran te ver-
breiden. Op 9 paal van zijn oorsprong stuit hij op de dam door de
mensen aangelegd. Die dam bevindt zich 21 kilomete'r van P<,;na-
. taran. Penataran is bekend' om zijn ruïnes, overblijfsels van een
complex heilige gebouwen, twee tempels, een terras en een .bad-.
plaats, dagtekenend uit 13I8 na Christus. Daarvan zijn alleen over
de onderste lagen, grauwen hoekig, met beeldhouwwerk rijk ver-
sierd; de stenen van het overige deel, ~erplaatse opgegraven, liggen
om de ruïne heen, van allerlei vorm en afmeting.
Maar de lahar zoekt geen ruïnes, hij zoekt cultuurgrond en huizen,
hij zoekt het welvarende gebied. Hij is tegen de dam gestoten, hij
houdt even in als een dier, dat de kop stoot tegen een muur, hij
draait rond, een kolk vormt zich, waarin een kampong met zijn
bewoners vergaat. Daarna, met verdubbelde kracht, .gehinderd
door de hoge rand van een plateau, stoot hij tegen de dam; de dam
breekt, verzakt, zinkt weg, de lahar stormt over de lager en lager
wordende hindernis, neemt de rotsblokken en de stenen in zakken
van ijzergaas mee, hij neemt de gehele dam in stukken en brokken
op zijn triomftocht mee en breidt zich over de vlakte uit, kilome.ters
breed, grauwen dampend, stenen en bomen voert hij mee, zij
kantelen willoos op zijn rug, raken vast, hokken, stromen weer
voort, rammeien de muur van huizen, schuiven de dijkjes der
sawah's weg, stoten de wegen kapot~ een niets en niemand ont-
ziende stormram van modder. De lahar stroomt, op zoek naar
slachtoffers, hij lekt de bodem met gloeiende hete tongen, een ver-
zengende hitte gaat hem vooraf, de stroom beweegt zich in wilde
cadans, spat meters hoog op tegen een bult van het terrein of tegen
een dikke boom, hij draagt een kroon van vaaJ schuim, de ~oort-
ijlende vloed wordt achterhaald en opgedreven, opgejaagd door
nieuwe vloeden. De heuvels van de Goenoeng Pegat hebben hem
niet kunnen tegenhouden of stremmen, hij is alleen gesplitst, later
zal er een eiland van groen in het grauwe land liggen, en daar zul-
len de meeste lijken bijeengevonden worden, als wrakhout tegen
een strand gespoeld.
De meeste mensen in Blitar worden door de.moddervloed verrast.
Inderhaast opgestaan, met kennissen of hun gezin bijeengedrongen
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in de slaapkamer of een binnengalerij wachten zij, bewegingloos
van angst of radeloos heen en weer lopende. Er zijn huizen met
sterke fundamenten, die een eind boven de grond reiken, zij bieden
weerstand; er zijn huizen, waarvan de vloer zeer dicht bij de begane
grond is, dan worden de deuren opengedrukt; meubelen gaan
drijven, waanzinnig ronddraaiende, een kast valt om, de bewoners
moeten zich redden door in een raam te springen, maar de kans is
groot, dat het dak dreunend tussen de uiteengewaggelde muren
valt en hen, die niet. reeds weggespoeld zijn, onder de puinhopen
begraaft.
Er zijn mensen, die zich in paniek naar buiten begeven, struikelen
in de duisternis, het gelaat in de hete brei, zij kunnen niet snel ge-

- noeg opstaan, zij worden verdoofd, vergiftigd door de benauwende
dampen, weldra bewegen zij niet meer, en hun lichaam verkoolt
tot een zwart, opgezwollen cadaver met uitgespreide armen. Er
hebben wonderbaarlijke reddingen plaats van mensen, die vluchten
in een auto, waarmee zij de stroom trotseren, tien, twintig keer
dreigen zij om de slaan, de motor giert, meter voor meter ploegen
de wielen door de vliedende modder, tot het Oostelijk deel van
Blitar, hoger gelegen en voor overstroming gevrijwaard, is bereikt.
,Ook zijn er mensen, die meegesleurd worden, gezeten op een schrijf-
tafel of liggende in hun bed en die tegen een boom botsen, zij
klimmen er in, beneden hen gromt en spat de modder, het monster
aan welks greep zij zijn ontsnapt. Er zijn mensen, die de hoger
gelegen gronden van de suikerfabriek Oostwaarts hebben kunnen
bereiken, mensen jachtende in doodsnood, hijgend, verwensingen
uitbrakend, op elkander stotende in het donker, een ordeloze op-
tocht van schimmen, sommige strompelende met verzengde
voeten, anderen vegen zich het bloed van 't gelaat. Onderwijl
speelt zich het adembenemende toneel bij de gevangenis af, waar
786 kettinggangers, krankzinnig van angst, willen uitbreken, zij
hebben de deuren hunner cel stukgeslagen met de ijzeren schakels, de
bijgebouwen zijn reeds een puinhoop, één muur van de gevangenis
zelf is ingestort, maar de patrouille-gebiedscommandant, geholpen
door de cipier en de assistent-resident houden hen met revolvers
en met bedarend of waarschuwend praten in bedwang, bij het
spookachtig licht van enige inderhaast gehaalde carbidlampen,
tot gealarmeerde militairen hun taak overnemen.
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Er staat een trein aan het station, die bestormd wordt, in de ba-
gagenetten legt men de zuigelingen neer, er wordt gevochten om
een plaats, de trein rijdt niet weg, de modder heeft het emplace-
ment overstroomd, gelukkig evenwel zijn de wagons blijven staan.
Wie zal alle vertwijfeling van deze nacht schilderen, de bodemloze
wanhoop van een moeder, die haar kind voor zich ziet wegdrijven,
de, man, die zich, geklemd tussen balken en puin, tracht los te
worstelen tot de vloeibare hete aarde hem in haar macht krijgt als
een slang haar prooi; of een ander, wiens benen verbrijzeld zijn
'door een boom en die nu, verlamd in zijn bewegingen de verstik-
kingsdood het lichaam voelt binnenkomen. En dat te midden van
het gekraak der instortende huizen, dat boven het ruisen van de
lahar uitklinkt, een uur lang. Daarna zakt de modder, eerst weinig,
vervolgens vrij snel, tien minuten later is de overstroming
voorbij. Het is ineens stil geworden, huiveringwekkend stil.
Ergens ligt ook het lijk van Leerkamp. Hij sliep in de bijgebouwen
van een hotel. Omdat hij niet geloofd had aan een uitbarsting -.
"zoiets maakt een mens maar ééns in zijn leven mee", placht hij
te zeggen - verraste de lahar hem in zijn kamer. Hij, die zo vaak
het dodelijk lood met vaste hand in de kop van het roofdier joeg,
is nu, bewusteloos door een steen van de instortende muur, die hem
trof aan het hoofd, meegespoeld, de lahar speelde met zijn lichaam,
dompelde hem onder, hij bonsde tegen een paal, halfverbrand reeds,
maar veel kan hij niet geleden hebben.
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LILO LINKE

ZUID-AMERIKA EN DE DEMOCRATIE

Wie een juist beeld wenst te krijgen van het politiek-sociale leven
in Zuid-Amerika, doet er verkeerd aan als hij de grondwetten der
twintig .republieken, of enige andere officiële documenten en
verklaringen, gaat bestuderen. Deze, met hun uiterst geavanceerde
ideeën, zullen de lezer slechts op een dwaalspoor brengen en boven-
dien is het mogelijk dat ze een week later vervangen worden door
nog progressiever publicaties. Het maken van nationale constitu-
ties is een geliefd tijdverdrijf van Zuid-Amerikaanse politici, wel-
licht omdat zovelen van hen jurist zijn en, als Romanen, behagen
scheppen in schone woorden en sentimenten.
De grondwetten zullen u onder meer vertellen dat alle burgers
gelijk zijn' voor de wet. Zij zwijgen over het bestaan van semi-
feodale systemen, die zo typerend zijn voor tal van Zuid-Ameri-
kaanse republieken; over het analfabetisme, dat in sommige landen
driekwart der bevolking belet, de ogen te openen; over rasverschil-
len, waarbij de blanke minderheid de boventoon voert, terwijl
Negers en Indianen met krachtige hand onderdrukt worden;
over welvaartscontrasten, die het enkele Zuid-Amerikanen mo-
gelijk maken te schitteren tussen de rijkste lieden ter wereld, terwijl
millioenen van hun medeburgers niets bezitten dan de kleren
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waann ze opstaan en een rustplaats op de vloer van een lemen hut;
over een bevolking die ongelijkmatig verspreid woont in een paar
grote steden van half Europees, half Noord-A~erikaans aspect, in
.enkele honderden slaperige provinciestadjes met minder dan
20.000' inwoners, duizenden afgelegen gehuchten en honderd-
duizenden verspreid liggende krotten, waar vrijwel nooit een
stem van elders doordringt. Zo ziet het merendeel der landen
waarvan hier sprake is, er uit. Het zal dan ook niemand verwonderen,
te vernemen dat noch politieke gelijkheid, noch democratie ergëns
op dit continent vaste voet heeft gekregen. -
Het is trouwens maar al te bekend dat Zuid-Amerika aan een over-
vloed van dictators lijdt. Menige President dankt zijn positie niet
aan vrije algemene verkiezingen, maar aan een overeenkomst
met een handjevol politici, generaal,s en vertegenwoordigers van
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"het grootkapitaal". Volksopstanden in de grote steden dienen dik-
wijls tot het verjagen van een staatshoofd dat al te openlijk misbruik
maakt van zijn macht, maar altijd blijft de mogelijkheid open dat
de heldhaftige' deelnemers aan de straatgevechten na enige tijd
tot de slotsom komen, alleen maar een concurrerende tyran in
het zadel te hebben geholpen.
Europese dagbladlezers behoeven zich niet al te ongerust te maken
over de veelvuldige "revoluties". In de meeste hiervan zijn slechts
een beperkt aantal personen betrokken en ze zijn niets anders dan
, een goedkopere en snellere wijze om nieuwe leiders uit te roepen
dan de omslachtige en zelden geheel zuivere verkiezingen.
Het spreekt vanzelf dat het in sommige van de twintig republieken
bij de verkiezingen eerlijk toegaat, dat de regeringen er steunen op
de meerderheid van stemmen, rekening hebben te houden met
oppositie en critiek; en zelfs in de overige schommelen de politieke
omstandigheden tussen slecht en iets slechter of iets beter. Vene-
zuela, dat tientallen jaren te lijden heeft gehad van een der meest
typisch Zuid-Amerikaanse dictaturen, heeft juist zijn eerste volko-
men vrije verkiezingen voor het Presidentschap van de republiek
achter de rug, waarbij speciale maatregelen waren -getroffen om
het stemmen van de analfabeten, die gewoonlijk hun stem verloren
zagen gaan, te vereenvoudigen. Costa .Rica, een der kleinste re-
publieken (ca 700.000 inwoners), geniet alle voordelen van een
goed functionnerende democratie, een hoog percentage mensen
die lezen en schrijven (85%) en een welvarende landbouwge-
meenschap. Sinds 1936 bestaat er zelfs stemplicht voor alle manne-
lijke burgers boven de 20 jaar, of 18 jaar indien ze gehuwd zijn.
Het meest markante voorbeeld van een progressieve democratie
is echter wellicht die van Columbia; het twee-partijensysteem en
het vreedzame omzwaaien van conservatieven naar liberalen vice
versa doen denken aan de toestand in Engeland. Het verdient
vermelding dat zelfs hier, van de totale bevolking van 9t millioen
zielen, niet meer dan 600.000 personen bij belangrijke verkiezi~gcn
hun stem uitbrengen. De basis waarop het actief-politieke leven in
Zuid-Amerika berust, is inderdaad smal, in hoofdzaak toe té schrij-
ven aan de isolatie en aan de onwetendheid waarin zovele mensel}
nog steeds leven.
De politieke partijen doen weinig om de burgers, in wie zij buiten
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de verkiezingstijd weinig belangstelling tonen, op te voeden. Bijna
overal vinden we conservatieven en liberalen, het,zij onder deze of
onder soortgelijke namen. Ruwweg gezegd vertegenwoordigen
de conservatieven de landeigenaars en de katholieke kerk, de
liberalen de grote ondernemingen en de banken met buitenlandse
connecties. Noch deze twee partijen, noch een der andere, houden
zich strikt aan enig program. Voor de meeste' ervan zijn de "Be-
ginselverklaring" en het "Urgentieprogram" wat de grondwet
voor het parlement is: iets om over te redetwisten en om eventueel
op de lange baan te schuiven. Vele van die partijen worden ad hoc,
voor een speciale verkiezing gevormd en later met andere gefu-
seerd of opgeheven.
Even anders is het gesteld met de socialistische en communistische
partijen, welker geschiedenis nog jong is en die niet overal onder
deze ondubbelzinnige namen optreden. Evenals elders het geval
is, bestrijden ze elkander terwiVe van het heil der "arbeiders-
klasse", voor zover aanwezig in deze overwegend agrarische landen.
Zij laten zich niet veel gelegen liggen aan het wel en wee der boeren,
zelfs nie,t waar dezen de overgrote meerderheid van de bevolking
uitmaken; hun problemen zijn te groot, zij wonen te zeer verspreid
en als gevolg van hun analfabetisme bestaat er een goede kans /
dat ze zelfs niet hun stem mogen uitbrengen. Als zij bovendien
nog het ongeluk hebben Indianen te zijn, waarvan er alleen in de
Andes al tien millioen wonen, staan zij volkomen los van de rest
van de natie.
De arbeiders daarentegen zijn althans voor een deel georganiseerd,
ofschoon vele van hun "vakverenigingen" weinig verschillen. van
de middeleeuwse gilden. Zij wonen in de grote steden, waar ze ge-
bruikt kunnen worden om pressie op de regering uit te oefenen,
kennelijk de reden waarom zij de belangstelling van de linkse
politici trekken, ondanks hun geringe aantal.
De communisten hebben mSlmenteel met tegenspoed te kampen.
Kort geleden werden ze in Brazilië buiten de wet gesteld (er werd
beweerd dat de partij hier ongeveer I3o.000 leden telde en aldus
de grootste C. P. op het Westelijk Halfrond vormde), terwijl die
van Chili, waar ze herhaaldelijk deel hadden genomen aan de
regering, eveneens hevig werden aangevallen. Uit alles blijkt dat
de. Zuid-Amerikaanse regeringen, hetzij met eigen oogmerken,
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hetzij om bij de Verenigde Staten in het gevlei te komen, er op uit
zijn, de communisten zoveel mogelijk hindernissen in de weg te
leggen. De socialisten, die gewoonlijk meer van een generale staf
van intellectuelen weghebben dan van een leger, zullen het mis-
schien winnen. I.

De pe:r:s,die ook een volksopvoeder zou kunnen zijn, trekt zich al
even weinig van deze rol aan als de politieke partijen. Ze is een
instelling om geld te verdienen, in weerwil van het feit dat de op-
laag, door het hoge percentage analfabeten en door gebrek aan
transportmogelijkheden, beperkt is. De exploitatiekosten zijn gering
daar alle buitènlandse nieuws geleverd wordt door de grote inter-
nationale persagentschappen, die een onbetekenende contributie
heffen, terwijl, de plaatselijke verslaggevers en redacteuren maar
net genoeg verd~enen om hun baantje niet haastig op te geven.
Zodra een dagblad goed en wel gevestigd is,- beginnen de eige-
naars - in de regel leden van een zelfde familie - week- en maand-
bladen uit te geven, kleine commerciële radiostations te openen
en bioscopen te bouwen, totdat de stad beheerst wordt door één
groot net van ondernemingen, die van alle kanten beslag leggen
op de mensen en hun verdienste~.
De binnenlandse politiek wordt uitsluitend behandeld als nieuws.
Slechts betrekkelijk weinig kranten volgen een bepaalde politieke
lijn. Critiek leveren op de regering is een riskante onderneming.
Als een redacteur of verslaggever dit herhaaldelijk doet, kan het
voorkomen dat de regering hem dwingt, de krant en misschien
zelfs het land vaarwel te zeggen, tenzij hij er de voorkeur aan geeft,
kennis te maken met de gevangenis. Elke regering wijdt warme'
woorden aan de persvrijheid, maar het kost de meeste presidenten
van. Zuid-Amerika weinig moeite, "onder de druk der omstandig-
heden" volmachten van hun parlement te krijgen, of anderzins een
wettig foefje te verzinnen, om af te rekenen met degenen die "mis-
bruik" maken van genoemde vrijheid. Het vernielen van druk-
persen is een directer methode om blijk te geven van misnoegen,
ofschoon de regering gewoonlijk in onschuld gewassen handen
toont wanneer dergelijke barbaarse praktijken zijn toegepast.
In boeken daarentegen mogen de Zuid-Amerikanen rustig de
meest revolutionnaire denkbeelden verkondigen. Vandaar dat we
de betrouwbaarste beschrijving van het leven der gewone Latijns-
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Amerikaanse burgers waarschijnlijk aantreffen in de jonge, vitale
literatu~r. Het verhalend proza houdt zich uit de aard der zaak
veelal bezig met het geweld, met de strijd van man tegen man en
die van de mens tegen de natuur. Een geliefkoosd onderwerp is
ook het ontsnappen aan de justitie. Vrijwel overal in Zuid-Amerika
worden geschillen over erekwesties, zaken en liefde, volgens de
traditie, door de betrokkenen zelfbeslecht met een haastig afgevuurde
kogel of met een steek van het jachtmes. Een bekend gezegde luidt:

"Boven mijn paard': ik.
Boven mij: mijn hoed.
Boven mijn hoed: God."

In zo'n wereld is geen plaats voor, een rechter. Bovendien, hoe zou
in zo'n geweldig werelddeel, waar de jungle al de laatste uitlopers
van de steden binnensluipt en waar een man verdwijnen kan zonder
een spoor na te laten, zelfsde ergste misdaad gestraft kunnen worden?
Slechts de Indianen en de armen in het algemeen kunnen niet zo
gemakkelijk weglopen. In sommige streken van Zuid-Amerika
kent men het bittere gezegde: "De wet is als een hond: ze bijt alleen
degenen die een poncho 1) dragen."
AI heel licht komen zij in conflict met de wet; dronkenschap, het
niet voldoen aan de grillen van een blanke, een twist over land-
ofwaterrechten kunnen hen reeds voor het gerecht en in de gevange-
nis brengen. Een groot deel der beste werken van moderne schrij-
vers gaat over het ellendig lot van deze hulpeloze massa's, uit-
gebuit door hun meesters, door de in Zuid-Amerika nog uiterst
achterlijke katholieke kerk, door advocaten van kwade zaken en
door de regerings-bureaux.
Een competent bestuursapparaat is ongetwijfeld een der beste
waarborgen voor democratische rechten. Maar men stelle zich
landen voor waar de overheidsdienaren door de telkens wisselende
wind de bureaux in en uit worden geblazen. Welk vertrouwen
kan de gewone burger hebben in zo'n apparaat? Toch mag men
dit de regeringen niet te zwaar aanrekenen. Ze worden belegerd
door de politici, die baantjes voor hun vrienden en hun kiezers
moeten zoeken. Vooral voor de middenstand staat er, buiten de
overheidsdienst, weinig werkgelegenheid open.
1) Deken met een opening voor het hoofd, door de inboorlingen gedragen al mantel.
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Landbouw en mijnbouw, de voornaamste welvaartsbronnen voor
Zuid-Amerika, .worden in het algemeen met primitieve middelen
bedreven. In hun strijd tegen de natuur gebruiken de mensen
slechts de eenvoudigste wapenen: hakbijl, houten ploeg, jachtmes
en houweel. Alleen Indianen, Negers - oorspronkelijk als slaven
naar de Nieuwe Wereld gebracht - en de allerarmste en achter-
lijkste blanken werken op het land,en in de mijnen. Aan opzichters
en technici bestaat slechts geringe behoefte; velen hiervan zijn nog
buitenlanders, aangezien de meeste mijnen en ,een aanzienlijk
aantal grote plantages in handen van buitenlandse maatschap-
pijen zijn. Tot nu toe tonen de Zuid-Amerikanen dan ook weinig
belangstelling voor technische beroepen, mede omdat er op dit
terrein nog altijd te weinig opleidingsscholen bestaan.
De industrieën ontwikkelen zich de laatste jaren in snel tempo,
van de fabricage van zeep tot die van autobanden. Het merendeel
van de arbeiders, hierin werkzaam, lijkt meer op onze losse ar-
beiders dan op geschoolde vakverenigingsleden. De technische
en administratieve staf is betrekkelijk klein en in de gemiddelde
onderneming wordt ze vrijwel geheel gerecruteerd uit de wijdver-
takte familie van de eigenaar. Handel van enige betekenis wordt
alleen gedrevèn in havens en in de weinige grote steden; elders
blijft hij beperkt tot winkelnering, alweer op familiebasis.
Dan' resten nog de vrije beroepen, inderdaad. Maar Zuid-Amerika
lijdt reeds onder een overproductie van juristen en, zij het in
mindere mate, van medici. Zij hebben de neiging, zich op te hopen

. in de grote steden, waar ze tot een harde concurrentiestrijd ge-
dwongen worden. In een stad van 150.000 inwoners telde ik 187
advocaten en 120 practiserende artsen. Een nader onderzoek
leerde me dat er onder hen velen waren die slechts met inspanning
van alle krachten heel bescheiden in hun onderhoud konden voor-
zien. Toch dachten zij er eenvoudig niet aan, zich in kleinere
plaatsen te vestigen, waar de volksmassa te arm is om hen, uitge-
zonderd in noodgevallen, te consulteren en waar het leven weinig
aangenaams heeft te bieden.
Uit een en ander volgt wel dat de gegoede en de kleine middenstand
weinig anders overblijft dan zich tot de regering te wenden; zij
beschouwen het min ofmeer als een constitutioneel recht, van haar
een betrekking te krijgen. Daar de regering met geen mogelijkheid
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alle gegadigden tevreden k,an stellen, hebben zij een of andere
"kruiwagen" nodig. Zoiets wordt gewoonlijk langs een omweg
verkregen. Zo zal de heer A contact zoeken met B die hem naar ç
verwijst; na enige tijd gew'acht te hebben introduceert C hem bij
D, tot hij eindelijk bij de man komt die iets voor hem kan doen:
dikwijls is dat eerst G, vaker nog H: Dan kan het evenwel gebeuren
dat inmiddels de regering in andere handen is overgegaan, langs
vreedzame of langs revolutionnaire weg, en in dat geval moet A
helemaal opnieuw beginnen, met een nieuw stel mensen. Een en
ander moge dan bevorderlijk zijn voor de hoeveelheid vrije tijd
en het leggen van interessante persoonlijke contacten, het is het
zeker niet voor de economie en de. vooruitgang, terwijl het geens-
zins een bewijs is van ook maar de minste gelijkheid van alle burgers
voor de wet. Iedere poging om de invloed van de regering in deze
te verminderen, zou van de politici moeten uitgaan, maar zij
zijn de laatsten om zulks te wensen.
Verdienste legt zelden gewicht in de schaal. De gelukkige die een
betrekking krijgt, doet in de regel weinig moeite, te tonen dat hij
haar waard is. Hoogste wijsheid is, zich gedekt te houde~, in de
hoop dat men vergeten wordt als er weer eens een nieuwe regering
komt, of het ijzer te smeden als het heet is. Het bestuursapparaat
van Zuid-Amerika is dan ook uiterst stroef door de traagheid der
ambtenaren, die bang zijn verantwoordelijkheid op zich te Iaden,
of die zich inlaten met corruptie, of beide.
De stadsbewoners in de eerste plaats zijn wel gedwongen, zich
herhaaldelijk tot de regering te wenden, daar haar invloedssfeer
groot is. Politiek en eco'nomie zijn nauw ineengevlochten. Deel-
nemers aan de regering zijn meermalen tevens de leidende zaken-
lieden van het land. Bij gebrek aan vooruitstrevende privé-onder-
nemingen neemt de regering hier en daar de productie zelf ter hand
en exploiteert, behalve de openbare instellingen, fabrieken en zware
industrieën. Onteigening van buitenlandse maatschappijen heeft
petroleumvelden, spoorwegen e.d. onder staatsbeheer gebracht,
terwijl de groeiende nationale trots en de wens, onafhankelijk te
zijn van de "imperialistische mogendheden", steeds aandrijven
op uitbreiding in deze richting. Het gevolg isdat steedsmeer mensen
in hun onderhoud voorzien' als overheidsdienaren.
Deze beknopte beschrijving geldt voor de meeste republieken.
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Betekent dit dat de situatie hopeloos is? Geenszins. Het betekent
alleen dat er zekere veranderingen moeten worden aangebracht
alvorens er aan vooruitgang kan worden gedacht. Niemand weet
dit beter dan de Zuid-Amerikanen zelf. Op mijn reizen heb ik
zelden mensen ontmoet die meer geneigd waren tot eerlijke zelf-
critiek. Over alle aspecten van hun politieke en sociale leven hebben
de Latijns-Amerikaanse auteurs talrijke boeken geschreven, die
onbeschroomd de zwakke plekken aanwijzen. Zo er al weinig
gedaan is om de hoognodige wijzigingen tot stand te brengen, is
het omdat de tijd er nog niet rijp voor is.
Meer dan eens is de ontwikkeling van Zuid-Amerika op nood-
lottige wijze onderbroken. De Spanjaarden, die ongeveer 450 jaar
geleden als veroveraars de Nieuwe Wereld betraden, poogden
zich te vermengen met de beste elementen van de oorspronkelijke
bevolking (beste, uiteraard, van hun standpunt uit bezien), maar
zij slaagden hier slechts ten dele in. In het begin van de vorige
eeuw kwam er een einde aan hun heerschappij en werd een hele
reeks onafhankelijke republieken gesticht. Om historische redenen,
en ook omdat zij zich in hun nieuwe bestaansvorm onzeker voelden,
bleven de jonge landen hun inspiratie uit Europa putten! Ver-
volgens, toen eindelijk het ogenblik voor hen gekomen leek om het
oog te richten op hun eigen realiteit en om zich te gaan ontwik-
kelen langs eigen lijnen, kwamen de eerste en de tweede wereld-
oorlog gewelddadig tussenbeide.
Na>I94I namen de Verenigde Staten de politieke, de economische
en in vele opzichten ook de geestelijke leiding over het Zuiden op
zich. Zij brachten nieuwe ontwerpen voor de exploitatie van
grondstoffen, moderne radioprogramma's, Engelse lessen, studie-
beurzen, voorlichting op hygiënisch gebied, bewapening. Ze
brachten geld en activiteit en veel daadwerkelijke hulp, maar ook
duwden ze Zuid-Amerika in een richting waa~voor het nog niet
gereed was, of die strijdig was met zijn karakter. Thans mag een
reactie op deze invloeden verwacht worden, een reactie die onder-
deel uitmaakt van het ontwaken van Zuid-Amerika tot de histo-
rische rol die het ongetwijfeld zal spelen. Het ware kortzichtig
hierin niets anders dan een communistische krijgslist te zien.
Men dient nog iets in het oog te ho~den. Vele der innerlijke moei-
lijkheden van Latijns Amerika zijn te wijten aan de uitgestrektheid
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van dit braakliggend continent, dat zich van de Rio Grande,
dwars door de tropische zone, uitstrekt tot aan de met sneeuw
bedekte Tierra del Fuego, een wereld van vulkanen, rivieren als
oceanen, ondoordringbare oerwouden en dorre woestijnen, waar
. de mensen zijn als vliegen op de rug van een olifant. Waar de
. natuur zelf onophoudelijk rebelleert, is het vestigen van orde
inderdaad een taak voor geestelijke en morele reuzen, in ieder geval
voor mannen die over betere gereedschappen beschikken dan hun
voorgangers. Misschien zal van alle toekomstige technische ver-
beteringen het aanleggen van wegen de krachtigste zelfstandige
factor zijn van de vooruitgang, zelfs op een schijnbaar zo ver daar-
buiten liggend gebied als dat van de politiek.
En zo er één eigenschap is die ten slotte de Nieuwe Wereld zal
kunnen redden, dan is het de aangeboren liefde van de Zuid-
Amerikaan voor de vrijheid. Te allen tijde zijn vooraanstaande-
intellectuelen of eenvoudige studenten bereid gevonden, hun leven
op het spel te zetten, gevangenschap te verduren of in ballingschap
te gaan voor de zaak van de vrijheid. In iedere Zuid-Amerikaanse
hoofdstad zijn dozijnen, wellicht honderden m.annen die er een
wijkplaats hebben gevonden voor de vervolging in eigen land.
De Argentijnse journalisten, hoogleraren en studenten die thans
in een gestadige stroom de Rio de la Plata oversteken om te ont-
komen aan Perons vervolgingen en die zich voor de duur van zijn
heerschappij vestigen in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay,
zijn niet anders dan de jongste recruten in het Zuid-Amerikaanse
vrijheidsleger, dat op dit continent gedurig op mars is. Hun leven
staat er borg voor dat de democratie in Zuid-Amerika toekomst
heeft.
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FRANK LULOFS

DE VERRASSENDE REGEL IN DE POËZIE

In Alhert Verwry en de idee wijst S. Vestdijk op twee soorten poëzie-
lezers : zij die zich bij een bundel bepalen to~ één enkel gedicht; en
zij die de bundel lezen als een reeks verzen met een onderling
nauw verband. Ik zou hier nog een derde type aan toe willen
voegen met hetzelfde voorbehoud, dat ook Vestdijk bij zijn in-
deling maakt nI. dat dit alles theorie is, en genoemde lezerstypen
in de praktijk niet zuiver voorkomen.
Dit derde type is dan de persoon die een gedicht leest om de "enkele
regels". Hij betreurt het, dat niet het hele gedicht als die enkele
regel is, en hoe meer hij leest, hoe meer hij zal ondervinden, dat
dergelijke regels zeldzaam zijn, ja in vele gedichten geheel ont-
breken. Wanneer hij zich hierbij zal neerleggen, is hij nog niet
verloren voor de poëzie, d.w.z. hij zal tot het inzicht komen, dat
de andere regels geen opvulsel zijn, geen ornament je of een nood-
zakelijk kwaad, omdat het gedicht nu eenmaal niet uit anderhalve
regel zou kunnen bestaan, of omdat men niet al te hoge eisen aan
het vermogen van een dichter zou mogen stellen; hij zal het inci-
dentele van dergelijke regels accepteren en het gehele gedicht zijn
aandacht geven.
Ik heb al te kennen gegeven, dat ik dit soort lezers tot de beginne-
lingen reken; zij staan voo~namelijk open voor het effect, alleen
de meest overtuigende regels bevredigen hen.
Maar hoe onjuist deze "methodè" van lezen dan ook mag zijn, het
probleem van deze speciale regels is er niet minder om.
Men zal zich afvragen of bij een geslaagd gedicht ieçiere regel op
gelijk niveau moet zijn, en van gelijke kracht, en of het alleen aan
een niet nauwkeurig lezen te wijten zou zijn, wanneer enkele regels
- vrij toevallig misschien - op de voorgrond treden. Ook .zal men
denken - nog altijd bij het geslaagde gedicht, - aan meer of ininder
"geïnspireerde" regels; maar juist het nauwkeurig lezen, het zich
inlezen bij een dichter, brengt mee, dat men een gedicht hoe langer
hoe meer als totaliteit gaat waarderen. In deze totaliteit hebben de
speciaal opvallende regels, als zodanig misschien ook een functie,
maar die functie is blijkbaar toch niet zo belangrijk, dat in ieder
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goed gedicht zulke regels moeten voorkomen, ter~ijl ook omgekeerd,
deze regels geen waarborg zijn voor een goed gedicht.
Laat ik, voor verder de 'aard van deze verrassende regels te be-
schouwen, beginnen met enkele voorbeelden uit onze hedendaagse
poëzie.
Van een kind I. (A. Roland Holst: De Wilde Kim)

Zoolang ik maar met hem speelde
was mijn heimwee wel vervuld
in zijn wiegekleine weelde,
want hij lachte mij vrij van schuld
vlakbij uit het éeuwige leven
gelijk 'ook het water lacht:
eerder dan de wereld, even
klinkklaar en vanzelve en zacht,
enkel gelijk water zijnde.

0, het lachen van een kind
voor de wereld en na haar einde
van een kleine' blinkende wind
vertelt het, die eens uitgezonden
zal worden 'over trots en pijn,
totdat Babylon en [-onden
vergeven en vergeten zijn.

Men zal het met mij eens zijn dat de gecursiveerde regels een bij-
zonder verrassende werking hebben, dat zij "anders" zijn dan de
andere - toch zeer dichterlijke - regels.
Vragen' wij ons af, wat ons in de eerste plaats verrast, dan is het
wel het in één adem noemen van twee zozeer, niet alleen in plaats,
maar ook in tijd, van elkaar verwijderde steden, Een generalisatie,
de gehele wereld van voor eeuwen en van heden, gesymboliseerd
door twee wereldsteden ,de een in het verleden, de ander van thans,
wat misschien maar een klein nuance-verschil is, daar zij symbolisch
de zelfde waarde hebben, als zij samenvattend worden gesteld
tegenover het bovenwereldlijke. Maar juist doordat deze steden
automatisch door ons als zeer verschillend worden geapprecieerd,
werkt het als een verrassing, een shock of hoe men het noemen wil,
wanneer zij in een andere werkelijkheid een zelfde symbolische
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waarde hebben, dus hoegenaamd niet verschillen, met het resul-
taat, dat op zeer overtuigende wijze wordt uitgedrukt, hoe door
alle eeuwen heen de wereld niet in staat is geweest iets voort te
brengen, dat stand houdt tegenover die wereld waar het kind van-
daan komt.
Behalve dat door de inhoud Babylon en Londen aan elkaar wordeJ?
gekoppeld, wordt dit 'nog door de vorm versterkt, door de gemeen-
schappelijke lettergreep, waar de een op eindigt en de ander mee
begint, terwijl Londen bovendien in rijmpositie staat.
Dit Babylon en Londen wordt "vergeven en vergeten", Deze
staande uitdrukking verrast zowel door het eigenaardig taalge-
bruik, als door de betekenis, omdat nogmaals onverwacht de
onbelangrijkheid van die wereldsteden wordt geaccentueerd.
Deze regels nemen door hun positie op het eind van het gedicht
natuurlijk een zeer voorname plaats in; het is een sluitstuk, en wat
voor een! Maar het is toch meer dan de pointe, het aforisme, de
paradox of de beeldende regel, die op zich zelf nog geen verrassing
hoeven te veroorzaken, al kunnen ook zij er ~omswel toe meewerken.
Merkwaardig is nu, dat deze vondst in het hierop volgend gedicht
"Van een kind II" wordt herhaald, waar Babylon en Londen
natuurlijk wel dezelfde symbolische maar niet dezelfde poëtische
waarde hebben. Waar deze begrippen zo geladen waren, een zo
speciale plaats innamen in het eerste gedicht, konden ze niet nog
eens met hetzelfde verrassend effect herhaald worden.
Het bovenstaande heeft waarschijnlijk meteen verklaard, waarom
een gedicht niet uit loater dergelijke regels kan bestaan. Een regel
is niet speciaal als hij gelijk is aan alle andere; als alle regels ver-
rassende regels waren, konden ze niet meer verrassen, bovendien
zou het te vermoeiend zijn, het gedicht zou kapot gaan aan al die
voltreffers (een bezwaar voor mij van b.v. Maria Lecina, en in het
algemeen de ballade: het enigszins expres gebruik maken van een
onverwacht effect, dat "het misschien wel even doet", maar juist
door haar veelvuldigheid aan intensiteit en aan waarachtigheid
inboet) .
Een zeer belangrijke functie van de speciale regel is dan, dat door
een onverwachte wending - die wellicht even tot een onbewuste
tegenstand prikkelt, door de vaak speciale wijze van zeggen - er iets
7•.•eer essentiëels voor het gedicht zeer praegnant wordt samengevat.
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Dit kan gebeuren doordat het bijzondere geval generaliserend voor
het algemene geval wordt gepruikt, alsook doordat het ,algemene
plotseling overgaat naar het bijzondere geval. Iets dat we al vinden
in die oude glosse, die dan vertaald waarschijnlijk luidt: "Alle
vogels bouwen hun nest, behalve jij en ik!'
Ik veronderstel, maar dat is moeilijk te bewijzen, dat ook voor de
dichter dergelijke regels bij verrassing, als een "vondst" ontstaan,
hoewel zeker niet iedere vondst van de dichter ook noodzakelijk een
verrassing bij het lezen hoeft te veroorzaken.
Nu is de vondst bij het schrijven van poëzie iets uitermate precairs.
De meeste dichters zullen uit ervaring juist tegenover de vondst
wantrouwend staan, die zoveel spontaner ontstaat dan de meeste
andere regels, en daardoor des te meer contróle achteraf vereist.
Maar dit terzijde, aangezien het niet gaat, om het ontstaan van de
verrassend~ regel, maar om haar functie in het gedicht.
Als volgend voorbeeld geef ik u een gedicht van Han G. Hoekstra,
eerst zoals het in het Juli/Aug. nummer 1941 van Criterium ver-
scheen, daarna de twee laatste strofen zoals ze in de bundel Panop-
ticum staan, waarbij ik de veranderingen cursiveer.

VERZEN OM HARENTWIL III

Ver van uw lijflijke aanwezigheid,
Alleen op een bedauwde morgenwei,
Zijt ge mij toch zoo grenzeloos nabij
Dat het niet deren kan dat ge er niet zijt.

De hemel wenkt mij met een eender blauw
Boven het gras dat als uw peluw geurt,
En rondom ligt het landschap fel gekleurd: ,
De bloemen van uw kleed, nog onder dauw.

De linde ritselt u opnieuw nabij,
En in een windvleug waait uw stem 'al aan.
Vanavond kom ik zingend bij u aan,
Maar niet dichter bij u, niet dichterbij.

Laatste strofen uit Panopticum:

De hemel wenkte mij met een eender blauw
Boven het gras dat als uw peluw geurt,
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En rondom ligt het landschap bont gekleurd:
De bloemen van uw kleed, nog onder dauw.

De linde ritselt u opnieuw nabij,
En in een windvlaag waait uw stem weer aan,
Vanavond kom ik zingend bij u aan,
Maar niet dichter dan nu, niet dichter bij.

Er werden enkele veranderingen aangebracht, die even zovele
verbeteringen waren, maar merkwaardig is, hoe enorm veel sterker
de kleine verandering in de laatste regel het gehele vers maakt.
De laatste regel is ineens een verrassende regel geworden.
Inde eerste lezingwordt daarin het kort samenvattend gezegd, watde
voorafgaande coupletten al beweerd hebben: ver van u, zijt ge me
grenzeloos nabij. Ja zelfs komt even de gedachte op, die de dichter
niet bedoeld kan hebben, dat het hem meer om de eigen verrukking
dan om de geliefde is te doen. En het paradoxale niet dichter bij
haar te komen, als hij bij haar is, verrast niet, omdat we er op zijn
voorbereid, omdat het eigenlijk een herhaling isvan het voorgaande.
De tweede lezing verrast wel, omdat de paradox intensiever werkt
en aan het gedicht tevens iets nieuws toevoegt: Niet alleen voelt de
dichter de geliefde bij zich als zij afwezig is, maar haar aanwezig-
heid wordt zo sterk gevoeld, als met gewone woorden niet te zeggen
is: "zij is zo niet minder aanwezig, als ik vanavond bij haar". Dit
bedoelde de eerste lezing ook te zeggen, maar het kwam er niet met
hetzelfde effect uit. De sfeervan de voorlaatste regel en de charme van
de herhaling in de laatste, dragen het hunne tot die verrassing bij.
Als laatste voorbeeld wil ik wijzen op de regel uit "Rijmen" van
J. W. F. Werumeus Buning (Et in terra) :

Omdat Camperduin en de Libanon
aan denzelfden straatweg lei.

Ook hier een onverwachte paradoxale samenvatting. Camperduin
is symbool voor het persoonlijk geluk, de Libanon het geluk eeuwen
geleden bezongen in het Hooglied, dus het algemene geluk van de
gehele mensheid, maar ook het hoogste geluk, hier tevens zinvol
terugslaand op de aanhaling uit het Hooglied in de voorafgaande
strofe. Al het geluk is dus bereikbaar langs dezelfde (straat)weg, en
dit persoonlijk geluk is dan niet minder dan dat uit het Hooglied.
Ongetwijfeld doet deze regel denken aan die van het eerste voor-
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beeld, dat enkele jaren eerder vérscheen, dus geacht kan worden
ouder te zijn. Ik geloof dan ook zeker, dat we, zonder Werumeus
Buning onrecht' aan te doen, mogen denken aan invloed, waar dit
aan het gedicht Rijmen niets afdoet; en het komt het" verrassende"
van" Van een kind I" zijdelings bevestigen.
Uit het bovenstaande moet het duidelijk zijn, dat de verrassende
regel niet hetzelfde is als de "sterke" regel, een regel, die door haar
schoonheid opvalt, zonder daardoor tevens onverwachts te zijn.
Ter verduidelijking zal ik daarom vrij willekeurig enkele "sterke"
regels overschrijven, die men voor een juiste waardering natuurlijk
niet uit hun verband mag halen.
Gerard den Brabander (Napoleontisch soldaat):

Hij laat het lot over de steenen tollen
en (Aan een jong meisje):

liefde is .
zijn zwijgen niet tot woorden op te schroeven

Vasalis (De idioot in het bad):
zijn dunne voeten sta/lU rechtop als bleeke bloemen

en (De weg terug)
de regen ...
stil slikkend langs het raamkozijn.

Zoals ik al schreef, vrij willekeurige voorbeelden; en ik ben me
bewust, dat er ook regels zijn, die een wat groter verrassend élement
hebben dan andere, dat het daarom uiteraard niet mogelijk zal
zijn een scheidslijn te trekken.
Daarom zou ik de verrassende regel met iets geheel anders willen
vergelijken, dat dan toch deze overeenkomst heeft, dat het ook
verrast, maar op een ander niveau, nI. de humor.
De humor immers ontstaat volgens Bergson, door de onderbreking
van het automatisch verwachte, de confrontatie met een mogelijk-
heid, waar men door de gang van het verhaal niet aan dacht. De
functie van de shock die dan ontstaat is dan wel anders dan bij
de verrassende regel, maar beide hebben ze de shock gemeen.
S. Vestdijk wees in een artikel in Centaur op het polemische van de
humor, dit als een tegenstelling met Bergson's mening voelend. Mij
lijkt het meer een aanvulling dan een tegenstelling, maar hoe dit
zij, ook dit polemische element meen ik in de verrassende regel
enigszins te vinden.
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Ér zit iets in de verrassende regel, dat wil dwingen, ik zou bijna
I zeggen forceren, om zo veel mogelijk effect te bereiken. Zowel
de paradox als het aforisme prikkelen tot tegenstand, omdat het
"niet helemaal waar" is, terwijl het juist door deze wijze van zeggen
wil overtuigen. Maar niet alleen naar de inhoud, ook naar de vorm
bevat de verrassende regel een strijd. Immers op dergelijke momen-
ten wordt de inhoud "anders" uitgedrukt, en wordt een andere
dan de normale vorm gebruikt, en daardoor is het juist een strijd,
de vorm, de materie te kneden naar eigen-onbewuste-wens. Dat
juist de vondst spontaan ontstaat, doet hier niets aan toe of af, ook
de humor ontstaat in e'en flits.
Tenslotte hebben de verrassende regel en de humor een opheffing
vandespanning gemeen, ikzouhetzelfs een katharsis willen noemen.
Bij de humor is dat zonder meer duidelijk; de spanning van het
verhaal wordt ontladen; er kan opnieuw Wq.t grappigs verteld
worden, horend bij hetzelfde verhaal, maar dan ontstaat er weer
een spanning los van de vorige. Hoewel de verrassende regel vaak
aan het eind van het v~rs staat, en dan vanzelf de spanning van het
vers opheft, kan men hem toch ook elders vinden, de regel uit Rijmen
bij voorbeeld.
In zoverre de verrassende regel een gevoelen of gedachte uit de
voorafgaande regels samenvat, zo dat de lezer overtuigd wordt,
zich gewonnen geeft, ontlaadt dat de spanning. Men beaamt, ver-
werkt het "geïncasseerde" en staat weer open voor de rest van het
gedicht, als dat nog nodig is. Daarom vermoeit een overlading van
verrassende regels en heeft de shock het tegenovergestelde resultaat:
het aesthetisch gevoel is niet verrast maar geshockeerd.
Ik ben mij bewust, dat het poëtische zich maar moeilijk en dan nog
ten dele laat definiëren, dat iedere vondst, iedere regel poëzie weer
anders is, en anders benaderd moet worden, omdat de gemeen-
schappelijke kenmerken maar vaag zijn.
Vanzelfsprekend is het onmogelijk, als men een vers schrijft een
verrassende regel te gaan maken, zelfs als men precies de werking
ervan kende. Of dat ooit het geval zal zijn? Als men meer dan een
tip van het kleed der Muze opheft, verliest het geheim haar bekoring
en wellicht werd de Muze, als ze haar raadselachtigheid verloren
zou hebben, een revuegirl.
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CUL TURELE SAMENWERKING TUSSEN NEDERLAND,
INDONESIË, SURINAME EN DE NEDERLANDSE

ANTILLEN

Door de loop der geschiedenis is N~derland een belangrijk medium
geworden om de volken van Indonesië, Suriname en de Antillen
in aanraking te brengen met de cultuur van het Westen. In het
verleden reeds is er herhaaldelijk op gewezen, dat de historie in
dit opzicht een culturele taak aan' Nederland heeft opgelegd,
waarvan de vervulling helaas niet steeds en niet overal met alle
beschikbare middelen is nagestreefd.
De geografische ligging van Nederland in Europa maakt ons land
bij uitstek geschikt voor de functie van vertegenwoordiger van het
Westen, om als bemiddelaar op te treden tussen de beschavingen
van Indonesië en van de gebiedsdelen in Amerika en de verschil-
lende culturen van het Westen. Immers, het Nederlandse geestes-
leven is volkomen ondenkbaar zonder de ruime achtergrond van
de gehele Westerse cultuur. De vensters van het Nederlandse huis
hebben eeuw na eeuw opengestaan om er de zeewind èn de land-
wind ongehinderd doorheen te laten blazen. Een van onze grootste
cultuurhistorici heeft er op gewezen, dat geen ander volk zo gelijk-
matig de stroo:ql van verschillende West-Europese cultuurkringen
heeft kunnen verwerken en zo nauwkeurig de geest daarvan heeft
weten te verstaan als het de Nederlanders gegeven is. Het is een
kostbare weelde genoemd, dat begrip voor, deze gelegenheid tot
verwerking van de geestelijke gaven der gehele Westerse beschaving.
Aldus zijn in het kort twee factoren aangegeven, n.l. de historische
binding met Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen
en de kernpositie in het Westen van Nederland, die ons land een
culturele taak opleggen, die niet zonder schade verwaarloosd kan
worden ..
Is deze visie ook aanvaardbaar voor de volken overzee?
Eén voorbeeld slechts. In een interview te Parijs in October ver-
leden jaar heeft Soetan Sjahrir een aantal zakelijke opmerkingen
gemaakt over de mogelijkheden van culturele samenwerking
tussen Indonesië en Nederland. In dit belangrijke interview, dat
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voor vergetelheid bewaard is door opneming in het tweede nummer
van het in Indonesië uitgegeven maandblad" Oriëntatie", wordt
geconstateerd, enerzijds, dat de jçmge generatie van intellectuelen
in Indonesië in cultureel opzicht sterk Nederlands georiënteerd
is door opvoedï'ng en latere vorming, anderzijds, dat de culturele
aantrekkingskracht van Amerika voor Indonesiërs niet groot is
en dat Rusland voor hen praktisch, door taal en politiek, een afge-
sloten gebied vormt, zodat Indonesië uit de drie grote, niet-Oosterse
cultuurkringen op West-Europa aangewezen blijft. Van de West-
Europese landen maakt Nederland de beste kansen, zowel als
brenger van de eigen cultuur:, als om te fungeren als intermediair
tot de gehele ''''esterse cultuur, mits de culturele samenwerking
tussen Nederland en Indonesië gegrondvest kan worden op weder-
zijds cultureel belang. Naar het oordeel van Sjahrir zou de meest
nuttige wijze om deze samenwerking te organiseren verkregen
kunnen worden door het oprichten in Nederland van een vereni-
ging, die tot taak zou hebben om op verzoek van Indonesië, de
b,este vertegenwoordigers van de Nederlandse cultuur derwaarts
te zenden, om daar enige tijd lezingen te houden, cursussen en
colleges te geven. Deze vereniging zou volkomen los moeten staan
van de regering en zich ook niet met politiek moeten bemoeien.
Van veel belang voor het ontstaan en bevestigen van de culturele
samenwerking acht hij de bevordering van het persoonlijk contact
tussen Indonesiërs en Nederlanders, als gelijkwaardigen, als
vrienden.
Als bijna altijd in het geestelijke leven heeft ook dit denkbeeld
reeds een ondergronds bestaan gehad vóór het bekend werd; had
het reeds wortel geschoten vóór het eerste blaadje zichtbaar werd.
Zo is het niet verwonderlijk, dat slechts enkele maanden later,
door het initiatief van enkele Nederlanders te Amsterdam, in bijzijn
van vertegenwoordigers van de gebieden overzee, is opgericht
de Stichting voor de culturele samenwerking tussen Nederland,
Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Het doel van
deze stichting is om met een beroep op het gehele cultureel vermogen
van Nederland te geraken tot harmonische ontwikkeling in demo-
cratische zin van de onderlinge samenwerking op cultureel terrein
tussen de vier genoemde gebieden. Zij zal dit doel trachten te be-
reiken door in Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen de
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stichting te bevorderen van autonome zuster-organisaties, die daar
een centrum zullen worden van al die activiteit, die uit het beginsel
van culturele samenwerking voortvloeit.,Voorts door in Indonesië,
Suriname en de Nederlandse Antillen de kennis van en het direct
contact met de Westerse cultuur, in het bijzonder in haar Neder-
landse vorm, te bevorderen en omgekeerd in Nederland de kennis
van en het direct contact met de cultuur van Indonesië, Suriname
en de Nederlandse Antillen te stimuleren. Zij zal bovendien naar
gelang van de behoeften in onderling overleg met instanties in de
genoemde gebieden incidenteel culturele voorzieningen treffen,
die aan het doel der stichting ten goede zullen komen. Ten sl<?tte
is het ook de bedoeling om zo spoedig mogelijk vertegenwoordigers
over en weer bij de verschillende culturele organisaties aan te stel-
len waardoor een netwerk van culturele relaties kan ontstaan.
Om de hierboven aangegeven taak uitvoerbaar te maken, heeft de
Nederlandse regering een overheidssubsidie van f 1.000.000 toe-
gezegd. Het voorstel hiertoe is zowel door de Tweede Kamer als
de Eerste Kamer der Staten-Generaal aanvaard.
Loopt de uit particulier initiatief geboren stichting nu niet de kans
door de overheidssubsidie te vergroeien tot een semi-overheids-
instantie? Ik meen van niet.
Daar is in de eerste plaats de bepaling in het stichtingsreglement
dat de stichting bij het verrichten van haar culturele taak geheel
vrij en onafhankelijk zal zijn. Voorts heeft de Nederlandse Regering
bij monde van minister Jonkman bij de oprichting met zoveel
woorden erkend dat zij in deze belangrijke clausule de erkenning
ziet dat - wanneer men op cultureel gebied moet samenwerken en
in wederkerigheid een culturele taak moet opbouwen - particulier
initiatief en autonomie onmisbaar zijn. En tenslotte is bij de be-
handeling van het voorstel tot subsidieverlening in de Staten-
Generaal met geen woord gerept van enige beperkende voorwaarde
die aan deze vrijheid en onafhankelijkheid ook maar enige afbreuk
zou kunnen doen in welk opzicht dan ook. Integendeel, wanneer
eenmaal de culturele vrijheid van de stichting ten volle erkend is,
en ,vast verankerd ligt in het stichtingsreglement, dan is de vaste
overheidssteun te beschouwen als een credietverlening, die door
zijn algemeen karakter vrijwel neutraal geworden is.
Daar komt nog bij dat de overheid niet de enige geldgever van de
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stichting is. Ook het Prins Bernhard Fonds, deze belangrijke
financieringsinstantievan het particulier cultureel vermogen van
Nederland, heeft zijn financiële steun toegezegd, en zijn bereidheid
om mede te werken reeds in de praktijk getoond. Bovendien laat
het stichtingsreglement de mogelijkheid open om gelden te ver-
krijgen van begunstigers en contribuanten. Ik meen dat op deze
wijze de onafhankelijkheid en de zelfstandigheid op cultureel ter-
rein van de stichting voldoende verzekerd' is.
Een opmerking nog over de regeringssubsidie. De stichting mag de
regering dankbaar zijn voor de ruime aanloopsubsidie, maar
duidelijk is dat deze som onvoldoende moet worden geacht in ver-
houding tot de omvang van het werk dat moet worden aangepakt.
Hoe sober de uitvoering ook wordt opgezet, niet te verwachten
valt dat f I .000.000 voldoende zal zijn om het grootse werk van de
culturele samenwerking tussen de vier gebieden - een taak die het
gehele culturele vermogen van Nederland op proef zal stellen -
op bevredigende wijze te financieren.
Nu is het niet zo gesteld dat de culturele samenwerking tussen de
vier gebieden door Nederland alleen zal moeten worden betaald.
Immers, zoals boven reeds gezegd, is het de bedoeling om overzee
de oprichting van zusterinstituten te stimuleren, die nadat zij tot
stand zijn gekomen, daar het werk zullen moeten verrichten, dat
in Nederland thans door de stichting wordt aangevat. In de toe~
komst zal het dus zo moeten zijn, dat het op te trekken gebouw
der culturele samenwerking rust op een aantal pijlers (de culturele
instituten in Nederland en overzee) die samen verbonden een
voldoend hechte basis vormen voor de uitvoering van de gedachte
taak. Bij het werk der culturele coöperatie zullen dus ook de finan-
ciële bijdragen van de gebieden overzee verwacht kunnen worden.
Deze vorm van samenwerking in wederkerigheid en onderling
overleg, belichaamd in zusterinstituten in de vier gebieden, zal in
de toekomst moeten leiden tot een hecht cultureel contact, met
vruchtbare resultaten voor alle daarbij betrokken culturen. Hoofd-
zaak zijn de wil en de bereidheid tot samenwerken op cultureel
gebied.
Het is derhalve niet juist, om de door de initiatiefnemers in Neder-
land voorgestane gedachte te beschouwen als een Nederlandse
vorm van de "British Council". Immers, deze ruim geprojecteerde
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en voortreffelijk geleide instelling, die over een "parlementary
grant" beschikt van ongeveer 3 millioen Engelse ponden 's jaars,
heeft in de eerste plaats tot taak de Britse cultuur uit te dragen in
den vreemde. In deze opzet is onmiskenbaar een bepaalde eenzij-
digheid verweven, die men populair een cultureel éénrichting-
verkeer zou kunnen noemen. Wat de zo juist opgerichte Nederland-
se stichting wil bevorderen is een tweerichtingenverkeer of juister
nog misschien, een culturele uitwisseling langs de lijnen van een
veelhoek en zijn diagonalen, waarvan als hoekpunten de toekom-
stige zusterorganisaties gezien moeten worden. Aldus is het schema
van de gedachte culturele samenwerking tot zijn eenvoudigste
vorm teruggebracht.
Garandeert deze opzet het slagen van de plannen voor een cultu-
rele samenwerking? Deze vraag kan nu nog niet beantwoord
worden. Het antwoord'kan pas gegeven worden als duidelijk blijkt,
of d~ volken overzee de gedachte van de culturele samenwerking
al dan niet willen aanvaarden. Thans kan men slechts constateren,
dat tot nog toe niemand haar afgewezen heeft niet alleen, maar
dat zij in enkele gebieden in Oost en West reeds in b~ginsel aan-
vaard is. Voldoende reden om op de ingeslagen weg voort te gaan.
Wat kan Nederland bijdragen in deze onderlinge culturele samen-
werking tussen de deelgenoten van toekomstige Unie en nieuw
Koninkrijk?
Allereerst zorge Nederland, dat een goede, en vooral soepele
organisatie kan ontstaan, niet gekortwiekt door hinderlijk geld-
gebrek, dan honorere Nederland, desnoods met opoffering, het
beroep dat gedaan is op zijn gehele culturele vermogen, en ten leste
maar zéker niet tenminste: Nederland's functie van oudsher als
spiegel, als een der kernpunten van de gehele Westerse cultuur
worde niet veronachtzaamd. Elk tekort in deze leidt tot vermin-
dering van de culturele belangstelling overzee, fundament voor
het toekomstig samengaan van Nederland, Indonesië, Suriname
en de Nederlandse Antillen,
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Gangloper of gangmaker?
Wij hebben een nieuwe regering. Een maandblad schrijft hierover
niet zonder het risico, dat zij bij de verschijning van het nummer
niet meer bestaat. Haar brede basis is wankel. Zoals de verkiezingen
voor de grondwetsherziening moesten worden gehouden, zo is ook
deze regering daarvoor tot stand gekomen. Zij verbeeldt de 2/3
meerderheid die daarvoor noodzakelijk is en waarvoor d~ zekerheid
is verkregen door deelneming van C.H. en V.V.D. aan de regering.
De zekerheid, dat in de verbouwing van het rijk, dwz. in het Indo-
nesische vraagstuk nu eindelijk de voortgang komen zal, die door
de nieuwe regeringspartijen mede placht te worden geremd. Daarin
is dan nu samenwerking verkregen, het kan van nut zijn' om uit de
Indonesische impasse te geraken; dat is het mogelijke voordeel
hiervan, maar ofdit opweegt tegen het wantrouwen dat door het meer
rechtse karakter van dit ministerie in Indonesië weer versterkt kan
worden, tegen de toenemende rechtse neigingen die de K.V.P. in
deze nieuwe combinatie blijkbaar wenst te ontplooien, tegen de
meer rechtse koers van het geheel die zulk een regering voorspelt?
De "grond" waarop zij staat is de nieuwe grondwet. Maar is er
een werkelijke brede basis van samenwerking verder denkbaar?
Het is een kennelijk monsterverbond van kapitalisme en socialisme.
Men heeft in deze weken veel op een z.g.n. nationaal kabinet aan-
gedrongen en verweet partijgeest aan wie de onmogelijkheid daar-
van inzag. Is het ,nationa;al' als men onverenigbare inzichten over
het toekomstig regeringsbeleid in één kabinet perst? Wij hebben
nu een programministerie dat een beetje op zo'n fictief nationaal
kabinet lijkt. Wij hebben nu een quasi brede basis, waarop een
samenwerking op de smalste basis verzekerd is, n.l. voor de be-
handeling van de a.s. grondwetsherziening. Maar dan verder?
Het waren ook de chr. hist. en liberale partijen die Linggadjati
hebben helpen vertragen; die hebben mee(tegen-)gewerkt om ons
steeds een halfjaar achter te doen zijn en juist de (kleine?) kans op
tijdige overeenstemming te verzuimen. Wij hebben de aansluiting
gemist mede door de houding van chr. hist. en liberale kranten
en fracties. De grote socialistische partij slikt nu de samenwerking
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m~t die richtingen, om de grondwetsherziening te redden, om de
sociale, om de finantiële politiek te redden. Zij slikt aan Buiten-
landse Zaken en aan Oorlog vertegenwoordigers dier partijen, die
blijk hebben gegeven dat zij slechts gedwongen niet-koloniaal
denken; liever dachten en deden zij andersom. Zij houden het tem-
po van den tijd hinkend bij. Zullen zij dit schouwspel nu in de
regering te 'zien geven, aan Buitenlandse Zaken, aan Oorlog?
De grote socialistische partij slikt hiermede ook, dat zij geen van
de drie benoemingsministeries bestrijkt. Zij slikt bovendien, dat
Onderwijs haar wederom ontgaat, het departement waar een op-
bouw was ingezet die met die van Drees, Lieftinek en Mansholt
was re vergelijken en die nog in haar bereik bleef, in tegenstelling
tot Economische Zaken waarvan andere krachten zich onher-
roepelijk hebben meester gemaakt.
De progressiviteit vertraagt: eerst moesten Schermerhorn en Loge-
mann weg, Vos van Economische Zaken geweerd, thans deze uit
het kabinet weg. Is het straks Lieftincks beurt? Wij hebben een
socialistisch president, maar wordt hij de gouden gevangene van
de reactionaire krachten? Een ,gangloper' was in de gevangenissen
van den bezetter een gevangene die een zekere bewegingsvrijheid
op zijn cellengang genoot om de medegevangenen hun voedsel te
brengen. Zijn de socialistische ministers in dit kabinet de ganglopers
geworden of zullen zij nog gangmàkers kunnen blijven? Als het
eerste het geval blijkt, dat zij het dan bijtijds mogen inzien! De
brede basis is tenslotte een' steeds 5maller wordende basis voor pro-
gressieve politiek! Dat zullen Drees en Joekes c.s. in hun strijd voor
het behoud van het socialistisch brugge hoofd steeds moeten be-
denken.

BONAE LITTERAE

NIEUWE LITERATUUR OVER RUSLAND

G. VERNADSKI, Geschiedenis van Rusland, 2 dIn, 1947. De Bezige Bij
B. H. SUMNER, Rusland, heden en verleden, 'I948. J. M. Meulenhoff
Twee boeken over dezelfde stof, maar hoe verschillend! V. ontwikkelt
zijn verhaal chronologisch, waarbij 19I7 de caesuur tussen beide delen
vormt. S. daarentegen heeft een systematische indeling. Hij behandelt
achtereenvolgens: de grens, de staat, het land, de kerk, de slaven, de zee
en de verhouding tot het Westen en begint bovendien elke dwars-
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doorsnede met een beschrijving van de tegenwoordige toestand. V., ver-
amerikaniseerde Rus, is een erkend geleerde, zijn werk is uiterst degelijk,
maar allerminst zonder bezieling geschreven: een bezieling die hij put
uit de nationale allure die de Russische Revolutie in de laatste tien jaar
heeft aangenomen en die hem tot op zekere hoogte met de gang van zaken
in zijn vroeger vaderland verzoend heeft. S. is een Engelsman, omtrent
wiens deskundigheid het voorbericht van prof. Locher eventuele twijfe-
laars kan geruststellen. Beide boeken zijn voor de algemene lezer be-
stemd, maar geen van beide doet onnodige concessies aan diens veron-
derstelde gemakzucht. Beide boeken zijn ongeveer even groot, d.w.z.
gezien het geweldige onderwerp, beknopt. .
Juist door de overeenkomst op de laatste punten valt de volle nadruk,
voor wie ze gelijktijdig leest, op het bovenaangeduide verschil van opzet
en noopt die lectuur hem zich rekenschap te geven van de voor- en na-
delen van beider methode van behandeling. Zouden wij moeten be-
slissen welk van beide boeken als inleiding de voorkeur verdien~ dan zou
onze keus, zij het niet zonder aarzeling, tenslotte toch op V. vallen.
Het is waar, dat S. de belangstelling meer prikkelt door telkens bij het
actuele aan te knopen, maar daar staan twee ernstige bezwaren tegen-
over, Ie. moet de lezer zich ook het beeld van het huidige Rusland zelf
uit de verschillende hoofdstukken opbouwen en als hem dat al gelukt is,
staat hij nog steeds voor de grotere moeilijkheid, dat ook met het oude
te doen. Bij V. verrichtte de schrijver die taak. 2e. ontkomt de lezer van
S. daardoor niet aan een zekere indruk van verwarring, die hij niet
zonder veel moeite zal ordenen, terwijl V. zich juist door een bizondere
helderheid onderscheidt.
Dit zou de schaal geheel ten gunste van V. doen doorslaan, wanneer daar
niet weer tegenover stond, dat wie zich in het bizonder voor problemen-
geschiedenis interesseert, eerder bij S. ter markt kan gaan, omdat hij
bij V. de problemen zelf moet stellen.
Alles overwegende, zou de beste weg daarom zijn, eerst V. en dan S.
te lezen. Wie zich die moeite getroosten wil, kan echter ook zeggen, dat
hij nu althans iets van dat raadsçlachtige Rusland begrepen heeft en zal
daardoor beter dan te voren tot een onafhankelijk oordeel in staat zijn,
ook waar het het tegenwoordig conflict tussen "Oost" en "West" betreft,
van welks ontwikkeling het lot der mensheid voor de eerstkomende eeuw,
of misschien wel eeuwen, schijnt af te hangen. J. R.

W. VAN RAVESTEYN, De wording van het Communisme in Nederland, 1948.
P. N. van Kampen en Zoon.
Men kan tegen het historisch werk van Van R. veel bezwaren hebben;
men kan zeggen dat zijn boeken weinig compositie-vermogen verraden
en een zekere slordigheid vertonen, dat zijn wetenschappelijke tucht
onderontwikkeld is, zodat men naar de bewijzen voor zijn stellingen
vaak moet gissen. Maar in zijn geval doet men toch beter, geloven wij,
het bij het constateren daarvan te laten en zeker beter, zijn geschriften
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daarom niet ongelezen ter zijde te leggen. Er staat nl. zoveel tegenover!
Een fabelachtige belezenheid, een feilloos instinct voor gehalte en een
geheel eigen vizie op zijn stof, drie eigenschappen, elk op zichzelf al
zeldzaam, maar in combinatie uniek. ,
Al die goede en slechte eigenschappen vindt men ook in dit, zijnjongste'
geschrift. Maar daarmee is het toch nog niet voldoende gekarakteriseerd.
Van nog groter belang in dit geval is, wat we bij gebrek aan een beter
woord, de "objectiviteit" van de schrijver willen noemen. "Objectivi-
teit", ondanks alle schijn van het tegendeel: evidente sporen van zelf-
waardering, intellectuelen-hoogmoed en gelijkhebberij. Zo "objectiviteit"
ergens ontbreken moet, men zou verwacht hebben, dat zij in dit boek
geheel afwezig zou zijn geweest. Immers hier geldt het een genre ge-
schiedschrijving, dat eens het normale geweest is, maar sinds de ver-
wetenschappelijking der geschiedbeoefening op de achtergrond is ge-
raakt - de politicus in ruste die in de vorm van een geschiedwerk zijn
herinneringen te boek stelt. Op de achtergrond geraakt is, juist omdat
dit genre, dat altijd zelfrechtvaardiging betekent, geen enkele waarborg
voor "objectiviteit" scheen te bieden.
Ongetwijfeld: er zijn bizondere omstandigheden, die Van R. dit
kunststuk mogelijk hebben gemaakt. In de eerste plaats zijn eigen ont-
wikkeling in conservatieve richting, die een afstand geschapen heeft tus-
sen de Van R. van vóór 1925 en die van daarna. Maar di t zou op zichzelf
evengoed tot een caricatuur van zijn vroegere geschiedenis en die van
zijn partij hebben kunnen leiden en ook geleid hebben, indien daar
tegenovér niet het feit had gestaan, dat die latere ontwikkeling, als men
goed toeziet, iJl de vroegere toch reeds was verondersteld geweest. Dit
heeft nl. gemaakt dat de schr. hoezeer innerlijk op een afstand staande -
en altijd gestaan hebbende - van de gebeurtenissen die hij te beschrijven
had, zich nochtans volkomen verbonden kon blijven voelen met de
Van R. die ze beleefde.
Het resultaat is een uiterst merkwaardige bijdrage geworden in de eerste
plaats tot de geschiedenis der arbeidersbeweging in ons land, maar
daarboven uit tot die van de wereld-arbeidersbeweging en daarmee van
de wereldgeschiedenis in haar geheel. Immers, in de geschiedenis van
het Nederlandse communisme blijft voorlopig zijn wording het belang-
wekkendst, doordat het hier een tiental jaren eerder dan ,elders organi-
satorisch werd vastgelegd.
Moge een tweede druk de schr. gelegenheid geven, enkele onnauwkeurig-
heden te verbeteren en de uitgever, de prijs te verlagen; f8.90 voor een
boek van 240 bladzijden lijkt zelfs voor de tegenwoordige verhoudingen
wat al te grijs. J. R.
N1KOLAIBERDJAJEw,Het Russisch Denken in de 19de en 20ste Eeuw. Aspec-
ten en perspectieven, Bewerkt door S. van Praag. Amsterdam, De Bezige
Bij, 1947.
In dit boek tracht Berdjajew(t Maart' 48) ons een wereld van ideeën en
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opvattingen naderbij te brengen, die nauw verwant zijn met de gedachten
van de grote Igde-eeuwse Russische schrijvers, met name Dostojewski, Tol-
stoj en Gogoij. Hij behandelt verschillende stromingen en een aantal den-
kers en godsdienstige zoekers, die als vertegenwoordigers optreden van de
religieuze filosofieën, die achter de werken van de genoemde schrijvers
liggen: veelal dissidenten of zuiveraars van het orthodoxe geloof, tegen-
standers vaak van de op macht en onwetendheid steunende kerkelijke
autoriteiten, ten slotte ook revolutionnairen en ongelovigen. Zij worden
in het algemeen gekenmerkt door een totalitair denken, d.w.z. zij willen
in hun filosofieën het gehele geestelijk-religieuze morele en sociale leven
omvatten. Ten dele ontvankelijk voor, of beïnvloed door het Westen,
met name door de Duitse idealistische filosofie, later ook sterk door
Nietzsche, staan zij in de regel ambivalent tegenover dit Westen, maar
bijkans allen veroordelen het rationalisme en de burgerlijkheid van de
Westerse cultuur. Ofschoon zelden uit het volk voortgekomen, hebben
zij dit steeds op het oog en schatten zij zijn geestelijke en religieuze po-
tentie hoog en bezitten een sterk schuldgevoel t.O.V. de minder bedeel-
den. De vraagstukken van het doel en einde der wereld, de eschatologie,
van de 1'Iessiaanse zending van het Russische volk, van de waarde en
onwaarde der cultuur, van de mens en het Christendom, het christelijke
humanisme, houden hen bovenal bezig.
In zijn historische inleiding behandelt Berdjajew het ontstaan van de
Rusland in de Ige eeuw zozeer typerende intelligentsia, door hem de
"idealistische klasse" genoemd; zij waren de door ideeën bezielden,
die in het heden niet konden leven en dus in de toekomst, soms ook in
het verleden moesten leven. De tragedie van deze intellig ntsia is feitelijk
de inhoud van dit werk, dat zelf ook iets weerspiegelt van het chaotische
in het Russische denken, het onbegrensde en tegelijk het maximalistische.
De hier beschreven personen woonden niet alleen in Rusland, maar wij
vinden ook frappante karakteristieken van emigranten als Herzen en
Bakoenin. Van de in Rusland gebleven denkers en dromers noemen wij en-
kelenals: Chomjakow, Leontjew, Tchernischewski, Solowjow,Boeljakow.
Berdjajew laat deze Igde- en 20ste-eeuwse denkwijzen uitlopen in wat hij
de cultuurrenaissance in het begin van deze éeuw noemt: een opbloei
in de filosofie en poëzie, een intensivering van het religieuze zoeken.
Hierin heeft ook Berdjajew zelf een rol gespeeld; hij is, gelijk anderen
uit het Marxisme naar het idealisme overgegaan, en daarna' een reli-
gieus denker geworden. Berdjajew geeft hier wel de indruk, dat er zich
iets wereld vreemds heeft afgespeeld, wanneer hij ons vertelt hoe in
Ig17 een culturele élite in de heel hoog gelegen woning van W. Iwanow
bijeenkwam en hoe ver beneden deze hooggelegen kamer de grootste
revolutie zich voltrok, die Rusland en misschien de wereld heeft gekend.
Deze élite besprak daar in de meest verfijnde discussies litteraire, filoso-
fische, mystieke en al zulke onderwerpen. Inderdaad kan B. hier spreken
van de breuk die zich toen in het Russische leger voltrok. Zij bestond
natuurlijk al lang te voren. Ofschoon de kloof tussen deze gedachten-
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wereld en die der revolutionnairen volstrekt lijkt, zijn beide stromingen
volgens Berdjajew in zoverre echt Russisch, dat ze maximalistisch. zijn,
of het nu om de theocratie gaat of om het socialisme. Daarom staat hij
tegenover het Russische communisme, dat hij verwerpt, ook niet geheel
afwijzend, voornamelijk niet omdat hij zo veel schuld ziet in de voor-
revolutionnaire toestanden. Bovendien is voor hem het communisme
niet een zuiver marxistisch verschijnsel ("in de essentiële Duitse gedachte
schuilt een ons vijandig element"), maar een Russische beweging, ge-
laden met een Messiaanse idee. En de revolutie, erkent hij, heeft gewel-
dige krachten in het Russische volk ontketend.
De wereld waarin Berdjajew ons inleidt, staat verder van het Westen af
dan de uit het Westen overgenomen marxistische opvatting. Maar de
wijsheidsbespiegelingen en de religieuze filosofieën waar Berdjajew ons
zozeer mee bezig houdt in dit boek, staan in een zeer nauw verband met
de ook in Europa zo bewonderde literatuur van Dostojewski. Indien het
waar is, en Berdjajew maakt het aannemelijk, dat tussen de bovenge-
noemde, zo uiteenlopende Russische gedachtenwerelden toch grote
verwantschap bestaat, dan heeft een boek als dit deze betekenis, dat het
ons toegang verschaft tot een specifiek Russisch denken, dat in een niet
dadelijk aantoonbaar verband moet staan met het Sowjet-communisme.
Ook de geweldigste revolutie vernietigt geen denkwijze en geaardheden,
die inheems zijn. Bepaalde begrippen over de gemeenschap en over de
menselijke vrijheid bezitten een langere traditie dan van 1917 af.
Wij moeten bij dit alles wel bedenken, dat de visie van Berdjajew op
het Russische verleden en heden zoal niet theologisch in de Westerse zin,
dan toch religieus-filosofisch gefundeerd is. Op de eerste bladzijde zegt
hij het reeds: "Mij interesseert niet slechts de vraag wat Rusland empi-
risch gesproken was, maar op zijn minst evenzeer het probleem, wat de
Schepper met Rusland voorhad, toen hij in de geest het beeld van het
Russische volk en zijn idee concipieerde".
De lezer krijgt wel de indruk van een zekere slordigheid waarmee dit
boek bewerkt is, tot in de vele drukfouten toe (0. a. komisch voor kos-
miseh). Een aantal duistere zinnen, ongebruikelijke en on-Nederlandse
woorden hier te citeren zou te veel ruimte nemen. Voor een tweede
druk is er reden tot revisie van de tekst. O.N.

J. VAN PRAAG, Modern Humanisme. Een renaissance? Amsterdam, Uitg.
Contact, 1947.
Gedurende de oorlog heeft de tegenwoordige voorzitter van het Hu-
manistisch Verbond de behoefte gevoeld, voor zichzelf en anderen uit-
een te zetten, dat "er een verantwoorde, bovenpersoonlijke levensbe-
schouwing mogelijk is op niet-godsdienstige basis, die tegelijk fundament
voor het. persoonlijke leven en richtlijn voor een cultuurscheppende
politieke activiteit kan zijn" (blz. 12). Hiermee heeft hij de drie punten
aangegeven die nader in dit boek worden uitgewerkt. Deze levensbe-
schouwing noemt hij. Humanisme, waarmee hij in een vaderlandse
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traditie blijft. Zij, die in de vorige eeuw met het modern-verdunde
Christendom hadden gebroken, mannen als Joh. van Vloten en Allard
Pierson, spraken ook bij voorkeur van hun Humanisme. Het Humanisme
van van Praag wijkt in tweeërlei opzicht af van dat van genoemde man-
nen. In de eerste plaats is het minder agressief tegen de theologie of
kerk, in de tweede plaats wordt het gedragen door een. meer bewuste
sociaal-paedagogische roeping. De onkerkelijkheid is ook zoveel verder
voortgeschreden, dat de behoefte naar organisatie van de buiten-ker-
kelijken vraagt om een vastere belijning van dit Humanisme.
Destijds heeft ~e anti- en onkerkelijkheid geleid tot de stichting van een
vrijdenkersvereniging en naderhand tot Z.g. vrije gemeenten, die echter
als organisaties van het onkerkelijke volksdeel vrij beperkte en niet zeer
invloedrijke groepen zijn gebleven. Dr van Praag acht het moderne
Humanisme niet alleen in staat een wereld- en levensbeschouwing,
maar ook een politieke theorie op te bouwen. Hij wil het moderne Hu-
manisme een cultuur doen dragen of funderen zoals voorheen de gods-
diensten dit hebben gedaan. Het boek wendt zich vooral tot hen, die
niet meer overtuigd zijn van de zekerheden van de godsdienstige ge-
loofsovertuigingen. Uiteraard zijn er voor de moderne humanist grote
moeilijkheden om tot een formulering te geraken van de laatste of diepste
vragen die het menselijke bestaan op aarde raken. Elk dogma in de
godsdienst is gebleken onderwerp te kunnen zijn van velerlei inter-
pretaties. Hoemeer moet dit het geval zijn met een humanistische
levensbeschouwing, die nooit de afronding heeft van een geloofsdogma.
Als het reeds niet meer mogelijk is te spreken van het Christendom, dan
zal het haast ongerijmd lijken om te durven spreken van het moderne
Humanisme. De titel van dit boek zou men m.i. dan ook niet zo mogen
lezen alsof wij hier een omschrijving zouden mogen verwachten van het
moderne Humanisme. Als wij dit in het oog houden, dan is er veel te
waarderen in de niet gemakkelijke poging, die de schrijver heeft gedaan
om een omschrijving te geven niet alleen van zijn Humanisme, maar
van een Humanisme waarmee velen zich kunnen verenigen. Van Praag
tracht op grond van de veronderstellingen, die aan een modern Huma-
nisme ten grondslag liggen, en die hij voornamelijk behandelt in zijn
eerste hoofdstuk, een humanistische ethiek te ontwikkelen die een aan-
dachtig lezen ten volle waard is. Hij waagt het zelfs op de grondslag van
deze ethiek de houding en de taak van de moderne humanist zowel in
het persoonlijke leven (hij schrijft b.v. uitvoerig over het huwelijk) vast
te stellen als in de internationale politiek. Hij gaat aan de moeilijkheden
van een humanistische fundering van het menselijke leven in deze ver-
scheurde wereld niet voorbij, waardoor hij ons des te meer vertrouwen
schenkt in de ernst en verantwoordelijkheid, waarmee hij zijn taak heeft
opgevat. O. N.
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