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Christiaan Terpstra

TWEE LIEDJES VAN HAMPSTEAD HEATH

I. VLUCHTHAVEN

Op alle heuvelrijen van de deining
heb ik zo lang, zo lang al moeten turen
om 't onbeloodst en roestig schip te sturen
tussen twee einders zonder baak of peiling.

Die jaren tussen nooit bereikte kimmen
lag heel die zee al in je kleine handen ...
Nu gaan wij samen 't vasteland verpanden:
Jij mocht vóór mij - mag 'k nu vóór jou beginnen?

Wij hebben in het korte gras gelegen,
maar hadden nooit dezelfde zee bevaren.
Wat ons ontrust kan elk voor zich slechts weten.

De heuvels, in verstarde deining, zwegen.
De lijsters kwamen stilaan tot bedaren.
Laat ons maar weer die' dag en plaats vergeten.

11. FESTIVAL OF BRITAlN

Jack andJill
went up a hili,

De grijze veeg, die daar ligt uitgesmeerd,
heeft van St Paul's tot Richmond niets te zeggen.
Men had de Theems ook anders kunnen leggen
- de kansen waren evengoed gekeerd

al lag een andere stad aan onze voeten.
''''ij waren toch vanzelf al lotgenoten,
al ha:dden wij ook elders iets besloten
dat méér en méér vergt van een eerst ontmoeten.



Toch zijn nu alle bussen rood, en spreken
de mensen in mijn droom een vreemde taal...
toch varen langs de klippen zwarte schepen

en heeft je vaan nu vreemd gekruiste strepen.
De ban der heuvels, van dit allemaal
kan slechts 't ontwaken uit de droom doorbreken.

HET UITBREIDI~GSPLAN

Dit is de nieuwe wijk, op 't weiland neergespoten
met zand en met bezinksel uit de plassen.
Een pijplijn spoog de blinkende moerassen
in deze kwispedoor. De werklui pootten

de lindeboompjes tussen de plavuizen;
de mens kreeg vrijerij, de straat een naam,
de bus een halte en de muur een raam,
het raam een ruit, en de verliefden huizen.

Ik zou wel door die straten willen lopen
als eens die stekjes groene schaduw geven,
en men besluit opnieuw weer uit te breiden.

Misschien ligt dan weer heel de wereld open
voor mensen die dan óók weer willen leven,
en vrijen en met kinderwagens rijden.



MISLUKTE OPERATIE

De zuster kijkt mij rustig aan.
De kap wordt opgezet
- ik tel tot twaalf, en in dat bed
ben ik straks doodgegaan

onder het dunne ijzerdraad
dat als een lampekap,
bespannen met een witte lap,
hoog als een halo staat.

De vraag die men nu nog bedenkt
spoelt weg in chlooraethyl;
niets dat de onsterfelijke ziel
nog wijst of maant of wenkt.

't Verleden wordt een nauwe kring,
de maatschappij een stip.
Een zwarte vlek wordt elk begrip,
en jij een lichte ring.

Zo sluit de aether straks mijn oog
en dempt het laatste licht.
Half gaan dan beide ogen dicht,
en kijken wit omhoog.

De watten worden weggedaan,
het bloed wordt opgedweild.
Slechts éne zwarte stip verwijlt:
de roos waarom die ring blijft staan.



VAN EEN TRAMBALCON

Sobibor 27102

Mirjam? Rebecca? Met de linkerhand
greep zij de tram; in 't stadsverkeer geraakt.
Een kind. Wie heeft er over haar gewaakt?
En wie het nummer op haar arm gebrand?

Ik zag haar niet, of maar ternauwernood.
Ik zag een glazen armband, en daarboven
- voor jou en mij, die nergens in geloven -
een cijfergroep : het leven of de dood.

Er wordt geen kind bewaakt, geen maagd behoed;
ons hartebloed stroomt achter cijfersloten
- de eigen combinaties ongeweten ...

Was dit aan jàu geschied - ik zou vergeten
wat ik misschien eens vroeger heb besloten,
en door de Elbe stroomde een zee van bloed.

Ja, een 'anecdotisch' gedicht. Ik heb eens gehoord dat gedichten naar
aanleiding van een bepaald voorval niet erg in tel zijn. In vredesnaam ...
Het is ook anecdotisch in letterlijke zin: voor zover ik weet is er nog nooit
over deze nummers geschreven. Ik heb eens getracht het in proza te
doen, maar men weigerde het af te drukken: het was zo grof en zo on-
kristelijk dat de strekking haast onbegrijpelijk was geworden, en dat
geeft maar misverstanden.

Op de zoveelste Juli 1947, of daaromtrent, maakte ik als 'man van buten'
een ritje op het voorbalcon van een tram die mij van het Centraalstation
naar de van Baerlestraat voerde. Ergens in de een of andere drukke straat
hield de tram stil, en ook het rijwielverkeer moest daar met een schok
voor de rode lichten stoppen. Een meisje op de fiets hield zich, ten einde
niet om te vallen, een ogenblik vast aan de nikkelen stang door middel
waarvan het de passagiers gemakkelijk wordt gemaakt om in de juiste
richting van een rijdende tram te springen. Ik zei: 'kind pas nou op,
straks kom je er nog onder als die tram weer gaat rijden!' l\1èt dat ik het
zei zag ik op haar blote linkerarm dat nummer 27I02, en ik gevoelde me
zeer beschaamd en boers, en erg confuus door m~jn waarschuwing. Dit



kind was natuurlijk al enkele jaren lang geregeld in de hel over de vloer
gekomen, en zal het fietsen in de Leidsestraat wel niet meer bijzonder
gevaarlijk hebben gevonden. Misschien was het paarsblauwe nummer
haar toen al evenzeer vertrouwd als een willekeurige moedervlek. Wat
zij ervan weet, weet ik zéker niet, en wat ik er van vermoed, kan- naar ik
hoop - bij haar al wel weer vergeten zijn geraakt. Misschien was zij tien
of elf toen dit sinistere kryptogram in haar huid en bloed werd gebrand.

Het ergste is wel, dat men deze vier millioenen nummers al niet lang van
de daken heeft geschreeuwd, en dat men als dichter maar rustig zit te
wachten op die ene 'inspiratie', die het eindelijk mogelijk maakt om
netjes in veertien regels op te stellen wat al geruime lijd in daden had
moeten zijn omgezet.

Die veertien regels zijn een liedje van de haat geworden. Ik haat de
wreedheid met een haat die zo blind is als de nacht en zo gloeiend als
gesmolten metaal, en ik ben erg blij - bijna met God en de wereld ver-
zoend, zoals dat heet - dat ik hier voor dit geval eindelijk een soort be-
naderende formule heb gevonden om daarin mijn dolle, dodelijke haat
uit te drukken.
Al was ook daarvoor helaas weer dit een vereiste, dat ik het kind in de
Leidsestraat vereenzelvigde met de 'jij's' en de 'jou's' die mij ondanks
alle verwarring zo dierbaar zijn.



GRYN
Ik had een Noorman moeten zijn,
in negenhonderd; in die haven,
nu onder schelp en zand begraven
en krijtwit in de maneschijn.

De modder heeft de zee verward;
het springgetij verschoof de kusten.
Ik zal nu niet meer kunnen rusten,
daar aan haar kleine groene hart.

Verbrokkeld zijn de stedemuren.
Heeft zij nu ook die plek verlaten
- of waakt zij toch nog aan de stranden?

Een baken staat met groene vuren
waar de eb zuigt aan de modderplaten.
Men kan nu niet op Griend meer landen.

[Uit: 'Elfstedentocht']

Griend, in de middeleeuwen Gryn genaamd, is het enige onbewoonde
eiland op drie uur sporen plus één uur varen van Amsterdam Centraal.
Voor zover ik kan nagaan staat het onder Friese jurisdictie, en als er
nog mensen woonden zouden zij ongetwijfeld een zeer bijzondere vorm
van Fries spreken, gelijk thans nog de Hindelopers - wier taal, naar zij
zelf zeggen, Finse en Chinese woorden en zinswendingen bevat. Het eiland
is echter al lang geleden na een reeks gruwelijke stormvloeden door de
bevolking ontruimd. In zéér volledige reisgidsen staat vermeld dat Gryn
indertijd evenals Staveren een belangrijke havenstad is geweest, met een
kasteel en een kloosterschool, die ik me altijd graag heb voorgesteld als
een soort universiteit. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat de stad
enkele malen door de Vikings is verwoest, want zij lag in de route. 11en
kàn wel op Griend landen, althans met een vlet en met zeelaarzen aan,
maar men màg er niet landen, want het is een broedplaats van be-
schermde vogels.
Ook de Noorman had zijn idylles, al heeft men hem op onze lagere
scholen volkomen zwartgemaakt. En waarom dan niet op Griend? Het
eiland ligt er voor, om zo te zeggen. Waarom steeds idylles op sprookjes-
eilanden in de Stille Zuidzee en koraalriffen in de Caribbean? Onze
Waddenzee schreeuwt er om, bezongen te worden. En wie langs Griend
vaart, hoort die schreeuw, al zal de hofmeester van de postboot beweren
dat het die vogels zijn, die zo'n spectakel maken.
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G. Walschap

HET VOSKEN

Zo oud moest ik worden en nog altijd niet weten wat liefde is om het
van het klein meisje met het vosken te moeten leren.
Het is nog altijd enigszins raadselachtig hoe wij het hebben gekocht.
Onze zondagmorgenbezoeken aan de vogelmarkt waren verdeeld in
drie soorten: bezoeken met het voornemen niets te kopen omdat wij
geen enkel dier nodig hadden, bezoeken met het plan uit te kijken naar
wat wij een der volgende zondagen zouden kopen en bezoeken met een
leiband, korf of zak om kort en goed zo gauw mogelijk terug te keren met
een dier.
De zondagmorgen van het Vosken was een bezoek van het eerste soort.
Wij hadden niets nodig. Wij hadden een groene papegaai van een ras
dat niet spreekt, gekregen van een oude heer die hem wat te lang had
en wij hadden Minou, een grijze gestreepte kat, door het klein meisje
gekregen of gevonden, we hadden dat maar niet onderzocht en niemand
is ze komen terugeisen. Twee dieren is genoeg als men niet meer tijd
heeft dan wij om er mee bezig te zijn en er geen drie mag hebben.
Bezoeken om niets te kopen waren in zekere zin de aangenaamste,
omdat wij dan geen onherstelbare keuze moesten doen, wat moeilijk
valt als men eigenlijk alle dieren het geluk gunt door ons gekocht te
worden en medelijden heeft met de andere tegenover dewelke men de
schijn wekt, dat ze de moeite niet waard zijn. Daarbij is het buiten-
gewoon aangenaam, wanneer men zeker en vast niets koopt, uit te kiezen
wat men zou kopen indien men iets kocht. Dan kiest men veel lichter,
op de duur zelfs alles en als men meer dan de helft heeft laten vallen kan
men eindeloos beraadslagen over de uiteindelijke beslissing.
Zo hadden wij die zondag dan aandachtig alles gezien wat op de vogel-
markt te koop was, meesjes, vinken, kanarievogeltjes, parkieten, twintig,
dertig soorten duiven, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen, konijntjes,
zeldzame katten en honden klein en groot, toen wij helemaal op de rand
van de markt een man met een klein ros hondje zagen staan, waarvan
wij ons afvroegen of het nu te koop was of met zijn meester op bezoek
zoals het klein meisje met mij. En me! ons op afstand af te vragen of
wij die man niet beledigen met te naderen en te doen alsof hij met zijn
hondje op de markt staat, zien wij opeens dat het om zo te zeggen geen
hondje is. Het heeft een pluimstaart zoo lang als zijn lijf, zijn pootjes
zijn niet hondachtig en zijn snuitje is zo spits als wij bij honden nooit
gezien hebben. En wij menen de verschillende soorten te kennen.
Is dat beestje te koop meneer, vroeg ik, omdat we toch niets kochten.
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G. WALSCHAP

Ja meneer, zeide hij.
Is dat een hondje? vroeg ik.
Neen meneer, dat is een vosken.
Het klein meisje neep in mijn hand en trok mij weg. Ik moet bekennen
dat ik zelf ook een stap wilde achteruitgaan. Wij hadden het onveilig
gevoel voor een wezen te staan dat alleen de wet van de jungle erkende.
Immers de geschiedenis der beschaving bewijst dat de vos behoort tot de
wilde dieren die zich niet laten temmen. Ik wou maar dat ik de hevige
gevoelens kon beschrijven die ons bestormden. Een diepe afschuw deed
ons hem de rug toekeren, een plotse vrees deed ons omkijken om hem in
de gaten te houden tot wij weg waren, een hevige nieuwsgierigheid deed
ons weer een beetje naderen en een onbegrijpelijke genegenheid deed
ons vertederd van hem houden. Streel hem maar eens, zei ik tegen het
klein meisje en de gedachte alleen deed haar beven, deinzen en mij
meetrekken. :tvfaal' de afschuw, vrees, genegenheid, nieuwsgierigheid
enzoovoort keerden in snelle volgorde altijd maar weer terug en wij waren
er weer dichtbij.
Is dat beestje wel tam, meneer? vroeg ik omdat we zo dicht waren.
Zo tam als een hond of een kat, meneer, zeide hij en keek van ons weg.
Misschien stond hij er allang, had al dikwijls zijn waar aangeprezen en
ondervonden dat niemand een vos wil. Misschien hield hij mij voor wat
ik werkelijk was, geen koper, maar een vader die zijn kind een vos wilde
tonen. Hij was niet spraakzaam. En ik had het recht niet hem veel te
doen spreken, want ik kocht toch niet.
Ik ben geen koper, zei ik, maar het is een schoon beestje, hebt u het al
lang?
Een jaar, zeide hij.
En hoe oud is het?
Vijftien maanden.
Wordt het nog groter?
Neen.
En hoe oud kan het worden?
Gelijk een hond.
Gewoonlijk trok het klein meisje aan mijn hand en fluisterde wat ik
moest vragen. Voor de eerste maal vroeg ze zelf.
Bijt het niet, meneer? vroeg ze.
Nooit, zei hij.
Wat eet het?
Al wat gij geren eet en ge moet alles goed wegleggen, eieren, vlees, want
hij zit er aan. Hij is veel rapper en slimmer dan een kat, een echte deug-
qiet.
Het klein meisje bukte zich heel vlug, streelde hem en veerde dan weer
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HET vos KEN

recht. Hij keek even vlug naar wat ze deed, neep de ogen dicht en volgde
weer onverschillig het geloop op de markt.
Hebt ge er vriendschap van, meneer? vroeg ik.
Meneer, dat kunt ge niet geJoven, hoe lief dat beestje is, wat vriend-
schap ge daar van hebt.
Het klein meisje neep in mijn hand.
Jaja, zei ik om van dat onderwerp afte dwalen, maar hij zit aan alles aan.
Dat wel, gaf hij toe, en ge kunt er hem niet van af houden, daarvoor is
een mens niet slim genoeg. Ge kunt hem ook niet binnen houden. Laat
de persiennes af, doe de deuren op slot en hij is toch weg.
Waar naar toe, meneer? vroeg ik.
Bij de geburen, gaan stelen, meneer, zeide hij, oh ge kunt niet geloven
wat een dief het is. Het is daarom dat ik hem verkoop. Anders voor geen
geld van de wereld. Maar één gebuur, die niets verdraagt en ge hebt
last op last en dat ben ik beu. AI de andere buren hebben veel spijt dat
ik hem wegdoe.
Ik gaf hem volmondig gelijk voor de last, die ik goed aandikte, want het
klein meisje zat al gehurkt bij het vosken en streelde hem met de linker-
hand, terwijl het hem met de wijsvinger van de rechter verbood nog te
stelen omdat dit slecht en lelijk is. Ze stond even recht om aan mijn oor
te vragen of ze eens aan zijn staart mocht komen. Ja, zei ik, in de hoop
dat hij het niet zou verdragen en zich grommend omkeren. Zij probeerde
eerst met een rappe streling bovenop, liet dan met wellust de schone
pluim door haar handje glijden en streelde zichzelf de wang met het
eind ervan.
Hij liet het doen zonder om te kijken. Hij had al die tijd nog geen pootje
verzet, haast niet verroerd, zo rustig was hij, onverschillig voor ons en
vol aandacht voor de markt.
Ik vond dat de toenadering al meer dan ver genoeg was en, om te kunnen
heengaan op een slechte noot, zei ik dat ik de pootjes niet graag zag en
niet gerust was in die verdomd scherpe klauwtjes. Dat was een verkeerde
zet van mij. De man liet mij overdreven goed zien hoeveel fijner die
pootjes waren dan de plompe stompen van een hond, hoeveel eleganter
zelfs dan die van een kat. Hij kwam op dreef en viel de honden en de
katten aan om zijn vos op te hemelen. Een kat krabt alles kapot, ze
wordt zenuwachtig van leer, van wol en kan niet laten er aan te trekken,
een vosken daarentegen loopt gelijk op eieren. Een hond is een wilde
losbol, een vosken is zacht. Een kat is vals, een vosken is trouwer dan
een hond. En slim, meneer, slim.
Daar stond ik. Ik trok vruchteloos aan het klein meisje, dat gehurkt
bleef zitten.
Ja, zei ik besluitend, een gebrek hebben ze toch allemaal en deze heeft
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G. WALSCHAP

een heel groot, dat stelen is lastig, ruzie met de buren vergalt het leven.
Begreep die man niet dat ik tot het klein meisje sprak, had hij niet ge-
hoord dat ik geen koper was, of zag hij de zwakheid in van mijn positie,
in alle geval hij verzekerde mij dat hij waarschuwde voor het gebrek uit
liefde voor het beestje, om zeker te zijn dat de koper geen desillusie had
en het door de Dierenbescherming liet halen om het te vergassen. Hij
vroeg er niet veel voor, maar hij moest eerst weten dat het bij zijn nieuwe
meester goed zou zijn.
Wat kon ik al anders dan dat met hem hopen en maken dat ik met het
klein meisje weg kwam. Wij waren beiden diep onder de indruk en
spraken geen woord. Toen wij zo een tijdje gegaan hadden, in onze
gedachten verdiept, waren wij toevallig wederom aan de markt. Wij
zagen van ver op het trottoir de man met zijn vosken alleen staan, aan
de rand van de drukte rond de honden, de voorbijgangers stilstaan en
tegen elkander zeggen dat het een vosken was. En toen wij daar waren
gingen wij er toch nog maar eens naartoe omdat we er nu toch waren.
Niet dat ik het kopen wil, meneer, maar hoeveel moet het kosten, vroeg
ik.
Tweehonderd vijftig meneer.
Veel geld, zei ik.
Hoe, veel geld, vraag daar eens de prijzen, meneer, voor een vulgaire
hond.
Luister, zei ik, het is geen kritiek, ik hoop dat u het krijgt, maar ik zou
het er niet voor geven. En wij gingen weer.
Soms wandelt het klein meisje gewoon stil, lief en zwijgend, met een
handje in de mijne en beeld ik mij in dat het mij met grote vurigheid van
alles zegt en vraagt. Maar ik antwoordde op dat alles direct en met grote
beslistheid.
Ten eerste, zei ik, het is honderd frank te duur, ten tweede, we hebben
Minou en Coco, en ten derde, ik wil geen last met de buren.
Het klein meisje zeide geen enkel woord, nog zachter dan anders rustte
haar handje in de mijne en ik beeldde mij in dat zij met nog groter vurig-
heid van alles zeide en vroeg. Drie of vier straten verder antwoordde ik
ook daarop.
En ten vierde, zei ik, ik ben bang van een wild beest. Die pootjes doen
mij denken aan muishonden, fluwijnen en fretten die op de rug van
hazen en konijntjes springen en ze de nek afbijten terwijl ze lopen.
Vossen eten kiekens en ganzen op. Binnen de acht dagen zouden Minou
en Coco op een goede morgen dood liggen.
Nog altijd antwoordde het kleine meisje niets en kon ik maar niet laten
mij in te beelden dat het nog zachter en liever, nog vuriger pleitte en
smeekte. En ik wist niets meer ten nadele van vossen. Zo kon ik niet
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HET vos KEN

beslist meer antwoorden en omdat we door het doelloos wandelen toe-
vallig weer dicht bij de markt gekomen waren, deed ik een kleine toe-
geving.
Luister, zei ik, het vosken zal er volgende zondag niet meer staan omdat
de man het toch niet kwijt geraakt en daarom zullen we nog eens eventjes
gaan kijken, maar dan gaan we naar huis. Het klein meisje gaf een
kusken op de rug van mijn hand en legde er haar wang eens tegen. Ik
beken rechtuit, dat doet plezier. Bij het op en afgaan van een trottoir
huppelde het eventjes en .toen we er bijna waren vroeg het opeens wat
ik het mooiste vond, zijn oogskens of zijn staart.
Zijn ogen, zei ik.
Ik ook, zei het klein meisje.
De markt liep ten einde, de man met het vosken stond zich zichtbaar af te
vragen of hij ook niet zou naar huis gaan. Een heer en een dame hadden
hem verlaten, het hoofd schuddend bij wat hij hun zegde. Hij dacht
zeker dat hij geen kans meer had.
Ik kom maar eens terug voor de kleine, zei ik, maar vecht dat beestje
niet met honden en katten?
Meneer, antwoordde hij, het staat hier toch vol honden en katten. Hij
beziet ze niet eens en zij hem niet.
Ik had niets meer te vragen. Het klein meisje had mijn hand losgelaten
en zat gehurkt bij het vosken. Ik trachtte mij iets te herinneren van wat
Brehm, in zijn beroemde boeken over het leven der dieren, zegt over
vossen. Gewoonlijk weet ik over elk dier dat men mij noemt, iets particu-
liers, hoe weinig ook, uit Brehm, al is het dan soms uit \Villiam Long.
Over vossen wist ik niet eens welk geluid zij maken. Ik meende dat zij
blaffen gelijk honden, maar de man zei, dat wilde honden kunnen doen
wat zij willen, maar zijn vosken blafte niet. Een kat zegt nog stil miauw
en laat in de lentenachten lelijke schreeuwen, een vosken is heel het jaar
door absoluut geluidloos.
Ja, hoe het dan gekomen is weet ik niet, waarschijnlijk verstrooid door
Brehm, heb ik vergeten wat ik tegen het vosken had en opeens dom en
bruutweg gezegd:
Honderdvijftig frank en geen cent meer.
Hewel, zei de man dadelijk, het is niet voor 't een of't ander, maar omdat
de kleine hem zo geren ziet, hewel meneer, zonder discuteren, ge krijgt
hem, ik weet dat hij bij u goed zal zijn. Hier, vrouwke, zeide hij, met
de laisse erbij, het vosken is van u.
Had hij gezegd dat het honderdzestig frank moest zijn, ik had voor die
tien frank nog kunnen weggaan, ik zou een excuus hebben gehad. Nu
zocht ik er niet eens een, zo blij was ik dat ik hem had. En het klein
meisje dan. Het wipte recht met de leiband in de handen. Waren al de
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huizen van de markt op een drafje gaan lopen, het zou niet zoo verbaasd
geweest zijn. Het lachte zenuwachtig met traantjes in de ogen en ik kon
mij niet vlug genoeg bukken voor een omhelzing, die ik niet gauw zal
vergeten, want zoals gezegd, dat doet plezier. Hoe terecht beweert
een wijsgeer dat de mens veel meer een gevoelig dan wel een redelijk
schepsel is. Honderd vijftig frank is geen geld meer, de gewichtigste be-
zwaren verzwinden, ge neemt voor klinkende munt aan dat het klein
meisje nog nooit in haar leven, met niets dat we ooit gekocht hebben, zo
blij is geweest, ge zweeft naar huis alle koningen te rijk. En het is daar,
in contact met het groot meisje dat haar verstand heeft bewaard, dat ge
u plotseling weer ten volle bewust wordt van de werkelijkheid. Wij ston-
den daar alsof wij niet tot tien konden tellen.
W'ij weten hoe onmogelijk het is, iemand, die er niet bij was, te doen
beseffen hoe men op het onverwachts op de vogelmarkt iets koopt. Hoe
beter men het uitlegt, hoe meer men bewijst hoe dwaas men heeft ge-
handeld zonder nadenken. Daarom zeggen wij niets en als men ons
vraagt of wij dan niet gedacht hebben aan dit en niet gedacht hebben
aan dat, antwoorden wij schuldbewust met een gebaar van wanhoop en
tegelijk berusting: ja, 't is waar, maar. En als men ons dan vraagt: wat
maar? antwoorden wij nog: ja, 't is waar. Meer konden wij niet in-
brengen.
Nu en dan zag ik verschrikkelijk duidelijk dat het groot meisje gelijk had
en ik alle schuld droeg. Dan moest ik aan Adam na de zondeval denken.
Hoe algemeen menselijk was zijn antwoord tot God: de vrouw heeft mij
verleid. Dolgraag zou ik dan boos geworden zijn op het klein meisje,
maar ik kon niet en het trof mij dat Genesis ook niet spreekt van enige
boosheid van Adam op Eva. De vrouw verleidt ons en wij nemen het
haar niet kwalijk. Ik durfde het klein meisje onder het langdurig onweer
zelfs niet aankijken, uit vrees onwillekeurig te glimlachen van vreugde
omdat wij het vosken toch maar hadden.
vVij trachtten nog beleefder, vriendelijker en gedienstiger te zijn dan
anders, om onze misstap te doen vergeten, we verzorgden onze werken
en lessen veel beter dan anders en eerst s' avonds waagde ik het in het
geheim Brehm over de vossen te lezen om bij gelegenheid te pas te kun-
nen brengen wat er gunstigs over deze dieren in staat. Tot ons geluk
hadden wij het vosken niet in het openbaar durven voeden om geen over-
dreven gehechtheid te laten blijken. vVij hadden hem slecht~ in het
geheim wat toegestoken als steekproef voor wat hij graag had. Met veel
misbaar riep het groot meisje dus des avonds uit dat het beestje, och
arme, nog niets gegeten had. Deemoedig lieten wij ons verwijten dat wij
wel goed waren om dwaas weg een vos te kopen, maar niet in staat
hem regelmatig te voeden en toen wij een beetje later aan het keuken-
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trapje op de tenen gingen luisteren hoorden wij het groot meisje tegen
het vosken spreken alsof het een mooie, lieve zuigeling van haar was en
hij smulde met smaak want het ijzeren teloortje schuurde snel over de
grond. Dit is de beste manier om iemand die tegen een dier is ervoor te
WInnen.
En hoe .heet het, vroeg het groot meisje op den man af. Wij hadden
vergeten dat te vragen. Wij stotterden dat wij het niet nauwkeurig
meer wisten, maar het in elk geval toch een banale naam hadden ge-
vonden. Met algemene stemmen kozen wij de naam Reintje, na een
lichte aarzeling bij vosken, dat verworpen werd omdat er al zo iemand
in de Kamer der Volksvertegenwoordigers zit. Reintje ter ere van het
middeleeuws epos van Willem die Madoc maakte en omdat het schoon
klinkt.
Wij hadden het groot meisje natuurlijk veel over de zeldzaamheid,
schoonheid en slimheid van vossen gesproken, maar hun gebreken
zorgvuldig met de mantel van het stilzwijgen bedekt. Wij hadden zelf
ongemerkt de deuren van kasten en kelder zo goed mogelijk gesloten
gehouden en, omdat vossen toch niet binnen. te houden zijn, de deur
van de tuin al eens opengelaten in de hoop dat, als hij dan toch stelen
moest, hij het in het begin vooral bij de buren zou doen. En toch begon
het niets vermoedend groot meisje in de keuken van langsom meer iets
te missen. Zij was zeker dat er nog twee eieren waren en zij vond ze niet
meer. Zij had nog wat overschot van vlees op een plat teloortje op het
schap gezet en nu l~g er niets meer. Het gebeurde dat zij de oude trouwe
werkvrouw verdacht of de controleur van gas en electriciteit. Voor
melk en vlees staken wij het cynisch op Minou, die bij het groot meisje
toch niets kon misdoen. Voor eieren trachtten wij het geheugen van
het groot meisje in twijfel te trekken en te verwarren. Het klein meisje
wist direct waar de schalen altijd lagen: in een hoek van de tuin onder
een grote hortensia en het begroef ze daar als niemand het zag. Van de
geburen Goddank geen nieuws.
lvIet dat al stonden wij nu voor een groot onoplosbaar probleem. Of
het een vos is, een kat of een mens, stelen is slecht. Een dief moet zich
beteren, zo niet wordt hij uit de maatschappij verwijderd, in het gevang
ofin de dierenbescherming. Het is goed en wel van een vosken te houden,
er plezier in te hebben dat hij zo slim is, en hem vrolijk te gunnen wat hij
zo ongelooflijk behendig scheef slaat, stelen mag niet geduld worden en
juist wanneer men de dief liefheeft, zal men zich des te meer inspannen
om het hem af te leren. Doch een vos is geen mens tegen wie men zeggen
kan: enkele dagen geleden hebt g~igestolen en dat moogt ge nooit meer
doen. Zoals alle andere dieren moet men hem op heterdaad betrappen
en straffen, zo niet denkt hij dat hij geslagen wordt omdat hij op de
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schoot zit of ligt te slapen. Welnu, Reintje op heterdaad betrappen was
absoluut onmogelijk. Hij had altijd een uitzicht om hem de sacramenten
te geven zonder biechten. De reinheid en de onschuld zelf. Hij was speels
wanneer men met hem speelde, rustig wanneer men hem gerust liet,
gehoorzaam op een zweem van bevel, lief dat er het eind van verloren
was, vooral voor de twee meisjes en het meest voor het kleine. Van mijn
stem schrok hij nogal, hetgeen wij toeschreven aan de strenge opvoeding
genoten bij de man die hem temde. Op zijn gedrag tegenover Minou en
Coco viel ook niets aan te merken. Minou, die eerst angstig voor hem
wegkroop bezag hij niet eens en toen zij nadien zelf toenadering deed,
was hij noch bot noch aanhalig, maar juist zoals katten het graag heb-
ben. Minou hield van hem. Zij sliep doorgaans niet ver van hem, keek
nu en dan of hij nog sliep en stond op met hem. Wat Coco betreft, voor
hem was hij een en al aandacht. Hij kon lang rond de kooi wandelen,
lang in de nabijheid liggen en hem gadeslaan. In het begin scheen dat
verdacht, maar op de duur bleek hij geen bijbedoelingen te hebben.
Met een woord, hij wist iedereen te beleven.
Hoe konden wij dan Reintje van zijn gebrek afhelpen, hij misdeed
niets dat wij zagen. Zijn schuwheid voor mijn stem wekte ons mede-
lijden. Wij dachten aan de slagen die hij gekregen had om het als wild
dier zo ver in de beschaving te brengen en wij vonden dat hij nu ook
van die beschaving de genoegens mocht smaken. Nu en dan nochtans
droeg het klein meisje hem stiekem naar de hortensia waar hij de vrucht
van zijn diefstallen verorberde, groef er een eierschaal op, een been of
wat pluimen waarvan we de herkomst niet grondig durfden bespreken,
en gaf hem een duchtig sermoon. Maar dat hij het begreep ondervonden
wij niet en als ik een vosje was zou ik ook niet bang zijn voor serrnonen
van het klein meisje.
De waarheid kon ook voor het groot meisje niet verborgen blijven, maar
toen het zo ver was, hield zij zelf al genoeg van Reintje met zijn mooie
staart. Wij gaven dan ook maar toe dat Brehm over dat gebrek spreekt.
En zij, argelozer dan vrouwen gemeenlijk zijn, om de buren op hun
hoede te stellen en eens over haar lief, slim Reintje te kunnen vertellen,
sprak erover met Mevrouw Deschamps, een nette dame uit onze geburen,
waarmee zij vriendschappelijke relaties onderhoudt. Mevrouw Des-
champs was zo net eerst niet te willen zeggen en dan eindelijk voorzichtig
te laten verstaan dat de buren er al over gesproken hadden een gemeen-
schappelijke stap bij ons te doen waarvoor zij haar man hadden willen
delegeren.
Nu wonen wij in een nette buurt, maar welke buurt is helemaal net?
Boven de garage van een rijk huis woont een chauffeur die er uit ziet
als een moordenaar, duiven houdt en gezegd had, dat hij die vuile vos
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met het jachtgeweer van meneer van zijn dak zou schieten, als hij nu nog
een duif miste. Vier nummers van ons af woont op appartement een
bureelbediende die de netheid zelf is, maar getrouwd met een venijnige
tong die in de winkel de buren tegen onze lelijke valse vos opruide en
zegde dat zij hem zou vergiftigen. Zeven nummers van ons afwoont een
nette vertrouwensman, expert in van alles, raadgever in oorlogsschade
en dergelijke en die betwijfelde of wij wel het recht hadden een vos te
houden en hem bovendien nog te laten los lopen. Men moet in de stad
een extra-toelating hebben om tamme huisdieren, kippen, geiten, varkens
te houden en men zou een wild dier zo maar zijn gangen mogen laten
gaan. De reglementen op het houden van dieren voorzien dat misschien
niet, omdat het zelden of nooit voorkomt en dat kan onderzocht worden,
maar het gezond verstand zegt toch dat, als in de haven een koloniaal
aankomt met een jonge tijger, zogezegd getemd, zoals men soms in de
krant op foto ziet, hij hier niet zo maar een huis mag huren en die tijger
over de muren van de tuinen laten lopen waar hij wil. Zou het reglement
op het houden van huisdieren daar bij verzuim niet over spreken, dan
moet men eenvoudig aan de rechter vragen het toe te lichten. Daarom
raadde die raadgever aan eerst meneer Deschamps, een vriend van ons,
te delegeren vanwege al de buren om de zaak in der minne te regelen
en hielp dat niet, dan moest dat voor het gerecht gebracht worden.
En het is dan dat de chauffeur gezegd heeft: tuttut, wat gaat ons dat
kosten, ik schiet hem van het dak .
. Ons hart was maar zo groot meer. Het klein meisje droeg de chauffeur,
de vrouw van de bediende, de raadgever en in het algemeen al de vij-
anden van het vosken een verschrikkelijke haat toe. Nu leerde zij eens
de slechtheid van de mensen kennen en zij kon niet geloven dat het in
die graad mogelijk was. Maar wat heeft hij dan gedaan, riep zij en
begon bitter te schreien, hij heeft niets gedaan en zij zijn er kwaad op.
Maar dan zal ik de chauffeur doodschieten, dan zal hij er wel mee zijn.
Wat Reintje had misdaan had het groot meisje niet durven vragen, zij
had met een voorwendsel gemaakt dat zij wegkwam om niet voor de
vuist te moeten zeggen welke onze houding zou zijn tegenover een min-
nelijke stap en een eventuele dagvaarding. En als de buren zo kwaad
waren, allemaal, hadden zij daar redenen voor. Zij nam zelf wederom
haar eerste standpunt in, namelijk waar onze gedachten in Godsnaam
geweest waren een vos te kopen en zij gaf de buren groot gelijk, want zij
zou het ook niet verdragen van een ander. Wij lieten dit over ons gaan
in het besef hoe zwak wij stonden op het punt van de aankoop. En het
ging Goddank gauw over. Na enkele uren nam zij ons de woorden letter-
lijk uit de mond, zeggend dat wij Reintje van nu afstreng moesten binnen
houden en zo de opwinding stilaan laten overgaan. Ik, als vertegen-
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woordiger van de wijsheid en de bezadigdheid in de familiekring, lichtte
dit verweer toe. Met elke dag dat wij Reintje binnen hielden, met elke
dag dat Meneer Deschamps zijn minnelijke stap uitstelde, waren al de
misdaden langer geleden en kon onze eerste repliek zijn: wanneer is dat
gebeurd? Sindsdien dus al die tijd geen last meer van hem. En dan onze
tweede repliek: Is dat bewezen? Want als wij, die hem kenden, hem
nooit op heterdaad konden betrappen, dan zij toch zeker niet. Het is
goed en wel een ei of twee te missen, daarom heeft Reintje ze nog niet
gestolen. De meid kan ze opgegeten hebben. Wij zullen geen bewezen
feiten loochenen, maar wij kunnen ons vosken niet laten beschuldigen
van al wat in onze buurt mispeuterd wordt.
Natuurlijk, riep het klein meisje vol vuur, ik ken veel meiden die stelen.
Ja, vroeg het groot meisje, noem die dan eens.
Dat kon ze niet en dat bewees weer eens de sterkte van mijn stelling:
ge moogt niet beschuldigen zonder bewijs, geen meid, maar ook geen vos.
Laat meneer Deschamps maar komen, vooral als hij lang wegblijft.
Reintje binnen houden was gemakkelijker dan wij gedacht hadden.
Als het moet, als het om een dierbaar leven gaat, kan men veel.
Een week later belde de extremistische linkervleugel van de tegenpartij,
de terrorist, de chauffeur, een grote, grove kerel met opgeblazen gezicht
en een zwarte snor om alle kleine meisjes angst aan te jagen. Toevallig
deed het klein meisje hem open, begreep natuurlijk waarvoor hij kwam,
liet hem staan waar hij stond en ritste weg om Reintje in veiligheid te
brengen.
Meneer, zei hij agressief, ik kom u zeggen dat ik weer een duif kwijt ben.
Hoelang is dat geleden, vroeg ik kalm.
Hoelang? Van vannacht zeker.
Ge weet het dus niet juist. Zijt u er nog meer kwijt omdat ge zegt weer.
Dit is de tiende, meneer.
En hoelang is dat geleden?
Dat kan ik niet juist zeggen. Van als u uw vos hebt.
Zo, en van wanneer heb ik hem juist?
Dat weet u beter dan ik.
Veel beter, want u weet het niet en om te kunnen bewijzen dat mijn
vos het gedaan heeft, moet u dat juist weten, want als de eerste toevallig
zou verdwenen zijn, voor ik hem had, zou het u al veel moeilijker vallen
te bewijzen dat de negen andere niet op dezelfde manier verdwenen
zijn.
Maar enfin, meneer, vraag het aan de geburen.
Ik moet aan de geburen niet vragen wie uw duiven pakt, dat moet u
doen.
Dat heb ik gedaan.
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En hebben ze het gezien?
Ja.
Wie?
Allemaal.
Allemaal? Hebben ze allemaal gezien dat hij die tiende duif vannacht
heeft gepakt?
Meneer, we weten dat het uw vos is. We hebben dat gezien. Het is uw
vos.
Meneer, het is mijn vos niet. Mijn vos heeft vannacht in de kamer van
mijn dochterken geslapen en mijn vos is heel de week, luister goed, heel
de week, zeven dagen, niet buiten geweest, tenzij met mijn dochterken
aan de leiband. En nu zal ik het kind roepen.
Ik riep het kind, maar het kwam of antwoordde niet, ik zocht het en het
was in heel het huis niet te vinden en het vosken nog minder.
Spijtig, zei ik, het kind zal uitgegaan zijn. Maar als mijn vos uw duiven
pakt, hoe komt het dan dat hij geen poot uitsteekt naar mijn papegaai?
Dat weet ik niet, meneer, zei hij, maar als hij nog op mijn dak komt schiet
ik hem er af.
.Goed, zei ik, en ik zal het u betaald zetten.
Hij lachte grof.
U hebt niet eens een toelating voor die vos, want dat geven ze niet.
lvIeneer, zei ik, laat u niets wijsmaken. Die vos is bijna twee jaar oud.
Hij heeft vóór mij een meester gehad, de man die hem getemd heeft.
Die man heeft hem in het openbaar verkocht. Kon dat allemaal zonder
toelating? Waarom zou ik geen vos mogen houden? De stad loopt vol
honden, die veel gevaarlijker zijn, want een vos bijt niemand. Vijf op de
tien katten van de stad pakken duiven. U hebt geen enkel positief bewijs
dat mijn vos dat doet en ik zou voor hem geen toelating krijgen en U
zoudt hem zo maar van het dak schieten. Ik zal u aansprakelijk stellen
voor het moedwillig doden van een zeldzaam en kostbaar rasdier.
Hij viel in.
Meneer, zei hij zachter, ik wil geen ruzie, maar godomme als ge tien
duiven kwijt zijt op zeven, acht weken.
Dat is erg, zei ik, daar moet u iets tegen doen en als u bewijzen hebt
tegen mijn vos, dan ben ik verantwoordelijk.
Zo liep dat goed af. Hij zou tenminste eerst bewijsmateriaal verzamelen
voor hij schoot en vooral met mijn argumenten een kalmerende invloed
uitoefenen op de geburen. Ik liep het klein meisje dat goed nieuws mee-
delen, want dat zij uitgegaan was, geloofde ik niet. Pas toen ik voor de
tweede maal het huis afzocht en het verstand had erbij te roepen dat de
chauffeur al lang weg was, ging zwakjes een stem op: Ik zit in de kleee-
kast. Ze zat er geblokkeerd. Ze had niet beter gedacht of die chauffeur
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was met een open mes in zijn zak, of een revolver, gekomen om Reintje
onder onze ogen te vermoorden. Toen zij mij de eerste keer had horen
boven komen, had ze in paniek de kleren waaronder ze zat van de kap-
stokken over zich getrokken en de situatie daarmee verward. Reintje
had het te donker en te warm gevonden en er vertwijfeld in gewoeld, zij
zelf zat op kleren die nog schots en scheefvasthingen aan de kapstokken,
ze durfde niet verroeren uit vrees voor haar garderobe. Komiek, maar ik
moet zeggen een heel lief gezicht, dit; kopjes van het klein meisje en het
vosken dicht bijeen in een verward net van blauwe, rode en gele mantels,
kleedjes en wat weet ik.
. Wij stonden er nu goed voor. Een eerste slag voor het vosken was ge-
wonnen. Hij zou voorlopig niet door de kogel sterven. Nog bleef de
dreiging van de vrouw van de bediende boven zijn hoofd hangen, maar
die giftmengster zou toch eens nadenken als zij rechtstreeks of onrecht-
stree~s van de chauffeur vernam hoe duur een getemde vos is en dat wij
haar zouden aanspreken in rechten. Overigens zou zij de kans niet krijgen
Reintje te vermoorden, want wij hielden hem binnen.
Juist toen deed Reintje een onvergefelijke misstap. Hij die zo slim was,
zondigde lomp als een beer. In een kamer opgesloten bij Coco, terwijl
het klein meisje een bad nam, voor een half uurtje dus, klom hij op de
kooi, opende waarschijnlijk zelf het deurtje, liet zich door Coco twee
keren flink in de snuit pikken, kraakte hem de nek, verscheurde hem en
liet hem liggen, vermoedelijk omdat hij wegens zijn hoge leeftijd te taai
was. Had het binnen zitten en ontberen van zijn nachtelijke jachten hem
wild gemaakt? Was hij jaloers gewqrden op Coca, waarvan het klein
meisje ook veel hield? Was hij kwaad geworden op haar, omdat hij niet
mee mocht naar boven en zij hem met de voet belet had zich tusschen de
deur te wringen, die zij wilde sluiten? Van honger was het niet, anders
had hij hem opgegeten, taai of niet. Neen, hij had gedood om te doden,
gemeen, met razernij, zonder zorg om de sporen te doen verdwijnen,
integendeel opzettelijk en als zeggend: ik heb het gedaan en expres. Wij
zullen het nooit begrijpen. Is de mens een raadsel, de dieren toch ook.
Het verdriet van het klein meisje was hartverscheurend, haar woede
verschrikkelijk. De woorden, waarmee zij hem zijn waarheid zei, bleven
in haar keel steken. Had hij ook een papegaai gehad waarvan hij hield,
zij zou hem onmiddellijk voor zijn ogen hebben laten buiten vliegen.
Ten einde raad stormde zij naar boven om haar houten lineaal, sloot
de deuren en zat hem daarmee achterna. Op zijn snuit durfde zij niet
slaan, omdat hij daar al pijn genoeg had, maar hij kreeg toch nu en dan
een klop ergens anders en als zij het kon gedaan krijgen pitste zij hem met
haar nageltjes in zijn staart met een van woede vertrokken gezicht. Hij
was haar natuurlijk veel te vlug af, nu en dan ging zij plots van onmacht
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zitten schreien om hem dadelijk weer met haar lineaal te lijf te gaan.
Op het geschreeuw van boven naar beneden gekomen en opvoeder van-
wege mijn vaderlijk ambt en mijn aard, zag ik hoe foutief hier gestraft
werd. Het klein meisje intimideerde Rein van langsom minder. Hij
werd zenuwachtig, voelde zich verontrecht en scheen haar geplaag niet
lang meer te willen verdragen. Halt, zei ik kalm, nu hebben wij hem
eindelijk op heterdaad betrapt, nu moet hij voelen wat hij misdaan heeft.
Ik liet het een ogenblik angstig stil worden om hem dan met de stem
van een Feldwebel, het bevel toe te voegen bij mij te komen en zijn straf
in ontvangst te nemen. Hij was slimmer dan dat, hij kroop onder de kast,
om te tonen dat hij zich zozeer bewust was van zijn schuld dat de straf
erdoor overbodig werd.
Nu is er niets zo hatelijk als vruchteloos zes maal een bevel te schreeuwen
naar een vos, die anders op een vingerknip gehoorzaamt. De kalmte, die
ik opgehemeld had, leed er onder, ik grabbelde kwaad maar vergeefs
onder de kast. Het meisje werd ongerust en pleitte dat hij, och arme, bang
was. Daar het nu paedagogisch verkeerd is een vos te laten ondervinden
dat hij zich geruime tijd aan een in de wind geslagen bevel kan ont-
trekken, haalde ik de stoofhaak en roffelde hem daarmee de kamer in.
Ik schrok en kende hem niet meer toen hij onder een stoel zat. Het was
een met de tanden grijnzend wild dier. We meenden hem met tweeën
vast te grijpen, maar tienmaal leniger dan een kat ontglipte hij ons overal.
En het moest vlug gaan, hij moest vooral niet ondervinden dat wij hem
niet konden krijgen als hij niet wilde.
De kalmte verliet ons. Zij verliet zelfs de kamer. De stoelen gingen op
tafel, het tapijt in een rol onder de kast, wij maakten jacht op een vos.
Zelfs in een lege hoek gedreven ontsnapte hij ons, zij het dan niet zonder
slag of stoot. En opeens, als wij hem weer in de lege hoek hebben, wipt
hij mij in een fantastische sprong sissend recht naar het hoofd. Onze straf-
expeditie was mislukt. Hij meende dat wij hem naar het leven stonden
en verdedigde zich. Er een einde aan maken, eervol voor ons en paeda-
gogisch verantwoord tegenover hem, was onmogelijk. Wij zaten op-
gesloten met een in doodsangst .opstandig geworden dier, niet in een
kamer, maar in de jungle. Hij verdedigde zijn leven, wij het onze. Ik
moest hem de baas worden, kost wat kost, ik greep weer de stoofhaak.
Het klein meisje begon te gillen, dat ik Rein1je daarmee kon doodslaan
en de paedagoog in mij gaf mij het domme antwoord in dat dit nog beter
was dan hem meester laten.
o wat is het leven toch vol misverstanden! Ver dorre mijn hand indien
zij Reintje heeft willen doden. Maar het klein meisje dacht het. Het
wierp zich overal, zoo groot als het was, over hem, om hem met haar
lichaam te dekken. En de stomme vos dacht dat zij hem daarmee kwaad
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wilde. Hij beet haar. Zij had hem en hij beet haar in de hand en in het
been. Zij gilde hartverscheurend. Ik zag dat hij beet, ik hief de stoofhaak
op en kon niet slaan. Ik kon het niet omdat zij Reintje met haar lichaam
voor mij beschermde, en ik kon het nog minder omdat ik een ingeving
had die mij door het merg ging. Duizendmaal had ik gelezen van grote
en kleine filosofen wat liefde is en nu zat de liefde daar zelf voor mijn
ogen, nu begreep ik ze. Ik begreep dat liefde de zorg en onrust baart die
het meisje om het vosken had geleden, ik begreep dat liefde de pijn
veroorzaakt van zijn tanden in haar vlees dat toch zo bang van pijn is
en ik begreep dat liefde ondanks dat alles de slagen van de stoofhaak
opvangt. Hoe lang duurt het dit te schrijven, maar hoe kort was de
flits waarin ik het zag. Een zuiverende bliksem. Ik was kalm en laat ik
maar rechtuit zeggen, over de situatie heen gelukkig. En men zou het niet
geloven, de vos was ook kalm. Hij zal iets anders begrepen hebben, mis-
schien dat zij nog niet de kwaadste was. In elk geval hij nestelde zich
angstig in het kleedje en onder de armen van zijn edel slachtoffer. Ik
greep hem daar bij de nek, ontrukte hem aan zijn beschermster, wreef
hem zeker vier minuten met zijn gekwetste snuit in het bloed en de
pluimen van Coco, gaf hem veel minder klappen dan hij verdiende,
zette de deur naar de gang open en smeet hem buiten met de woorden:
Uit mijn ogen!
Hij is uit mijn ogen gebleven. Wij hebben eerst de wonden van het klein
meisje verzorgd. Toen ik zag hoe nijdig diep ze waren, betreurde ik hem
niet meer bij de hand te hebben om hem met zijn snuit ook daar nog
eens in te wrijven. Maar, hij was weg en kon voor ons in de eenzaamheid
niet genoeg overwegen wat er gebeurt met een vos, die de weg der be-
schaving verlaat om terug te keren tot de wet van de jungle. Daarbij
was ik gans in beslag genomen door een andere ervaring, ditmaal op
gebied van de vrouwelijke psychologie. Het klein meisje dat een keel kan
opzetten van een speldeprik en half in bezwijming vallen van een druppel
bloed, liet de wondjes ontsmetten, wel met traantjes in de ogen, maar
zonder een klacht en toen ze, goed verzorgd, alleen nog maar moesten
genezen, kon ik mijn ogen niet geloven, ze scheen er blij mee. Als jongen
ben ik kwaad op een beest, dat mij bijt, geef hem een schop en daarmee
uit. Hoe zal ik uitleggen wat zo'n vrouwtje met twee tressen daarvan
maakt. Ze keek naar die wondjes onbetwistbaar met welgevallen. Als
ze zei : kijk eens, hij heeft mij gebeten, lag daar van alles in behalve
verontwaardiging of verwijt. Het was alsof hij gezegd had: bij u mag ik
mij laten gaan, u mag ik bijten en de anderen niet. Het was alsof hij nu
meer van haar was, inniger met haar verbonden door zijn misdaad en
haar vergiffenis. En meer begrijp ik er ook niet van.
Hij zit in de tuin, zei ze, hij durft niet binnenkomen.
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Laat hem zitten, zei ik, hij mag niet binnenkomen. Maar wij maakten
toch een stevig en lekker avondmaal voor hem klaar om hem niet te
verplichten naar de duiven van de chauffeur of andermans melk en
eieren te gaan. Wij zetten dat aan de deur van de keuken en toen hij het
voor de donker nog niet had aangeraakt, droeg het klein meisje het bij
hem. Hij vluchtte voor haar. In twee sprongen zat hij op een laag dakje
en zij stond vruchteloos onder hem te smeken en haar maal aan te
prijzen.
Het werd donker en daarin is hij verdwenen zonder een spoor achter te
laten. Wij hebben hem geroepen, gelokt met vlees en eieren, navraag
gedaan bij de geburen, de Dierenbescherming opgebeld, in de stad
gewandeld om hem te ontmoeten, een aankondiging in de krant gezet.
Nog altijd treuren wij om hem. Neergeschoten is hij niet, de chauffeur
heeft het ons gezworen. Vergiftigd is hij ook niet, tenminste wij kunnen
dat om verschillende redenen niet geloven. Hij moet nog leven en een
bittere herinnering met zich ronddragen.
Op een donderdagmiddag kwam het meisje stil aan mijn schrijftafel
staan. Ik werkte voort omdat zij niets zegde. Zij nam nu en dan een
boek op, bekeek het van buiten en legde het weer neer. Eindelijk keek
ik vragend op.
Als ik hem maar een brief kon schrijven, zei ze, hij zou dan wel terug-
komen.
Nu weet ik zo goed als zij dat men een vos geen brief kan schrijven en
toch heb ik het namens ons beiden gedaan en wel als volgt:

Liefste Reintje,
Uw vertrek doet ons zeer veel verdriet. Wij waren voor uw eigen welzijn
verplicht u te straffen. Denk na, mochten wij u Coca zo maar laten dood-
bijten? Dan hadt gij de volgende week Minou kunnen vermoorden en
geleidelijk weer wild worden, en dan had de chauffeur u neergeschoten
of madame Selleslags u vergiftigd. Want gij weet niet hoe al de buren
tegen u waren, zelfs tam. Gij weet niet welke onrust wij hebben gehad
en wat allemaal moeten zeggen en doen om u in leven te bewaren. En
voor een gewone straf, de allereerste, ge hadt ze dubbel en dik verdiend
en wij pasten ze dan nog toe voor uw eigen welzijn, loopt gij voorgoed
weg. Hebben wij dat aan u verdiend, Reintje? Wij wisten heel goed, wie
met de eieren enz. weg was en van de buren wisten wij ook veel over
duiven en zo en altijd hebben wij het door de vingers gezien, u niet
minder lief gehad en u nooit gestraft omdat ge niet zoudt begrepen
hebben waarvoor. Gij kunt ook niet zeggen dat de straf te zwaar was,
Reintje, als ge oprecht wilt zijn. Wat had die arme, brave Coca u in
Godsnaam misdaan? Niets. Eri van honger moest gij het nog minder doen.
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Neen, dat was een gemene, laffe moord. En waarom moest gij het klein
meisje, dan nog twee keren bijten? Heeft zij dat aan u verdiend?
Reintje waar zUl gij nu? Als ge niet wilt terugkomen, luister dan naar
een goede raad. Houd u bij dag verborgen en trek 's nachts altijd maar
rechtdoor naar het Oosten. Ge zult in Polen en in Rusland komen waar
nog onbewoonde streken vol vossen zijn en sluit u daar bij aan. Als ge
wilt doen wat gij bij ons gedaan hebt, geen straf verdraagt en u niet
wilt beteren, kunt gij in de beschaafde wereld nergens gelukkig zijn en
zult gij er niet lang leven. Want het is juist omdat gij, anders braaf en
lief genoeg, uw streken niet wilt laten, dat gij maar honderdvijftig frank
gekost hebt en de mensen zullen u voor niet nog niet willen en u dood-
slaan. Denk goed na, wij zeggen het uit liefde.
Maar als ge uw verstand, en ge hebt er zoveel, wilt gebruiken, Reintje,
en een tam leven leiden in weelde en vriendschap, probeer het dan niet
elders waar ze u uit compassie in huis nemen, zonder u te kennen, kom
dan terug bij het klein meisje, dat u door en door kent en weet wat ge
nodig hebt en gaarne eet. Alles is vergeten en vergeven, uw twee mandjes
staan er nog en ze denkt zelfs dat ze u nu nog liever ziet dan vroeger.
Maar wilt ge niet terugkomen en trekt ge naar Polen of blijft ge hier in
het land, waar ge ook zijt, Reintje, wij blijven uw trouwe vrienden en
wensen u nog veel geluk.

De mensen, die ons eenvoudig verhaal van ons Reintje lezen en hem
zelf niet gekend hebben, zullen met onze brief lachen, maar als zij eens
heel veel van een dier gehouden hebben, dan niet. En als zij ondervonden
hebben wat het is dat zo een dier wegloopt wegens een verdiende straf,
die niet te zwaar was, zullen zij on~ begrijpen. In alle geval de brief
ligt nog altijd op dezelfde plaats in de middendste lade van mijn schrijf-
tafel. Zo kunnen wij hem stilletjes alleen gaan lezen en weer terug leggen.
Als een van ons soms de indruk heeft dat hij wat te streng is, niet dringend
genoeg of te dringend uitnodigt terug te keren, lezen wij hem samen en
verzachten of verstrengen hem wat na lange bespreking. Dat doet ons
goed en wij vragen ons dan af hoever Reintje al zou kunnen zijn, indien
I:ij op weg is naar Polen. Wij hopen dat hij er vele kleine vosjes moge
hebben, die van geboorte half tam zijn en zich misschien door een brave
Pool uit het nest laten nemen en naar huis dragen. H~t zou natuurlijk
een duizendste geluk zijn, zegt het klein meisje, maar men kan het toch
nooit weten, misschien staat nog eens een van de acht of tien kleintjes
van Reintje op de vogelmarkt en dan kopen wij het direct.



S. de Wolff

KARL MARX DE ECONOOM EN ZIJN
MODERNE CRITICI

WasMarx eigenlijk wel een econoom? Of, daar niemand ontkennen kan,
dat hij zich met de economie heeft bemoeid, heeft hij op dit gebied wel
iets gepresteerd, zodat het vermelden van zijn naam onder de economen
de moeite waard is?
De niet-insider zou kunnen menen, dat dit afwijzend oordeel ten opzichte
van Marx als econoom er een van de laatste jaren is. En, indien hij dit
afwijzend oordeel intuïtief onderschrijft, zal hij er evenals de jongste
Marxcriticus hier te lande, de heer drs. A. A. van Ameringen veront-
schuldigend aan toevoegen, dat men 1vIarxniet mag verwijten dat hij niet
meer voor onze dagen als belangrijk econoom gelden mag.
Immers, en hier worde Van Ameringens pleitrede in de door hem zelf ge-
kozen bewoordingen - ietwat astronomisch klinkend - geciteerd: 'Men
mag hem niet verwijten, dat hij structurele machtsverschuivingen van
ontzaggelijke dimensie, die zich na zijn dood langzamerhand zouden
gaan aftekenen, niet heeft onderkend' 1.

Maar, hoe dankbaar de Marxisten den heer Van Ameringen voor zijn
clementie ook behoren te zijn, zij weten, helaas, dat Marx door de offi-
ciële economische wetenschap nooit au serieux genomen is... Men hore
daarvoor hetgeen Böhm Bawerk in 1884, dus slechts één jaar na Marx'
dood, over den auteur van 'Das Kapital' schreef: 'Hoe ernstig de denk-
fouten ook mogen zijn, die door de vertegenwoprdigers van andere theorie-
en zijn gemaakt, toch geloof ik nauwelijks, dat ergens anders de grootste
fouten zo talrijk verenigd zijn: lichtvaardige beweringen zonder enig be-
wijs, innerlijke tegenspraak en blindheid tegenover feiten van de werke-
lijkheid' 2.

Zoals verderop blijken zal, onderschrijft Van Ameringen in feite groten-
deels Böhm Bawerks oordeel. Derhalve vervalt, hoe menselijk ook van
Ameringen ten opzichte van Marx zijn wil, het verontschuldigingsargu-
ment der 'structurele machtsverschuivingen van ontzaggelijke dimensie'.
Grote economen als Böhm Bawerk hebben Marx' grove tekortkomingen
immers reeds voor bijna 70 jaar 'onderkend'!
Is het dan niet juist, dat Professor Dl'J. R. M. van den Brink in het derde
deel van de E.N.S.I.E. in zijn artikel over 'theoretische economie', een
beschouwing 42 bladzijden groot, Marx in het geheel niet noemt?
1 Van Ameringen.: 'Het economisch werk van Kar! Marx' in de bundel: 'Hedendaagse
waardering van Kar! Marx', blz. 69, uitg. Arb. Pers, Amsterdam 1950.
2 Kapital und Kapitalzins' I blz. 446 [Ed. 1884].
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Maar wèl de Duitse corporatieve econoom Othmarr Spann, [blz. 364],
die over Marx in zijn boek 'Die Haupttheorien der Volkswirtschafts-
lehre' nadat hij had uiteengezet dat Marx geen enkele grondgedachte van zijn
leer zelf had geschapen, [cursiv. bij Spann] het volgende oordeel velt: 'So
steht es urn die Selbstständigkeit der Grundgedanken. Wie aber urn ihre
innere Natur? Hier gibt es nur eine Antwort: 'Aus, Hasz, Plattheitl'
[cursiv. bij Spann] 1. En dan even verder. 'Wo die Krankheit der libe-
ralen Wirtschaft, dort die Eiterbeule des Marxismus' .
Hoe men ook tegenover dit oordeel moge staan, in ieder geval blijkt uit
dit alles dat de verwerpende beschouwingswijze ten opzichte van Marx
als econoom geen 'ncw look' kan worden genoemd.

Om precies te weten, hoe tegenwoordig de officiëlewetenschap tegenover
Marx staat, neme men de studieboeken over de theoretische economie
ter hand, waaruit de a.s. econoom voor een groot deel zijn kennis bijeen
te garen heeft. Aan de Amsterdamse Universiteit b.v. wordt van hem,
die zich voorbereidt voor het doctoraal examen in de economie, grondige
kennis vereist van het werk: 'Economie Analysis' geschreven door Ken-
neth E. Boulding. [2e druk 1949]. Hierin wordt Marx niet genegeerd, al
wordt hij wel op wonderlijke wijze behandeld. De Marxistische waarde-
theorie wordt in een noot op blz. 23 en 24: in elf regeltjes afgedaan en
Bouldings oordeel culmineert in de volgende zin: 'Deze dwaling waar-
van eigenlijk de hele 'klassieke' school der economie doortrokken is, had
vermeden kunnen worden als er meer juiste interpretatie van het ruil-
verschijnsel geweest ware.' Mager is deze behandeling zeer zeker, maar
hoe gunstig steekt ze tàch nog af bij het zo 'objectieve' oordeel van Pro-
fessor van den Brink, die als hij de Klassieke school behandelt, schrijft:
'Op deze grondslagen vestigden zij hun z.g. objectieve waardeleer, welke
door Ricardo [cursiv. V.d. Brink] de belangrijkste woordvoerder der klas-
sieke school, vervolmaakt werd tot arbeidswaardeleer' . Een gewoon mens,
die van de economie alleen maar gesnoept heeft, weet reeds, dat Ricardo
de arbeidswaardeleer niet heeft 'vervolmaakt' maar dat deze vervolma-
king, afgescheiden van de juistheid of onjuistheid dezer leer, aan Marx
te danken of te wijten is.
Hiermede heeft Van den Brink luce clarius bewezen, dat in zijn opvattin-
gen 'objectieve waarderingen' niet op hun plaats zijn.
Het was te voorspellen, dat drs.Van Ameringen deze zienswijze niet alleen
overnemen, maar zelfs zou superlativeren. Bij hem op blz. 45 'is Ricardo
degeen geweest, die deze theorie tot haar grootste vervolmaking heeft
gebracht'.
Hoe is echter de zo gesmade 'objectieve' werkelijkheid? Men kan Ricar-
1 blz. 141 Ige druk Ig2g.
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do's bijdragen tot de wetenschap der economie niet hoog genoeg aan-
slaan en l\1arx zelve noemde Ricardo eens de grootste econoom der Ige
eeuw. Maar zijn waardetheorie werd eerst een werkelijke arbeidswaarde-
theorie toen het waardebegrip door Marx geobjectiveerd was. En dit was
eerst mogelijk, toen de arbeid in haar verschillende uitingen door Marx
tot: maatschappelijk noodzakelijke arbeid theoretisch was gereduceerd,
waardoor de arbeidssoorten, hoe verschillend ook in uiterlijke verschij-
ningsvorm, voor het wetenschappelijk onderzoek onder een gemeenschap-
pelijke noemer waren te brengen. Ricardo heeft met dit probleem gewor-
steld en was zich de onvolmaaktheden van zijn opvattingen volkomen
bewust. Zo schreef hij in "een brief aan Mac CulIoch [geciteerd in het
werk van Karl Diehl 'Sozialwissenschaftliche Erläuterungen zu David Ri-
~ardo's Grundgesetzen', Ie deel, blz. 47]: 'Ik ben niet tevreden met de
verklaringen die ik voor de principes gegeven heb welke de waarde be-
palen. Ik zou zo gaarne wensen, dat een meer bekwame pen dit zou over-
nemen.'
Ofschoon Van Ameringen voor Marx ten opzichte van de arbeidswaarde-
leer nà Ricardo geen terrein meer overliet, spreekt hij toch op blz. 55 de
mystiek~ woorden uit: 'Marx' ambitieuze arbeidswaardeleer' en schrijft
hij op blz. 57: 'Een opmerkelijke vondst van Marx vertegenwoordigt de
door hem geïntroduceerde grootheid van de 'gemiddelde of maatschap-
pelijk noodzakelijke arbeidstijd ter meting van de arbeidswaarde van een
waar". De officiële Marxcriticus op economisch gebied van de P.v.d.A.
begrijpt op geen enkele wijze, dat hiermede eerst de arbeidswaardetheorie
tot objectieve theorie geworden is. Voor hem betekenen deze woorden
alleen, dat 1tIarx hiermede enigszins vooruitgelopen is 'op het begrip der
standaardkosten' , 'hetwelk in de moderne bedrijfseconomie zo'n promi-
nente plaats inneemt'.
Veel beduidt dit echter volgens Van Ameringen ook weer niet; zelfs het
complimentje wordt 15 regels later aldus volkomen teruggenomen: 'Het
is echter niet zo, dat de bedrijfseconomie dit principe aan Marx heeft
ontleend. Daarvoor heeft diens werk te ver buiten de banen van de evo-
lutie der economische wetenschap gelegen en te weinig bevruchtend kun-
nen werken .. .'
Welke critiek oefent nu de heer Van Ameringen op de arbeidswaarde-
theorie uit? Voor den lezer geven wij hier eerst Marx' opvatting, heel in
het kort, weer. Marx definieert de waarde van een waar objectief als de
hoeveelheid maatschappelijk noodzakelijke arbeid, welke nodig is voor
de productie of reproductie van deze waar en hij meet deze arbeid, zoals
vanzelfsprekend is, aan de tijd. Wat zegt nu de heer drs. Van Ameringen
hiervan op blz. 46?
'Marx vervalt in een gevaarlijke cirkelredenering, wanneer hij in een vol-
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gend stadium de waarde van de op zichzelf reeds waardebepalende ar-
beidstijd moet gaan verklaren ... Het komt er dus bij Marx op neer, dat de
waarde van de arbeidstijd, de in Marx' systeem meest fundamentele
grootheid, bepaald wordt door de waarde van de arbeidstijd. Men kan
moeilijk volhouden, dat met een formule a=a de diepte van het waarde-
fenomeen wordt blootgelegd'.
Dit zij hoe het zij, maar een wonderlijk fenomeen van Marxcritiek geeft
de heer Van Ameringen zeker hier ten beste. :tvIarxheeft nooit gesproken
of bedoeld te spreken over' de waarde van de arbeidstijd'. De arbeid, ge-
meten in de tijd, is voor hem de oorzaak en de maat van het waardever-
schijnsel, optredend in een maatschappij waar warenproductie heerst.
Vragen naar de waarde van de arbeidstijd als zodanig is volgens Marx' op-
vattingen onzin.
Het is om duivels te worden als deze Van Ameringse opvattingen ons als
serieuze Marxcritiek worden opgedist. En daarom ben ik nu, evenals
Mephistofeles, voor enkele ogenblikken 'des trockenen Tones satt'. Waar-
om ik dan ook den heer Van Ameringen de volgende analogie aanbieden
wil. Tegenwoordig geldt bij auto-ongelukken de hoeveelheid alcohol, in het
bloed opgenomen, als verwekker en maat der beschonkenheid. De heer Van
Ameringen zou bij zo'n gelegenheid van bloedonderzoek waarschijnlijk
vragen '\Velke dronkenschap bezit nu een liter alcohol?'
Ik ben bang als de heer Van Ameringen deze bvestie aan de orde zou stel-
len dat men hem - minder geduldig en verdraagzaam dan wij, orthodoxe
Marxisten, nu eenmaal zijn - ten antwoord geven zou, dat hij een 'bezo-
pen' vraag stelde.
Dat er van de Marxistische waarde en meerwaardetheorie na deVanAme-
ringse critiek weinig goeds meer te zeggen valt, dat spreekt vanzelf; en het
is dan ook geen wonder, dat hij op blz. 49 voor de subjectieve waardeleer,
de Oostenrijkse, die van het 'Grenznutzen', opteert in de volgende be-
woordingen: 'En een theorie, die erin slaagt om de waardeverklaring van
alle goederen, zeldzame, minder zeldzame en overvloedige onder één ge-
meenschappelijke noemer te brengen, die van de schaarste, moet het win-
nen van een theorie, die slechts een gedeelte der waardeverschijnselen kan
verklaren' .
Nu is het echter in de wetenschap nog altijd gebruikelijk, de waarde van
een theorie mede te bepalen naar de resultaten die men ermede be-
reiken kan. Ook hier geldt het woord, dat men aan de vruchten de boom
kent. En welke wetenschappelijke resultaten heeft men met de Oosten-
rijkse waardetheorieën verkregen? Nu wordt door mij hierbij niet een
Marxistisch pleidooi gehouden, maar ik zal als getuigen aanhangers dier
leer laten spreken en wel het eerst de bekwaamste van hen, den bekenden
econoom Schumpeter, die op blz. 186 van zijn boek 'Das \Vesen und
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der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie' komt verklaren:
'Niet toegankelijk is voor onze theorie, alles, wat met de ontwikkeling
[cursiv. van SchumpeterJ samenhangt. Ja, - de ontwikkeling en alles wat
daarbij behoort onttrekt zich aan onze beschouwing, het zuiver-econo-
misch systeem is zonder ontwikkeling. Wij zullen het nog vaak genoeg
over deze beperking hebben, welke de pijnlijkste van allen is, maar die
geheel natuurlijk en onvermijdelijk uit het wezen van ons systeem voort-
spruit'.
En nu bedenke de lezer, dat 'ontwikkeling', 'verandering' de meest essen-
tiële wet van ons huidig economisch stelsel is en dat deze uiting van den
besten theoreticus der Grenznützler derhalve een incompetentiever-
klaring is.
Laten wij nu de heer Van Ameringen aan het woord. Op blz. 57 van zijn
critiek schrijft deze, dat de Oostenrijkse school, er nooit toe gekomen is en
er nooit in geslaagd is, de positie van den beroepsmatigen verkoper in een
geldhuishouding'inhaar theorie in te schakelen'. Datwil dus zeggen, dat de
Oostenrijkse school nooit het wezen van de warenproductie in een geld-
huishouding heeft kunnen verklaren en in haar systeem opnemen.
Het is dan ook geen wonder, dat Professor Van den Brink in het artikel
van de E.N.S.I.E. moet toegeven [blz. 346J : 'De Oostenrijkse school is als
een economische Narcissus aan de steeds meer subtiele, steeds meer in de
psychologie verlopende vervolmaking van haar subjectieve waardeleer te
gronde gegaan.' vVaarmede de burgerlijke economie 'waarde-loos' werd
en enkel nog losse, onsamenhangende theorietjes, maar geen theorie meer
bezit 1.

Hoe komt het nu, dat een waardeleer, die volgens eigen aanhang nage-
noeg tot niets in staat was zulke triomfen heeft gevierd?
De verklaring hiervan is heus niet moeilijk. Na Ricardo's dood werd on-
middellijk zijn leer door de tot politieke ontwaking komende arbeiders-
klasse als wapen in hun strijd aangegrepen: Zodat een aanhanger van
Malthus in het jaar 1832 beangstigd uitriep: [geciteerd bij Marx 'Theo-
rien über den Mehrwert', deel lIl, blz. 66J 'Dat arbeid de enige bron van
de rijkdom is, schijnt een leer te zijn die niet minder gevaarlijk is als on-
juist, daar ze ongelukkigerwijze hun een wapen geeft, die beweren dat al
het eigendom aan de arbeidende klasse behoort. ..'
Sedertdien was de klassieke economie en déconfiture en begon de ontbin-

1 Men bestudere hiertoe Bouldings boek, waarin allerlei banaliteiten ons bovendien als
'theorieën' worden aangediend. Zo wordt b.v. op blz. 746 in het hoofdstuk over' Advanc.
ed studies in analytieal techniques' ons bewezen, met curven en formules, dat 'naarmate
iemand groter inkomen heeft uit andere bronnen dan arbeid, hij minder uren in loon-
arbeid werken wil'. Wat U zegt, Mr. Boulding!
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ding der school van Ricardo. En toen Marx in 1867 'Das Kapital' publi-
ceerde, waarin de waardeleer van Ricardo tot de arbeidswaardeleer en
meerwaardeleer werd omgevormd, werd de vraag naar een andere waar-
deleer iedere dag dringender. Die roep om een nieuwe waardeleer bleef
niet onbeantwoord. Daar de vraag hoe langer hoe sterker werd, kwam
het aanbod terzelfder tijd van drie verschillende kanten, uit Engeland, Frank-
rijk en Oostenrijk. De leer van het grensnut was de echo op die dringende
roep!
Ricardo en Marx waren niet alleen broeders in theorie en in afkomst,
'maar ook in den dood waren zij niet gescheiden' want beiden golden na
hun dood als de aartsdemagogen op wetenschappelijk economisch ter-
rein! Schreef niet in 1848 de Amerikaanse econoom H. Carey in zijn
boek: 'The past, the present and the future' op blz. 74: 'Het systeem van
den heer Ricardo is een systeem van tweedracht. .. Het heeft de tendens
tot verwekking van vijandschap tussen de klassen en de volkeren ... Zijn
boek is het echte handboek voor den demagoog ... ' ,
Kan het ons verwonderen dat het boek voor de a.s. doctoren in de econo-
mie in Amsterdam, het werk van Boulding op blz. 449 ons hetzelfde van
Marx verhaalt, en dat de heer Van Ameringen op blz. 53 klaagt over de
meerwaarde theorie omdat 'het in eerste instantie een zo gemakkelijk
hanteerbaar wapen in de klassenstrijd is' en op blz. 47 'dat er van het
begrip uitbuiting een onzedelijk gebruik wordt gemaakt?'
Het meest opvallende bij Van Ameringen is, dat hij ondanks al zijn eta-
leren van allerlei Marx-citaten, die hij zo naarstig bijeenverzameld heeft,
in werkelijkheid zoweinig van Marx' werk afweet. Op blz. 54 geeft hij een
aanhaling uit het eerste deel van 'Das Kapital', klaarblijkelijk door hem
voor het eerst in Skeltons boek: 'Het Socialisme' gevonden, over de groei
van de arbeidsproductiviteit door samenvoeging en coördinatie van ar-
beidskrachten. Dat hij dit bij Skelton voor het eerst heeft aangetroffen en
niet uit de bron zelve dronk, volgt hieruit, dat beiden hun Marx-citaat
midden in dezelfde zin beëindigen! Maar dit is nog niet het merkwaardig-
ste. Evenals Skelton distilleert Van Ameringen hieruit een verwijt aan
Marx' adres, n.l. dat deze het werk van den leider der productie niet als
productief beschouwt. Van Ameringen heeft ergens anders ook nog ge-
vonden, dat Marx in het eerste deel van 'Das Kapital' reeds het moderne
woord 'manager' gebruikt. Als hij Marx werkelijk zou kennen, dan zou
hij weten, dat in de eerste Band van het derde deel van 'Das Kapital' een
schitterende passage, historisch toegelicht, over de rol van de leiding in de
productie voorkomt waarin Marx twee keer het woord 'manager' ge-
bruikt. [uitgave Kautsky, blz. 332 tot 335] en waarin Marx ten slotte zijn
opvatting aldus samenvat: 'dat niet de industriële kapitalisten, maar de in-
dustriële managers de ziel van ons industriesysteem zijn, heeft reeds de heer Ure
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opgemerkt'. En op het verwijt van den heer Van Ameringen, den groten
Marxkenner der P.v.d.A., dat Marx leidende arbeid van de 'managers'
niet als productieve arbeid beschouwt, heeft Marx reeds op blz. 332 ge-
antwoord: 'Dit is een productieve arbeid, die verricht worden mo.et in iedere
gecombineerde voortbrengingswijze' . Toch schrijft de heer Van Amerin-
gen, op blz. 55: rustig neer: 'Per definitie is voor Marx alleen de handen-
arbeid productief'!

De Marxistische economie, steunend op een objectief waardeprincipe,
was, wat een eigenschap van iedere werkelijke theorie uitmaakt, tot voor-
spellen in staat. En daarom kon Marx de levenswetten van het kapitalisme
mèt al haar toekomstgevolgen uiteenzetten. Voorts is de Marxistische
theorie volkomen in staat gebleken, evenals de moderne natuurweten-
schap, de objectieve wetten langs mathematische weg uit het gedrag der
afzonderlijke 'kleine deeltjes' als massabeweging af te leiden. Zodoende
werd Marx' economie - dit is sinds lang door Marx' leerlingen vol-
bracht - de eenheid van subjectieve en objectieve verklaringswijze. Het Marxisme
doet dat, waarover de Grenznützler slechts onvru.chtbaar hebben ge-
praat: het verklaren der objectieve wetten, de makrokosmos, uit de mi-
krokosmos, de gedragingen der afzonderlijke individuen. Het is voor den
Marxist een kostelijk schouwspel als hij ziet dat de conclusie - door Marx'
leerlingen reeds voor jaren getrokken uit een eenvoudige mathematische
berekening, welke steunt op Marx' hypothesen-: 'Het kapitalisme heift zijn
maximum aan winst bij niet-volledige tewerkstelling van de gehele arbeidersklasse'
thans, na de jaren 1929-1933, door de burgerlijke economie als hoogste,
nieuwste wijsheid van een Keynes wordt aangegaapt.
Maar zijn die Marxistische levenswetten voor het kapitalisme wel be-
vestigd, zijn ze niet door de werkelijkheid gelogenstraft? Het gold jaren-
lang als een axioma, dat Marx' crisisleer door de feiten was weerlegd.
Kwam een Treub, Van Ameringens geestelijke voorvader op wetenschap-
pelijk en politiek gebied, in het begin van deze eeuw immers niet ver-
klaren: 'Algemene crises, welke periodiek terugkeren alleen tengevolge
van de noodzakelijke cirkelgang der kapitalistische productie kent de
geschiedenis niet' 1?
De crisis van 1929 heeft deze opvatting nu wel volledig opgeruimd. En
hoe ook de heer Van Ameringen knabbelt aan Marx' beschouwingen - en
die zijner leerlingen -, omtrent het conjunctuurverschijnsel, hij geeft ten
slotte toe, dat Marx in dit opzicht heeft gezegevierd.
Ook Marx' inzichten over de concentratie der bedrijven, hiervan moet
Van Ameringen, ondanks al zijn in- en uitgepraat uiteindelijk de juistheid
erkennen.
1 Treub: Het wijsgerig-economisch stelsel van Marx II blz. 377.
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Hem rest echter gelukkig nog één 'levenswet', die hij kan blijven ont-
kennen en zo schrijft hij op blz. 86: 'De centralisatiewet van Marx is door
de feiten weersproken'. Van Ameringen bedoelt hier met Marx' centrali-
satiewet : de opeenhoping van het bezit bij een relatief steeds kleiner
wordend aantal personen en de voortdurend ongelijker wordende ver-
deling van het maatschappelijk inkomen. Deze ontkenning is Van Ame-
ringens laatste plechtanker. Hoe ontkent hij het? Hij geeft op blz. 86 en
87 twee statistieken, één over de inkomensverdeling in Pruisen en één over
die in Engeland. Die tweede rij cijfers is voor dit doel volkomen waarde-
loos. Dit lijstje zegt niets over de centralisatie of décentralisatie van de in-
komens. En uit de statistiek over Pruisen volgt precie~ het omgekeerde van
wat de heer Van Ameringen wil suggereren. Zij wijst een 'centralisatie'
aan van het maatschappelijk inkomen in de loop der jaren. Over het be-
zit, de vermogens, geeft Van Ameringen geen enkel cijfer. Hierbij komt
weer duidelijk de incompetentie naar voren van deze jongste Marxcriti-
cus ook op dit gebied. Er is in het jaar 1939 een standaardwerk versche-
nen van een der Nederlandse Marxistische economen, n.l. J. v. d. Wijks
boek: 'Inkomens- en vermogensverdeling', waarin Van der Wijk nage-
noeg de gehele wetenschappelijke literatuur hieromtrent behandelt en
waarin hij met het fijnste wapen der mathematische analyse de Juistheid van de
,centralisatie' van inkomensverdeling en van het bezit bewijst, inductief en deductief.
Natuurlijk kent de heer Van Ameringen van dit alles niets. Hij citeert
Van der Wijks epoche-makend boek niet eens. Wèl schrijft van Amerin-
gen op blz. 34: 'Dit dogmatisme der Marxistische economie heeft tot ge-
volg gehad, dat de belangrijkste evolutie der niet-socialistische economie
sinds Marx' dood aan haar is voorbijgegaan'!
Maar gaat aan den heer Van Ameringen niets voorbij? Een klein voor-
beeldje slechts. Van Ameringen geeft op blz. 88 in een noot, om de on-
juistheid van Marx' centralisatiewetten te bewijzen, het feit weer, dat
'volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het aandeel van de factor
arbeid in het nationale inkomen van 47 % in 1938 tot 58 % in 1946 is
gestegen'.
Het was vanzelfsprekend, ook voor de meest-orthodoxe Marxist, dat in
1946 ten opzichte van 1938, het deel van de 'arbeid' moest stijgen. Want,
daar het productie proces door de bezetting volkomen gedesorganiseerd
was, moest relatief het deel van de 'arbeid' groter worden. Het loon is
immers veel minder elastisch dan de winst.
Maar de heer Van Ameringen begaat hierbij, laten we het zacht uitdruk-
ken, een merkwaardige 'omissie'. Hem, een der voornaamste economen
der P.v.d.A., diende toch bekend te zijn, dat sinds 1947, ook volgens de
cijfers van het C.RS., het deel van de arbeid wederom voortdurend
gedaald is mèt het herstel der 'normale' verhoudingen. Zulke kleinighe-
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den der kapitalistische economie zijn hem voorbijgegaan. Weet misschien
de heer Van Ameringen thans ook nog niet, dat volgens het onlangs ge-
publiceerde rapport van de Sociaal Economische Raad (S.E.R.] de loop
van het 'aandeel' der arbeiders sinds 1947 aldus is geweest:

1947 51.4 %
1948 50.3 %
1949 48.5 %
1950 47.8 %

We zijn aardig en snel op weg het punt van 1938 wederom te bereiken.
En toch: 'is de 'centralisatiewet van Marx' door de feiten weersproken.'
Vormt dit niet een passend slot voor onze uiteenzettingen over de moder-
ne Marx-critici en speciaal over drs. Van Ameringens 'Hedendaagse
waardering van Kar! Marx als econoom' ?
Van de 'schroom', en dan nog wel 'veel', waarmede drs. Van Ameringen
zich volgens eigen verklaring 'aan zijn taak heeft gezet' - aanvangswoor-
den - hebben wij niet veel gemerkt, wèl 'van het af en toe moeten mis-
lukken' waarvan hij op de volgende bladzijde gewaagt.
Af en toe?
Kom, laten wij vriendelijk zijn en dit 'af en toe' aanvaarden!
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DONKERE LENTE

(SLOT)

Hij dacht: 'Ik leef maar één keer, ik kan de hele eeuwigheid lang nog
dood zijn', en: 'Er zijn tedere, zachte dingen als zij', en: 'Misschien heb
ik het recht meer angst te hebben dan jullie, misschien ben ikmeer waard
voor het leven, omdat ik denk en voel, meer dan jullie.'
Hij had het gevoel ~at hij nog zo veel moest verwerkelijken voor hij dood
kon gaan.
Zij stonden elkaar aan te zien en zagen dezelfde beelden. De anderen
wisten daar niets van.
Falconetti zag de lach van Njordings vuile, gebaarde gezicht toen hij de
gevangenen, die zijn bevelen niet verstonden en niet konden gehoor-
zamen, neerschoot en zei: 'vVeigering te gehoorzamen aan een bevel.'
Njording zag de sergeant die zei: 'We blijven hier, jongens, en wachten
af, laat de rest maar stormen', met grote ogen vol afschuw in z'n zwarte
gezicht en z'n hoofd in de modder duwend. Hij zei:
'Als ze geweten hadden hoe het zat, dan zat je nu nog in de bak, dan liep
je geen gevaar', en lachte zonder blijdschap. Hij draaide zich om en ging
de tent uit.
Falconetti herademde en vloekte onhoorbaar, om zich tegen zijn gevoel
van minderwaardigheid te verzetten. De anderen slenterden in een clubje
weg om te eten en hij verliet als laatste de tent.
De koude was weer onder zijn schedeldak. Na deze jaren, wat zou het nog
waard zijn weer burger te wezen. Wat is een beetje muziek, wat is een
vrouw, die oud en lelijk wordt? Niet de moeite waard om te leven. Een
kamer zonder deuren en vensters. Er was geen enkele kans. Vluchtig
dacht hij: 'Als ze me nog een paar jaar hadden gegeven, dan had ik
misschien ontdekt dat ik toch nooit iets goeds zou kunnen componeren,
en dan had het me allemaal koud gelaten, dan zou ik niet bang zijn.'
Na het middagappcl had de troep les en de chauffeurs moesten hun wa-
gens gereed maken voor een inspectie. Toen voelde iedereen dat het mis
was.
Falconetti liep zwijgend met een groepje opgewonden pratende chauf-
feurs mee naar het wagenpark en luisterde hoe zij hun nervositeit achter
grappen probeerden te verbergen.
Hij werkte gedachtenloos, leeg van binnen en met al een begin van de
stompe onverschilligheid, een begin van het terugkruipen in het dier, dat
nauwelijks weet dat het leeft.
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Hij stond met de wagen op de spuitplaats, toen RandelI op hem toe
kwam en zei: 'Houd er maar mee op, Falconetti, we moeten op het
bureau komen.'
'Wij met z'n tweeën?' vroeg hij, 'Draai die kraan 's dicht.'
Hij rolde de slang op. Zij stapten in de truck, waar het water nog uit
droop, en reden naar het transport-bureau.
RandelI meldde hen.
'Een ogenblik,' zei de officier achter het schrijfbureau. Hij had een jong,
lachend gezicht en een kuif borstelig, blond haar. Hij vloeide het ge-
schrevene af met een roller en zei:
'Jullie gaan onmiddellijk met.een wagen naar de centrale werkplaats van
het leger. Ze hebben daar juist nieuwe richtkijkers aangekregen en daar
zijn onze anti-tanks ook verdomd hard aan toe. We kunnen ze van hun
krijgen, maar dan moeten we ze zelf komen halen, en verdomd gauw,
anders zijn andere onderdelen er mee vandoor. Je weet het te vinden?
Hier zijn de papieren.'
'Maar dat is een hele reis,' zei RandelI.
'Jullie rijden om de beurt. Als je vanavond weggaat kunje over twee da-
gen terug zijn.' Hij noemde de plaatsen waar ze konden tanken en over-
nachten. 'Wat heb jij voor een wagen, RandelI ?'
'Een ééntonner, Luit.'
'Dat is wel voldoende, denk ik.'
'Nog iets van uw orders, Luit,' zei RandelI, zijn hakken tegen elkaar trek-
kend.
'Nee, dankje,' zei de jonge officier, zonder op te zien. 'Zet alle zeilen bij.'
'Godverdomme,' zei RandelI, toen ze buiten waren. 'Dat is een allejezus
end,' en: 'We nemen jouw wagen, Falconetti, de mijne is niet goed voor
de lange trajecten en klimmen doet hij helemaal rot.'
Falconetti knikte. Hij voelde zich koortsig. Een paar zachte, ernstige
ogen danste voor hem uit. Hij zag geen mogelijkheid, maar het was de
laatste kans. Ze liepen langs de cantine om sigaretten en chocola te kopen
en langs de keuken. Het eten was nog maar half gaar en gloeiend heet.
'Hete baarmoeder met spermasaus,' zei RandelI.
Falconetti was met zijn gedachten ver weg en at bijna niets.
Toen hij in z'n tent kwam om zijn spullen te halen, heerste er een opge-
wonden stemming. In de tentdeur moest hij uitwijken voor Prim, die
juist met een stapel vuile kleren naar buiten kwam. 'Gaje de was doen',
lachte hij afwezig.
'J a,' zei Prim, 'wie weet wanneer we weg moeten.'
,Als ze doorbreken worden wij in het gat gedouwd,' zei KiIlaris. 'Om de
tanks tegen te houden met dat rottige pestkanonnetje.' -
'Vllegaan vanavond uit?' zei Bionda koortsig.
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'Reken maar,' zei Walczek grommend. 'Alles wat d'r poten maar uit
elkaar wil houden ... '
Falconetti hoorde het nauwelijks, de ongewone actie viel hem niet op.
Hij moest zijn aandacht dwingen om de goede dingen mee te nemen en
zijn handen trilden. Hij hing het machinepistool om zijn hals. Op het
bureau had het al vastgestaan dat hij Randell neer zou schieten als er
geen andere mogelijkheid was. Hij moest de wagen hebben en bij de
molen rechtsaf. Het was een maar half bewuste gedachte, hij dacht alleen
aan haar, hij zou niet graag willen dat er Randell iets overkwam.
Het was etenstijd toen ze de poort uit reden, met Falconetti's drietonner.
Randell zat achter het stuur.
De beide vi~rling luchtdoelkanonnen op tankonderstel, die maandenlang
tegenover de ingang van het kamp waren ingegraven geweest, werden uit
hun putten gereden en gereed gemaakt voor vertrek.
De wagen zweefde zoemend over de asfaltweg, nu en dan bonkend in een
kuil. Bij de pontonbrug hoefden ze niet lang te wachten. De planken klep-
perden onder de wielen.
Ze zwegen beide.
Toen ze om een bocht in de weg kwamen, zagen ze een colonne tanks en
pantserwagens die werd opgesteld. De gedrochten kwamen uit de bossen
beweerszijden de weg. Mannen waren bezig de netten en takken die als
camouflage hadden gediend te verwijderen. De truck moest een ogenblik
stoppen en stond in de schaduw van een grote tank. Ze bogen zich ge-
dachteloos voorover om het ding te bekijken. De man die er bovenuit
stond had geen belangstelling voor hen, hij had een koptelefoon om en
herhaalde in de microphoon monotoon dezelfde radio-oproep: 'Hallo,
Otto Christiaan zes zes, hallo Otto Christiaan zes zes... '
Randell knipte de dimlichten aan. Het werd donker.
'Er staat hier aardig wat klaar,' zei hij, toen hij weer gestart had.
Falconetti knikte. Hij slikte en zei: 'Ja.' Zometeen kwam de molen.
'Ga maar pitten,' zei Randell, 'ik rijd nog een heel eind.'
Falconetti knikte. Hij dacht: 'Ik hoor achter dat stuur.' En zij hoorde
naast hem te zitten. 'Als twee kinderen die treintje spelen,' dacht hij. 'Dat
is voorbij.' En weer overwoog hij gejaagd alle kansen.
Hij zat recht overeind, gespannen. Ze naderden de driesprong bij de
molen. De stilstaande molenwieken tekenden zich tegen de hemel af. Er
was geen licht, de molen was sinds lang onbewoond. Hij moest toezien hoe
ze doorreden zonder de snelheid te verminderen. Hij keek niet in de
zijweg. Ze waren voorbij. Hij had zijn adem lang ingehouden.
'Op de terugweg,' zei hij heftig in zichzelf. 'Op de terugweg.'
De gedachte, eerst zo vanzelfsprekend, Randell neer te slaan, was ver-
dwenen. Hij dacht wanhopig: 'Dat kan toch niet, dat ik haar niet meer
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zie.' Hij herinnerde zich hoe ze het laatst in de deuropening had gestaan.
In het spiegeltje kon hij zien hoe ze hem na keek. Ze droeg de oude trui,
waarin haar b<;>rstendansten als ze liep. 's Middags hadden ze ergens in
het bos gelegen. Een van de eerste warme dagen van het jaar.
Z'n fantasie nam hem mee, terwijl hij voor zich uit, over de weg staarde.
Het was onmogelijk dat hij haar nog te zien kreeg en toch dacht hij er
voortdurend aan hoe ze verrast zou zijn en om zijn hals hangen en zeg-
gen: 'Hoe lang blijf je?' Het vertrek naar het front was achter dat beeld
teruggeworpen. Hij hoorde haar zeggen, wetend dat het onmogelijk was
toch zeggen: 'Blijf bij me, voor goed, ik kan niet alleen zijn.'
Randell trachtte boven het geluid van de motor uit te praten. Falconetti
volgde het niet.
Nu en dan kwam hen een colonne tegemoet. Er was een verkeersopstop-
ping, een bomtrechter had die dag de weg versperd en de wagens moesten
wiegend en grommend over de hoge bermen rijden. Militaire politie
controleerde hier hun papieren.
Toen ze uit het drukke verkeer waren stopte RandelI. Zij stapten uit en
waterden aan de rand van een dennebos. Aan de overkant van de weg
waren akkers. Zij keken een ogenblik omhoog. De maan was juist opge-
komen en strooide bleek licht over de velden. Ergens ronkten motoren,
een colonne tanks, ver weg, of vliegtuigen.
'Rijdt jij nu,' zei RandelI. Zij stapten in de cabine. Falconetti scheurde
het papier van een plak chocola en legde die naast zich. Dan startte hij.
'Hij trekt goed op, hè,' zei RandelI.
Falconetti knikte. Het stuur was warm van Randells handen.
Blauw maanlicht hing over de weg. Men kon niet zien dat de dimlichten
brandden.
Hij spon een fantasie ,uit. Hij was gedeserteerd en spitte het aardappel-
veld, dat zij nu aan de buurman verhuurd had, en ze kwam hem roepen
om samen te eten, en 's avonds, als het kind naar bed was, zaten ze op de
bank voor het huis, tot het donker was. Ze waren dag en nacht samen en
er gebeurde nooit iets bijzonders, er was geen angst en geen eenzaamheid,
er waren geen kwellende gedachten, het brein scheurde niet temidden
van explosies. Een dromende glimlach was op zijn gezicht gekomen en
hij keek door z'n wimpers. Een lieflijkemelodie ruiste door zijn gedachten.
Vlak voordat hij aan de bom die hen in elkaars armen zou doden toe
was, werd zijn aandacht afgeleid.
Hij was op een drukkere weg gekomen en zat achter een colonne artillerie,
de wit geverfde mondingskap van het laatste kanon zwaaide plotseling
vlak voor hem en hij moest heftig remmen.
Hij probeerde herhaaldelijk te passeren, maar steeds waren er tegenlig-
gers en moest hij op zijn plaats achter de colonne terug. Randell was in
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slaap gevallen en hing tegen het portier. Een ogenblik dacht hij: 'Als hij
er uit valt...'
De artillerie ging een zijweg in en hij kon weer sneller rijden.
De colonnes vrachtwagens die hem tegemoet kwamen schenen niet door
mensen bestuurd, zij schenen een eigen leven te hebben. De weg glom in
het blauwe maanlicht. Nu en dan was het donker, als de maan achter
wolkenwazen verdween. Zijn blik dwaalde onbewust nu en dan langs de
berm, alsof hij het plotseling flikkeren van een mondingsvlam verwachtte.
Deze blauw-glimmende weg met de onbestuurd hun baan volgende auto's
was onheilspellend.
Hij wou dat RandelI wakker werd en wat praatte.
'Verdomde idioterie,' zei hij, onnodig ruw, 'RandelI is getrouwd en z'n
vrouw heeft een ander en het laat hem koud, hij is blij dat hij er afkomt.
Walczek is getrouwd en begapt z'n vrouw met haar geld. Njording is niet
getrouwd, maar er lopen wel een paar jongen van hem rond. En ik ben
een sentimenteel, nietswaardig prul. Wat hebben wij ook anders ver-
diend dan tot je nek in de modder te staan en beschimmeld brood vreten
en kapot gaan?' Hij werd rustig en bewoog zijn kaken onverschillig. Het
kon hem allemaal geen barst meer verdommen. Hij dacht: 'Ze kan me
verrekken ook, dat stomme, lieve schaap. Wij gaan met z'n tweeën de
stad even in. Ik moet een goeie meid hebben.' Hij zag vermiljoene, on-
verschillige lippen en rook het scherpe parfum en ze kauwde kauwgom.
(Wij moeten groot en rauw zijn om te kunnen overleven.)
Zonder gedachten reed hij verder, zijn blik strak op de weg. Het land-
schap werd koud verlicht, dan kwam rossig de zon op.
Terwijl ze in de vlakte daalden reed RandelI en Falconetti sliep.
Borden langs de weg brachten hen bij een kazerne, ten dele verwoest en
de rest met karton en planken voor de ramen, Wqar ze aten en rustten.
Omstreeks de middag vertrokken ze weer en reden zonder oponthoud
naar het doel.
Terwijl RandelI een bureau-gebouw binnenging, zat Falconetti slaperi&
in de cabine. Het magazijnenpark was aangelegd tegen een helling. Men
keek neer op een stad, ten dele in puin gelegd, een haven met vrij veel
schepen, waarboven kabelballons stonden, en dan de zee, van links tot
rechts. De lucht was zout en men kon het geruis horen zingen. Hij staarde
over de zee uit en realiseerde zich zonder schrik dat niets hem meer met
thuis verboncl. Hij had het gevoel ofhij alweer een ander thuis had verlaten.
RandelI kwam weer' naar buiten.
'Rotzooi,' zei hij, 't klopt natuurlijk weer niet. Ik probeer het daarginds.'
Hij liep over de met stalen matten verharde kampstraat naar een andere
loods en Falconetti trok de wagen langzaam daarheen op. Het duurde
lang voor RandelI opnieuw naar buiten kwam.
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Een langslopende monteur had een voet op de treeplank gezet en vuur
gevraagd.
'Hoe is het bij jullie,' vroeg de monteur, die het kleurenbord van de
wagen had gezien.
'Vuur genoeg, binnenkort, denk ik,' zei FaIconetti, zijn aansteker weer
opbergend. 'Ze sturen er nu van alles heen, kinderwagens en vliegende
hollanders en kolonels op driewielers en zo... '
'Het zal nog wel even duren voor ze hier zijn,' zei de monteur voldaan.
'Je hebt hier nogal een rustig plekje opgezocht, niet?' vroeg FaIconetti.
'Op medisch advies?'
'Zoiets,' zei de monteur, 'Zoiets.'
'Hoe is het in die stad,' vroeg FaIconetti, 'nog mooie vrouwen te huur?'
'Je mag de stad niet meer in, alles is afgesloten.'
'Waarom dat?'
'Er is een epidemie, een vrouwenziekte, ze weten niet eens precies wat.
De 9 Ie moet het hierheen gebracht hebben.'
'Ik denk dat ik maar gauw terug moet naar waar de kinderlijkjes groeien,'
zei FaIconetti, 'op medisch advies.'
'Moeilijkheden, kereltje?' vroeg hij aan Randell, die aan de andere kant
op de treeplank stapte.
RandelI knikte. 'Zei die luit niet zoiets over een ééntonner, die wel vol-
doende was, herinner ik me dat goed?' Hij spoog een tabaksblaadje weg.
''vVekrijgen ik weet niet wat mee, het kan niet eens in deze wagen, kijkers
en kwadranten en gummi-snollen om op te pompen en God mag weten
wat.'
'Hé, sergeant,' riep iemand, die met fladderende papieren in de hand in
de deur van de loods stond en wenkte.
'D'r komt nog een kleinigheid bij,' veronderstelde RandelI en ging naar
binnen.
De monteur was doorgelopen en FaIconetti staarde naar de overgang
tussen hemel en zee.
'En?' vroeg hij, toen RandelI weer naar buiten kwam, samen met twee
anderen.
'We krijgen er een wagen bij,' zei RandelI. 'Maar je voelt wel dat we dan
vannacht hier rustig blijven slapen.'
Een wirwar van gedachten en beelden. Stralenbundels die flitsend in één
punt samenkomen en weer uiteen gaan.
'Een ,wagen er bij ... ,' zegt FaIconetti en zijn stem is plotseling hees.
'Is er iets?'
Hij hoest en zegt: 'Nee .. .'
Hij loopt zwevend achter hen aan en voor zijn ogen is een nat waas. Alles
heeft een ogenblik stil gestaan en begint langzaam weer te draaien. Hij
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heeft nu plotseling haast, alles duurt tergend lang. Randell tekent voor
de ontvangst van de wagen en praat veel te lang met de vroegere chauf-
feur er van. De soldaten die de wagens laden hebben geen haast en hij
vloekt en werkt mee. Hij verbeeldt zich dat ze nu meteen terug gaan.
Hij had kunnen weten dat RandelI eerst zegt: '\Ve gaan even de stad in',
en, nadat hij het verhaal gehoord heeft en gekankerd heeft over die ver-
domde 9 Ie, in ieder geval naar de cantine wil.
Falconetti zit op zijn plaats, achter het stuur, de benen buiten het portier
om uit te stappen. Hij likt zijn lippen langs en maakt gedachtencombi-
naties. 'RandelI rijdt voorop,' denkt hij, 'Hij merkt het later pas als ik
weg ben.' Tegelijkertijd denkt hij op een ander niveau: 'In die cantine
zitten, al is het maar een half uur, ik kan het niet, ik zou stikken.'
'Randell,' roept hij schor. Die draait zich om en doet een paar passen
terug. Hij zoekt naar woorden.
'Ik heb hier een vriendinnetje in de buurt, daar moet ik nog even langs.'
,All right,' zegt Randell, 'Heeft ze geen zusters ?'
'Dan ga ik vandaar meteen weg, ik kom misschien pas na jou aan, maar
veel later zal het niet zijn.'
'Dat zit wel goed,' zegt Randell, nog een beetje aarzelend, en: 'Maar je
gaat toch verdomme wel even mee naar de cantine, dat ogenblik kun je
toch wel missen, zoveel tijd heb je toch niet nodig.'
'Het is er een die lang moet worden opgewarmd,' zegt Falconetti en lacht
omdat Randelllacht, zijn gedachten zeilen langs de hemel.
Hij ademt diep in als RandelI zich omkeert en met lange passen weg
loopt. Hij start, de wagen schiet vooruit. Hij rijdt als een idioot, zonder
te denken, zijn ogen strak op de weg gericht. Pas als hij in de vlakte is
zegt hij: 'Treurig om je kapot te rijden als je het net klaar hebt gespeeld
een afscheidsverlof te hebben.' Hij vermindert de snelheid iets. Als hij
nog een heel eind verder is, beseft hij pas dat hij uitgeput en hongerig aan
zal komen. Zijn hersens maken steeds berekeningen, kilometers en uren
en hoe hard hij rijdt en Randell en dat Randell 's nachts slaapt. Hij
tracht de cijfers weg te dringen, het kan hem allemaal niet schelen, al
komt hij een week te laat aan, maar zij blijven voor zijn geestesoogdansen,
een vermoeidheidssymptoom.
De 's nachts zo drukke weg is nu bijna verlaten. Hij weet waarom, maar
het laat hem koud. Dan ligt er een nog rokend wrak van een zware truck
langs de weg, half in de bermsloot gekanteld. Hij wuift met de over het
portier hangende hand naar de soldaten, die er bij staan. Toch tuurt hij
eerst nu en dan, zich vooroverbuigend, de lucht af. Dan is hij dat weer
vergeten. De wagen vreet de vakken van de betonweg onder zich door.
Hij voelt zich verbonden met de wagen. Hij heeft een ogenlik de idiote
neiging om te huilen van liefde voor deze trouwe, ouwe rottruck.
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Zijn oren zijn heet, hij is koortsig. Nu en dan sluit hij een oog om het
rust te geven, hij ziet kringetjes. Toch blijft de snelheidsmeter boven de
zestig. Alleen om een sigaret aan te steken, die hij met lange halen rookt,
vermindert hij vaart.
Aan weerszijden komen bossen en gaan voorbij. Als na een stuk bos de
vlakte weer open gaat, achter een poort van zware eiken, wordt hij aan-
gehouden. Zijn ogen worden groot en gejaagd als hij naar woorden zoekt:
RandelI heeft de papieren.
'Je moet hier blijven, chauffeur,' zegt een luitenant. 'Het is gevaarlijk op
de weg.'
Hij herademt en kijkt rond. Sporen lopen aan weerzijden het bos in en
hij ziet verscheidene wagens staan, trucks, stafwagentjes, een radiowagen,
een benzinewagen.
'Ze schieten je van de weg af, op dat open stuk', zegt de officier, omhoog
wijzend.
Hij denkt erover te zeggen dat zijn opdracht zo belangrijk is dat hij het
risico moet nemen, herinnert zich weer dat hij geen papieren heeft, en
zegt: 'Uitstekend, Luit, ik ben hard aan een beetje rust toe.'
Hij rijdt de wagen langzaam het bos in en nu het niet meer rechtstreeks
naar het doel gaat, voelt hij hoe loodzwaar z'n armen zijn en dat z'n
ogen pijn doen.
Links van hem staat een klein, open wagentje. Op de plaats naast die van
de chauffeur zit een majoor in een linnen uniform met glimmend koper.
Hij zit kaarsrecht, zonder op of om te zien voor zich uit kijkend, en rookt
een sigaar, die hij niet uit de mond neemt.
Falconetti krijgt een plak chocola van soldaten die in de laadbak zitten
van de truck rechts van zijn wagen. Hij stapt in de cabine, gaat wegge-
zakt zitten en begint te eten. De chocola valt uit zijn hand als hij inslaapt.
Hij schrikt wakker en kijkt rond. De majoor is uitgestapt en loopt heen en
weer, met een sigaar tussen de getuite lippen. Onder de bomen is het licht al
zwakker aan het worden, maar tussen de stammen door is te zien dat het
op de vlakte nog dag is. Hij zit te berekenen hoe ver en hoe lang het nog is.
'Ik ben verdomme misselijk van de honger,' zegt hij, om zijn kaken te be-
wegen, en stapt uit. Alle spieren zijn stijf van het slapen in een ongemak-
kelijke houding.
Aan de overkant van de weg vindt hij een groepje mannen, die blikjes
koken boven een benzinebrander. Hij eet haastig twee blil\ies leeg en
drinkt veel koffie. Hij brandt zijn tong en heeft de hik.
'Ik heb trek in een borrel,' denkt hij, 'ik heb ontzettende trek in een
borreL'
Hij loopt rond en ziet de luitenant nergens. Hij gaat in de wagen zitten,
start en wacht af. Na een ogenblik begint hij achteruit te rijden. Als hij
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op de weg staat is er nog niemand om hem tegen te houden. Het begint
trouwens schemerig te worden. De wagen schiet weg, het bos uit en de
vlakte op. De weg klimt. Hij moet zijn aandacht bij het stuur houden,
het wegdek is kapot gereden door tanks of misschien kapot geschoten en
nu en dan springt de wagen onverwachts opzij uit een kuil.
Hij is een stuk opgeknapt en rijdt het eerste uur zonder moeite.
Het wordt donker en de maan is nog niet op. Er ligt een vernielde wagen
langs de weg en in een flits ziet hij een paar gestaltén, die wenken dat zij
mee willen rijden. Hij rijdt door: vlak achter hem moeten de andere
wagens komen. Hij haalt weer artillerie in en vloekt al, maar hij heeft
geen moeite er langs te komen. Vooraan de colonne rijdt een gemecha-
niseerd luchtdoelgeschut, waarvan de beide lopen fijn tegen de nu maan-
verlichte hemel afsteken.
Al die tijd, de hele nacht door, blijft de snelheid ongewijzigd. Hij is zon-
der gedachten. Zijn keel is uitgedroogd en de spierpijn in zijn armen is
teruggekomen, maar hij merkt het niet. Een machine zit achter het stuur
en tracht zijn geest in te halen.
De dag begint aan te breken achter de gekartelde randen van bergmas-
sieven en wolken, als de molen voor hem opdoemt, zich onwerkelijk ver-
heffend naast de weg, irreëel als een drogbeeld. Hij huivert diep als hij
de landweg in slaat. Een ogenblik denkt hij weer en verwondert zich er-
over dat er geen ongeluk gebeurd is, hij is als verdoofd geweest. Zijn han-
den aan het stuur zijn gevoelloos geworden en hebben geen kracht meer.
'Ik moet stoppen,' denkt hij en rijdt door. Een kwartier later schuift de
wagen opzij, het stuur glipt een ogenblik, hij rijdt tegen de berm op,
maar komt met een zwaai weer op de weg.
Zijn tanden opeen bijtend, de koude handen vastklampend, zijn ogen
borend in de duisternis, geeft hij weer gas. Hij zit voorovergebogen
achter het stuur en vloekt schor. Pijn hamert in zijn achterhóofd.
Eindelijk, nadat hij zich een paar maal vergist heeft, doemt ineens het
eerste huis op in de ochtendnevel. Hij concentreert alle wilskracht en
brengt de wagen tot staan. Hij stapt niet uit. Hij moet eerst even rusten.
Langzaam zakt hij over het stuur, - hij zweeft, rood vuur laait achter zijn
oogleden, zijn hele lichaam trilt heftig.
Als hij haar aanwezigheid voelt, haar hand en haar stem: 'Ben je ... ge-
wond ... ', wordt hij warm, warm als het water dat uit zijn ogen loopt, maar
hij kan nog niets zeggen.
Een hand blijft over zijn hoofd strelen, neemt het tegen een schouder aan.
'Hallo,' zegt hij eindelijk, uit een pijnlijke keel.
'Wat heb je,' vraagt ze. 'Toe, wat heb je!'
'Niets,' zegt hij moeilijk, 'niets', en: 'Als een idioot gereden, verdomme:
'\'\Terkelijk niets?' vraagt ze nog eens.
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Hij drukt zijn hoofd tegen haar aan. Ze heeft het koud in haar nacht-
goed, maar ze beweegt zich niet voor hij zich losmaakt. Hij tracht uit te
stappen, zijn knieën zakken door en, zwaar op haar leunend, staat hij een
ogenblik te ademen. Het bloed in zijn benen begint weer te stromen en
de tintelende pijn activeert hem. Langzaam lopen ze naar binnen. Hij
houdt zijn ogen gesloten. Als ze hem laat gaan, glijdt hij achterover op de
dekens en valt door een eindeloze koker in half-bewusteloze slaap. Hij
merkt niet dat ze hem met moeite uitkleedt ende dekens onder hem weg-
trekt om hem toe te dekken. Als ze zijn gezicht bet komt hij even bij en
vraagt water en drinkt een glas leeg.
Als hij weer bij bewustzijn is voelt hij haar warmte dicht naast zich, haar
zachte borst en schouder onder zijn hoofd. Het is donker.
'Hallo,' zegt hij weer.
Ze is wakker, ze zegt: 'Lieveling, lieveling .. .'
Hij licht zijn hoofd iets op, haar koele lippen zijn, nauwelijks rakend, op
de zijne.
'Ik ben ontzettend moe,' zegt hij langzaam, 'maar wel gelukkig.'
'Slaap nu maar', zegt ze zacht.
Zijn hand dwaalt over haar zij en heup en het zachte bekken van haar
buik.
'je bent lief', zegt hij.
'Lieveling', fluistert ze en drukt zijn hoofd tegen zich aan.
Dan slaapt hij weer in, rustig en zonder dromen.
Als hij ontwaakt is hij alleen in de kamer. De luiken zijn nog gesloten,
maar door de er in uitgesneden kruizen vallen scherpe bundels zonlicht
naar binnen, waarin millioenen stofdeeltjes zweven.
Hij ligt stil en luistert naar zichzelf. Zijn ontspannen lichaam is warm
gebed onder een hagelwit, koel laken.
Hij denkt: 'Ik ga me wassen, heerlijk wassen.'
\Varm voelt hij zich en van alle lasten bevrijd. Hij praat langzaam en
tevreden in gedachten: ' Ik lig hier in een zacht bed. Ik hoef nog niet op
te staan. Geloofniet datje soldaat bent. Achter die deur isje vrouw bezig.
Ze is klein en zacht en lief. Of ze is in de keuken, of in de stal. Of ze zit
op de bank. Ze houdt van me, ze is gelukkig dat ik er ben. Ze heeft naar
me verlangd. Als ik dood ga is er iemand die verdriet heeft.'
Hij weet dat dat laatste sentimentee egoisme is, maar het geeft niet. Hij
is nu zwak en sentimenteel. Het is nu ongevaarlijk dat te zijn. Hij draait
zijn hoofd iets. Het kinderbedje tegen de andere muur is nog niet opge-
maakt. Het zou kunnen zijn dat de kleine jongen voorzichtig de deur
opende om te zien of hij al wakker is, al heeft zijn moeder dat verboden.
'Wat een waanzin,' zegt hij, bedenkend hoe mensen complicaties plegen
te maken in zo'n geval, wanneer ze weduwe is en een kind heeft. Het is zo
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vanzelfsprekend voor iemand die in de schaduw van de dood staat en
leven wil: hij zou haar kunnen trouwen en de dode zou niet tussen hen
in kunnen staan, want hij is een kameraad, die pech heeft gehad, en hij
zou de jongen als een eigen kind beschouwen. Hij weet niets van kinderen
af en denkt niet dat het hem zou kunnen schelen ze zelf te hebben. Maar
hij houdt van de jongen omdat het hem warm en licht maakt te zien hoe
zij er voor zorgt, hem een standje geeft of er als twee kinderen mee speelt.
'Het is zo eenvoudig,' denkt hij en verbaast zich hoe eenvoudig en helder
alles is. De rit van de vorige dag en nacht was een ontsnapping. Hij heeft
niets meer met het leven in tenten en de soldatengesprekken en de angst
voor het front te maken, nooit meer.
Hij heeft zijn hoofd opgetild en gevoeld dat het zwaar was en het laten
vallen in het kussen. Als hij zijn ogen sluit wordt het warm achter de
oogleden, waar het licht doorheen schijnt, wisselend rood en geel en groen.
Hij fantaseert hoe hij hier voorgoed leven zal.
Zomers maaien we en zij gaat achter me aan en bindt de schoven. Ik zal
het boerenvak leren. Na de oorlog kraait er geen haan naar dat ik hier
ben. Wij hebben niet veel nodig om te leven, als we maar samen zijn.
Misschien kan ik dan een baantje er bij vinden en een piano kopen en zo.
Ik heb helemaal geen behoefte aan avontuur en beweging. Ik wil hier de
rest van m'n leven wel blijven;
Hij denkt hoe ze in huis op dikke sokken loopt en een schort draagt, dat
ontroert hem.
Het is of met iedere ademhaling meer van het verleden verdwijnt en een
toekomst wordt ingeademd. 'Ik ben nog jong,' zegt hij zachtjes, 'en jij
bent nog jong, we hebben een toekomst voor ons.'
Hij sluimert als hij merkt dat ze in de kamer is, hij heeft haar niet horen
binnenkomen. Hij kijkt door zijn wimpers. Ze staat naar hem te kijken.
Haar ogen zijn gelukkig en tussen haar lippen zijn de kleine, witte tandjes
te zien. Het haar valt naar voren, langs haar wangen. Ze draagt een een-
voudige, lichte zomerjurk, met een brede ceintuur om het middel. Hij
opent zijn ogen geheel.
'Hallo,' zegt hij lachend. Snel komt ze op de rand van het bed zitten. Ze
ademen diep en lachen onhoorbaar en fluisteren: 'Lieveling .. .' Ze laat
haar wang op zijn borst zakken en kijkt hem van onder haar wenkbrau-
wen aan. Hij legt zijn armen om haar heen. Nu en dan kussen ze elkaar
lang en fluisteren tederheden.
'Hoe laat is het?' vraagt hij eindelijk en ze zegt: 'Middag.'
'Dan ga ik opstaan.'
Haar klissen dwalen als natte mondjes over z'n gezicht, z'n oogleden, z'n
schouders. Dan staat hij op.
Als hij naakt onder de pomp staat en emmers koud water over zich heen
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giet, opent ze de luiken van de slaapkamer. Ze kijkt naar hem. Als hij
terug kijkt, bloost ze een beetje en dat vertedert hem.
Ze vraagt: 'Kom je eten?'
Voor de ramen en de open deur staat de truck op de weg. Die moet ver-
dwijnen. 'Ik zet die wagen even weg,' zegt hij haastig.
'Dat kan toch als je gegeten hebt?'
Hij schudt het hoofd. 'Nee. Wou je de vliegers soms aantrekken? Ik ben
dadelijk terug.'
Bij de deur staan ze even dicht tegen elkaar, haar haren tegen zijn wang.
Hij stapt in de wagen, keert hem en rijdt een paar honderd meter terug.
Hij heeft daar een bosje van berken en jonge eiken gezien, waarin hij de
wagen neerzet. 'Verrek maar,' zegt hij en laat het machinepistool liggen.
In looppas keert hij terug.
Ze eten gedrieën en hij praat wat met de jongen, als mannen onder el-
kaar. Als ze nauwelijks klaar zijn komen de kinderen van de buurvrouw
hem halen en krijgen een plak koek en nemen hem mee.
Ze kijken elkaar aan, terwijl hun handen in elkaar op tafel liggen. Zijn
handen zijn ruw geworden en vuil zit in de poriën. Soms was hij bang
dat ze te stijf zouden zijn geworden voor de piano. Hij denkt: boeren-
handen heb ik al, ze zullen geen blaren meer krijgen als ik ga werken.
'Hij noemt je pappa, bij de buren,' zegt ze. 'Z'n pappa is een grote sol-
daat met een grote auto.' Ze glimlacht verlegen, peilend hoe hij reageert.
'Klein diertje,' zegt hij. Hij vraagt zich af of de buren het haar moeilijk
maken omdat ze van een soldaat is.
'Vrouwen als jij,' zegt hij verward, 'moesten ze buiten de oorlog en an-
dere rommel laten. Jullie moesten gelukkig kunnen zijn.'
'Dat ben ik toch ook, nu.'
'Jullie zijn te lief en te zwak voor de rotzooi, die ze van de wereld ge-
maakt hebben', herhaalt hij.
'Idioot', zegt ze lachend, 'Je moet niet denken, dat ik niet sterk ben.'
Ze pakt hem bij zijn polsen en ze stoeien tot ze, machteloos in zijn greep,
tegen de kast staat en zich overgeeft en tegen hem aan leunt. Haar huid
is zacht.
'Ik was weer vergeten hoe zacht je wangen zijn', zegt hij.
Hij denkt even aan de truck en vraagt zich af waar hij het ding moet
laten.
'Kan ik die blauwe trui vanje aan?' vraagt hij onverwachts, 'Ik wil dat
uniform uit.'
Ze kijkt hem ernstig aan. Hij denkt: ze heeft nog steeds niet gevraagd hoe
lang ik blijf.
'Wacht even,' zegt ze, gaat weg en komt terug met een wit, gesteven
ove~hemd en een linnen broek. 'Trek dat maar aan,' zegt ze, zijn weife-
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lende blik ontwijkend, 'en geef meje vuile goed enje sokken, dan zal ik
het witssen.' Hij neemt de kleren van haar aan en weer drukt ze haar
neusje in z'n hals: 'Ik houd zoveel vanje .. .'
Hij zit op de bank en rookt een pijp en kijkt toe hoe ze ernstig bezig is bij
de pomp, nu en dan even naar hem kijkend en lachend.
Hij staart langs haar heen, over het land, dat na een paar honderd meter
ruig en heuvelachtig wotdt. Hij is in geen tijden zo rustig geweest. De
lderen van haar man wegen haast niets en zijn koel en schoon.
'Dit is pas het geluk,' denkt hij. 'Het gaat er niet om nu en dan met een
vrouw naar bed te gaan, maar het gaat er om een vrouw te hebben die
het eten voor je klaar zet en je kleren wast en die zich aan je toever-
trouwt en waar je 's avonds in bed lang mee praten kunt en die voor jou
haar Zondagse jurk aan heeft gedaan en een schort als ze werkt.'
'Ik ben een kleine jongen,' denkt hij, 'ik ben net meerderjarig. Het is
godsonmogelijk dat ik ooit soldaat ben geweest en zelfs eens een sergeant,
die andere jongens in het vuur moest sturen.'
Hij staat op en komt achter haar staan.
Hij legt zijn handen van achteren om haar heupen en zijn kaak tegen
haar wang. 'Meisje,' zegt hij langzaam.
Hij zit weer toe te kijken als ze zijn goed in de zon, aan de waslijn hangt.
Hij fantaseert dat hij gewond is geweest en zij hem verpleegd heeft en hij
nu herstellend is en hier in de zon zit. Het is vrede. Er is geen militair
verkeer op de weg. Geen vlieger zoekt een prooi.
's Avonds, als het kind slaapt en hij gezien heeft hoe ze de geit en de
kippen voer geeft, wandelen ze samen door de velden. De avondwind
ruist door het gras. Koeien nurken weemoedig, in de verte blaft een
hond, - geluiden die dé stilte en de rust alleen versterken. Ze lopen langs
smalle paadjes tussen de weiden en akkers, zonder iemand tegen te
komen. Haar schouder past juist onder zijn arm en nu en dan heeft ze
haar ogen dicht.
Als ze blijven staan om te kussen, zegt hij, haar borst strelend:
'Ik ben zo'n verdomde sentimentele idioot, het is gewoon belachelijk,' en
ze glimlacht, maar zwijgt.
Snel gaat de schemering vallen over de hoogvlakte. Ze krijgt het fris en
loopt dicht tegen hem aan.
'Later,' zegt hij langzaam', als het vrede is, dan blijf ik voorgoed bij je
en trouwen we echt.' Hij is niet van plan meer weg te gaan. De woorden
hebben geen betekenis, alleen een sfeer.
'Lieveling,' zegt ze.
'Ik zal wel wat verdienen, we hebben niet veel nodig.'
Dromend praat hij verder. Nu en dan wrijft ze haar hoofd tegen zijn
schouder.
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'En de jongen?' vraagt ze.
'Alsje het goed vindt, zal hij voor mij net zijn als de andere kinderen, die

je nog krijgt.'
Ze lachen. In de schemering is ze knap, met donkere ogen en een tere
huid.
'Het is zo gek met jullie,' zegt hij. 'Soms ben je een dom, klein kind en
soms ben je een wijze vrouw.'
Het is moeilijk te beseffen dat hij de vorige nacht nog als soldaat achter
het stuur zat, met een wapen naast zich. Als ze het huisje, een zwarte
klomp tegen de heldere hemel, naderen, denkt hij zelfs: 'Misschien was
het soldaat zijn toch ergens goed voor: we hebben geleerd wat het eerst
z'n waarde verliest en zijn niet kleingeestig meer. Met de burgerlijke orde
en al zijn conventies en gehuichel en geéompliceerdheid hebben we geen
barst meer te maken.'
Nacht is het geworden.
Hij heeft gezegd: 'Laat me je uitkleden.' Hij heeft veel van haar gehou-
den. Blank en lief en vol overgave was haar lijf. Vol geluk en dankbaar-
heid is hij. Ze liggen naast elkaar. Hij strekt zich uit op z'n rug en zij
vlijt zich dicht tegen hem aan en haar borsten en haar buik zijn zacht.
Hij denkt: 'Eén-en-twintig ben ik en er is een heleboel rotzooi geweest
en ik heb gedacht dat ik gek zou worden als het weer begon, maar het is
nu voorbij en ik lig hier met een vrouw die van mij wil zijn en we hebben
niets meer te wensen.'
Na een tijdje begint hij te praten, over velerlei, en zij luistert.
'We zijn een troep zwijnen, onder elkaar,' zegt hij. 'We vloeken en vuil-
bekken en bezatten ons soms, maar je weet dat we zo niet zijn. We zijn
maar jongens, die ze in de rotzooi hebben gestuurd en die een vrouw
moeten vinden om zich weer geborgen te voelen en te weten dat er nog
andere dingen bestaan, dingen die het leven de moeite waard maken.'
'Lieveling,' zegt ze en kust zijn schouder.
'Ik ben met van allerlei vrouwen geweest,' zegt hij. Hij moet nu alles
kwijt.
'Natuurlijk,' zegt ze. 'Je bent lief.'
'Eigenlijk ben ik een hele slappe figuur. Ik ben altijd moeders lieveling
geweest,' zegt hij sarcastisch. 'Ik ben waardeloos als soldaat. Ik ben sen-
timenteel. Ik had musicus willen worden, dat weet je.'
;Je bent de liefste man die er is,' zegt ze, diep en trillend inademend,
'Je bent veel wijzer dan ik. Ik ben maar een boerin. Ik ben bij de nonnen
op school geweest, ik weet wel iets. Maar ik ben bang dat ik te dom voor
je ben, later.'
'Nu benje dom,' zegt hij en bukt zich om haar tepeltjes te kussen en haar
hals en haar mond. Dan zwijgen ze een tijdje.
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Hij denkt dat iemand, die er niet was, nooit zal begrijpen wat een front
is, wat het is als een kameraad kermend op een brancard wordt gelegd, .
terwijl het bloed het noodverband al doordrenkt, en je geen tijd hebt en
te moe bent om een gedachte aan hem te wijden ..
'Het gaat niet goed met de oorlog, hè,' zegt ze dan, ernstig, en met angst:
,Als ze maar niet weer hier komen.' .
Nu zijn ze ineens allebei ernstig, terwijl ze met gesloten ogen stil in de
nacht liggen te luisteren.
Weifelend vraagt ze: 'Wat dacht je, toen ikje vandaag de kleren gaf van
...m'n vorige man.'
'Engel,' zegt hij, 'Wat lief om dat zo te zeggen.'
'We hebben het nog nooit over hem gehad,' zegt ze. 'Wat denk jij daar-
over?'
,Ik weet het niet, meisje. Als er een vak van je hart van hem blijft gun ik
hem dat. Ik weet niets van hem af.'
'Hij zou nooit gewild hebben dat ik nooit meer een ander nam,' zegt ze.
'Hij was heel goed voor me, net zo liefalsjij. Maar heel anders, jullie zijn
heel verschillend. Jij bent jonger dan ik en omdat je soldaat bent eigenlijk
even oud. Hij was ouder dan ik, hij was één-en-dertig, toen hij stierf.'
Hij heeft het gevoel of ze nu niet helemaal meer van hem is, of hij haar
los moet laten uit piëteit voor de dode kameraad.
'Vind je het goed dat ik dit zeg. Nu houd ik van jou, heus, helemaal,'
zegt ze.
'We moesten het er toch eens over hebben,' zegt hij en vraagt: 'Hoe lang
is dat nu geleden?'
'Vorige maand was het drie jaar.'
Er zijn stiltes tussen vragen en antwoorden.
'Was hij soldaat?'
'Nee,' zegt ze en hij merkt hoe, als ze de woorden zoekt om het hem te
vertellen, de beelden, al het verdriet en de angst weer terugkeren. 'Hij
was bij het verzet. Hij was de postbode van het dorp en haalde de post
altijd tweemaal per week in de stad en bracht dan wapens mee voor de
mannen in de bergen. Ik was altijd al zo bang dat ze hem zouden halen.'
Ze spreekt in afgebroken zinnen. Terwijl hij luistert komt een pijn weer
in zijn hart.
'Ze hebben hem weggehaald, uit huis, terwijl ik in het dorp was. We heb-
ben nieteens afscheid genomen. Ik ben in de stad geweest, maar ik mocht
hem niet zien en niet schrijven. Later zeiden ze dat hij gefusilleerd was.
Die schoften,' zegt ze donker en de haat verrast hem.
Het geluk en de zorgenloosheid zijn nu weg, ze zijn vol ernst en pijn.
Dan nestelt ze zich weer tegen hem aan en hij sluit zijn armen om haar
hoofd.
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'0, het was zo verschrikkelijk. - Ik was in verwachting en dat is een
miskraam geworden. - Ik was zo zenuwachtig, ik kon niet eten, ik ben
ziek geweest.'
Hij voelt dat ze snikt en heeft pijn dat ze zoveel verdriet heeft gehad.
'De schoften,' denkt hij ook, verbitterd.
En tegelijkertijd lukt het hem niet langer dat andere beeld uit zijn ge-
dachten te bannen.
'Je moet lief voor me zijn,' hoort hij haar zeggen, weggekropen in zijn
armen. 'Ik ben zo bang, alleen. Ik ben bang als er 's nachts vliegtuigen
over komen. Ik ben zo bang dat ze terugkomen. Ik ben zo bang voor jou.
Ik ben zo bang als je er een paar weken niet bent geweest. Ik heb alleen
jou nog maar. Als ze jou ook krijgen, dan ga ik dood.'
,Arm meisje,' zegt hij, en liefkoost haar heel zacht.
Maar hard is dat beeld in zijn geest:
Vier hoekige, voddige lijken tussen het puin, met geronnen bloed in
strepen over het gezicht, gevloeid uit neus en mondhoeken.
'Is er iets?', vraagt ze en heft haar hoofd op om zich het haar uit de ogen
te strijken.
'Niet~,' zegt hij.
'0, jongen, denk er maar niet aan. Het is nu voorbij, we zijn nu samen.
Ik ben het vergeten. Het sp.ijt me zo dat ik er over begonnen ben.'
Ze drukt haar lippen op zijn mond en legt een been tussen de zijne.
'Lieveling,' zegt hij en glimlacht weer en zijn handen strelen haar zijden.
Het verleden moet dood zijn. Zij leven. De nacht is stil en ze zijn alleen
op de wereld, in dit zachte, warme bed. Ze klemmen zich aan elkaar vast
en monden kussen en handen tasten. Zij willen alles wat opgeroepen is
vergeten. Als ze moe en tevreden in zijn arm in slaap is gevallen, ligt hij
omhoog te staren in het donker, klaar wakker.
En het geeft niet ofhij zijn ogen opent: vier mannen staan voor een muur,
met de rug en de samengebonden handen naar hem toe.
'Die verdomde postbode,' denkt hij bitter. 'De kaffer, z'n vrouw achter-
laten - de angst en de miskraam -, voor een paar wapens. Als ik ook nog
kapot ga is het haar eind. Ik moet, maar hij hoefde niet, de kaffer.'
Hij was moe en hongerig en slaperig en vuil geweest, toen hij zijn mannen
uit de truck in de modder van de weg liet springen. Automatisch en
zonder interesse had hij hen geleid bij de omsingeling van de ruïne,
waaruit ze beschoten waren. Boven de zwartgeblakerde muren van de
fabriek stak de schoorsteen nog somber omhoog. Toen de pantserwagen
aan de andere kant aanviel, kwamen de terroristen naar hem toe, gebukt
rennend door het hoog opgeschoten gras en onkruid. Ze schoten er een
paar neer en namen er vier gevangen, die, de handen in de nek gevouwen,
als opgeja'agde dieren van de een naar de ander keken. Zij werden naar
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de fabriek gebracht en gefouilleerd en door de tolk ondervraagd. Hij was
met de jongens van zijn peloton op balken en steenblokken gaan zitten.
Hij had het hoofd tussen de handen genomen. Ze kwamen eindelijk terug
van het front en er waren er niet veel van de oude compagnie over en hij
zou voor de krijgsraad moeten en had pijn van grote zweren op zijn
benen.
'Ik ben er mee klaar,' had de kapitein gezegd. De vier mannen in hun
verrafelde lompen stonden met het gezicht naar de muur, zonder verzet,
als versuft. Hij hoefde alleen een wenk te geven aan een paar jongens van
zijn peloton, die met hun machinepistool klaar stonden. Uit zichzelf
gingen zij kijken of het werk goed gedaan was, de slappe lijken met de
voet omwentelend. Hij was er langs gelopen en had de vuile gezichten,
bloed tussen de baardstoppels, één onherkenbaar tot bloedpap geschoten,
vluchtig gezien.
Hij had zich geërgerd over het oponthoud en aan slaap gedacht en aan
gebakken eieren en sterke koffie.
Misschien was er een jongen bij geweest als hij. En misschien een post-
bode, die hen alleen bij elke bestelling een pakje patronen had gebracht
en die een vrouw thuis had als zij, een vrouw die in verwachting was.
Zijn ogen sperren zich open. Zijn keel is vol slijm.
'Waarom deden ze het ook?' denkt hij woedend. 'Ze hoefden niet, ze
hadden aan haar kunnen denken.'
Zweet maakt zijn voorhoofd nat. En weer speelt alles zich af. De machine-
pistolen ratelen en lomp zakken de vier mannen voorover.
Hij denkt wanhopig: 'Ik heb er niets van gevoeld. Ik heb er nooit een
probleem van gemaakt. Ik heb het me nooit herinnerd, het interesseerde
me niet. Ik heb altijd alleen maar gedacht hoe ik mezelf kon redden.
Het waren mensen als ik.'
Een ogenlik herkent hij zichzelf in die met het bloederige gezicht.
'Nee: denkt hij heftig. 'Die kerels hoefden niet. Ze overvielen ons.' Het
doffe geratel. Soldaten slenteren naar voren en draaien vakkundig de
lijken om. 'Laat maar liggen,' zei de kapitein, 'als afschrikwekkend voor-
beeld', en ze waren weer in de wagens geklommen en in slaap gezakt,
ondanks het schudden en schokken.
Zijn gedachten verstillen en dan treedt er ineens uit naar voren: 'Mis-
schien is het peloton al niet meer in het kamp, misschien zijn ze al aan
het front. Killaris, Prim, Trujillo, Copper, de anderen. Misschien rusten
ze nu in stelling, tussen de gespreide benen van het kanon. Misschien
dringen de kerels vannacht onze linie binnen, alleen met het mes. Mis-
schien is er al een van ons gesneuveld.'
Een poosje later begint hij ook in te sluimeren.
Zij haalt onschuldig, regelmatig adem. Hij voelt haar over de hele lengte -
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warm tegen zich aan. En toch is ze ver weg, werelden liggen tussen haar
dromen en zijn gedachten. Hij meent vaag dat hij haar man vermoord
heeft en zij het niet weet. Hij schrikt wakker en zegt : 'Welnee, idioot.'
Eindelijk valt hij in slaap, door woeste en bange dromen naar de diepten
waar een slaper niets meer met de wereld. gemeen heeft.
Als hij wakker wordt slaapt zij nog steeds.
Hij ligt te ontwaken en alles komt terug. Uit zijn ooghoeken kijkt hij
naar haar, de vroom gesloten ogen, de mond, de blanke schouder. Dat,
en vier lijken in bemodderde lompen. In één wereld. Handen die op tafel
ineen liggen ('Ik ben zo gelukkig datje er bent.'), en een kapitein die een
sigaret in zijn mond steekt: 'Laat ze maar liggen.'
Ik doe verliefd tegen haar als een dwaze jongen en zo voel ik me ook, en
ik heb met een verveeld handgebaar toestemming gegeven om te schieten
en het kon me niet schelen. Zoals je gedachtenloos een mot dood slaat.
Ik heb haar niet verdiend. Wij hebben geen recht op iets teders. Wij heb-
ben het zelf gewild.
Hij verzet zich: 'Anderen hebben ons zo gemaakt, het is onze schuld niet,
wij wilden het niet', en: 'Toch moet ik bij haar blijven, ik ben het enige
dat ze nog heeft. Misschien kan ik aan haar iets vergoeden.'
Maar hij neemt geen genoegen met alle argumenten, die hij aanvoert.
Alles is nu kapot geslagen.
'Waarom hebje het me godverdomme verteld, je stootte me vanje weg,'
denkt hij heftig en heeft dadelijk spijt.
Hij is mateloos alleen. De leegte is tussen hem en haar. Niets houdt stand.
Deserteren en gelukkig zijn zou niet mogelijk zijn geweest, wij zijn alleen
voor een reservekamp en voor een front geschikt. Er is geen andere plaats
voor ons op aarde. Het had geen zin bij haar te willen blijven, hij zou er
genoeg van krijgen, want geen liefde kan doen vergeten wat de wereld is,
daarginds, waar de lijken rotten in een moeras en een uitgebrande auto
in een bermsloot is gekanteld en vier mannen stom naar de stenen kijken
en op schoten wachten.
Hij wil weg. Hij wil haar niet zien ontwaken. Hij zou weg willen rennen,
zo het vuur in, en struikelend vijftig, honderd pas lopen, voor hij ge-
troffen wordt. Het leven is als een schuttersput in het mortiervuur, de
explosies krijsen door je brein.
Dan wordt het kind wakker, klimt het bedje uit en komt in z'n witte'
pyama naar hen toe. En zij ontwaakt en glimlacht en trekt de jongen bij
zich en laat zich door de man kussen. Ze was dicht bij hem, toen ze in-
sliep en weet niet hoever gedachten hem van haar weg hebben gedragen.
Ze staan op en eten en pas daarna hebben ze tijd om met elkaar te praten.
Hij heeft zijn uniform weer aangedaan en het ondergoed was nog klam.
Ze keek ernstig toe, maar zei niets. Nu vraagt ze:
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'Je moet weer weg, hè?'
Hij knikt langzaam.
'Je moet niet zo verdrietig zijn,' zegt ze. 'Ik weet zeker dat alles goed komt,
dat we na de oorlog voorgoed samen zijn, we hebben het toch heel goed
. gehad, nu?'
Hij kan glimlachen en haar kussen. Zwijgend staan ze lange tijd in elkaars
armen. Hij heft haar hoofd op, zodat ze hem aankijkt, en zegt met alle
kracht:
'Ik beloof je, ik beloof je dat ik terug zal komen, als ik kan, geloofje me?'
Ze kijkt hem aan. Haar ogen glimmen en zijn vol liefde en verdriet.
'Ja,' zegt ze hees, 'je komt terug.'
Ze kijken elkaar lang, ernstig aan.
'Nu kan ik niets meer voor je doen,' zegt hij.
'Kom je nog terug, als je de auto hebt gehaald,' zegt ze.
Hij schudt het hoofd. 'Nee, het heeft geen zin, als ik dan toch weg moet,
dan kan ik beter meteen gaan .. .'
Ze wrijft haar hoofd tegen zijn schouder.
'Je moet niet bang zijn, meisje,' zegt hij. 'Je moet je niet alleen voelen.
Ik denk aan je. Elke avond als de zon ondergaat, denk ik aanje. Denk aan
mij. Denk dat je 's avonds in mijn arm inslaapt. Je bent lief.'
Hij kust haar ogen en wangen en mond, en zij, terwijl hij zich iets voor-
over buigt, de zijne. En dan gaat hij. Zijn passen zijn gehaast, hij zou
bijna willen gaan rennen.
Terwijl ze afscheid namen, verwachtte hij elk ogenblik dat hij zou gaan
zeggen: 'Nee, ik blijf bij je, voorgoed, ik ga niet meer weg.'
Maar hij heeft het niet gedaan.
Hij stapt in de truck en start en draait achteruit de weg op. Hij wuift nog
een keer. Ze staat voor de deur, in haar lichte japon, en hij weet dat ze
nu naar binnen zal gaan en aan tafel zal gaan zitten en langzaam weer
eenzaam worden en bang om hem.
Hij rijdt weg. Voorbij. Hij rijdt snel. Hij is nu volkomen wanhopig, zon-
der hoop dat iets hem kan redden. Zo gauw mogelijk wil hij nu naar de
rotzooi terug. De angst en de beelden en de tegenstrijdige gedachten zijn
erger dan de explosies en de modder en de moeheid en het sterven rond-
om. Hij verlangt naar de afstomping en de dierlijke vergetelheid.
En daartussendoor denkt hij voortdurend: 'Ga terug, keer om, het kan
nog! Je houdt van haar. Ze heeft verdriet en is bang en dat is niet nodig,
je kunt teruggaan. Als je kapot gaat is het met haar afgelopen. Ga terug!
Nu ga ik terug .. .' Maar hij rijdt door.
Hij komt aan de molen.
Hij zegt: 'Ik verdom het. Ik ben het zat. Ik wil niet!'
Hij slaat linksaf.
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Hij denkt: 'Laten ze me toch van de weg af schieten!' Maar er is geen
toestel in de lucht.
Zijn gedachten zijn koortsig en verward. Hij berekent weer wanneer
Randell hier is langs gekomen en als hij dat merkt vloekt hij woedend.
Weldra zal hij bij de pontonbrug zijn.
'Soldaat Falconetti,' denkt hij langzaam. 'Soldaat Falconetti leeft nog.
Soldaat Falconetti is één van de milliarden die leven en sterven en wier
liefde en angst en verlangen geen betekenis hebben, niet de minste be-
tekenis.'
'God zijn ons genadig ... ,' fluistert hij, niet om de betekenis van de woor-
den maar om de klank, en ernstig en smekend:
,God zij haar genadig .. .'
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EUROPA TUSSEN DE VERENIGDE STATEN
EN DE SOWJÉT-UNIE

II (SLOT)

Een proeve tot benadering van enkele sociologische en
internationale politieke vraagstukken, door deze te be-
schouwen als gevolgen van de invloed, die de industriële
revolutie op het sociale en economische leven uitoefent.

Europa als buffer tussen de Sowjet-Unie en de Ver. Staten?

Europa is een conglomeraat van staten. Binnen deze staten bevinden
zich centra van industriële ontwikkeling. Nationaal gezien mogen deze
centra zo doelmatig mogelijk gekozen zijn, in Europees, economisch-geo-
grafisch kader beschouwd, is de ligging van een deel dezer industrieën
zeker niet de meeste doelmatige.
Het tegenwoordige Europa bestaat uit een aantal naties, waarvan de be-
woners hun eigen klasse-tradities kennen, hun eigen taal bezitten, aan
grenzen gebonden gewoonten en ideeën hebben, en hun typische econo-
mische regelingen en methoden er op na houden om met het buitenland
hamlel te drijven.
De technische vooruitgang heeft het geïndustrialiseerde '''lest-Europa nu
in een positie gebracht, waarbij een verder voortschrijdend proces van
mechanisatie en industrialisatie en de verdere verhoging van de arbeids-
productiviteit om afzetmarkten vragen, die in omvang ver boven de
nationale markten met hun staatkundige begrenzing uitgaan.
Het nationaal-economische keurslijf dwingt de landen in Europa steeds
meer om samen een nieuwe economische eenheid te gaan vormen, waarbij
één Europese markt ontstaat. Deze nieuwe economisch-geografische een-
heid kan de Europese landen weer een zodanige speelruimte geven, dat
daarbinnen een rendabele afzet mogelijk wordt en het voortschrijden van
de technische ontwikkeling geen belemmering meer van de nationale
grenzen ondervindt.
Het scheppen van één Europese markt is echter moeilijk. Het vereist het
opruimen van velerlei slagbomen. Nationalistische opvattingen, vooroor-
delen en groepsbelangen staan aan het verwerkelijken hiervan in de weg.
Men behoeft niet ver in het verleden terug te zien om dit te kunnen ont-
dekken.
In de jaren dertig kon b.v. iedereen waarnemen, hoe de volken van Euro-
pa o.m. hebben getracht, - door het toepassen van z.g. beschermende-
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handelsmaatregelen, de groeiende werkloosheid naar het buitenland te
exporteren.
De internationale handel berustte nog voor een groot deel op liberalis-
tische grondslagen. De handelstransacties met het buitenland werden ge-
domineerd door de winstmogelijkheden die importeurs en exporteurs -
als particulieren - zagen. Import en export verliepen ongecoördineerd.
De internationale handel was afhankelijk van de existerende inkomens-
verdelingen in de diverse landen en deze hingen weer nauw samen met
historisch gegroeide bezits- en economische machtsverhoudingen.
Naarmate echter de industriële voorsprong van West-Europa op de rest
van de wereld steeds meer verloren ging, verdween ook zijn unieke en
voordelige positie bij de handel met andere landen, vooral waar het ging
om de ruil van grondstoffen tegen industriële eindproducten.
Europa zal zich daarom critisch moeten bezinnen op zijnjinanciële en economische
beginselen, zowel als op de technieken en instituten, die vooral West-Europa in
het verleden hebben geholpen groot en welvarend te worden. In de periode dus
toen het nog zijn technisch-industriële voorsprong op de rest van de
wereld bezat en die het thans verloren heeft.
Het samengaan van de Europese landen om tot een integratie van hun
economieën te komen, verlangt gelijktijdig ook een accentverlegging van
het economisch zwaartepunt van de productie naar de verdelings- en af-
zetproblemen.
Het zijn steeds weer de afzetmoeilijkheden die zo verbijsterend en ver-
warrend werken en zo destructiefzijn voor de economische stabiliteit van
het bedrijfsleven, en de werkg~genheid.
De geheel nieuwe situatie, waarvoor zich de landen van Europa zien ge-
steld, doet de vraag opkomen of de door traditie geijkte technieken bij het inter-
nationale economische verkeer onder de gegeven omstandigheden nog bruikbaar zijn en
zoja, in welke mate? Tradities zijn waardevolle en normgevende elementen
in samenlevingen. Zij geven de mensen een houvast in het maatschappe-
lijk verkeer. Tradities verworden echter tot vooroordelen indien ze het
denken blijven domineren en verstarrend gaan werken in een snel veran-
derende wereld.
Wanneer dan ook Europa met zijn urgente problemen wordt vergeleken
met de Ver. Staten en de Sowjet-Unie, dan valt het op dat dit Oude we-
relddeel een middenpositie inneemt. In Europa valt immers het accent op
het scheppen van een grote economisch-geografische eenheid, de Europe-
se markt.
Een beter afzet- en verdelingssysteem schijnt een conditio sine qua non
geworden te zijn, ter verzekering van het voortbestaan van Europa.
Wetenschappelijk gezien gaat het daarbij om het creëren van een
ruil- en verdelings-mechanisme dat aangepast wordt aan de tegenwoor-
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dige stand van ons wetenschappelijk, technisch en industrieel kunnen.
In Rusland gaat het om de problemen van de productie op te lossen en
de massale armoede te overwinnen. Daarbij tevens om het zoeken van
wegen die aan de mens meer gelegenheid tot ontplooiing in vrijheid zullen
geven, naarmate het stoffelijk welvaartsprobleem zijn oplossing nadert.
In de Ver. Staten gaat het vooral om het op peil houden van de werkge-
legenheid en de afzet, bij een hoge stand van industriële techniek en een
groot productievermogen. De vrijheid van economisch handelen zal er
zover beperkt moeten worden dat de consumptie gelijke tred kan blijven
houden met het stijgend productie vermogen.
Ideologisch houdt dit in dat de Ver. Staten met z'n grote traditie zal gaan
breken n.l. uitsluitend vertrouwen te stellen in de economisch zaligma-
kende, individualistische opvatting over de vrijheid op economisch ge-
bied van de ondernemersklasse. Het sociale aspect van alle ondernemers-
activiteit zal dan ook voortdurend meer aandacht gaan vragen.
In de Sowjet-Unie zullen het de persoonlijke vrijheden zijn, die naast de
collectieve rech ten en plichten meer aandacht gaan eisen naarma te het zich
economisch verder ontwikkelt en het algemeen welvaartspeil toeneemt.
In Europa zullen het leren verstaan van de sociale plichten van werk-
gevers en werknemers en het leren overwinnen van archaïsch geworden
opvattingen de belangrijkste maatschappijproblemen gaan vormen, die
moeten worden opgelost om de verdere ontwikkeling van de wereld langs
vreedzame weg mogelijk te maken.

IU

Europa' s taak in de komende tijd
Amerika maakt thans West-Europa tot een ideologische veiligheidsgor-
del. Het ligt in de eerste linie voor de verdediging van de ideologie van de
Ver. Staten, die ook voor een groot deel de ideologie van West-Europa
zelf is. Grotendeels dezelfde is, niet geheel, zoals straks nog nader wordt
uiteengezet. Europa is ideologisch belangrijker voor de Ver. Staten dan
Azië. Het welvaartspeil van het geïndustrialiseerde Westen ligt immers
voldoende hoog om meer aandach t te ku~nen schenken aan de geestelijke
vrijheidselementen, dan Azië.
In het verre Oosten is de armoede nog zo groot, dat de mens daar uit
bloot zelfbehoud zijn belangstelling vooral op de stoffelijke vraagstukken
moet richten.
Europa is daardoor het tournooiveld geworden, waarbinnen zich een
groot deel van het politiek steekspel tussen de Ver. Staten en Sowjet-Rus-
land ontwikkelt. Hoe dit zal aflopen valt niet te voorspellen. Maar een
ding dient goed vast te worden gehouden. Europa zal alles moeten doen
wat mogelijk is om een conflict tussen de twee grootste mogendheden te
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voorkomen. Europa zal immers in een derde wereldoorlog ondergaan.
Uit puur zelfbehoud zal Europa tot taak hebben te bevorderen, dat zowel de Ver.
Staten als de Sowjet-Unie meer aandacht gaan geven aan de sociaal-psychologische en
economisch-geografische verschillen, die de causale achtergronden vormen voor hun
ideologische verscheidenheid en de daaruit voortspruitende problemen op internatio-
naal gebied. Daardoor kan wederzijds meer begrip ontstaan voor de vraag-
stukken, die samenhangen met de maatschappelijke tendens - als gevolg
van de technisch-industriële ontwikkeling -, om naar een sociale en eco-
nomische democratie te streven.
In een wereld, waar de landen door de techniek in steeds veelvuldiger en
nauwer contact en in wederzijdse afhankelijkheid komen te staan en de
industriële zegetocht nog onverminderd voortgang vindt, kunnen de rijk-
dommen der aarde slechts dan alleen in toenemende mate aan het wel-
zijn van allen ten dienste worden gesteld, indien ernstig èn door de rege-
ringen èn door de bedrijven naar economische democratie wordt gestreefd.
Dit streven is gelukkig niet gebonden aan één bepaalde ideologie. Ook
behoeven niet dezelfde middelen te worden gebruikt om in deze richting
voort te gaan. Het bereiken van overeenstemming op dit gebied tussen de
landen zal echter worden vergemakkelijkt, indien kan worden aangetoond
dat zowel in de ideologie van de Ver. Staten als in die va~ de Sowjet-Unie in dit
opzicht een gelij'k gericht element aanwezig is. Vanuit dit punt kan een nieuw
perspectief voor de wereld zichtbaar worden.
Bij het geestelijk bewustwordingsproces dat hiervoor nodig is heeft Euro-
pa een belangrijke taak te vervullen.
De Europese volken verkeren in heftige beroering en verwarring. Nadat
zij onder leiding van Engeland in de Igde eeuw zijn gaan industrialiseren
en tot aan het begin van de twintigste eeuw hebben geprofiteerd van hun
voorsprong op de agrarisch gebleven gebieden, kwam het keerpunt. De
agrarische landen begonnen met behulp van de kennis en het kapitaal
van de industrieel ontwikkelde Westerse landen zelf een productieappa-
raat op te bouwen.
De oude ruilverhoudingen tussen de agrarisch-georiënteerde grondstof-
fenlanden en de industrielanden verdwenen en werden ongunstiger voor
de oude industriegebieden.
De afzetproblemen werden daardoor voor de naties van Europa steeds
groter, hetgeen de onderlinge concurrentie en naijver bevorderde. Alleen
binnen een politiek en economisch-geografisch groot gebied bleef de uit-
wisseling van grondstoffen tegen industriële eindproducten op een gun-
stige ruilvoet mogelijk en konden de afzetproblemen in een liberalistisch
economisch stelsel nog enigszins redelijk worden opgelost (b.v. voor Enge-
land met zijn Dominions).
Twee wereldoorlogen, waarvoor de sociaal-psychologische grondslagen
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voor een deel waren gelegd door de optredende binnenlandse en inter-
nationale spanningen in de industrielanden - voortvloeiend uit de afzet-
moeilijkheden en de daarbij behorende afnemende winstmogelijkheden,
toenemende handelsbelemmeringen, stijgende werkloosheid enz. - waren
voldoende om die afzetproblemen voor de Europese volken kort na de
tweede wereldoorlog nog ernstiger te maken. Koloniale gebieden vielen
weg, de industrialisatie van agrarische gebieden schreed voort en de toe-
nemende concurrentie V~lllAmerika met zijn enorme industriële productie
doet zich steeds meer voelen.
De nationale grenzen binnen die te klein geworden economisch-geogra-
fische gebieden van de Europese landen worden steeds meer als hinder-
palen voor het ruilverkeer gezien zoals wij reeds aantoonden.
De Europese landen worden nu volledig en pijnlijk geconfronteerd met
de sociale en structurele gevolgen van de industriële revolutie, die zij zo
lange tijd hebben trachten te ontlopen. Deze gevolgen zijn des te ernsti-
ger en van ingrijpender aard omdat twee wereldoorlogen de problemen
in een versneld tempo hebben geaccumuleerd en zowel in omvang als in
diepte hebben doen toenemen. Vele landen van Europa worden daar-
door heftiger door de gevolgen van de industriële revolutie in de gehele
wereld beroerd en vollediger geconfronteerd met de vraagstukken die uit
de sociale- en economische structuurveranderingen voortvloeiden, dan
Rusland en Amerika.
Daarbij komt nog dat vele landen van Europa in een periode van dertig
jaar twee oorlogen ~n een bezetting hebben meegemaakt, vele van
hun steden zwaar werden gebombardeerd en ten dele vernietigd. De mo-
reel schokkende invloed daarvan kent de Amerikaan niet of nauwelijks.
Deze gebeurtenissen hebben echter niet nagelaten een diepe invloed uit te
oefenen op het leven van de Europeaan.
Europa ondergaat ook de spanningen die voortvloeien uit een zich in het
brandpunt bevinden van twee elkaar kruisende ideologieën en de daaruit
voortspruitende botsingen van -meningen en denkwijzen. Er heeft een
pijnlijk bewustwordingsproces plaats dat uit het besef ontstaat, dat men
zich opnieuw zal moeten bezinnen op de geestelijke en zedelijke beginse-
l~n en waarden die een maatschappij in stand houden en haar organisatie-
vorm bepalen.
In deie fase van ontwikkeling en maatschappelijke herbouw van de
Europese landen mist het Westen het ietwat roekeloze zelfvertrouwen en
de jonge kracht van het sterk onafhankelijk voelende en handelende
Amerikaanse vol1..Het mist ook de overtuiging dat ongebondenheid ofaJ-
thans een grote mate van vrijheid op het gebied van economisch handelen
in het dichtbevolkte en ster1. geïndustrialiseerde West-Europa nog een
deugdelijk middel zou kunnen zijn om haar toekomst te verzekeren.
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Het Westen stelt echter evenmin vertrouwen in de door de Sowjet-Unie
toegepaste methoden om de persoonlijke vrijheid zo vergaand te beper-
ken en in de daarbij behorende wijze van economische organisatie.
Het wijst in meerderheid de communistische ideologie af, zowel omdat de
meeste Europese volken anders geaard zijn en een geheel ander verleden
hebben dan de volken in de Sowjet-Unie, als omdat de sociaal-economi-
sche problemen in het geïndustrialiseerde Westen een ander accent heb-
ben. Het daaruit voortspruitend verschil in problematiek vereist een an-
dere sleutel voor de oplossing van de maatschappelijke vraagstukken van
onze tijd.

Europa'sgeestkracht en opdracht

Met de gegeven sociaal-psychologische, economisch-geografische en culturele achter-
gronden van Europa liggen de huidige problemen wor dit werelddeel ongetwi.Jfeld
gedeeltelijk anders dan in de Sowjet-Unie en de Ver. Staten.
Om deze redenen ontbreekt het in West-Europa aan een daadkracht, die
zou kunnen worden geïnspireerd en gestimuleerd door dat grote geloo f
in de waarde van de individuele vrijheid van de ondernemers op eco-
nomischgebied, zoals dit geloof nog in zo sterke mate door de Ver. Staten
wordt beleden.
Ook mist Europa het élan, dat het gevolg zou kunnen zijn van een sterk
geloof in de techniek als middel om de verdere materiële vooruitgang
van de gemeenschap te verzekeren, zoals deze idee Rusland stuwt.
Hoewel het dus een deel van de belangrijke drijfkrachten mist, die in de
ideologie van de Sowjet-Unie en de Ver. Staten zulk een grote betekenis
hebben, bezit het iets van de wijsheid die een langdurig contact met an-
dere volken en een rijke ervaring kunnen geven.
Een wijsheid die tot omzichtigheid maant en tot het inzicht kan leiden dat
Europa een eigen ideologie nodig heeft. Deze nieuwe opvatting over mens
en samenleving groeit thans en haar contoeren beginnen zich flauw af te
tekenen. Deze nieuwe maatschappijopvatting zal de stuwkracht moeten
leveren, die aan Europa een nieuwe toekomst zal geven.
Daarom heeft Europa een eigen plaats in het huidige wereldbestel. Daar-
om ook heeft Europa een eigen taak en opdracht in deze tijd.
Europa mag zijn eerstgeboorterecht in de geschiedenis van de industriële
revolutie niet voor een bord linzensoep aan Amerika verkopen, hoe dank-
baar het ook is gestemd dat het Amerikaanse volk een deel van zijn wel-
vaart voor het herstel van Europa heeft geschonken.
Europa kan de Ver. Staten iets bieden en dat is zijn ervaring en visie op
de gecompliceerde problemen van deze tijd in een snel veranderende we-
reld. Deze bijdrage zal voornamelijk van geestelijke aard zijn.
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'Vij moeten ons hoeden en eindelijk eens ophouden om alle invloed en
betekenis voornamelijk met materiële maatstaven te willen blijven me-
ten. Ten slotte wordt de wereld voor een groot deel door denkbeelden en
geestkracht beheerst. Dat dit zo is, blijkt op het ogenblik toch wel over-
duidelijk uit de enorme invloed die van de Amerikaanse en Russische ide-
ologie uitgaat.

Europa zal zich evenmin mogen laten intimideren door vrees voor nood-
zakelijk geworden veranderingen op maatschappelijk gebied en voor het
nieuwe dat aan het groeien is. Het zal echter ook niet de bezinning op zijn
eigen problemen mogen proberen af te kopen door z'n aandacht uitslui-
tend op de bevordering van de stoffelijke welvaart te concentreren en de
geestelijke aspecten, die daarvan de achtergrond vormen te verwaarlozen.
En tenslotte mag Europa zich noch door de stoffelijke hulp van Amerika,
noch door angst voor methoden, die in dictatoriaal geregeerde landen
worden toegepast, zich van zijn eigen taak laten afbrengen.
Ons oude werelddeel heeft nog een eigen opdracht te vervullen en een
eigen toekomst. Het mag zich niet op sleeptouw laten nemen, maar moet
zich zelf blijven - juist nu in de donkere uren, die aan een nieuwe dage-
raad voorafgaan. Ja, zich zelf, desnoods op een lager welvaartsniveau,
maar met een verstevigd sociaal en geestelijk fundament.
De sociologische structuur en het cultureel patroon van Europa hebben
zich onder invloed van de industriële revolutie zodanig gewijzigd dat nu
een andere instelling van mens tegenover mens, van mens tegenover. ge-
meenschap en van de mens ten opzichte van de materie, noodzakelijk is
geworden.
De geestelijke en morele crisis die daarmede ten nauwste samenhangt ligt
aan de wortel van talloze maatschappelijke problemen. Deze crisis is het
meest acuut in Europa, maar zij hangt evenzeer dreigend boven de sterk
geïndustrialiseerde Ver. Staten. Op andere gronden is zij tevens in
Sowjet-Rusland latent aanwezig.
De Europeanen zullen alle middelen moeten benutten om hun grote lin-
ker en rechter buur duidelijk te maken dat Europa zijn eigen specifieke
maatschappelijke vraagstukken heeft die om een oplossing vragen en dat
het zijn eigen bijzondere sociaal-psychologische achtergronden bezit
die Europa noodzaken een eigen ideologie te ontwikkelen en te volgen.
Europa zal een objectieve analyse moeten trachten te geven van de pro-
blemen waarmede z'n volken worstelen in een dynamische wereld. Een
wereld die steeds meer technificeert en zich nog steeds te midden van een
verder voortschrijdende industriële revolutie bevindt, die in meer of min-
der snel tempo de sociaal"psychologische grondslagen en de economische
basis steeds verder wijzigt.
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Het zullen de sociale- en de natuurwetenschappen zijn die door een on-
derlinge samenwerking van hun beoefenaars de problemen zullen moeten
bestuderen die als gevolg van de toenemende invloed van wetenschap en
techniek in het economische en sociale leven zijn ontstaan.
De verkregen inzichten kunnen dan een basis vormen om de politici meer
rationele, geleidelijke en duurzame oplossingen voor de problemen van
onze tijd te doen vinden, dan die welke oorlog en revolutie daarvoor ple-
gen te geven.
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De Groene jubileert

De Groene is een der beste Nederlandse tradities van de laatste driekwart
eeuw. Dit wil zeggen dat de Groene ons land representeert zoals het is,
maar ook zoals het kan zijn, als het op zijn best voor de dag komt.
De traditie die de Groene week aan week voortzet en handhaaft, is een
hoog niveau van geest en karakter, dat gekenmerkt kan worden als onaf-
hankelijk, progressief, sprankelend, verfrissend en stimulerend. De Groe-
ne is steeds ons meest spirituele weekblad geweest, wel eens op zij ge-
streefd en overtroffen in niveau, zoals door de Kroniek van P. L. Tak, in
radicaliteit door de Mosgroene [tenslotte een kind van de oude, toen zij
wat ineenzakte], maar is dan toch weer opgeveerd en heeft zich ver-
nieuwd. 'Vant dit behoort ook tot de tradities van de Groene, dat zij tel-
kens nieuwe paden inslaat, pioniersdurf heeft, zodat een ieder die, op
welk terrein van leven ook, iets van belang te zeggen heeft en dit kan
zeggen, bij de Groene terecht kan en welkom is.
Tegelijk licht zij voor, op een manier die in onze dagen van zo groot be-
lang is, over stemmen en stromingen in het buitenland, die verruimend
en corrigerend werkt tegenover de vaak zo grauwe, conformistische be-
richtgeving - en tekort hierin - van onze dag- en weekbladen. Dit karak-
ter van non-conformisme is iets dat wij in dit land niet kunnen en mogen
missen. De Groene vervult een missie en een functie. Vandaar dat wij
de Groene niets beters kunnen toewensen, naast onze gelukwensen met
haar jubileum, dan dat zij voort mag gaan op het niveau waarop wij
frisse wind ademen en waaraan De Nieuwe Stem die in de Groene een
trouwe hulp en steun vindt, zich verwant en verknocht gevoelt.

In naam der menselijkheid

Een 'Nationaal Comité tegen het concentratiekamp-systeem', tevens
sprekend namens de 'Ned. Ver. van ex-politieke gevangenen uit de bezet-
tingstijd', wil een 'grootscheepse actie' beginnen tegen 'het mensont-
erende concentratiekampsysteem' en vraagt daarvoor geldelijke steun.
Het gaat om de bevrijding van gevangenen 'in Griekenland, Spanje,
Joegoslavië, Rusland en de Sovjet-satelietstaten'. Griekenland en Spanje
hebben, heet het, reeds een zelfstandig onderzoek naar hun kampen toe-
gestaan. Gelukkig, want het 'wereldgeweten', waarop een beroep wordt
gedaan, ziet ze zo graag aan zijn zijde. Joegoslavië zal daarom ook wel
niet de hardste noot zijn. Resten dan de laatstgenoemde: Rusland t;n de
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Sovjet-satelietstaten, waartegen, in naam der menselijkheid, de actie zich
zal richten, en wel onder het geuzen-motto: 'Waar bemoei je je mee?'
Dat klinkt kranig, maar de tekst doet naast deze onschuldige vraag, die
aan tegenstanders in de mond gelegd wordt, de, minder onschuldige, vraag
opkomen: 'Wat kan het je schelen?'
Uit een oogpunt van menselijkheid is er geen reden trots te zijn op de
strafrechtspleging, waar ook ter wereld. Uit hetzelfde oogpunt is er geen
reden gevangenissen te prefereren boven arbeidskampen ; in beginsel
geldt veeleer het omgekeerde, maar de praktijk beslist over wat in begin-
sel beter kan zijn, en wij maken ons volstrekt geen illusies over de Rus-
sische praktijk. Zou ons een weg gewezen worden ons met deze praktijk te
bemoeien, zó, dat zij anders wordt, wij zouden hem zeker begaan! Een
dergelijke benadering van Rusland, in naam der menselijkheid, heeft
alleen zin, als volkomen overtuigend blijkt dat geen andere beweegreden
dan de rechten van de mens de actie heeftingegeven .Twijfel hieraan wettigt
het volgende citaat uit deze brief die het Nationaal Comité aan een aantal
'Weledelgeboren Heren' richt: 'De actie, die wij via onze meetings en
manifesten onder het Nederlandse volk voeren, betekent ook dat er meer
rust komt in het bedrijfsleven, omdat nu reeds de ervaring heift geleerd dat mensen die
aanvankelijk het Communisme steunden, zijn gaan inzien dat zij voor dit smartelijk
lijden in de kampen geen verantwoording mogen dragen' [cursivering van ons, ter
vergelijking met het motief der menselijkheid].
Er is anti-communisme in soorten, van goed tot slecht, maar de politieke
aap, die uit de humane mouw komt, riekt wel erg naar apenliefde tot
eigen jongen. Het zij intussen erkend: het 'wereldgeweten' ziet scherp
waar het geld vandaan moet komen. Nfaar wat zullen de arbeiders den-
ken van deze omweg naar de arbeidsvrede? Zou 't niet wenselijk zijn, dat
uit degenen, die hun naam [met kwaliteit] aan dit Comité hebben ge-
geven, een kleine commissie werd gevormd, bestaande bijv. uit Prof. Mr
Dr G. van den Bergh, Mr A. L. Donker, E. Kupers en mevr. Dr H. Ver-
wey-Jonker, om te overwegen deze hele passus maar te schrappen? Aan
de grote werkgevers kan immers toch altijd nog vertrouwelijk geschreven
worden wat men op het hart heeft. Maar in afwachting dat deze goede
raad wordt opgevolgd stellen wij aan de nette, toffe jongens met hun
'Waar bemoei je je mee ?' onze rhetorische vraag: 'Wat kan het je schelen,'
en wij doen dit in naam der menselijkheid.

De Atlantische eenheid

Dwight EisenhowCl' heeft het verlossende woord gesproken. Het moet nu
maar eens uit zijn met de nationale grenzen en met de restanten van een
verouderde souvereiniteitsidee, die de eenwording van de Atlantische
wereld belemmert.
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Deze uitspraak van een der ernstigste candidaten voor het Presidentschap
der Verenigde Staten zal in de West-Europese landen een vloedgolf van
hoopvolle verwachtingen opstuwen. Eindelijk zal er dan een einde komen
aan de tariefmuren, die de Europese producten belemmeren, vrij over de
Amerikaanse markten te stromen. Het Europese dollartekort zal tot het
verleden behoren. De strenge Amerikaanse immigratiewetten zullen wor-
den afgeschaft. De geheime atoomprocédés en atoomwapenen zullen vrij
worden gedistribueerd onder de Atlantische partners. West-Europa zal
een eerlijk evenredig aandeel krijgen in de wereldgrondstoffen en in het
beschikbare krantenpapier. De West-Europese parlementen zullen even-
veel zeggenschap krijgen over de behandeling van de Negers in Georgia
als het Amerikaanse Congres zich nu reeds toekent over de omvang van
het Nederlandse leger. En wanneer de burgers van een zeventigtal Vere-
nigde Staten van Atlantika, in plaats van Eisenhower, soms Mijnheer
Spaak, Togliatti of de Paus tot President zullen kiezen, zal hij de eerste
zijn om de bevelen van de gekozene in ontvangst te komen nemen - als
het niet meer in het Witte Huis kan, dan maar in het Rose Paleis, in het
Vaticaan of in Downing Street.
Wat zegt U? U gelooft het allemaal nog zo net niet? Vanwaar die scepsis?
Hadden wij dan in San Francisco, bij de discussies over het Japanse
vredesverdrag geen heerlijk voorproefje, hoe vlot alle discussies zullen ver-
lopen wanneermaar die ellendige souvereiniteit overboord wordt gegooid?
U aarzelt nog? U meent, dat de Atlantische eenwording enkel maar de
vijandschap in de wereld zal vergroten? Maar gaf Amerika ons dan in
San Francisco niet een schitterend voorbeeld in de toepassing van het
Christelijk woord: Heb Uw vijanden lief?
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EX LIBRliS
TIL BRUGMAN,fViben en de katten. Amster-
dam-Antw., Wereld-bibliotheek, 1951.

Men behoeft zich niet bijzonder voor kat-
ten te interesseren om dit boek te lezen,
maar als U het boek leest, dan interesseren
de katten U en als U het boek gelezen hebt,
ziet U uw eigen of een anders kat met
andere ogen. Niet omdat U er dan zoveel
van weet - intussen weet U er dan toch
maar heel wat van - maar omdat U dan
cen tijdlang met katten hebt geleefd. Want
dat weet Til Brugman in dit boek te be-
reiken: de lezer met katten te doen leven,
omdat zij er zelf zo intens mee heeft ge-
leefd en de kunst-want dit boek is ook een
artistieke prestatie - verstaat U in haar
liefde en belangstelling te betrekken.
Zou men dit boek een encyclopaedie over
de katten en de katachtigen noemen, dan
zou men het te kort doen. \Vant een katten-
encyclopa edie voert U niet door de wereld-
literatuur en de beeldende kunsten, waar-
in de kat zulk een voorname plaats in-
neemt, houdt U niet zo vast, boeit U niet
zo als deze vie romancée van de kat. Vie
romancée dan op zulk een stevige onder-
grond van kennis en feiten, dat de zoeker
naar nuchtere gegevens zich ook geen kat
in de zak heeft gekocht, als hij zich dit
boek verschaft.
Wiben is de jongen die belangstelling
krijgt voor het poesengeslach t, wiens leer-
gierigheid allengs toeneemt, naarmate
deze dierenwereld zich voor hem opent,
totdat hij zich alles wat er van de kat ge-
zegd kan worden heeft eigen gemaakt on-
der leiding van een geleerde kattenkenner
die de kunst van vertellen verstaat.
Een dusdanige kennis in zulk een aan-
sprekende vorm aan te bieden is niet een
ieder gegeven. Men weet niet wat het
meest te bewonderen, de belezenheid, de
levendigheid van verteltrant, het begrip
voor het dier of de speelsheid waarmee U
alles wordt aangeboden.
Dat wij in Nederland dit boek over katten
bezitten moet ons tot grote dankbaarheid
jegens de schrijfster stemmen. O. N.

S. J. SUYS-REITSMA, Helleense Mythos.
H. J. Paris, Amsterdam 1951.

De belangstellende leek, die kennis wilde
nemen of genieten van de rijke Griekse
mythologie, was tot nu toe aangewezen op
vertalingen of op vrij saaie boekjes met
veel feiten en weinig fantasie en meestal
nog zeer onaantrekkelijk uitgevoerd, zo-
als dat nog altijd volgens vrij wat uitgevers
- waaronder internationaal bekende -
voor schoolgebruik nuttig schijnt te zijn.
Alleen al op dit punt vormt het voor mij
liggende boek een prijzenswaardige uit-
zondering: het ziet er aantrekkelijk, goed
verzorgd uit en is door Piet Klaassen op
originele wijze geïllustreerd, al heb ik ook
tegen verschillende van zijn tekeningen
bezwaren.
Maar het blijft niet bij deze uiterlijke voor-
sprong.
De schrijfster deelt de rijke stof op eigen,
overtuigende wijze in: zij behandelt de
goden, de vermetelen, de gevloekten. Zij
geeft ons een beeld van de talrijke figuren
in verschillende verbanden, waardoor zij
sterk voor ons gaan leven, zij bewerkt door
haar losse verteltrant, dat wij steeds ge-
boeid blijven lezen en verrijkt daardoor
onze geest en vermaakt tegelijk door de
beurtelings ernstige en vrolijke verhalen,
die de mythenschat van Hellas ons heeft
overgeleverd. In het bijzonder worden wij
aldus getroffen door de religieuze aard van
deze vertelsels en door het menselijke -
soms al te menselijke - wat de Griekse
geest in zijn goden- en heldenvoorstellin-
gen wist te leggen. Hun menselijkheid en
bovenmenselijkheid beide maken ze zin-
rijk: zij 'stichten' en vermaken, zij verbin-
den ideaal en werkelijkheid, zij dringen
ons tot bezinning over wezen, oorsprong en
over historie van het menselijke in univer-
sele zin. Deze veelzijdigheid heeft - het zij
naast mijn betuiging van echte waarde-
ring gezegd - de illustrator niet altijd be-
grepen; daardoor valt in zijn werk te vaak
het accent op het grappige en burleske.
Zijn er geen zwakke plekken in dit mooie
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boek van Mevrouw Suys? Ongetwijfeld.
Ik moet o.a. wijzen op haar hoofdstuk
Democratie en Heilsverwachting. Daar is zij te
ver gegaan in haar conclusies, daar zijn
haar beweringen m.i. historisch niet ver-
antwoord. Daar is de eigen overtuiging
soms de moeder van haar constructies ge-
weest. Zo zijn er nog enkele détails, die
mij niet bevallen. Maar als geheel beveel
ik Helleer.se A-f.ythos zeer warm aan; het boek
is een frisse verschijning tussen heel wat
mufs en conventioneels [zie alleen al de
alleraardigste mythologische kaart!], ge-
makkelijk te hanteren voor het naslaan
door een zeer-verzorgde index, een wel-
kome gids voor oudere scholieren en voor
allen, die een zinrijke en schone zijde van
de Griekse cultuur willen leren kennen of
her-genieten. D. Loenen.

Ideologie en Samenleving, Vier voordrachten
met discussie. H. P. Leopold Uitgeversmij.
N.V. Den Haag, '95°.

Het is wèl, als men bedenkt dat de mens-
heid onder de dreiging van een totale en
ideologische oorlog leeft, bij uitstek een
brandend probleem waaraan verledenjaar
de Haagse 'Societeit voor Culturele Sa-
menwerking" een symposion heeft gewijd.
Hoè brandend blijkt wel 't best hieruit, dat
deze societeit de confrontatie van V"estcrs-
democratische en communistische idcolo-

gie uit de weg is gegaan en tegenover J. de
Kadt, de militante woordvoerder van de
eerste, geen representant van de tweede
heeft la ten' optreden: een practische prijs-
gave van de superioriteit van '\Vesterse'
discussie-vrijheid boven 'Oosters' confor-
misme, die men steeds meer de theoretische
lippendienst eraan ziet vergezellen. Het
resultaat is een Haags onder-ons geworden,
zoals het ook in Moskou een onder-ons zou
zijn geweest. Is al wat de sprekers heb-
ben gezegd over onverzoenlijke tegenstel-
lingen niet min of meer ideologie - in de-
preciérende zin - tegenover deze funda-
mentele overeenstemming, die hun blijk-
baar niet bewust is geworden? Vergeleken
met de lering, die uit dit conformistisch
ontwijken van 'the heart of the matter' te
putten is, kan de kenniswinst, die de voor-
drachten zelf te bieden hebben, slechts af-
vallen. Bij alle kritiek, die men ook hierop
kan en O.i. moet hebben, staat niettemin in
de voordrachten van J. de Kadt [Ideolo-
gie en democratie], Mr. H. Giltay [De
ideologie als cultuurpsychologisch pro-
bleem], H. Meyer [Ideologie en weten-
schap], H. A. Gomperts [Ideologie en
kunst] - waarvoor als gezamenlijke titel
'Ideologie en Cultuur' juister was geweest
- allerleI lezenswaards. De eveneens af-
gedrukte discussie verbreekt het onderons-
karakter niet, maar is toch vaak verhel-
derend. S.
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