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QUIRITIUS

Is het eind der masquerade nu nabij?
Zachte zefiers tippen aan mijn denken
en er is 'n nauwelijks merkbaar zwenken

Tusschen loef en lij.

Komisch avontuur van machteloosheid:
Neer te liggen in het verticale
Drogbeeld, en daarbij de in-banale

AI- te-werkelijkheid.

Zonder neerval uit dien rechten hoek
- mijner zinnen valsche observatie -
Koele spil der plotse consternatie

Van 't ontsteld bezoek.

Dokters diep-doorpeinsde diagnose,
Ambulance, dragers, hospitaal:
Ernstig dit keer, maar nog niet fataal,

En zelfs geen narcose.

Is dit wisselspel niet ridicuul?
Eerst dit grof en zinloos onderbreken
Van den sleur; en na wat dagen, weken

Weer het oude spul!
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1V!. Bokhorst

HET RASSENVRAAGSTUK IN ZUID-AFRIKA

In Zuid-Oost Azië zijn in de afgelopen vijf jaren de blanken als over-
heersers en kolonisten geëlimineerd. Voor zover zij er gebleven zijn is het
als meer of minder graag geziene gasten. Azië is niet langer een koloniaal
werelddeel. Afrika wel, maar voor hoelang nog? Zal het zwarte ras zich
kunnen oprichten uit zijn primitivisme en zelf het heft in handen nemen?
Onderzoekers als A. Pijper betwijfelen het op physiologische gronden.
Maar laten wij aannemen dat het kan, en dat Brit en Fransman, Belg en
Portugees ook eenmaal zuIlen moeten kiezen tussen 'huistoe gaan' dan
wel als 'kuiergaste' blijven. Dan nàg is er een gebied, waar dit niet kan:
de Unie van Zuid-Afrika.
Daar, aan de Zuidpunt van een werelddeel van meer van 130 millioen
zwarten, wonen 21/2 miIIioen blanken, waarvan de overgrote meerder-
heid zich Zuid-Afrikaners noemt en geen ander tehuis in de wereld heeft
dan Zuid-Afrika. Men kan hen ook niet als 'gasten' laten blijven in een
land, dat ze zelf als menselijk woongebied hebben opengelegd. Het
rassenvraagstuk heeft hier dus een unieke vorm gekregen; en daarvoor
zijn de Nederlanders verantwoordelijk, doordat zij er in 1652 een blanke
nederzetting hebben gesticht.
Men kan de Zuidafrikaanse symbiose van blank en zwart ook niet met
toestanden in de Verenigde Staten vergelijken. Terwijl de blanke Ameri-
kanen de zwarte meer dan tienmaal in aantal overtreffen, is blank Zuid-
Afrika met één tegen vier in de minderheid. In de Verenigde Staten
streeft de wetgeving naar gelijkstelling van blank en z"wart, ter zelfder tijd
dat miIlioenen Amerikanen gereed staan om met sociale machtsmiddelen
of desnoods met geheime bonden en gewelddaden de kleurslagboom te
handhaven. In de Unie van Zuid-Afrika geen lynchpartij, geen KuKlux
Clan en geen Jim Crow, maar wel een wetgeving, die er naar streeft,
een onverbiddelijke kleursIagboom in stand te houden en zo mogelijk
nog te versterken.
Hoe en waar is deze neiging tot volstrekte scheiding - tot 'apartheid',
zoals de Afrikaners zeggen - ontstaan? In de 17e eeuw bestond zij niet:
' ... Gedurende die eerste jare van die nedersetting, toe blanke vroue nog
baie skaars was, het daar blykbaar 'n lewendige geslagsverkeer met
slavinne plaatsgevind. Daar is selfs reëImatige huwelike tussen blankes en
gedoopte slavinne en Hottentotinne gesluit, en dit het voIle sosiale goed-
keuring en godsdienstige sanksie geniet. Basterdkinders uit dergelike
huwelike gebore, is sonder aarseling in die gemeenskap van blankes op-
geneem.' In het eerste schooltje, in 1665 in de Kaap opgericht, zaten
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HET RASSENVRAAGSTUK IN ZUID-AFRIKA

naast elkaar '24 soo duytsche als swarte kinderen', onder de laatsten ook
een 'Hottentoosje'. Maria 'van de Kaap' wisselt in de huwelijksregisters af
met Margaretha 'van Ceylon' en met Christina 'van Bengalen' : Hotten-
tottenvrouwen en Indische slavinnen worden, mits gedoopt, als 'eerbare
jongedogter' voor de kansel in de echt verbonden.
Een vrij groot aantal onechte kinderen in de registers wijst daarenboven
ook op buitenechtelijk geslachtsverkeer met gekleurden. Niet het minst
werd dat bedreven door matrozen en andere passanten, als steeds 'lustig
en vaardig met de Zwartinne klaar'. Het bastaard-nageslacht van Kaapse
blanken werd zonder meer in hun families opgenomen. Uit de kinderen
van passanten echter werd de oudste halfbloed-gemeenschap aan. de
Kaap gevormd. In tegenstelling met hen noemde de blanke bevolking
zich 'Europees', hoewel zij in de eerste zestig jaren van de nederzetting
een vrij sterke gekleurde inslag kreeg.
Reeds vroeg in de 18eeeuw begon in deze 'Europese' gemeenschap kleur-
vooroordeel te ontstaan. Wie afbeeldingen van Hottentotten uit oude
reisverhalen heeft aanschouwd, zal het Van der Merwe grif toegeven, dat
hierin esthetische overwegingen een rol hebben gespeeld. Bij de voort-
gaande dunne verspreiding der boeren over het achterland van Kaap-
stad ging ook het ethisch motief meespreken der handhaving van eigen
blanken-tradities en levensgewoonten. Over de religieuze motivering
van het kleurvooroordeel zegt Van der Merwe terecht, dat het niet zeker
is of de oud-testamentische achterstelling der kinderen Chams primair is,
dan wel de neiging om een bestaand rasvooroordeel te motiveren door
een beroep op het Oude Testament, dat juist in die dagen in de Kaapse
kerken sterk in aanzien steeg. Van der Merwe vergeet echter dat bij
groeiend vooroordeel, diegenen die zich niet 'zuiver' weten, meestal ge-
neigd zijn dat vooroordeel nog aan te wakkeren. Men vergelijke slechts
de geschiedenis van het anti-semitisme in onze eigen tijd.
''\Tijmogen aannemen dat omstreeks 1770 het kleurvooroordeel sterk ge-
noeg ontwikkeld was om verdere vermenging op grote schaal tegen te
gaan, en om te kunnen veroorzaken, dat een eventueel gemengd nage-
slacht aan de 'bruine' kant van de kleurslagboom terecht zou komen.l\1en
vergete echter niet, dat aan die 'bruine' kant uitsluitend kleurling-
Afrikaans gesproken werd, in wezen dezelfde taal als die der Boeren.
Van der Merwe wijst erop dat nóg in de 18e eeuw de Griekwa's en de
Kaapse kleurlingen als aparte gemeenschappen ontstaan, maar dat na de
eerste aanraking met het zuidwestwaarts opdringend Bantoe-ras om-
streeks 1770 geen noemenswaarde rasvermenging meer heeft plaatsge-
vonden.
Er is dan ook geen enkele bewijsgrond voor de bewering, dat de versprei-
ding der z.g. Trekboeren in noordelijke en oostelijke richting tot ver-
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menging met negerstammen zou hebben geleid. De denkbeelden der Ver-
lichting, die zulk een diepgaande invloed op het staatkundig denken der
Boeren hebben gehad, veranderen niets aan de slagboom die hun ge-
meenschap thans van die der zwarten scheidde. Net zo min als trouwens
de denkbeelden der Franse Revolutie de toestand van het proletariaat in
Europa verbeterden.
In de derde periode, die voor ons overzicht van belang is, die van om-
streeks 1770 tot de Grote Trek in 1838, wordt het kleurbeleid van de
Afrikaner scherper gemarkeerd, doch ook wezenlijk veranderd. Ten op-
zichte van de Hottentotten kwam omstreeks 1800 de gedachte op, allen
die niet bij blanken in dienst waren, in reservaten te verenigen. Noch
reservaten, noch kampongs [later in Zuid-Afrika lokasies geheten] waren
echter bij de Boeren populair, omdat dit zeer veel grond zou vergen. Ten
opzichte van de opdringende Bantoe verwacht hij dan alle heil van een
territoriale segregatie van blank en zwart, die men nog heden ten dage in
het 'apartheidsbeleid' van de nationalisten kan terugvinden. Deze segre-
gatie vindt men ook in religiosis, want 'heiden' en 'gekleurde' blijft syno-
niem; en 'om'n Christen met'n Heiden gelijk te stel, was teenstrydig met
die deur God gewilde orde van sake'. De gedoopte Heiden wordt zodoen-
de een probleem, 'hoewel die verwysing in die Bybe! na die vele woninge
iJ; die Koninkryk van die Hemele, wat die moontlikheid vil' eventuele
segregasie in die volgende lewe daargestel het, 'n bietjie verligting ge-
bring het'.
Na de Britse verovering van de Kaap in 1806 stelden Britse zendelingen
hier weliswaar geheel andere ideeën tegenover, doch hun lasterlijke aan-
tijgingen tegen de Boeren en hun voordurende inmenging in het beleid
van de regering maakten hen reeds in de eerste decennia der Ige eeuw zo
onpopulair bij de Boeren, dat dezen erdoor in hun houding tegenover de
Bantoe werden gestijfd. De afschaffing der slavernij werkte evenzo ave-
rechts, daar het in de Kaap een maatregel was, die door de Britse rege-
ring werd afgedwongen, die onverstandig werd uitgevoerd en niet be-
hoorlijk financiëel gecompenseerd. Ook het grensbeleid der koloniale
regering, dat een geordend agrarisch systeem in de aan 'kafferland' gren-
zende distrieten vrijwel onmogelijk maakte, droeg er niet toe bij de Boe-
ren zachtzinniger te stemmen.
Al deze factoren speelden een rol in het ontstaan van de Grote Trek naar
het Noorden, het binnenland in. Hier wordt de Boer geplaatst voor de
noodwendigheid een modus vivendi te vinden met de Bantoe, waar hij
nu middentussen zit. Bevrijd van de gemeenschap der halfbloeden, be-
vrijd ook van Britse inmenging, schept hij een verhouding, welke afwijkt
van die in de oude Kaap. Zijn patriarchale gemeenschap is volkomen
agrarisch en hierin past een inboorlingen beleid, dat men feodaal zou
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kunnen noemen: de zwarte die zich vrijwillig in dienst van een Heer stelt
geniet diens bescherming tegen nog barbaarse rasgenoten, hij werkt op
dienstcontract, maar heeft ook een stukje grond in leen voor eigen ge-
bruik. Enerzijds oefent de Heer [deze term wordt in de verordeningen
gebruikt] een strenge, doch rechtvaardige voogdij uit over het klein getal
naturellen in zijn dienst, anderzijds houdt hij vast aan strenge segregatie ten
opzichte van de horden der nog barbaarse stammen. Van dezen wil hij
wel grond of beesten kopen, maar van hen - ofmet hen duldt hij generlei
inmenging. Pogingen om het reservaatstclsel nu voor de Bantoe in te
voeren mislukken wederom door onwil der Boeren. Eerst in 1885 komen
de eerste 'lokasies' tot stand.
Men mag de Grote Trek dus geenszins zien als een militaire expeditie tot
onderwerping van Bantoestammen. Het gold hier vrijwel onbewoonde
landstreken, waarin de Boeren van het Zuiden uit binnentrokken, ter-
zelfdertijd dat uit het Noorden inzwermende Bantoestammen begonnen
er hun jacht- en weiveld te zoeken en er hun onderlinge oorlogen uit te
vechten. Trouweloosheden als de moord op Piet Retief en zijn mannen
en de barbaarse slachting van Boerenvrouwen en -kinderen op de plek die
sindsdien Wenen heet, droegen er niet toe bij om de Boeren tegenover deze
. stammen zacht te stemmen. Beschrijvingen van de ongehoorde wreed-
heden waarmee een Zoeloe-koning als Dingaan, zijn militaire dictatuur
tegenover andere Bantoegroepen uitoefende, laten ons nu nog aan een
Hitler denken. Wij begrijpen dus het verscherpen van het kleurvooroor-
deel bij een kleine geïsoleerde gemeenschap, die zich het dunne einde
wist van de wig der blanke beschaving in het binnenland van Zuid-
Afrika.
In de staten dezer gemeenschap, Zuid-Afrikaanse Republiek en Oranje-
Vrijstaat, vestigden zich in de tweede helft van de 1geeeuw talloze immi-
granten uit Europa. Waar het gold de verhouding blank-zwart namen
dezen merendeels het standpunt van de boeren over. Elders tonen wij
aan, dat het huidige getal Afrikaans-sprekenden bijna twintigmaal zo
groot is als wat men uit normale aanwas van de cijfers van 1806 kon
verwachten. Wij trekken vervolgens conclusies omtrent het buitengemeen
grote assimilatie-vermogen van de Afrikaanse cultuur. Op deze plaats
willen wij echter slechts opmerken, dat de vrijwillige aanpassing van zulk
een meerderheid bij het inboorlingenbeleid van een minderheid erop
wijst, dat een ander beleid destijds dus niet wel mogelijk was. De positie
van de inboorling was in overeenstemming met zijn beschavingspeil en
met de bescheiden plaats die hij innam in het economisch bestel van het
land. De Tweede Vrijheidsoorlog van 1899 tot 1902en de daarop gevolg-
de annexatie der Boerenrepublieken door Engeland bracht hierin vrijwel
geen verandering.
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Moeilijker werden de verhoudingen, toen in 1gog het streven naar een-
making der Zuidafrikaanse territoriën de overhand kreeg en kort daarna
de Kaap, Natal, Oranje-Vrijstaat en Transvaal zich in de Unie van Zuid-
Afrika verenigden. Thans moest een verzoening worden tot stand ge-
bracht tussen het inboorlingen beleid van de Voortrekkers, dat ook zijn
stempel had gedrukt op Natal, en de opvattingen in de oude Kaap, waar
de grondwet van 1853 o.a. had vastgelegd, dat huidskleur op zichzelf
geen belemmering voor stemrecht mocht zijn. In de Kaap hadden niet
alleen zekere gekleurde gemeenschappen, zoals de Griekwa's, een grote
mate van zelfbestuur, maar de politieke rechten der Kaapse halfbloeden
waren, al weer in overeenstemming met hun beschavingspeil, gestadig
aan gegroeid. De kleurling die aan zekere vereisten voldeed, had er ge-
woon stemrecht - zij het dat hij slechts blanken kon kiezen - en geschool-
de arbeid stond hem vrij. Ook was de sociale scheidslijn met de blanken
minder scherp afgebakend dan die tussen blank en zwart, en gemengde
huwelijken kwamen voor.
Het uitgangspunt van de grondwet der nieuwe Unie was nu, om overal
de bestaande toestanden zoveel mogelijk te bestendigen. Voor wijziging
der kiesrechtbepalingen betreffende de halfbloeden werd zelfs een twee-
derde meerderheid voorgeschreven; een waarborg die aan deze bepalin-
gen de bijnaam van 'verskanste regte' heeft bezorgd. Zo ontstond een
labiel evenwicht tussen het beleid der provinciën, waar onderling ver-
schillende wetten en tradities golden; een toestand, die de -Europese
reiziger zonder historisch inzicht niet altijd begreep en waardeerde, en
die slechts gehandhaafd kon worden door interprovinciale migratie van
alles wat gekleurd was streng tegen te gaan. Dit beleid bleek houdbaar
totdat het werd doorkruist door de industrialisatie - en daarmee gepaard
gaande urbanisering- van Zuid-Afrika, die ook de zwarten naar de steden
drijft, als huisbedienden en als ongeschoolde of halfgeschoolde werk-
krachten in de industrie. Het inboorlingenprobleem werd nu in de eerste
plaats het probleem van de 'stadskaffer' met zijn noden en zijn begeerten.
In wezen een sociaal probleenl dus, en nauw verwant aan wat men in
Engeland onder 'slum clearing' pleegt te verstaan.
De steden in Zuid-Afrika waren tegen dit probleem niet opgewassen. Zij
waren in weinige decennia uit de grond gestampt, ineen land waar bittere
armoede vrijwel niet bestond; zij waren slecht geoutilleerd voor sociaal
werk, dat eerst door de huidige generatie serieus beoefend wordt, en nog
meestal met voorbijgaan van de noden der zwarten. Sociologie wordt aan
de universiteit sinds twintig jaar gedoceerd, maar 'Naturellesorg' is van
de allerlaatste jaren.
Rondom - en in deze steden ontstonden nu als kvvade gezwellen de kam-
pongs of 'lokasies' van het snel groeiende zwarte stadsproletariaat. Het

614



HET RASSENVRAAGSTUK IN ZUID-AFRIKA

werden broeinesten van hygiënische en sociale misstanden en daardoor
tierde de criminaliteit er welig. Slechts de landsregering kon hier doel-
treffend ingrijpen. Maar wat in Zuid-Afrika door de landsregering wordt
aangepakt, wordt daardoor een prooi in de belangenstrijd der politieke
partijen. Het wordt 'politiek' en daardoor niet meer op zijn mérites be-
oordeeld.
Alvorens wij dus de huidige stand van het vraagstuk uiteenzetten, moeten
wij eerst kortelijks bespreken hoe de politieke partijen er tegenover staan.
Wij zullen ons daarbij tot de richtingen van Malan, Havenga en Smuts
bepalen.
In Zuid-Afrika doet zich het merkwaardige verschijnsel voor, dat het be-
leid der politieke partijen ten opzichte van sommige 'kleur'-vraagstukken
bitter weinig verschilt, maar tegelijkertijd ten opzichte van andere hemels-
breed uiteenloopt. Wij zullen daarom de niet-blanke bevolkingsgroepen
elk afzonderlijk dienen te bespreken.
De 'Kleurlingen' zijn ontstaan uit vermenging van blanken, eerst met
Hottentotten en Nlaleise slaven, later ook met Bantoes, Indiërs en Chine-
zen. Hun aantal is niet zo ver van het millioen en zij bevinden zich gro-
tendeels in de Kaapprovincie, waar zij beperkt stemrecht hebben. Men
vindt onder hen families, die reeds honderden jaren aan de Kaap zijn
gevestigd, en de grote meerderheid spreekt Afrikaans, zij het in dialec-
tische vorm met veel creoliserings-verschijnselen. Er was een tijd in de
eerste helft van de Ige eeuw, toen de Kapenaars zozeer met verengelsing
bedreigd werden, dat de kleurlinggemeenschap een der sterkste bolwer-
ken van het Afrikaans vormde.
Het is dan ook te begrijpen, dat cr fel verzet bestaat, zowel van de kleur-
lingen zelf als van vele blanken, tegen het beleid van Malan, om ook voor
deze mensen de kleurslagboom volledig neer te laten. Maatregelen als het
huidige huwelijksverbod met blanken leiden niet alleen tot menselijke
tragedies, wanneer ontdekt wordt dat een der partijen niet 'zuiver' is,
maar zien ook over het hoofd, dat de blanken zelf voor het ontstaan van
deze groep verantwoordelijk zijn. Bestaande, gelukkige huwelijken wor-
den erdoor gestigmatiseerd. Een bevolkingsgroep, die geestelijk heel wat
rijper is dan menige gebolsjewiseerde Aziaten-stam, wordt zodoende in de
armen gedreven van het communisme, dat men anderzijds door wet-
gevende maatregelen tevergeefs tracht uit te bannen. Het is echter op-
merkelijk dat Malan nog niet de aangekondigde stappen heeft gedaan om
de politieke rechten der kleurlingen te verminderen. In de Kaapprovincie
hebben zij thans bijna een derde van de stemmen. Al kunnen zij die
slechts op de blanke candidaten uitbrengen - zij kunnen er steeds de
oppositie mee steunen. Om hieraan een einde te maken, wil Malan hun
drie eigen - doch blanke - vertegenwoordigers geven. Volgens de maat-
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staven, die voor Glanken gelden, zouden zij echter omstreeks IS vertegen-
wOOI"digersin de Volksraad moeten hebben.
Malans weinige haast op dit punt is verklaarbaar, als men denkt aan het
verzet van zijn coalitie-deelgenoot, Havenga, en diens Afrikanerpartij
tegen inperking van de 'verskanste regte' der kleurlingen. Een nationalist
behoort beter dan anderen te beseffen, dat de kleurling geen eigen exploi-
teerbaar nationalisme heeft en dat hij, geïsoleerd in een eigen volksgroep,
slechts een vierde stand vormt met volkomen blanke, zij het meest prole-
tarische levensgewoonten. .
Het standpunt van de partij van Smuts is dan ook: zie de kleurling niet
als een politiek, doch als een sociaal probleem, en tracht hem op de
meest efficiente wijze in te schakelen in het nationale arbeidsproces. Men
begrijpe echter goed, dat geen enkel lid van deze partij bereid zou zijn,
gekleurden als parlementslid toe te laten!
Des te merkwaardiger is een opvatting, die wij verschillende malen in
gesprekken met nationalisten hebben vernomen, maar die niemand zwart
op wit wilde stellen. Zij luidt als volgt: Hef de kleurslagboom voor de
kleurlingen op, doch zorg tezelfdertijd, dat zo weinig mogelijk verdere
vermenging met het zwarte ras plaats vindt. Dit'zal geenszins betekenen,
dat kleurlingen nu zonder meer in blanke families zouden introuwen,
doch wel, dat de kleurling, die immers Afrikaans spreekt, het Afrikaner-
element in het land voorgoed tegenover het Engelssprekende in de meer-
derheid zou brengen. Dit zou tevens verhinderen dat er een belangen-
gemeenschap-in-de-verdrukking ontstaat tussen de autochtone kleurlin-
gen en de geïmporteerde Indiërs, die na bijkans een eeuw verblijf in
Zuid-Afrika nog steeds onassimileerbaar blijken te zijn. Het zou de toch
reeds plaats vindende emancipatie der kleurlingen in goede banen ge-
leiden. Het zou tenslotte de 'apartheid' van het zwarte ras bevorderen
[die door vrijwel allen in Zuid-Afrika gewenst wordt!], doordat het de
'brug' zou afbreken, waarover de zwarte in de blanke bevolkingsgroep
penetreert.
Dit laatste aspect van een oplossing voor het kleurling-vraagstuk, die wel
zeer in strijd is met het Geleid der huidige regering, brengt ons terug op
het probleem der zwarte bevolking, het 'naturellen-vraagstuk', zoals men
in Zuid-Afrika zegt. Omtrent de naturellen bestaat in de Unie veel meer
een communis opinio, dan men uit het geharrewar der politieke partijen
kan opmaken. Zoals wij hierboven reeds trachtten aan te tonen, was
het patriarchaal-feodale naturellenbelcid van de Boeren het logisch
product ener eeuwenlange historische ontwikkeling. Het is - als het
enige mogelijke - in het verleden door vrijwel alle immigranten over-
genomen; en het zou waarschijnlijk ook nu nog voortbestaan, ware het
niet door de urbanisering van Zuid-Afrika doorkruist.
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Deze trek van blank en zwart naar de steden vond plaats in een periode,
waarin ook de tweede Wereldoorlog viel, en waarin de partij van Smuts
aan het bewind was. Gekleurde elementen - hoewel niet van vuurwapens
voorzien - speelden in de veldtochten van het zuidafrikaanse leger een
grote rol. Zij groeiden daardoor in zelfbewustzijn, ook tegenover blan-
ken. Zij moesten voor hun diensten worden beloond door verbetering
van hun sociale positie, en de regering van Smuts was daartoe bereid.
De regering van Smuts - dat was echter Smuts zelf, want de genialiteit
van de leider had nooit veel ruimte gelaten voor werkelijk grote figuren
naast hem in een kabinet. Zulk een figuur was ongetwijfeld J. H. Hof-
meyr, Smuts' rechterhand en vermoedelijke opvolger, die er een zeer
eigen naturellenbeleid op na hield, dat hem meermalen met de eigen
partij in botsing bracht. Dit beleid was strikt rechtschapen, op een over-
tuigd christelijk geloof gebaseerd, doch te liberaal-humanistisch voor de
doorsnee-Afrikaner en te academisch naar de smaak van Smuts.
Na de zeer ontijdige dood in 1948van Hofmeyr, die over kleurproblemen
meer dan eens de portefeuillekwestie had gesteld, verdween elk spoor van
liberalisme uit het kleurbeleid van de partij van Smuts. Men bleef echter
realist in zoverre, dat men de "verstedelijkte kaffer' als een blijver wenste
te beschouwen. 'Apart' gehouden in zijn kampongs aan de buitenrand
van het stadsgebied, moet hij tot plaatselijk zelfbestuur worden opgevoed.
De kampongs moeten een eigen sociaal leven krijgen, de zwarte werker
moet er zijn familie kunnen onderbrengen en zijn eigen huisje kunnen
bouwen. Hij moet dus tot geschoold arbeider worden opgeleid, zij het dat
hij zijn scholing slechts in dienst van rasgenoten mag stellen, want anders
komt de gehele trits van blanke vakbonden in opstand. Hij zal zelfs
eigen vakbonden mogen hebben, ook voor het werk in de mijnen, dat op
zijn spierkracht berust, en waarover de blanke 'mijnwerker' als opzichter
staat. Of men hem echter het stakingsrecht zou durven toekennen, valt
zeer te bezien, en zonder dat zal hij het nooit tot een behoorlijk levenspeil
kunnen brengen. De statistieken over 1949 wijzen uit, dat de industriëlen
- die merendeels tot Smuts' partij behoren - hun zwarte werkers ge-
middeld £ 8 per maand betalen, waartegenover een blanke, die tot het
peil der ongeschoolden mocht afzakken, toch altijd nog 3 à 4 maal zoveel
verdient. Van deze £ 8 per maand gaat... 60 % aan voeding, 17 % aan
behuizing en 9 % aan vervoer van en naar zijn werk in de stad. Dit alles
ondanks het feit, dat woningbouw en transport voor naturellen zwaar
door de regering moeten 'worden gesubsidieerd. De huidige bloei van de
industrie berust dus ten dele op economische uitbuiting van de naturel.
Men ziet de toestroming van naturellen naar de steden als een groot
gevaar, dat de regering onder beheer dient te houden. Tezelfdertijd rekent
men echter met de resultaten der moderne zielkunde, die constateert dat
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zijn geestelijke structuur en zijn gevoel voor rhythme de zwarte buiten-
gewoon geschikt maken voor fabriekswerk 'aan de lopende band'.
Hoe staat nu de nationalist tegenover de verstedelijking van de naturel?
Het maakt geen verschil of men met aanhangers van Malan dan wel van
Havenga te doen heeft: allen zien in de 'stadskaffer' de grootste bedrei-
ging voor de Afrikaner eultuur. Zij willen de aanwezigheid van zwarten
in de steden beperken tot het uiterste minimum, dat industrie en huis-
arbeid vereist. Daarom willen zij de zwarten geen zelfbestuur in de
kampongs geven, geen gelegenheid om hun gezinnen mee te brengen,
geen eigen vakbonden, en geen recht, doch slechts een vergunning tot blij-
ven, zolang hun goedgekeurde arbeid dit vereist. De nationalisten willen
wel socialc maatregelen in de kampongs, omdat deze de criminaliteit
vcrminderen. Maar zij worden uitsluitend geleid door de belangen van
de blanken en door de vrees voor de zwarten, als zij zich afvragen of de .
kaffer in de stad thuis behoort.
Veel minder uiteenlopend zijn de meningen van de politieke partijen ten
opzichte van de overgrote meerderheid der zwarten, die nog steeds op het
platteland woont. Alle partijen dringen aan op meer reservaten waar de
inboorlingen, in stamverband verenigd, tot zelfbestuur kunnen worden
opgevoed met de aloude Bantoecultuur als achtergrond. Dit is het Z.g.
'segregatie-beleid', dat zijn huidige gedaante gekregen heeft in de jaren
dertig door toedoen van wijlen generaal Hertzog. Men bedenke echter:
I. De grond in Zuid-Afrika is onderhevig aan een verschrikkelijke erosie,
die het land in een grote wóestijn dreigt te veranderen. Hoe meer reser-
vaten, hoe meer erosie, want de naturel is van nature een roofbouwer,
die zich om de toekomst van de grond niet bekommert.
2. Zuid-Afrika heeft een tekort aan bodemproducten. Hoe meer reser-
vaten, hoe minder opbrengst, want de naturel met zijn nomadisch ver-
leden is een slechte landbouwer.
3. De voornaamste rijkdom van de naturel is vee. Maar dc verering der
voorouders, waaraan het vee is gewijd, en andere practijken, leiden er
toe, dat hij veel - doch slecht vee aanhoudt, waardoor de weiding uitge-
put wordt en de erosie bevorderd.
4. Reservaten kunnen op den duur niet zonder eigen industrie bestaan.
Men zal er dus ook grond met minerale rijkdom voor moeten afzonderen.
Reeds thans ziet menigeen de reservaten graag - mits op de grond van
een ander.
5. De naturel in het reservaat is evenmin als werkkracht in het blanke
boerderijbedrijf beschikbaar als de naturel in de stad. Terwijl de partij
van Smuts vóór alles bedacht is op het beschikbaar komen van goedkope
zwarte werkkracht voor de mijnen en de industrie, zijn de nationalisten
vóór alles bedacht op het beschikbaar houden van goedkope zwarte
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werkkracht voor de boer. Noch het een, noch het ander komt de segre-
gatie in reservaten ten goede.
Tegenover de problematiek der geschetste verhoudingen, waarbij een
twaalfmillioen mensen betrokken zijn, doen de 'apartheids'-maatregelen
van het huidige bewind ietwat belachelijk aan door hun onbeduidend-
heid. De lezer versta ons goed: apartheid is er steeds geweest, ook onder
Smuts, en apartheid zal er blijven, zolang de gapende kloof tussen de
culturen der beide rassen niet is gedicht. De bedoelde maatregelen nu
zijn zuiver negatief. Zij zetten de puntjes op de i's van bestaande maat-
regelen en laten zo de scherpte daarvan nog eens dubbel voelen; ze zijn
kostbaar - het vervangen van zwarte glazenspoelers door driemaal zo
hoog betaalde blanke in regeringslaboratoria - en ze zijn absurd daar
dezelfde op het postkantoor apart-opgestelde zwarte in de huishouding
op veel intiemer wijze met de blanke in aanraking komt: als kok of als
kindermeid.
Het bedenkelijkst is echter dat deze Z.g. principiële apartheid het voor-
naamste struikelblok is geworden voor een supra-partijpolitieke behande-
ling van het naturellenvraagstuk, daar de oppositie weigert mee te con-
fereren, indien apartheid als uitgangspunt genomen wordt. Dubbel
schrijnend is dit, wanneer men bedenkt dat onder de lawine van nega-
tieve maatregelen het positief-opbouwende werk aan wat toch in de eerste
plaats een sociaal-economisch probleem is, nog steeds bedolven ligt. En
komt men straks toch tot een rondetafel-conferentie, dan is inmiddels een
groot deel der gekleurde bevolking non-coöperatief ingesteld.
Dat het tot zulk een conferentie zal komen, lijkt voor de objectieve toe-
schouwer wel onaf",,-endbaar. Groeiend nationaal besef van het Bantoe-
ras enerzijds, opdringend communisme in het gehele zwarte werelddeel
anderzijds maken besprekingen urgent, die tot een krachtig beleid van
positieve, opbouwende maatregelen zullen moeten leiden, door een zo
groot mogelijk deel der bevolking loyaal gesteund. In hoeverre machten
buiten de Unie van Zuid-Afrika bij zulke besprekingen betrokken zijn,
wordt aan het slot van dit artikel besproken.
Loopt het beleid der politieke partijen zeer sterk uiteen wat betreft de
halfbloed-bevolking en konden wij reeds op meer overeenkomsten wijzen
wat betreft het naturellen-beleid, zo bestaat er een mate van eenstemmig-
heid ten opzichte van het Indiër-vraagstuk, die slechts verdoezeld wordt
door het feit, dat de politieke partijen elkaar niet openlijk gelijk willen
geven.
De Indiër, sinds 1860 als arbeider voor de Natalse suikerplantages uit
het toenmalige Brits-Indië naar Zuid-Afrika gehaald, is in nog geen eeuw
in getalssterkte en economische macht dusdanig gegroeid, dat zijn aan-
wezigheid in de Unie een probleem van de eerste rang is geworden. I\let
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een geboortecijfer dat zich tot dat der blanken vcrhoudt als 29: 18 is deze
Indische gemeenschap thans tot ruim 300.000 gegroeid. In Durban be-
zitten de Indiërs, die er vrijwel even talrijk zijn als de blanken, niet
minder dan 37 % van alle grond. In het zakenleven spelen zij thans een
belangrijke rol, maar zij halen hun profijten voor het overgrote deel uit
de detailverkoop aan naturellen. Met hun grote mate van intelligentie en
geslepen zakenmethoden beheersen zij in Natal, en in mindere mate in
Transvaal, het economisch leven van de zwarte.
Daar hun levenswijze Oosters blijft en hun geloof Hindoes of Mohamme-
daans, terwijl zij zich bij elke voorkomende moeilijkheid op India of
Pakistan beroepen, gelden zij in Zuid-Afrika niet ten onrechte als on-
assimileerbare vreemdelingen. Bovendien staan zij de oplossing van het
rassenvraagstuk in de weg, zowel door hun economische invloed op de
zwarten als door hun neiging om de voorvechters te worden van de rech-
ten der autochtone gekleurden.
Om deze redenen hebben alle opeenvolgende regeringen van de Unie
getracht de repatriëring van Indiërs met belangrijke financiële concessies
te bevorderen, terwijl de immigratie sinds jaren is stopgezet. India blijkt
echter geenszins een Israël voor deze mensen te zijn, want in 40 jaar heb-
ben slechts 30.000 van hen het voorbeeld van Gandhi gevolgd, en velen
daarva-n zouden niets liever doen dan naar de vleespotten van de Unie
terug keren.
Malans beleid ten opzichte van de Indiër is in het kort: De Indiër is
onassimileerbaar en moet dus als vreemdeling zonder politieke rechten
behandeld worden. Met grote financiële offers en door internationale
samenwerking moet men de repatriëring bevorderen. De Indiërs moeten
geleidelijk als handelaars uit de naturellen-reservaten en kampongs ver-
dwijnen. 'Apartheid' van de Indiërs, zowel ten opzichte van blanken als
van halfbloeden en naturellen, dient strikt te worden doorgevoerd.
Smuts, die in zijn laatste bewindsjaren reeds beperkende bepalingen tegen
de Indiërs had doorgezet in zijn 'wet op het grondbezit van Aziaten',
zou Malans beleid grotendeels kunnen onderschrijven, als het politieke
kansspel dit niet verhinderde.

Wij hebben in het voorafgaande trachten te beschrijven hoe de kaarten
thans op tafel liggen. Zal de regering hoog spel spelen en alles op één
kaart - apartheid - zetten? Of zal zij veiligheid voor alles stellen en een
beleid zoeken dat bestaanszekerheid aan alle groepen biedt? Het zou
dwaasheid zijn, zich in de huidige wereldconstellatie aan voorspellingen
te wagen. Ma"àrwel willen wij tot slot een aantal samenhangen aanwijzen
die de oplossing van het zuidafrikaanse rassenvraagstuk zeer zeker zullen
beïnvloeden. .
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I. In en om de Unie van Zuid-Afrika liggen drie Britse Protectoraten:
Basoetoland, Swaziland en Betsjoeanaland, wier uiteindelijke overdracht
aan de Unie in haar grondwet is geregeld, zoals die door het Britse Parle-
ment is goedgekeurd. Verder het vroegere mandaatgebied van Zuid-
West Afrika, dat thans in de Unie wordt geïncorporeerd. In deze ge-
bieden wonen bijna I1/2 millioen inboorlingen, die ethnisch behoren bij
de bevolking van de Unie, waaraan zij jaarlijks tienduizenden arbeiders
leveren. Wil de Unie echter volledige zeggenschap over deze gebieden
verkrijgen, dan zal zij zich over het naturellenbeleid met het Britse Rijk
en met de organisatie der Verenigde Volken moeten verstaan.
2. Daar ethnisch gesproken ook de Limpopo en de Zambesi geen schei-
dingslijnen trekken, staan de 21/2 millioen blanken aan de Zuidpunt van
Afrika niet slechts tegenover IO miIIioen zwarten in en om hun eigen
land, doch tegenover het geheel van I30 miIIioen Bantoe- en Soedan-
negers, die tezamen een werelddeel bevolken, waarin naast hen nog
nauwelijks één millioen blanken een plaats heeft gevonden. In hoeverre
thans reeds van neger- of zelfs van Bantoesolidariteit kan worden gespro-
ken ismoeilijk te beoordelen. De repercussies van de Seretse Khama affaire
bij de zuidafrikaanse naturellen geven echter te denken, evenals het feit,
dat woorden die de zuidafrikaanse Bantoe uit het Engels of Afrikaans
overneemt, enkele jaren later in de talen van Kongo, Tanganyika of
Mozambique worden terug gevonden.
Legt de 'hoIlandssprekende' Zuid-Afrikaner reeds een zeker imperialis-
tisch program in de zelfgekozen benaming 'Afrikaner', dan blijft de
hedendaagse Bantoe hierbij zeker niet achter, wanneer hij zich' African'
noemt. OVèr het algemeen wijst het opkomende nationalisme van de
African bloedvermenging met de blanke af, tezelfdertijd dat het assimi-
latie van de blanke beschaving voorstaat.
3. Nu Europa meer en meer uit Azië verdreven wordt, gaat het zijn be-
langstelling in toenemende mate richten op Afrika, het enige overge-
bleven 'koloniale' werelddeel. Vrijwel geheel Afrika behoort aan de
\Vest-Europese Unie, doch dit betekent geenszins dat er nu ook een een-
heid van inboorlingenbeleid zou bestaan. Er is een zekere affiniteit tussen
Zuid-Afrika en de West-Europese Unie bemerkbaar, maar het grote
struikelblok vormt het rassenvraagstuk. Op den duur zal men dit niet
buiten elkaar om kunnen regelen, want het is toch al te absurd, dat men
in Kongolese havens de ingewikkeldste hijskranen door zwarten bediend
ziet van eenzelfde ras, dat een paar dagreizen verder Zuid tot ongeschool-
de arbeid gedoemd blijft. Maar als Engeland Kenya tot militaire basis
voor de beheersing van de Indische Oceaan wil maken, durft het de in-
boorlingen aldaar niet in de wapenhandel te oefenen uit vrees voor
protesten uit Zuid-Afrika. De merkwaardigste tegenstelling is wel, dat de
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inboorlingen nergens zo weinig politieke en sociale rechten hebben als in
Zuid-Afrika, terwijl zij er nergens economisch zo goed aan toe zijn. Een
voortdurende stroom van werkzoekenden over de Unie-grenzen, legaal
zowel als illegaal, is van dit laatste het welsprekend bewijs.
4. Ook de Verenigde Staten gaan zich meer en meer voor Afrika interes-
seren en het uranium van Kongo is waarlijk niet de enige trekpleister.
Het zal nog moeten blijken, in hoeverre ook hier hun handelsbelangen en
hun traditionele bescherming der verdrukte rassen vereenzelvigd zullen
worden. Daarom is het jammer, dat van de grote conferentie van Ameri-
kaanse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers in Afrika, die dit
jaar in Lourenzo Marques gehouden is, zo weinig is uitgelekt. En Zuid-
West Afrika is nog altijd het handvat, waarmee Amerika het rassenvraag-
stuk in de Unie kan aanpakken.
5. Het meest ingewikkeld tenslotte is de verhouding tot India en Pakistan.
Enerzijds laten deze staten geen gelegenheid voorbijgaan om het rassen-
vraagstuk in Zuid-Afi'ika voor het front der Verenigde Volkeren te
slepen. Anderzijds is, na de Britse Gemenebest Conferentie in Londen in
1949, plotseling een belangengemeenschap ontstaan. Want India heeft het
bestaan om Republiek te worden en lid van het Britse Gemenebest te
blijven, waarvan de Britse Kroon het symbool was. Is het wonder dat
zuidafrikaanse Republikeinen hiervan watertanden en dat de couranten
berichtten 'dat Dl'. Malan van Londen terugkeerde met veranderde
inzichten' ?
Het Indiërs-probleem in Zuid-Afrika heeft echter ook een wijder aspect:
zij vormen de phalanx van andere honderdduizenden, die uit het over-
bevolkte moederland sinds tientallen jaren de Oostkust van Afrika tot de
sfeer van hun voorshands alleen nog economische activiteiten maken. Het
zou ons te ver voeren, hier hun machtige positie in landen als Kenya te
bespreken, of te wijzen op het recht van medespreken over het lot van
Abesssynië en de voormalige Italiaanse koloniën, dat India zich voorbe-
houdt. Wij staan aan de vooravond van een geweldige Aziatische pene-
tratie in Oost-Afrika, die de verhoudingen daar tussen blank en zwart
niet eenvoudiger zal maken. Reeds tevoren is Azië in Afrika gepene-
treerd om met één omvattende beweging aan christelijk Europa een einde
te maken. Toen was het Mohammeds leer, die de scharen meesleepte.
Wat zal het ditmaal zijn, die van Gandhi - of die vanjoseph Stalin?
Wij hebben getracht aan te tonen, dat ook in het rassenvraagstuk van
Zuid-Afrika de onverbrekelijke eenheid der huidige wereldgeschiedenis
zich meer en meer demonstreert. Mogen beiden Boer en Bantoe daar in-
zicht uit putten - en zelfbeheersing.
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JER USALEM VAN HET WESTENl

VOOR DE MUUR

Door een wonder was hij gered, hij uit zovelen. Voorlopig althans wilde
hij het een wonder noemen, want hij was niet voorbestemd om zoveel an-
deren te overleven, zoo meende hij.
En nu, na lange, dorre, kruipende dagen en jaren was hij teruggekomen
in Amsterdam, zijn geboortestad.
Beklemming sloeg hem om het hart, toen hij in het Centraal Station uit-
stapte. En bewondering en dankbaarheid, dat zijn ogen nog eens de
blauwe lichtbaai boven de ronde schare van huizen en gebouwen zien
mochten en de zon die door de \\'olkenrit heen brak en er de spuit van zijn
licht over zette.
Amsterdam was te mooi; zo mooi als het eerste gezicht erop kon het niet
blijven.
Hij liep nu de Gelderse kade af, want alles stond er nog zoals hij het ver-
laten had. Maar hij wist, dat de zijnen er niet meer waren. Daarom klonken
zijn stappen zo vreemd. Een stad leeft of een stad is een dode stad, een
necropolis. Amsterdam leefde en was tegelijkertijd een dode stad.
Schepen lagen in de Prins Hendrikkade. Er reden zware karren over
het plaveisel. Voorbijgangers scheerden langs hem. 'Zij leven', zei hij
tot zichzelf, 'maar ik ben hier dood en wandel door mijn necropolis.'
Hij sloeg de Gelderse kade af. De oude weg van de niet meer bestaande
tram, lijn 8. Dat lijn 8 niet meer bestond hoorde hij later. Omdat de men-
sen niet meer bestonden, die door lijn 8 bediend werden. Wat een pathe-
tische tramlijn was dit tenslotte geworden, lijn 8. Van een onbegrijpelijk
pathos voor latere geslachten, want het diepste dat in de mens leeft, is cr
niet voor altijd, maar voor een paar geslachten.
De Gelderse kade was nog even mooi. En de man nog even verdeeld als
altijd. Want hij dacht aan de snollen achter de ruitjes, en hij dacht aan zijn
verloren volk en de beklemming der wellust en de beklemming van gren-
zenloos verlangende liefde naar verdwenen mensen lag over hem.
Amsterdam was de Gelderse kade. Het water was nog dik als donkergroe-
ne verf. Het lag als een omsluitend lichaam van ongekende weckte om
de brede rompen van de schuiten. Die rezen op, rond en vlezig uit het
dikke water, ze waren warm van kleur, groen of bruin. Maar iets was weg,
zijn mensen waren weg. Wat weggaat is dynamisch, maar statisch is, wat
1 'Voor de Muur' en 'Het Hol' zijn de omlijsting van een aantal schet~enwaarll1edeze
samen het boek 'Jerusalem van het '-Vesten' vormen.
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zich beweegt in de bewegende tijd en daardoor blijft en tussen de armen
van de tijd gespannen is als de paarden tussen de bomen van een kar. De
karren op de kaai bewogen, de voetgangers bewogen, ze gingen allen
naar iets toe, ze leefden mee in de beweging van de tijd. Maar de Joden
van Amsterdam, die opgehouden hadden, hadden de tijd verbroken en
waren dynamisch geweest.
Er zaten nog twee hoeren achter hun kalme ruitjes. Ze lachten tegen de
man. Als hij niet bang voor geslachtsziekte geweest was en niet rouw
wilde bedrijven, was hij misschien naar binnen gegaan om te vervloeien
in die onbekende vrouwen, in de tijd, die stil stond, ook voor die twee
gemoedelijke hoeren van Jan Steen. In het midden van haar kamer stond
een bloem in een koperen pot en ook hun gemene woorden waren rustig.
En rustig was de handel, die uitkwam in de opschriften van de pakhuizen:
,A & B en Co. in spiritualiën'. Rustig als maag en nieren in een buik. Alles
rustig in het lichaam van de stad.
De man liep verder en gooide zichzelf in de geul van de dodentrechter :
St. Anthonius-Breestraat. Daar was hij op zijn kerkhof. Maar op een kerk-
hofbdeefde hij niets. Zelfs meestal niet op het graf van zijn eigen ouders.
Grafstenen vergeten hun doden. De wind suist door de bomen en het gras
en de stenen zeggen: 'Zij zijn alles en overal, je kan net zo goed naar de
wei daar kijken, achter de kerkhofmuur, daar zijn ze ook'. En de stenen,
de hemel, het gras geven de mens grote rust.
:Maar daar stonden levende grafstenen, mensenhuizen met bekken ver-
wrongen van wanhoop, met holle ogen. En er was niets meer in en achter.
De kamers waren leeg. De man ging tegenover de huizen staan. Geen ver-
laten hond, die om zijn meester huilt, geen miauwende kat, die achter de
gesloten deur treurt, was zo ontdaan en zo alleen als deze huizen. Ze
wach tten op de niet meer komenden, tot ze willig nieuwe bewoners zou-
den opnemen. De dingen weten niets en tevergeefs spellen we hun voor
wat ze ons moeten zeggen.
Maar wat was er aan de andere kant van deze muur?
Vele huizen waren geheel verdwenen. Vóór zijn reis naar Nederland had
men de terugkerende al verteld, dat de bevolking van Amsterdam, die
kou geleden had, al wat hout was in de verlaten Jodenhuizen had stukge-
hakt en opgestookt. Toen waren de huizen ingestort. H~t puin was wegge-
haald. En nu had men voor de leegte bebloede muren gezet. Muren zet
de geschiedenis voor Jodenvervolgingen. Muren plaatst de geschiedenis
voor de roem en de grootheid van dit volk. De mensen hoeven niet te
weten, wat er achter staat.
Lang bleef de teruggekeerde man naar zulk een muur kijken. Op zijn
bovenrand had men glasscherven bevestigd, opdat niemand er over zou
klimmen. Wat lag er in Godsnaam dan achter? Wat voor kostbaars, dat
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het roven nog waard was? De scherven waren krokodillen tanden, onregel-
matig gepunt, gehoekt. 'Hier is de hel, die we eens voor medemensen ge-
maakt hebben.' Maar niemand mag er meer naar kijken. De hel heeft zijn
werk volbracht. Gaat door, Ariërs!
Wat in Godsnaam is er toch achter die muren van de gesloopte huizen
der Joden, dacht de man. Zou er nog de ziel leven van de familie Roet,
die in het benedenhuis een winkel in galanterie-artikelen had en van de
familie Cohen de Lara, die op de derde verdieping woonde? De Cohen de
Lara's hadden een oude moeder, die nog leefde in 1939. Het jongste jon-
getje met de snotneus placht staag als een portier voor de deur van 't huis
te staan om zijn nieuwsgierigheid te voldoen.
Zou de leegte van hun grote onschuld er achter zijn? Zou er een vraag-
teken.achter zijn?
Toen wendde de man het hoofd af en liep maar door.

AAN DE GENE ZIJDE VAN DE MUUR

De man, zijn naam is niet van veel belang, maar hij heette Ruben, wendde
zich dus afen liep maar door. Hij kwam op het Jonas Daniël Meyerplein
aan. Wie zou er aan die naam van de Joodse jurist nog hechten? Het
volkje, dat een vlaggetje nódig had bestond niet meer. Hij zag de
synagoge der Portugezen nog wel staan, de hoge kubus der heiligheid,
met een laag walletje, als een hoekig te ruim boordje, er om heen en hij
zag de aan de zeventiende eeuw teruggegeven 'Nieuwe Sjoel'. Het 'Meyer-
plein' stond beduusd. Het leefde nog wel bij z'n vader Amsterdam, maar
z'n moeder was weg.
Hij liep de Weesperstraat door, de bruggen over, vanwaar men zich zo
goed verdrinken kon, om bij de anderen te komen, en hij ging naar die
grauwe buurten van Swammerdamstraat en Ruysehstraat, waar de Joden
de muren en het plaveisel met hun warmte doortrokken hadden.
Voor één huis bleef hij stil staan. Daar had een jonge vrouw gewoond,
wier leven hij niet begrepen had. Schoorvoetend liep hij de trap op en
schelde aan aan de tweede verdieping. Na een lange poos deed een juf-
frouw open, slank, blond, blozend.
'Zoudt u mij ook wat kunnen vertellen over Anna van Lier. Ze heeft hier
gewoond en u hebt haar nog gekend, dat weet ik. U bent juffrouw Viseh.'
De jonge vrouw schrok en deed de deur dicht. Toen liep ze schielijk naar
binnen om te vragen welke inlichtingen ze mocht geven. Weer ging de
deur op een kier.
'Ze is weggegaan in 1943. We hebben nooit meer iets van haar gehoord
en - ze aarzelde - we hebben niets van haar in bewaring genomen!'
Dicht ging de deur, waar Ruben verslagen naar bleefstaren. Toen liep hij
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de trap af en hield stil voor de opnieuw bewoonde woning op de eerste ver-
dieping.
Anna en haar ouders waren weg. En niemand had iets van hen bewaard.
Van individuën wordt niets bewaard en toch leven hun bezittingen ano-
niem en de mensheid van ieder heden is er mee opgebouwd. Individuën
blijven ongewroken of ze niet bestaan hadden. Maar op de kracht van
hun ondergang wreekt zich de kracht, die zonder hen te kennen, hen in 't
leven wilde houden. Het waren brave lieden geweest, Mijnheer en Me-
vrouw van Lier, die niemand meer kwaad deden.
Anna van Lier stond voor Ruben heilig in onschuld. En ze had nooit
onschuld nagestreefd. Toen liep Rubcn deze grauwe buurt maar weer uit
en ging naar de binnenstad. In een hotel op het Rembrandtsplein nam hij
zijn intrek. Er joelde nog wat na-lol op het plein. Het stadsstrand, dat
ebde, had daar nog wat schijnvloed. Jongens en meiden boden sigaretten
te koop aan alsof ze hoerden. Rubcn voelde zich beledigd in zijn doden-
stad! Waarom klonk er nog braakmuziek uit een café? Waarom scholen
jongens en meiden nog samen en trokken aan elkaar? Waarom klonken de
stappen niet holler? ''''aarom zette de ruimte geen kaddisch in, in deze
dodenstad: 'Jithkadál, Ve - jithkadásch schemé rabá.' 1

Amsterdam was een dodenstad in een levende stad geworden. Hij hoorde
niet bij de levende stad, maar de dodenstad, die men haar dodenrust
liet, kon hij niet vinden. Hij dacht aan wat er aan de achterzijde van de
muur lag.
Ruben ging tenslotte maar naar zijn hotelkamer en ontkleedde zich. In
plaats van in slaap gcraakte hij in een wereld van een andere werkelijk-
heid. Met knagende eentonigheid gingen zijn gedachten terug naar die
muren met hun met glasscherven getande kaken voor de verwoeste huizen
in de Jodenbuurt. Hij woelde in zijn bed om en om. Hij had moeite te
blijven liggen, zo gespannen was zijn ziel en waren zijn benen. Toen meen-
de hij, dat hij al opgestaan was, terwijl hij nog in bed lag. Hij wilde zijn
doden zoeken achter de muren voor de verdwenen huizen, ach ter de muur
van rouwen schande met het droevige, donkere bakstenen lijf en de kro-
kodillenkaken. Hij wilde opstaan. Wat had hij hier in een hotelkamer en
in bed te doen, terwijl hij, nu het daagse leven van het levende Amster-
dam ter ruste was, bij het leven van de dodenstad kon komen, bij zijn
leven. Zijn toestand baarde wat wil en die wil de nodige handelingen.
Ruben stond op en kleedde zich weer aan. Hij dacht niet aan de kleine
handelingen, die hij verrichtte, maar naderde al de muur en ging de ver-
lorenen tegemoet.
Zo liep hij het hotel uit en de holle klank van zijn stappen op het plaveisel
deed hem goed, want ze hielp hem weg van de pijnlijke werkelijkheid van
1 'Verheerlijkt en geheiligd zij zijn naam!'
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het besef, en verhaastte zijn gang door de wereld, waarin hij al was aan-
gekomen.
Hij liep door de lege Amstelstraat en over de Blauwbrug, waar nog enkele
lichthart jes in het water waren gevallen en er bleven naschitteren. Toen
over het holle Waterlooplein, waar café het Stuivertje geweest was en
Jopie Koppie gewoond had. Hoe zouden ze het stuk afgesneden leven,
dat ze nog leven wilden voor zich gezien hebben, toen ze stierven?
Toen bereikte hij de Jodenbreestraat en aarzelde even tussen de vernie-
tigde Muiderstraat en de richting van de vernietigde Joden- en St. An-
thonius-Breestraat. Hij koos de laatste kant, liep de Jodenbreestraat af
en bleef staan voor dezelfde muur in de St. Antoniebreestraat, die hem
de middag van zijn aankomst zo geboeid had. De getande muur sneed
door een blauwig-zwarte avondhemel, die Ruben, doordat hij er lang
naar keek met zijn blik scheen op te rollen, zoals handen een rol goederen.
Hij zag er nu sterren in en voortdrijvende wolken. Ook hoorde hij de
verre zee, waar Amsterdam toch nog aan toebehoorde. Een boot in de
haven boorde haar brede doffe kreet in de nachtstilte. En de muur werd
het kleine, het eigene, een vriend, al had zij zo'n getande krokodillenbek.
Ruben keek er naar op als een hondje naar een mens, vragend, aarzelend.
Toen kwam hem zijn krachtbesef uit de andere wereld terug, de muur
was te veroveren, zoals een aap een boom verovert. Een muur zou hem
nict van de wereld der zijnen kunnen scheiden. Hij sprong er tegen op en
viel terug. Maar nu werd hij bedachtzaam. Hij bevoelde de muur en
vond een wankele steen, die hij er uit lichtte. Hij dacht zelfs nog aan
politie-agenten. Toen zette hij één voet in de holte van de gelichte bak-
steen en wierp zich meteen op, zodat zijn handen de rand van de muur
omklemden, één op de scherven en één op een stuk muur. Hij beschikte
over meer kracht en lenigheid dan gewoonlijk. Hij drukte zijn knieën
tegen de donkere wal. Zijn armen zette hij in de ellebogen en eindelijk
trok hij zich op de muurrand. Hier trachtte hij zich op te richten, of-
schoon het nutteloos was en hij hierdoor de kans om betrapt te worden
vergrootte. Maar hij had de behoefte om zich in volle lengte op die muur
op te richten en het gelukte hem. Daar voelde hij zich als een vrije
koorddanser. Hij ademde diep en spreidde de beide armen uit. Hij had
zich verheven boven he t lot, dat anderen de zijnen hadden aangedaan en
waarom zij een muur met scherven gebouwd hadden.
Toen liet hij zich weer zakken en sneed knieschijven.en schenen en han-
den aan de scherven. Hij trachtte zich langzaam te laten afglijden met
zijn handen om de muurrand, maar veel besef was er niet meer in hem
overgebleven en hij viel, waarschijnlijk op vuil, scherven en gebroken
vaatwerk.
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HET HOL

Ruben lag op scherven en gebroken huisraad. Hij had pijn in zijn lende-
nen en tussen de ribben, omdat hij te lang achter de muur geleefd had.
Op drie meter afstand van hem stond een bestofte pispot als om te getui-
gen van intiem mensenleven. Hij keek uit of hij ook ergens een gebroken
menoráh 1 kon ontdekken, want die had er ook bij gehoord als symbool
van 't verdwenen geestelijke leven. Maar een menoráh is van koper en die
laat men niet slingeren op terreinen van afbraak. Zo literair is de werke-
lijkheid niet. Ruben stond op en vond zeer gemakkelijk plaatsen in de
muur, waar een deel van de baksteen afgebrokkeld was en hij zijn voeten
kon zetten. Zo klom hij dus op de muur om naar Amsterdam terug te
keren. Hij stond al op de rand. Hij was nu erg terug in de werkelijkheid
en maakte zich smal, kromde behoedzaam het lichaam, zodat zijn tenen
en vingers tussen de glasscherven houvast hadden. Hij schreed als een ge-
bogen chimpansé naar een plaats, waar een pijp langs de voorkant van de
muur liep en maakte zich gereed om naar beneden te klimmen.
Toen hij daar na twee halten op de ringen, waaraan de pijp vastgemoerd
lag, aanlandde, legde een politie-agent een hand op zijn schouder. Een
andere agent stelde zich voor hem op.
'Niet tegenstribbelen en mee naar het bureau,' zeiden de politiemannen.
'Wat nu?' vroeg Ruben. 'Wat willen jullie van mij?'
'Wat deed u achter die muur. U weet, dat dat verboden is op die muur te
klimmen.'
'Verboden?' vroeg Ruben beduusd.
'Ja, verboden. Je moet mee.'
'Maar ik heb geen kwaad gedaanl'
Plotseling begon hij te lachen.
'Durf je ons nog uitlachen. Dat kanje aangerekend worden als belediging
van dienaren van de openbare macht in de uitvoering van hun beroep.'
'Maar heren,' zei Ruben, 'ikkomjuist uit een wereld, waar ik de honderd
dertigduizend vermoorde Joden van Nederland en Amsterdam heb
terug gezien! Was dat wel in orde? Waarom hebben jullie je daar niet
tegen verzet? Dáár was de gelegenheid om proces-verbaal op te maken.'
'Toen was er overmacht, jonge man. Wij konden er niets aan doen. Als
we dat gedaan hadden, zouden wc ons leven op het spel gezet hebben.'
'En jullie wilt mij bekeuren, omdat ik over een muur ben geklommen?'
'Het zijn weer normale tijden geworden.'
'Dat merk ik. Maar als jullie in abnormale tijden geen moord op honderd
dertig duizend onschuldige mensen kunt verhinderen, doe dan niet zo ge-
wichtig in normale tijden. Normale tijden zijn maar schijn-tijden. Jullie
1 Joodse kandelaar van 't chanoeka-feest
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proces-verbaal zou maar een schijn-proces-verbaal zijn. Recht is maar
spel en wetten zijn spelregels. Laat me nu gauw gaan, ik moet de trein
naar Parijs nog halen. Jullie kunt me fouilleren als je wilt. Ik heb niets
meegenomen van achter de muur. Er was niet meer mee te nemen. Maar
ik wil jullie wel verklaren, waarom ik over die muur ben geklommen.
Op de plaats waar nu die muur staat heb ik vroeger een familie Vierlier
gekend. De man verkocht mij sigaren. De familie bestond uit die man,
zijn vrouw, een grootvader en vijf kinderen. Ik wilde het graf van die
mensen bezoeken. Die man was eenvoudig en heeft er zich eens over ver-
baasd, dat er een handelsreiziger om de hand van een dochter van hem
kwam vragen. Wat een nederigheid. Ik hield van die man. Ze hebben
geen graf, de Vierliers. Toen ben ik maar over de muur geklommen
om daar aan hen te denken en misschien voor hen te bidden. Wij
hebben geen triomfboog om er het graf van de onbekende Jood uit de
zes-millioen vermoorde Joden te plaatsen en als we misschien in Palestina
nog eens zo'n poort bouwen, dan zouden we ons toch nog 'geen heel
lijk, geen heel geraamte van zo'n onbekende Jood kunnen verschaffen,
want de beenderen zijn gebroken en liggen door elkaar, voor zover ze niet
voor lijm verstookt of voor kunstmest verast zijn. Er bleef me dus niets
anders over dan achter de muur te gaan kijken. Een graf is al niet veel.
Wij, Joden, zijn er echter aan gewend nog een trapje lager te gaan om on-
ze herinnering te ontsteken. De Moslims in Palestina hebben de Omar-
Moskee, de Christenen de Geboorte-Kerk en wij een paar stenen van de
tempel va"nHerodes. Het komt er misschien niet op aan, hoe ver symbolen
verwijderd zijn van de werkelijkheid, waarvan ze 't zinnebeeld werden.
Hoe ze op onze ziel inwerken, dáár komt het op aan. Zo heb ik het lege
stuk grond willen zien, waar eens een huis stond, waar, op de tweede ver-
dieping de familie Vierlier woonde, een grootvader, een man, een vrouw
en vijf kinderen.
De agenten lieten Ruben los en sloegen de hand aan hun petten. 'We
hebben begrepen. Gaat u maar door, meneer!'

Zijn eerste ingeving was om langs de Gelderse kade naar het Centraal
Station te wandelen en daar onmiddellijk de trein naar Parijs te nemen,
om zich te verwijderen van de leegte in Amsterdam en van de door de
Amsterdammers niet bemerkte necropolis in hun bevolkte stad. Maar hij
sloegjuist een andere richting in en liep door de Weesperstraat. Het scheen
hem toe, dat deze straat weer bevolkter was dan toen hij haar vóór dat hij
achter de muur vertoefd had, terugzag. Maar een geheel andere bevol-
king had zich in de Weesperstraat genesteld. Ruben huiverde. De Wees-
perstraat met zijn nieuwe mensen en het nieuwe leven deed hem nog
meer pijn dan toen. hij haar leeg gezien had, met witte verf op de ruiten
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van de holle winkels. De winkelramen waren helder gewassen en Ruben
keek in gevulde uitstalkasten. Polak en Cohen stonden niet meer achter
de toonbank om de talrijke klanten, die weer aanwezig waren te bedie-
nen, hoewel hun namen nog boven de vitrines praalden. Vreemde men-
sen stonden nu achter de toonbank, blonde, frisse, arische mensen. Ook
op straat liepen blonde jongetjes, die vroeger in Jordaan en Kattenburg
gestoeid hadden, elkaar achterna en schreeuwden elkaar woorden toe in
het hoog-Haarlemmerdijks in plaats van in het Uilenburgs. Voor wie, die
in een ander land woont, en voor wie zelfs, die buiten Amsterdam woont,
hebben die woorden betekenis: Hoog-Haarlemmerdijks en Uilenburgs.
0, tijdelijkheid der tijdelijkheden, ben je me niet te dierbaar, zuchtte
Ruben. Maar je was mijn deel van de eeuwigheid en de meest vergane
tijdelijkheid blijft daar toch een deel van.
Voor ecn-broodjes-met vlees-winkel stond nog de naam: Bak. Ruben zag
met een gevoel van afschuw, dat er bloedworsten in de étalage-kast van
mijnheer Bak lagen. En toch was voor Ruben het 'kaschroeth'l geen zaak
van heiligheid. Hij deed twee stappen de winkel van Bak in. Maar mijn-
heer Bak met zijn dik buikje en de twee zwarte wanden van zijn kale glan-
zende genietershoofd, een ivoren rol in ebbenhouten standaard, bestond
niet meer. Een gulle, dikke, blonde Amsterdammer sneed er ham naast
pekelvlees en er was geen scheiding meer tussen de vleessoorten. Ruben
liep treurig verder in de richting van het Weesperplein.
Plotseling dreunde een refreintje in zijn even open gelaten geest, die een
station zonder treinen leek:

'Ach, Juden, gibt uns Borchum frei
Ihr habt ja doch Ihr Norderney.'

0, huichelaars! Alsofze niet wisten, dat de Joden nooit definitief iets be-
zitten noch een plaats bezetten kunnen, geen BorkumengeenNorderney.
Alsofze niet wisten, dat zij die steeds weer uit een beminde grond gerukt
worden, niet de Duitsers zijn, die hun zomer op Borkum willen doorbren-
gen, noch de Britten, die de tuinbuurt Goldes Green willen bewonen in
he~ grote Londen en er reeds Joden vonden! 'Op Scheveningen zijn veel
Joden, men ziet niet anders,' gaf een Nederlandse taalkundige in zijn
Franse dictionnaire als voorbeeld voor het 'On ne voit que ça.'
0, huichelaars, alsof ze niet wisten, dat zij het laatste woord hebben en
dat het Bos van Israël zal uitgerukt worden, gisteren van Borkum en van
Norderney, morgen van Goldes Green en van Scheveningen. Als gij,
Ariërs, van een plaats weggaat ofu afwendt, omdat er te veel Joden wa-
ren, 'on ne voyait que cela', dan wist ge, dat ge terug kon keren. Maar
wij kunnen niet terugkeren. Wij namen geen oude buurten in beslag, ook
1 De spijswetten
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in Amsterdam niet, maar nestelden ons in nieuwe buurten, in de ""Vees-
perstraat en de Jodenbreestraat, nadat we in Spanje en Portugal en in de
Oostenrijkse monarchie, in Duitsland en in Polen geplaagd, verjaagd en
in aantal verminderd waren.
Nadat we ons in die nieuwe buurten genesteld hadden en er Jodenbuur-
ten van maakten, werden we er uit opgelicht en vermoord. Nieuwe men-
sen, waarmee we de nog overgebleven, leeg staande huizen en winkels van
de \Veesperstraat, de Muiderstraat, de Jodenbreestraat zouden kunnen
bevolken hebben we niet. 'Beruhigen Sie sich, wir werden schon kommen',
schreeuwde Hitler vele malen tot de Britten.
'Beruhigen Sie sich. Borkum komt wel vrij, en Goldes Green en Scheve-
ningen en zelfs de Jodenbreestraat. Maar wij komen niet terug.'

'Nee, dit is niet meer het land van mijn jeugd,' mompelde Ruben en luis-
terde naar het on-Joodse accent, dat hij op straat en in de winkels door
die Amsterdamse kleinburgers en proletariërs hoorde spreken op de
plaatsen, waar de Joodse venters achter hun karren met vruchten en vis
het Nederlands op hun wijze verbasterd hadden.
'Ik ben toch Nederlander', zei hij tot zichzelve, 'en die blonde vrouw, die
met de klanten schertst achter de toonbank van de bakkerswinkel, waar
eens Boas 'galles'l en bolussen verkocht, is toch mijn landgenote. Als ik nu
mijn vriend Verhoef zou tegenkomen, de Neerlandicus, die alle groepen
van di t volk even lief heeft als het mij de mensen waren, die ik hier mis,
zou ik hem dan durven bekennen, dat ik me als een wees voel in 't ouder-
lijk huis, waar anderen zijn ingetrokken? Als ik Verhoef tegenkwam zou
ik hem zeggen: 'Wiarda was een Fries, die twintig jaar in Indië gewerkt
had, hij keerde terug naar Friesland om de meren, de stadjes, de als door
de hemel gedragen tmnsparante weiden van dit stuk Nederland terug te
zien; hij vond Friesland terug, maar vond geen Fries meer in zijn land.
Het was nu bevolkt door goede mensen van het proletariaat van Amster-
dam en Rotterdam? Met welke ogen zou \Viarda Friesland beschouwen,
wat zou er in hem omgaan? Dat zou ik Verhoefofde Arische Nederlander
antwoorden, die mij m'n treurigheid zou kwalijk nemen, omdat de ""Vees-
perstraat weer bevolkt is, maar door andere mensen.'

Ruben liep langs één dier grachten, die weer geheel Amsterdamse IP'ach-
ten waren geworden, het verlengstuk van de Heeren-, de Keizers- en de
Prinsengracht, die Amsterdam sinds eeuwen omgorden. Na honderd jaar
zou niemand meer vermoeden, dat op deze Nieuwe Heeren- en Keizers-
gracht een Joods-godsdienstig patriciaat gewoond had en dat hier in
smalle, lange, donkere kamers zoveel Hebreeuwse klanken geklonken
1 Soort brood
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hadden. En de ziel der mensen en het Hebreeuws en hun starende en
nieuwsgierige blikken uit het ";enster waren verbonden geraakt met
groene iepenbladeren en groen grachtwater.
Toen begaf Ruben zich naar de Plantage, waar de Joden ook zulk
een vreemd huwelijk met een dierentuin en een plantentuin hadden aan-
gegaan. Hij stond stil voor het lichte, gemakkelijke, hij wist niet welke
stijl nabootsende gebouw val). de Hollandse Schouwburg. Dit was het
voorlopige Jodengraf en de voorlopige Jodenkooi ge\Veest,waar de Joden
. van Amsterdam in saamgebracht waren voor men hen doorgezonden had
naar het kamp van Westerbork, vanwaar ze gestuurd waren naar de ver-
schillende tenen van de grote klauw van de Doodsengel.
De Hollandse Schouwburg was een wit gebouwen zelfs als de Joden er
in afgeslacht waren, zou de Schouwburg het nog niet weten. De Hol-
landse Schouwburg wist niet meer, dat Sarah Bernhardt er was opge-
treden, dat Louis de Vries er zijn schouwburg van had willen maken en
toen het slecht ging zich wanhopig aan dit broze bezit had vastgeklampt,
dat op het toneel gelachen en gedanst, gecancaneerd en gehuild was en
dat in de zaal de Joden van Amsterdam saamgepakt werden als schapen
in de wekelijks opgezette en weer afgebroken omheiningen van een
markt. De kooien weten niet, waarom de schapen daar bijeen zijn. En
de schapen weten niet, waarvoor ze in die omheiningen gedreven worden
en dat ze nog die avond verscheept zullen worden en de volgende dag
opgehangen aan de achterpoten om met een hamerslag tegen de kop,
het leven, de wei, het grazen, de paarvreugde te verliezen. De Hollandse
schouwburg wist zomin waarvoor hij gebruikt werd als die vier balu-
straden van de wekelijkse schaapskooi op de markt het wisten. Maar
de Joden wisten wel waarvoor ze daar opgesloten waren en Ruben
wist het ook. Als mensen dan de enigen zijn om te weten, en de enigen
om zich te herinneren, waarom hebben ze dan geen eerbied voor elkaar
en geen medelijden met elkaar, omdat ze het weten van hun eigen
tegenwoordig en toekomstig lijden in zich dragen. Hij gedacht de naam
'homo sapiens', het eerste woord, een woord van eer, het tweede, een
woord van smart. De mens had niet de brug geslagen tussen zijn mens
en zijn wetend-zijn. De Hollandse Schouwburg vertoonde een liefe1ijk-
room-witte gevel, die zeker door de vijand gespaal"d was. De kroonlijst
van het gebouw werd versierd door beelden. Ruben hief het hoofd op.
Die beelden stelden zeker de Griekse muzen voor, ook zij waren onbe-
schadigd. Achter die lieflijke, starre beelden hoog op de gevel doem-
den toen mensen op, die ook gebaren maakten. Zij stelden niet de
Dans voor of het Treurspel, het Blijspel of de Muziek. Ze leefden. Het
waren Joodse moeders, die hun kinderen niet meer konden beschermen.
Vaders, die een zoon voor 't laatst cle hand op 't hoofd gelegd hadden
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of eenvoudig de hand in de hand. Wat maakten ze vreemde gebaren.
De beelden bleven taai, ze stonden nog steeds op die gevel, misschien al
vijftig jaar, witte gipsen beelden in dezelfde houding. De beelden van de
Griekse muzen waren taaier gebleken dan de Joden van Amsterdam. De
wereld scheen nog steeds beelden kostbaarder dan medemensen te vin-
den. Ruben liep op de Hollandse Schouwburg toe en zag, dat op één van
de witgekalkte muurpanelen weer een hakenkruisje was getekend. Toen
liep hij door. Zijn confrontatie met de Hollandse Schouwburg had hem
teleurgesteld.
'Ik vind mijn mensen niet in stenen terug. Vóór de muur zijn ze nergens
meer te ontdekken. Maar áchter de muur.' Hij sloeg tegen zijn voorhoofds-
been. En overal waar geen mensen zijn en hij keek naar de lucht. Toen
liep Ruben met vlugge schreden naar het Cçntraal Station terug. Hij
sloeg de Utrechtse straat in, liep over het Rembrandtsplein, de Kalver-
straat en het Damrak. Amsterdam was gevuld met kletterend leven. De
trammen schenen wimpels te hebben en te zeilen langs de straten. De
gevels van de huizen blonken van zon. De étalage-kasten slorpten licht
met hun geweldige zuigmnilen en in het licht zag men de uitgestalde
waren als op hun tong liggen. Mensen op fietsen schoten voorbij, hielden
weer in, hielden weer stil, at, was het leven een strijd tussen de hartstocht
des mensen en een macht di~ altijd halt riep en de in loop geraakten be-
teugelde en tegenhield. Voor de terrassen van de café's zaten mensen en
bogen zich tot elkaar over alsof woorden gewichtig waren. En ze hadden
kleding aan als negers, hun kleding was er maar voor de sier. Pluimen en
veren en kralen en vellen en haren. Al dat was een conventie tussen de
mensen en had buiten die wereld geen betekenis. Ruben liep haastig
voort, bang dat hij ook al vergeten was, dat hij in een necropolis liep, die
tegelijkertijd een levende stad was gebleven.
Hij liep het Centraal Station binnen, toonde zijn kaartje en zag de Parijse
trein gereed staan. Hij stond op de treeplank en in de coupé waarvoor hij
toevallig post gevat had, was nog zelfs een hoekplaats. Hij kreeg een
duizeling. Een wissel, een hefboom, een handle, of hun gelijke in een an-
der soort wereld werd in hem verzet. Ruben, die al zijn plaats bezet had,
verliet de trein. Als in een openbaring werd hem meegedeeld, dat hij
terug moest gaan naar zijn plaats achter de muur. Hij verliet het Centraal
Station en dwaalde nog uren lang door Amsterdam, totdat de avond viel.
Toen als was hij ertoe door een kracht buiten hemzelve gebracht, liep hij
weer over de Gelderse kade. De lantarens brandden al in de vochtige
avond en lieten de schim van hun licht in het water vallen. Ruben liep
langs de grachtkant en zag een grote rat, die ook over die blauwstenen
band trippelde. De rat moest Rubens belangstelling gevoeld hebben,
want ineens werd haar trippelen rennen. Toen sprong zij op een uit het
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zwarte water opstekend stuk hout, klom er langs en dook in het water.
Ruben zag haar er nog een wijle voortzwemmen en daarna was de rat ver-
dwenen, waarschijnlijk in haar hol.
Na iedere tocht, die deze rat in haar kleine wereld maakt, na iedere keer,
dat zij zich naar buiten gewaagd heeft en iedere morgen bij de eerste
schemering, keert die rat naar haar hol terug, zei Ruben tot zichzelf. Zal
ik dan niet terugkeren naar mijn hol achter de muur, iedere keer, dat ik
mij in deze dodenstand der mijnen, die geen dodenstad voor de levenden
is, heb begeven; en iedere keer nadat ik in de wereld der levenden ver-
keerd heb of't in Londen of Parijs, in New Vork of in Shanghai moge
zijn en iedere avond als het tijdelijke zonnelicht niet meer tot ons komt.
Op de Gelderse kade liepen nu nog slechts schaarse voorbijgangers. Zel-
den ratelde er een wagen voorbij. Wel zaten de twee snollen op hun plaats
tussen een goedig rood lampje in knusse afwachting. Ruben vergat ook
haar. Hij had haast om naar zijn hol achter de muur terug te keren.
Zo naderde hij zijn necropolis, de St. Antonius-Breestraat, liep verder en
stond nadenkend voor de muur. Hij was in het geheel niet bevreesd meer
voor het vreemde, dat er in zijn handeling mocht schuilen, hij had geen
gedachte over voor mogelijke politie-agenten, noch voor de enkele voor-
bijgangers. Hij kende nu zijn muur en de plaatsen, waar hij te beklimmen
was. Vlug als een aan klimmen gewend dier sprong hij op de muur en
toen hij er aangekomen was, breidde hij de armen uit en riep hardop
vreemde woorden, woorden, die hij als jongen in de synagoge der Sepha-
radiem1 had horen zingen bij de nadering van het chanoeka-feest, wan-
neer de lichten ontstoken werden.
Hij riep:

al ha-niesiém
wegens de wonderen
we al ha-tesjoeóth
en wegens de hulpe
we al ha-poerkán

en wegens de bevrijding
we al ha-niflaóth

en wegens de wondere daden.

Ruben had het gevoel alsof hij zo rechtop de als een krokodillenbek met
onregelmatige tanden bezette muur, zijn evenwicht moeilijk kon houden.
Zijn handen tastten naar schouders om op te steunen, naar mensen om
mee in verbinding te zijn en hij meende dat Anna van Lier en Martha de
Vries, de onschuldigen der onschuldigen, zijn twee vermoorde vriendin-
nen naast hem stonden en hem die steun gaven.
I. Spaans-Portugese Joden



]ERUSALEM VAN HET WESTEN

Ik heb God gedankt voor zijn wonderen, maar er zijn ook zes millioen
stamgenoten in dit geslacht vergaan, die nog vol van hun ongeleegde per-
soonlijke bestemming waren.
En daarom hief Ruben ook een tegenzang aan en riep in de nacht:

En wegens de vergaste diamantbewerkers
En wegens de vergaste sigarenmakers
En wegens de vergaste venters
En wegens de vergaste marktlui en standwerkers'
En wegens de vergaste neringdoenden van de
Weesperstraat en de Jodenbreestraat en de
Swammerdamstraat
En wegens de vergaste doctoren en advocaten
En hun nog studerende kinderen
En wegens de verkoopsters van de
Magazijnen de Bijenkorf en de
Arbeidsters van Kattenburg & Co.

En weer herhaalde hij of tenslotte toch ook de uitroeiing der Europese
Jodenheid door het wonder omsloten werd.

al ha-niesiém
we al ha-tesjoeóth
al ha-poerkán
we al ha-niflaóth

Toen onttrok hij zijn handen aan de schouders van zijn vriendinnen en
sprong van de muur op de scherven er achter en neerkomende meende hij
te zeggen:
'Iedere nacht zoals de rat naar haar hol, zal ik achter die muur terugkeren.
Als 's morgens de zon opkomt, zal ik opstaan en op gindse steenhoop
klimmen. Achter de muren van dit terrein van afbraak zal ik luisteren
naar de roep van de boten in de haven. Amsterdam ligt aan het water,
altijd aan het water. Dan zal ik aan de zee denken, die me met Tsion ver-
bindt. Totdat ik in mezelf een stem zal horen, die me zegt naar Tsion te
gaan. Ook echter daar zal ik de mensen van achter de muur noch de
scherven die me nu in rug en lendenen steken vergeten. Dit is mijn verbond
der scherven. Dit is mijn Beriéth ha-Betariém. W,ant zelfs op de schaal van
Tsion wegen zij zwaar, de zes millioenJoden van Europa en mijn onschul.
dig vergaste jeugdrnakkers van Amsterdam.'
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Hieke de Jong

IK HEB JE IN EEN DROOM GEZIEN

Nu ga ik peinzend zoekend onder langs
de dag, die nog in damp gekluisterd is
en duizend fluisterende monden langs,
het heimlijk wijken van de duisternis.

Ik heb je in een droom gezien vannacht
en alles was zoals het vroeger was.
Na al die lange jaren is nu pas
dat beeld in mijn herinnering teruggebracht,

geschonden door het weten, dat het oude
nimmer keert. Zo ga ik vol verdriet
en als een jutter zoekend langs het blauwe
wijken van de nacht wat je me liet.

DE ACHTERGEBLEVENE

De nacht had ganse landstreek opgekocht.
Toen ik me neerboog en zijn wezen zocht,
zocht ik vergeefs en ik ging vol verdriet
blind tastend buiten, maar hij was er niet.

Ik ging der bergen helling op en 't koor
van eendere donkere stemmen moeizaam door,
het sombere dichtgegroeide dennenheer.
Hoog in de vlakte lag een golvend meer.

En aan de overzijde blonk een stad,
die duizend, duizend kleine lichtjes had,
als spinrag, dat met droppels is b~dauwd
glanzend en schitt'rend in het morgenhout.

Mijn schatten wou ik geven, mijn gezicht
om daar bij hem te wonen in dat licht,
bij al die duizend sterren, die de dood
geplukt had en verzameld in zijn schoot.
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Maar wat me scheidde van de wonderstad
was 't vruchteloze leven, dat ik blind bezat,
een rusteloos meer versperde zijn gebied,
woelend in heimwee en het oud verdriet.

Er was geen schipper, die me over bracht
en stom van smart heb ik de dag gewacht.
Het meer werd wijder en de stad verdween,
maar al mijn angsten van de nacht vervaalden.

Het meer was klaarder dan de morgen was,
die achter bergen rees als helder glas.
Het was me of onder het gedein de stenen
nu met de bedding rustig ademhaalden.

HET LICHT VERSMALT ...

Het licht versmalt, de herfst woelt in de kronen
en plukt met alle vruchten ook het blad.
Nog voert de Vrijdagavond steeds zijn pad
hem onder 't carillon, waarvan de tonen,
als vissen vluchten in de grijze stad.

Hij wacht me op de brug, het donker water
vangt peinzend wiegelend zijn eenzaam beeld,
Het wordt gedeukt, gerekt en weer geheeld,
zoals toch telkens als hij weg is later
elk van mijn dromen met zijn wezen speelt.

De dagen worden nauw, reeds sterft het loof
en in mij breekt een vreemde angst zich baan,
dat nu de tijd dat uur zal overslaan,
een brug zal vormen voor de ontstane kloof
en plotseling in de nacht zal overgaan.

En dat één van ons twee wanhopig terug
zal keren, tastend langs verstarde grachten
waar nooit een carillon of water lachte,
maar alles dood is en dan op die brug
de ander tevergeefs zal blijven wachten.
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GOETHE IN HET HEDEN

Rede gehouden op 28 October 1949 ter gelegenheid van de Goethe-
herdenking aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Wanneer wij hier bijeengekomen zijn om de tweehonderdste geboortedag
te vieren van één van de grootsten in het rijk van de geest, dan heeft dit
feestelijk herdenken toch slechts zin, wanneer wij aannemen, dat de her-
dachte nog op de een of andere wijze onder ons leeft: de verjaardag van
een dode, die niet meer in ons voortleeft, plegen wij niet te herdenken.
En hiermee is nu dadelijk het punt aangegeven, dat ernstige twijfel aan
de zin van ons bijéénzijn rechtvaardigt. Na de z',vare schokken van twee
wereldoorlogen, die diep op ons leven, ook op onsgeestelijk leven, hebben
ingewerkt, schijnt de wereld van Goethe verder van ons af te liggen dan
ooit. Reeds ten tijde van Goethe's leven wisselde het culturele aspect zo
snel, dat de grijze dichter met een open oog voor nieuwe mogelijkheden,
maar niet zonder bezorgdheid deze ontwikkeling gadesloeg, dat zijn
houding ertegenover voor een groot deel uit afweer en resignatie gemengd
was en dat hij tenslotte als een eenzame temidden van een geheel ver-
anderde wereld stond. De omstreeks de eeuwwisseling opkomende Roman-
tiek wierp veel van datgene omver, wat het klassieke tijdperk in imposante
arbeid had opgebouwd. En de politiek-tendentieuse literaire stroming
van het 'Jonge Duitsland', een generatie later, staat - wegens diens in de
politiek zo gereserveerde houding - bepaald vijandig tegenover Goethe.
Tegenover het weliswaar zeer gedifferencieerdc, geenszins oppervlakkige,
veeleer metaphysisch verankerde optimisme van Goethe en zijn relatief
ongeschokt vertrouwen in eeuwige waarden, verheft zich nog tijdens zijn
leven het radicale pessimisme van Schopenhauer, gevolgd door de onder-
mijning van alle waarden: het nihilisme, waarmee Nietzschc worstelde,
voor wiens gevoel het ijs, dat hem droeg zo dun geworden was, dat waar
hij ging, al spoedig niemand meer zou kunnen gaan. De moderne psychia-
trie heeft ons een steeds meer in het algemeen bewustzijn doordringend
beeld van de mens geschonken, dat van principiëel andere structuur is
dan dat van het Duitse neo-humanisme van omstreeks 1800. En de
huidige existentiephilosophie betekent volgens een van haar scheppers
[HeideggerJ een radicale breuk met de gehele philosophische traditie,
van Plato af. De natuurwetenschappen hebben een indrukwekkende ont-
wikkeling doorgemaakt, in hoofdzaak in een richting, die door Goethe
heftig werd bestreden. De techniek heeft een ongekende vlucht genomen
en mede tengevolge daarvan staan wij voor onvermoede en uiterst drin-.
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gende sociale, politieke en economische problemen, die in de tijd van
Goethe nog in het geheel niet zichtbaar waren. En ten sl<?ttesteIle men
zich het dagelijks levensmilieu van onze dichter voor: het stille Weimar,
kleiner dan de helft van onze kleinste provincie-hoofdstad, niet gestoord
door het rumoer van onze helaas wat luidruchtige en enerverende tech-
nische verworvenheden en in zijn landelijke eenzaamheid slechts te voet
of per diligence bereikbaar, voor onze begrippen dus zo goed als volkomen
geïsoleerd. En toch, welk een krachtig cultureel leven! Naast Goethe
Wieland en Herder en in het nabije Jena later Schiller en nog zovele
anderen. Het zwaartepunt van het leven lag op het geestelijk terrein, hier
werden de grote problemen uitgevochten, dichters en denkers vormden de
Europese avant-garde. En juist deze unieke, door de Verlichting gescha-
pen situatie heeft de volle en veelzijdige ontploo:ing van een Goethe eerst
mogelijk gemaakt.
Misschien overvalt ons, wanneer wij ons deze voorbije wereld voor de
geest halen, een zeker heimwee, een heimwee, dat zeker niet in de geest
is van onze dichter. Maar in ieder geval zien we de radicale verandering
van wereld en wereldbeeld sinds Goethe's tijd. En we vragen ons af, of er
nog wel een verbinding bestaat tussen die tijd en de onze, of er nog wel
een levend en vruchtbaar contact mogelijk is. Kan Goethe waarlijk voor
onze cultuur en ons persoonlijk leven nog iets betekenen, of is hij slechts
een stoffige antiquiteit geworden, waarnaar we met traditionele eerbied,
maar zonder persoonlijke binding opzien?
Ik vraag dus niet historisch, b.v. welke invloed Goethe op ons geestelijk
leven gehad heeft, in hoeverre hij zijn stempel op onze cultuur heeft ge-
drukt. Men mag deze invloed geemzins onderschatten. Wanneer, om
maar één'ding te noemen, Goethe's voorbeeld leert, dat het kunstwerk de
expressie moet zijn van het persoonlijk doorleefde, dat het scheppen van
de kunstenaar een moeten, een niet-anders-kunnen is, dan is deze opvat-
ting zozeer algemeengoed geworden, dat wij ons het tijdgebonden karak-
ter ervan eigenlijk niet meer bewust zijn en daardoor ernstig gevaar lopen
de literatuur van vóór deze baanbrekende revolutie in de dichtkunst niet
meer naar waarde te kunnen schatten. En zo zouden we verder kunnen
gaan en b.v. op bepaalde, sindsdien algemeen aanvaarde natuurweten-
schappelijke ontdekkingen of ook op de nog steeds min of meer centrale
plaats van de klassieke opvoeding kunnen wijzen. Maar zulke zichtbare of
gedeeltelijk zichtbare of soms ook moeilijk concreet aan te tonen invloe-
den zullen we buiten beschouwing laten en ons tot de vraag bepalen:
wat kan het persoonlijk contact met Goethe voor ons in onze huidige
situatie betekenen?
Ik zou mij het antwoord op mijn vraag gemakkelijk kunnen maken door
te wijzen op de vele zowel in als buiten Europa aan Goethe gewijde her-
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denkingen, congressen, tentoonstellingen, boeken en artikelen van dit
jubileumjaar, die dan toch een levendige belangstelling schijnen aan te
tonen. Bewijskrachtig voor een levend en persoonlijk contact is het vooral,
als er nog een strijd van meningen blijkt te bestaan met hevige botsingen.
Zulke met vuur uitgevochten meningsverschillen heeft men in de aller-
laatste tijd nog in Goethe's geboorteland kunnen aanschouwen. Het be-
gon met een rede van KarlJaspers, 'Unsere Zu':mnft und Goethe', waarin
deze existentiephilosooften opzichte van de actuele betekenis van Goethe
in dit tijdsgewricht een geenszins afwijzende, maar toch gereserveerde
houding aanneemt. Om ware navolging mogelijk te maken, zegt hij
'dürfen wir den Bliek in den brüchigen Grund des Mensehseins nicht
verlieren. Unsere freie Freude am Grossen ... unser Atmen in seiner Lebens-
luft darfuns nicht hindern, gerade das zu tun, was er selbst verbarg, den
Bliek auf die Abgründe zu werfen'. Nu kan men moeilijk zeggen, dat
Goeth~ zijn ogen voor de afgronden sloot, maar wel, dat hij niet bij voor-
keur zijn aandacht er op richtte - een soort zelfbescherming van een
mens, die zich van de afgrond in de eigen natuur maar al te duidelijk
bewust was en die de zuigende kracht kende, die ervan uitgaat, te verge-
lijken met de onweerstaanbare aantrekkingskracht van het water, die de
ballade 'Der Fischer' uitbeeldt, te vergelijken ook met de gevaarlijke
zuigkracht van het voor ons onkenbare. Zoals er een blinde vlek is in het
oog, zo is er volgens Goethe ook een dergelijke vlek in de hersenen. 'Wird
der Mensch auf diese Stelle besonders aufmerksam, vertieft er sich darin,
so verfällt er in eine Geisteskrankheit...' inderdaad een niet al te aan-
lokkelijk vooruitzicht, voor iemand, die zoals Goethe van vaderszijde
psychisch niet onbelast is en wiens nakomelingen lichamelijk en geestelijk
ook al niet tot de gezondsten behoren. Zijn geest dringt naar klaarheid en
bewustheid en is er op uit het nu eenmaal niet weg te denken donkere,
demonische, onberekenbare en ondoordringbare een niet al te grote macht
over zich te laten verkrijgen. Dat het hem niettemin steeds weer bezig-
hield, àat bewijst zijn werk van 'Werther' tot het laatste deel van 'Faust',
dat bewijst ook menige persoonlijke uitlating. Maar Goethe's waarschu-
wing voor de min. of meer pathologische nieuwsgierigheid is misschien
juist voor onze tijd van bijzondere betekenis. Aan de andere kant is het
begrijpelijk, dat kritiek als die van Jaspers opkomt in een tijd, waarin het
be\vustzijn van de afgrond zich als het ware aan ons opdringt. En het is
zeker in de geest van Goethe, voor wie immers de plicht datgene was, wat
de dag van heden van ons eist, om dan ook het hoofd niet af te wenden.
Hoe het ook zij, de poging van Jaspers om van onze huidige situatie uit
ons standpunt tegenover Goethe te bepalen en zijn grenzen te zien, be-
tekent, al behoeft men het er niet mee eens te zijn, een eerlijke en bezon-
nen kritiek. Nu kan men die overal openlijk uitspreken, men moet het
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alleen liever niet in Duitsland doen. Felle reactie, ja, hoogst persoonlijke
en uiterst hatelijke aanvallen zijn niet uitgebleven. Als woordvoerder van
die reactie is in de eerste plaats de romanist Ernst Robert Curtius opge-
treden. Zijn aanval op Jaspers heeft veel weerklank gevonden. Met in-
stemming haalt hij de brief van een philosoof aan, die - in onvertaalbaar
Duits - spreekt van 'das Unverhältnis vonJaspers zu Goethe' en die zich
afvraagt, of'J aspers ein Mass sein kann, das Goethe messen kann'. On-
wetenschappelijker argumentatie zal men zelden ontmoeten: een philo-
soofzou dus b.v. geen kritiek mogen wagen op Kant, zolang hij niet van
hetzelfde formaat is - wat niet zo heel gemakkelijk is. Wij meten in de
geschiedenis, ook al trachten vvijrekening te houden met de historische
situatie en ook al voelen wij ons belangrijk geringer dan de beoordeelde,
ten slotte altijd met eigen maten, wij doen dat - als het goed is - in alle
bescheidenheid en in het bewustzijn, dat ons oordeel scheef en onrecht-
vaardig kan zijn, maar wij moeten het doen, omdat het meten met andere
maten op zijn best sleur is en in ieder geval tot onwaarachtigheid moet
leiden.
Veel amusanter is de reactie, die de recente verlening van de Goethe-prijs
aan Thomas Mann heeft gewekt, ik bedoel die te Frankfort : over die in
Weimar zwijg ik in dit verband maar liever. In het te Hamburg verschij-
nende, nogal belangrijke weekblad Die Zeit, waarin ook de controverse
Jaspers-Curtius uitgevochten werd, verscheen naar aanleiding van deze
prijs toekenning een verontwaardigd artikel, omdat juist Mann het tegen-
over Goethe aan het vereiste respect had laten ontbreken en zich niet
had ontzien om in zijn roman 'Lotte in Weimar' en zijn kortelings ver-
schenen essay 'Phantasie. über Goethe' de dichter lichtelijk ironisch te
behandelen en ook b.v. op zijn menselijke zwakheden en wankele gezond-
heid te wijzen. Vooral ook dit laatste, het releveren van de zwakke ge-
zondheid, werd hem erg kwalijk genomen, alsof dat een smet zou werpen
op Goethe. Maar het past nu eenmaal niet in het beeld van de boven ge-
woon menselijke lijden verheven Olympiër. Niet in overweging genomen
is, dat Thomas Mann ons Goethe op deze wijze wel eens veel nader kon
hebben gebracht en dat zijn ironie niet anders is dan een verkapte vorm
van liefde. Zoals eigenlijk ieder Duits dichter of schrijver na Goethe is
Thomas Mann onder de indruk gekomen van deze machtige persoonlijk-
heid en heeft hij diens invloed ondergaan. Hij heeft er nooit een geheir.l
van gemaakt en hij heeft zijn dankbaarheid getoond in een aan Goethe
gewijde roman en een reeks essays, waarvan vooral de 'Phantasie über
Goethe' voortreffelijk is. Ook niet toevallig heet zijn laatste grote werk
'Dokter Faustus': de invloed van Goethe op vorm en inhoud is in deze
roman al even duidelijk merkbaar als in dat andere, eveneens buiten

•. Duitsland ontstane meesterwerk van de Duitse literatuur der laatste
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jaren: in Hermann Hesse's 'Glasperlenspiel'. Maar dit duidelijk posi-
tieve in Mann's houding tegenover Goethe vermag zijn zonden klaar-
blijkelijk in genen dele uit te wissen.
De scherpe en geenszins incidentele reacties bewijzen het wel: de legende
van de in Olympische rust hoog boven het mensengewoel en al het alle-
daagse verhevene, tegenover wie slechts onvoorwaardelijke verering past,
is nog steeds niet ui tgestorven, al slinkt de massa der gelovigen. De legende
is aloud. Ruim honderd jaar geleden hield de verdienstelijke Goethe-
kenner Victor Hehn - en hij was zomin de eerste als hij de laatste was -
zijn college 'Über Goethes Gedichte', waarin hij de gehele Duitse litera-
tuur na Goethe aan de scherpste kritiek onderwierp om dan plotseling bij
de behandeling van Goethe alle kritiek het zwijgen op te leggen en nog
slechts te verheerlijken. Dit monumentale Goethe-beeld moge dan vroege-
re generaties gesticht hebben, ons staat het veeleer in de weg, als wij tot
een persoonlijke en vruchtdragende verhouding tot Goethe willen komen.
Vooral ons Nederlanders ligt de obligate kritiekloze verering niet. Wij
kunnen ons ook een vrijere houding veroorloven, omdat er bij ons geen
nationale sentimenten in het spel zijn, zoals dat bij Goethe's landslieden
licht het geval is. Voor hun nationale trots is het alleen maar jammer, dat
Goethe de Duitsers zijn scherpste kritiek niet bespaard heeft: 'Wir Deut-
schen sind von gestern', nauwelijks aan het barbarendom ontgroeid.
Nationalisme was hem vreemd: 'Es gibt keine patriotische Kunst und
keine patriotische Wissenschaft. Beide gehären, wie alles hohe Gute, der
ganzen Welt an ... ' of [tegen Eckermann]: 'Überhaupt. .. ist es mit dem
Nationalhass ein eigenes Ding. Auf den untersten Stufen der Kultul' wer-
den Sic ihn am stärksten und heftigsten finden. Es gibt abel' eine Stufe wo
er ganz verschwindet und wo man gewissermassen über den Nationen steht,
und man ein Glück oder ein Wehe seines Nachbarvolkes empfindet als
wäre es dem eigenen begegnet. Diese Kulturstufe war meinel' Natur
gemäss .. .' Deze vorm van wereldburgerdom is voor ons zeker niet ge-
makkelijker geworden en daarom als ideaal actueler dan ooit. Het is dan
ook niet verwonderlijk, dat men deze woorden thans vaak geciteerd vindt
en dat de culturele organisatie van de Verenigde Naties onlangs een
bundel studies aan GOEtllt wijdde - een huldiging, die zeker niet een
diepere zi!1 entbeert.
V/c hebben tot nu toe slechts de algemene situatie van onze tijd tegenover
Goethe verkend en de moeilijkheden en mogelijke vormen van een Goethe-
receptie, waarbij de afstand in de tijd ons ernstiger toescheen dan de
geografische afstand. Onze vraag is daarmee nog niet beantwoord, of er
ondanks die afstand een persoonlijk en innerlijk contact mogelijk is, dat
uitgaat boven de onpersoonlijke en tot niets verplichtende eerbied voor
een historische grootheid.
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Bij de beantwoording van deze vraag zou ik er allereerst op willen wijzen,
dat de kloof, die er op het eerste gezicht scheen te gapen tussen Goethe en
ons, bij nader toezien toch nauwelijks een kloof mag worden genoemd.
Wij mensen schijnen nu eenmaal zo te zijn aangelegd, dat het verschil
ons veel eerder opvalt dan de overeenkomst. Maar als we zien naar andere
culturen, dan bemerken we b.v. bij een ook maar oppervlakkige kennis-
neming van de Chinese en Indische philosophie een zozeer van de onze
verschillende gerichtheid van de geest, een zo andere wijze van denken en
een zo van het onze afwijkend beeld van mens en wereld, dat de verschil-
len tussen ons en Goethe daarbij in het niet vallen. Veeleer lijkt hij dan als
typisch Westerling zeer dicht bij ons te staan en zijn Faust met het nim-
mer aflatend, eeuwig rusteloze streven en het uiteindelijk verworven in-
zicht, dat het heil slechts kan worden verkregen door noeste arbeid in
dienst van de gemeenschap, verschijnt ons als het symbool van de Euro-
pese geestesgesteldheid. En wij zien dan, dat wat ons van Goethe scheidt,
slechts de consequente dóórwerking is van tendenties, die reeds op zijn
minst vanaf de Renaissance in de Westerse cultuur leven. De meningen
en opvattingen mogen veranderd zijn, de eigenlijke geesteshouding is,
naar het mij wil toeschijnen, in de grond dezelfde gebleven.
Maar met het accentueren van de hier geschetste dynamische levenshou-
ding raken wij in gevaar, het beeld van Goethe te vertekenen. Wat de
meesten van ons tot Goethe zal aantrekken is geheel iets anders, iets, dat
met die rusteloze activiteit in lijnrechte tegenstelling schijnt te staan, n1.
zijn neiging tot bezinning en tot het contemplatieve, zijn ingewortelde
behoefte om de dingen rustig op zich te laten inwerken, ze zuiver, zonder
vertroebeling door eigen verlangens, in zich op te nemen. Deze neiging
tot het beschouwelijke is slechts schijnbaar in strijd met de niet aflatende
activiteit, waarvan Goethe's omvattend en veelzijdig werk getuigenis
aflegt. Zie ik goed, dan vormt zij er veeleer een bronader van. Uit deze
contemplatieve bezinning, die ons in onze onrustige tijd dreigt verloren
te gaan, en die wij toch zo boven alles nodig hebben, zijn Goethe's rijpe
dichtwerken geboren, zij ligt ten grondslag aan zijn wetenschappelijk
werk, aan zijn philosophisch en religieus denken.
Dit werk, als directe en ons bewaard gebleven uiting van zijn persoonlijk-
heid, zullen wij nu met het oog op mogelijke actualiteit iets nader be-
schouwen. Wij zullen ons daarbij bepalen tot de dichter en de denker en
nog een vluchtige blik werpen op de wetenschappelijke arbeid 1. De

1 Vooral het wetenschappelijk werk vindt op het ogenblik grote belangstelling. Voor-
zover wij dit thans reeds kunnen overzien, is de dichter in dit herdenkingsjaar tekort
gekomen, van G's denken geeft Kar! Viëtor een voortreffelijk overzicht in het zojuist ver-
schenen Octobernummer van Neophilologus. [33e jg., p. 193' 206]. Wij kunnen hier
vanzel(~prekend slechts een enkel aspect belichten.
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staatsman, de beeldende kunstenaar, de toneeldirecteur, zullen, hoe
interessant ze ook voor ons zijn, buiten beschouwing moeten blijven. En
wanneer wij dichter en denker overzichtelijkheidshalve scheiden, dan
moeten wij wel bedenken, dat de denker zich voor een belangrijk deel in
het dichterlijk werk uit, zodat een strenge scheiding onmogelijk is.
In Goethe's dichterlijk scheppen zijn verschillende phasen te onderschei-
den als neerslag van een innerlijke ontwikkeling, die toch ook weer ge-
stimuleerd wordt door de ontwikkeling van het Duitse geestesleven van
zijn tijd. De jonge student geraakt te Leipzig onder de indruk van de
daar bloeiende Rococoliteratuur en schrijft luchtige, speelse, sterk ge-
pointeerde gedichten, die tot het beste en meest karakteristieke behoren,
dat de Duitse Rococoliteratuur heeft voortgebracht.
In 'Straatsburg, waar hij na een lange onderbreking door ernstige ziekte
en een innerlijke crisis zijn studie in de rechten voltooit, breekt, mede
onder invloed van Herder, de eigen individualiteit door in de 'Sturm und
Drang'. Niet meer de sierlijk-gladde schoonheid van het Rococo is het
kunstideaal, maar het geniale, krachtige, karakteristieke; kunst wordt
niet meer opgevat als een intellectualistisch spel met conventionele ge-
voelens, maar als de expressie van een persoonlijk beleven, als uitdrukking
van de gehele mens met al zijn krachten. Nie.t meer de verlichte burger
van de Aufklärung of de galant raillerende soeiabele aristocraat van het
Rococo is het ideaal, maar het oorspronkelijke, krachtige, individualis-
tische 'genie': de volledig levende mens met de innerlijke chaos van zijn
hartstochten. De menselijke ziel is een organisme, waarin alle individuele
krachten tot ontplooiing moeten komen~ Zo moet ook het kunstwerk orga-
nisch gegroeid zijn, niet verstandelijk gemaakt. Mens en kunstwerk zijn in
het klein, wat de kosmos in het groot is: een alomvattend organisch geheel.
De typische jeugdhouding van de Sturm und Drang met haar verheer-
lijking van het krachtgenie maakt langzamerhand plaats voor de klas-
sieke lcvens- en kunstbeschouwing. Deze verandering wordt voorbereid
in Weirnar en krijgt haar beslag in Italië. Het is de neiging tot klaarheid,
matiging, orde, die Goethe nu het ideaal van kunst en leven in de klassieke
oudheid doet zoeken, waarbij van de klassieke oudheid slechts dat gezien
werd, wat Nietzsche later het apollinische zou noemen: de dionysische
component ziet men in die tijd nog niet. De organisme-gedachte blijft een
grondpijler van de nieuwe wereld- en kunstbeschouwing, maar het accent
komt nu te liggen op de innerlijke eenheid, de harmonie, de verheven
eenvoud, zoals Goethe die in navolging van Winckelmann in de kunst der
Grieken belichaamd zag. Mag deze trap een grootse synthese betekenen
van de geestesstromingen der I8e eeuw, van Verliehting, Rocococlassicis-
me en Sturm und Drang, het is niet de laatste trap, die Goethe heeft
beklommen. Geleidelijk aan en eerst weerstrevend knoopt hij weer aan
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bij zekere tendenties van zijn jeugd, eerst in de hervatting van de arbeid
aan 'Faust', - die omstreeks 1770begonnen, sinds 1775was blijven liggen,
en die hij eerst kort voor zijn dood zou afsluiten -, dan vooral in de anti-
klassieke wending van de jaren 1814/5, een uiterst vruchtbare tijd, die
door Goethe als een hernieuwde puberteit wordt gevoeld en waaraan wij
de sublieme gedichten van de 'West-östliche Divan' te danken hebben.
Het wenden van de blik naar het Oosten is niet toevallig, want het Oosten
werd gezien als de bakermat van alle menselijke beschaving, die ons de
nog jonge mensheid in haar oorspronkelijke staat vermag te tonen.
Het karakter van deze laatste periode met een enkel woord aan te geven
is niet eenvoudig. Al zijn er zekere verbindingslijnen met de Romantiek,
zij is niet eigenlijk romantisch. Naast de neiging tot klaarheid en bewust-
heid herneemt nu toch ook weer het onbewuste, de 'fruchtbare Dunkel-
heit' van de jeugdjaren als scheppende oerkracht haar rechten. De huma-
niteits-religie van 'Iphigenie' of van een gedicht als 'Das Göttliche' ['Edel
sei der Mensch, Hilfreich und gut'] wordt nu afgelost door een mystiek-
pantheïstische religiositeit, die we ook reeds uit Goethe's jeugd kennen
['Ganymed'], maar die we nu verinnigd en verdiept hervinden [b.v.
'Eins und Alles']. Lag het accent vroeger misschien iets meer op de klas-
sieke dichter, thans neigt men er, als ik goed zie, eerder toe in de niet-
klassieke dichter de 'eigenlijke' Goethe te zien en daarbij vooral ook aan-
dacht te wijden aan de laatste phase van zijn scheppen.
In al deze perioden is het de ryriek, die het gemakkelijkst tot ons spreekt.
Natuurlijk is, zoals bij een even geniale als krachtige productiviteit van-
zelfspreekt, niet alles van gelijke waarde. Veel is slechts voor het ogenblik
geschapen. Maar zeer veel grijpt ons toch direct en onweerstaanbaar aan,
vanaf dejeugdig-hartstochtelijke ofinnige liefdesgedichten voor Friederike
Brion tot aan de late polyphone, diepzinnige, soms cryptische liefdeslyriek,
nu eens speels, dan weer van een nauwelijks verholen passie, en de philo-
sophische of religieus-extatische gedichten van de grijsaard. Aan welke
gedichten men de voorkeur geeft, zal wel altijd van de persoonlijke smaak
en ook van de levenstrap afhangen. - Ik zal niet trachten de bijzondere
charme van Goethe's lyriek te beschrijven, zij is van zijn werk relatief het
best bekend, alhoewel niet altijd juist in haar subliemste uitingen. Alleen
dit: opvallend is de over het algemeen zeer sobere taal, het gebruik van de
eenvoudigste en meest alledaagse woorden. Neologismen zijn zeldzaam
- eerder nog vindt men gedurfde syntactische constructies -, er is niets
gewilds, niets van enig vals pathos, de gedichten zijn - voor mijn gevoel
althans - volkomen echt en zuiver.
In Goethe's drama' s is iets 'enigmatisch'. Ofschoon zij, d.w.z. enige ervan,
zeker mede tot zijn beste en ook nog actuele werk behoren, zijn zij eigen-
lijk nauwelijks drama's, ik bedoel: niet eigenlijk toneel. Dat valt dadelijk

645



H. P. H. TEESING

op, als wij ze vergelijken met die van de ook door hem zo bewonderde
Shakespeare, als wiens mindere hij zichzelf steeds voelde. Men verlangt
er nau'welijks naar, Goethe's drama's opgevoerd te zien en meestal be-
tekent zo'n opvoering na de lectuur een deceptie. Hun schoonheid open-
baren ze eerst bij het lezen en het telkens ".'eer herlezen. De drama's van
de Sturm-und-Drang-tijd zijn - afgezien van de nog fragmentarische
'Faust' en enige kostelijke farcen - voor ons meer interessant dan geniet-
baar. Anders staat het met de klassieke drama's. Indrukwekkend is
'Iphigenie' door de zuivere en volmaakte vorm en door de edele, overi-
gens zeer on-Griekse menselijkheid, die Goethe in dit Griekse drama heeft
weten te leggen. Opmerkelijk en leerzaam voor allen, die, te beginnen
met Schiller, de gecompliceerde natuur van de 'Olympiër' niet willen of
kunnen onderkennen, is vanaf de vroege drama's de contrastering der
hoofdfiguren, waarin Goethe zich splitst. Zo staat naast Faust de koele,
berekenende, cynische Mephisto als alles-ziende en alles-commentariëren-
de, onvermijdbare begeleider. En zo vindt in 'Egmont' de held in zijn
fatalistisch-optimistische zorgeloosheid de verstandelijke, skeptisch-voor-
zichtige politicus Oranien naast zich. Een soortgelijke contrastering geeft
'Tasso' in de wereldwijze, ervaren hoveling en de wereldvreemde, buiten
het leven staande dichter. Dit drama is wel het eerste werk van importan-
tie, dat het moderne, omstreeks de laatste eeuwwisseling bijzonder actueel
geworden probleem van kunstenaar en leven, de tragedie van het kun-
stenaarschap tot onderwerp heeft.
Onder alle werken der wereldliteratuur zijn er slechts enkele, die ons
onmiddellijk in hun greep gevangen nemen, die ons aangrijpen, alsof zij
voor ons persoonlijk geschreven waren en die ons dan ook niet meer los-
laten. Zulk een werk is 'Faust'. Deze directe werking gaat zeker niet uit
van de vorm, die niets heeft van de gesloten compositie van 'Iphigenie',
integendeel vooral in het tweede deel hoe langer hoe losser wordt, gevolg
van het feit, dat Goethe er bijna zijn gehele leven aan gewerkt heeft, om
er een rijke schat van levenservaringen in te bergen. En deze dikwijls zo
raak geformuleerde levenservaringen, die het stempel dragen van het
onmiddellijk doorleefde of van een langzaam gerijpt inzicht in de grote
levensvragen, zijn het, die ons steeds weer naar dit boek doen grijpen.
Maar bovenal is het toch de figuur van Faust zelfin zijn rusteloos streven
en nooit te bevredigen verlangen, in zijn drang om het leven in al zijn
hoogten en diepten, in genot en in leed te leren kennen, aan wie daardoor
zorg noch schuld bespaard blijven, maar die zoekende en dwalende steeds
verder omhoogstrevend, ten slotte leert die tomeloze activiteit in dienst te
stellen van de gemeenschap, haar daarmee zinvol in te voegen in het ge-
heel van de kosmos, en zo uiteindelijk het heil, de harmonie met de
diepste levensgrond, met het Goddelijke, te bereiken.
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Symboliseert Faust in eerste aanleg de geëxtraverteerde Stürmer und
Dränger, Werther - om nu tot de epiek over te gaan - vertegenwoordigt
het - aan nog groter gevaren blootstaande - geïntroverteerde type. Men
kan moeilijk volhouden, dat Goethe's romans zieh op het ogenblik in een
zekere popularitèit zouden mogen verheugen, maar aan de andere kant
kan men evenmin zeggen, dat hun problematiek ons niet meer aangaat.
In 'Werther' openbaart zich voor het eerst, als ik misschien 'HamIet'
buiten beschouwing mag laten, de als algemeen tijdsverschijnsel moderne,
eerst bij een zekere trap van cultuur optredende ziekte, die bestaat uit
een splijting van het bewustzijn in een waarnemend en een waargenomen
deel, welke het handelen hoe langer hoe meer remt, waardoor men ten
slotte komt te leven in een zelfgeschapen fantasiewereld, en de reali teit, en
door gebrek aan reactie uiteindelijk ook het eigen ik, in steeds sterker mate
vervluchtigt. En daarvan niet onafhankelijk is de 'Weltschmerz', die wel
altijd in een of andere vorm inhaerent zal blijven aan een zekere levens-
phase en waarvoor Goethe's Werther het klassiekevoorbeeld isgeworden.
Een geheel andere bodem betreden wij in de late roman 'Die Wahiver-
wandtschaften', voor mij een van de hoogtepunten van Goethe's a:uvre.
En dat niet in de eerste plaats om de juist bij Goethe niet zo bijzonder
overtuigende verdediging van het monogame huwelijk in de geschilderde
vierhoeksverhouding, maar wegens zijn gaafheid. Niet bepaald tot
lectuur uitnodigend is de rustige, objectieve, haast dorre stijl van de
latere Goethe, maar hoe rijk wordt men beloond, als men aan het eind
het kunstwerk van de compositie overziet. Psychologisch is deze roman
van een niet geringe diepgang en blijkt hij niet zo ver af te staan van
moderne wetenschappelijke inzichten.
En ten slotte, min of meer de epische tegenhanger van ,Faust' : 'Wilhelm
Meister', ook hij het product van bijna een leven. Menigeen buiten de
kring van mijn vakgenoten - en misschien ook wel daarbinnen - zal
worden afgeschrikt door het uiterst rustige tempo en de respectabele
lengte van deze roman. Ik geloof ten onrechte. In ieder geval is dit werk
het voorbeeld gebleven voor het in de Duitse literatuur zo rijk bloeiende
genre van de ontwikkelingsroman. Als ontwikkelingsroman brengt hij dit
nieuwe, dat het doel van de ontwikkeling, die de held doormaakt, niet al
van te voren vaststaat. De maatschappij kent geen vaste, onwrikbare
normen meer - hier zien we, hoe dicht ook deze roman bij de moderne
problematiek staat. Voor Wilhelm Meister ligt een chaos, die op nieuwe
vormgeving wacht. Ook hier als in 'Faust' een zoeken, experimenteren en
dwalen. Wilhelm Meister begint met het individualistisch ideaal van de
volle ontplooiing van eigen aanleg, maar het leven leert hem, dat dit
ideaal onverwezenlijkbaar is, dat slechts de mogelijkheid voor ons open-
staat om de gemeenschap te dienen op beperkt, specialistisch terrein. Het



H. P. H. TEESING

tweede deel van deze roman, de '\Vandeljahre' draagt dan ook de voor
dit werk en voor de oudére Goethe zo karakteristieke ondertitel 'Die
Entsagenden'. De situatie, die Goethe hier schildert, is ons maar al te
bekend, zij is eerder nog de onze dan de zijne.
Door dit ernstige werk heen speelt de wonderlijke en mysterieuze figuur
van Mignon. Van deze raadselachtige figuur, waarvan de herkomst in
een geheimzinnig waas gehuld is, ja waarvan niet eens het geslacht on-
dubbelzinnig vaststaat, heeft Goethe eens gezegd, dat hij eigenlijk om
haar de gehele roman heeft geschreven. Men is misschien geneigd om te
glimlachen, maar hier raken we nu een van de meest typische kenmerken
van de oudere Goethe: de neiging om de laatste achtergronden te verhul-
len, om de diepste inzichten ergens in zijn werk weg te stoppen. Die neiging
uit zich vaak in een ironisch en gracieus spel met de lezer; - vooral ook in
de West-östliche Divan wordt dit spel geraffineerd gespeeld. De argeloze
lezer zal er nauwelijks iets van merken, maar voor wie de achtergronden
zich langzaam gaan onthullen, zal dit spel steeds fascinerend blijven.
Achter deze schijnbaar zo speclse houding verbergt zich Goethe's geresig-
neerde overtuiging, over het laatste en diepste geheim:

'Sagt es niemand, nul' den \Veisen,
Weil die Menge gleich verhöhnet.'

of met de woorden van Faust [zij staan reeds in de 'Urfaust']:

'Ja, was man so erkennen heisst!
Wel' darf das Kind beim rechten Namen kennen?
Die Wenigen, die was davon erkannt,
Die töricht gnug ihr voIles Herz nicht wahrten,
Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,
Hat man van je gekreuzigt und verbrannt.'

Met deze eigenaardigheid van de dichter moet de GoetlH~-interpretator
terdege rekening houden. Maar juist zij geeft aan zijn arbeid een bijzon-
dere bekoring.
Deze eigenaardigheid mogen wij ook vooral niet uit het oog verliezen,
wanneer wij ons met de denker Goethe bezighouden. Dit geldt niet voor
het wetenschappelijk werk, want dat is van een grote, soms haast nuch-
tere helderheid.
Controvers is nog steeds Goethe's betekenis voor de natuurwetenschap-
pen. Als niet-vakman wil ik me hier liever geen oordeel aanmatigen.
Alleen zij er op gewezen, dat bij het terugdringen van het Ige-eeuwse
positivisme, het uitzicht op Goethe's wetenschappelijk werk weer vrijge-
komen is. Het zijn vooral ook enige geleerden, die aan de Utrechtse
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Universiteit verbonden waren, resp. nog zijn, zoals Rudolf Magnus, Jor-
dan en Buytendijk, in de laatste tijd ook nog de Leidenaar Schier beek,
die hier belangrijk werk verricht hebben.
Op het eerste gezicht lijkt Goethe's voorliefde voor physisch, biologisch,
geologisch en meteorologisch onderzoek voor menigeen misschien een
dilettantische liefhebberij, die nogal ver afligt van zijn eigenlijke terrein.
Dat is zeer zeker niet juist. Want naar Goethe's opvatting werken in het
kunstwerk en in de natuur dezelfde wetten. In die geest is in de laatste
decenniën van verschillende zijden gepoogd Goethe's morphologie ook
aan de literatuurgeschiedenis dienstbaar te maken.
Hoe zeer Goethe als natuuronderzoeker nu weer in het middelpunt van
de belangstelling staat, bewees b.v. het herdenkingscongres te Frankfort.
Maar niet minder belangrijk, hoewel minder bekend en onderzocht, zijn
Goethe's gedachten over de geschiedenis. Hij komt hier tot inzichten, die
zeer dicht staan bij grondideeën der moderne geschiedenis-theorie. En
vooral ook van belang is de proeve van wetenschaps-historie in de
'Farbenlehre'. Het is hier niet de plaats, er verder op in te gaan. - Van
niet geringe betekenis is ook Goethe's literairhistorische arbeid, die onze
toentertijd nog jonge wetenschap belangrijke impulsen heeft gegeven.
Wanneer wij tenslotte Goethe's ontwikkelingsgang en zijn zo veelzijdige
activiteit trachten te overzien, dan verschijnen deze ons als een proces van
voortdurende zejfverwerkelijking. Al wat hij deed, staat in de nauwste
samenhang met zijn persoonlijke zelf, het is er de meest directe uiting van.
Het is nooit de zuiver uiterlijke activiteit, die zich buiten de eigenlijke
kern van de persoonlijkheid voltrekt en die wel altijd onbevredigd moet
laten. De idee van de zelfverwerkelijking, van de volle ontplooiing der in
ons sluimerende krachten, speelt ook in Goethe's denken een voorname rol.
Van haar getuigt het 'Werde der dL!bist', getuigen ook de diepe verzen
uit de 'Urworte Orphisch':

'Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen
Naeh dem Gesetz, wonach du angetreten.

So musst du sein, dir kannst du nicht entHiehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten ;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Farm, die lebend sieh entwiekelt.'

En wij allen kennen ook de woorden: 'Höchstes Glück der Erdenkinder
ist nul' die Persönlichkeit'. Maar dit citaat is fout en de kleine afwijking is
kenmerkend voor de misvatting, dat dit individualisme Goethe's laatste
woord zou zijn. Deze opvatting heeft ons het beeld van de in zichzelf
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besloten, aristocratische en onsociale, min of meer zelfgenoegzame wijze
van Weimar geschonken. Maar van de aanvang af staat naast dit indivi-
dualistisch ideaal der zelfverwerkelijking de drang om boven de grenzen
van het ik uit te gaan: naast 'Prometheus' staat 'Ganymed' - mijn vak-
genoot Meyer heeft er nog onlangs op gewezen. En het aangehaalde
Divan-gedicht, dat begint met:

'Volk und Knecht und Überwinder
Sie gestehn zu jeder Zeit,
Höchtes Glück der Erdenkinder
Sei nul' die Persönlichkeit'

[waarin de conjunctivus 'sei' al een zekere distantiëring uitdrukt] ver-
heerlijkt juist de overgave, hier die in de liefde. Gewoonlijk echter heeft
die overgave nog een diepere, een religieuze zin, zoals in 'Ganymed' of
later in 'Selige Sehnsucht': -

'Und so lang du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!
Bist du nul' ein trüber Gast,
Auf der dunkien Erde'

waarin het 'Stirb und werde' een steeds weer uitstijgen boven eigen be-
grenzing, een opklimmen tot steeds nieuwe levensvormen symboliseert.
Koel en lapidair formuleren de 'Maximen und Reflexionen' : 'Unser
ganzes Kunststück besteht darin, dass wir unsere Existenz aufgeben um
zu existieren.'
Maar deze overgave vinden we bij Goethe ook in ethische en sociale zin.
Ik herinner slechts aan de ontwikkelingsgang van Wilhelm Meister en ook
van Faust of aan de woorden uit het fragmentarische gedicht 'Die Ge-
heimnisse', waarmee ik wil besluiten:

'Doch wenn ein Mann von allen Lebensproben
Die sauerste besteht, sich selbst bezwingt,
Dann kann man ihn mit Freuden andern zeigen
Und sagen: Das ist er, das ist sein eigen!
Denn alle Kraft dringt vorwärts in die Weite,
Zu leben und zu wirken hier und dort;
Dagegen engt und hemmt von jeder Seite
Der Strom der Welt und reisst uns mit sich fort.
In diesem innern Sturm und äussern Streite
Vernimmt der Geist ein schwer verstanden Wort:
Von der Gewalt, die alle Wesen bindet,
Befreit der Mensch sich, der sich überwindet.'
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Toen Lucile, U kent haar, de Lucile met de rechte blonde pony en de
grote dromerige ogen, bij haar vriendinnetje Cateautje op visite gevraagd
werd, wisten de ouders met de uitnodiging niet dadelijk raad. Want hoe-
wel zij best te spreken waren over het particuliere schooltje van de be-
schaafde dames Bok, waar hun dochtertje iedere ochtend trouw heen ge-
escorteerd werd, droeg dit vriendinnetje hun goedkeuring niet weg. Zo'n
kroeskopje, zoveel strikjes, enkele kleine bijoux en dat zien we niet graag
bij kinderen, 's morgens al in 't fluweel, nee - 0 nee. Daarbij was er net
een nog niet oude tante in het huis aan de Avenue gelogeerd, iemand met
zo'n leeg gezicht en zulke schrijnend mooie kleren, die gaf haar mening,
ook ongevraagd.
,Antoinette, houd het kind thuis, het is niet educatief zo'n milieu'.
Men luisterde vriendelijk naar haar welgemeende raad, men vertoonde
zelfs een schijn van instemming. Maar toch, zoals altijd wanneer zich in
deze familie een moeilijk geval voordeed, werd Barbara geconsulteerd.
Zij sprak met haar donkere Spaanse stem en niet zonder dat kleine spot-
tende lachje: 'Och, als ze dat nu zo heel graag wil, ze moet toch eens iets
ondervinden, U kunt het haar wellicht toestaan, Mevrouw.'
'In ivoren torens,' zei de lieve Mevrouw peinzend, 'mogen we niet wo-
nen, dat is nooit de bedoeling, dat wordt niet van ons gevraagd.'
Op een donkere namiddag in December, sneeuw was in aantocht, dat
\vas aan een zekere atmosferische kilheid te voelen, dat liet zich ook af-
lezen van het roerloos grijze zwerk, werd Lucile aan het smalle lage huis
met het naambordje 'Zilverman in verf en vernis' afgeleverd tot het be-
zoek. Kort daarna trad ook Cateautje's grootmoeder met hare dienstbo-
de aan. Dan ging de bel nogmaals, dat was de buurman en het: 'welkom,
welkom' van Cateautje's struise moeder was niet van de lucht. Gedienstig
hielp buurman de oude vrouw zich ontdoen van haar mantel: 'm'n hoed
hou ik op', besliste opoe, terwijl ze de banden van het kapotje losdeed en
met twee spelden rechts en links op haar borst prikte: 'Ik heb altijd last
van kou op m'n hoofd.' Ze knikten toen allemaal dat ze het heel goed be-
grepen, hoewel in het kamertje, de alcoofdeuren met de witte gordijntjes
stijf gesloten, was het reeds behoorlijk warm.
Vroedvrouw was de grootmoeder geweest, een mens met een goed ver-
stand, capabele handen en een uiterst warm hart, zag ze op een mooie
loopbaan terug. Voor wat voor moeilijke gevallen had zij niet gestaan op
haar eenzame post in het achterland, waar snel en kordaat ingrijpen dik-
werf de eis was, ja, hoeveel teleurstellingen had deze goede vrouw niet
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pogen te verzachten, en vooral, glorie van de carrière, hoe talloze jonge
moeders maakte zij niet blij. En nu lag heel dat bezige nuttige leven ver
terug ... was slechts een dierbaar oudje gebleven die er haar stille trots in
vond dat ze zo gaarne bij kinderen en kleinkinderen te gast werd gezien.
Ook vandaag verhoogde opoe's aanwezigheid al dadelijk de sfeer, ze
stonden slechts even stil in een kring, toen zei de buurman: 'zullen we
deris ganzeborde ?'
Het instemmend knikken van opoe's hoedje met het gitten tooisel beloon-
de zijn initiatief. Ze schikten zich genoegelijk om de tafel en reeds droeg
Cateautje het ouderwets ganzenbord aan.' Allemaal een bijwijzertje' , sprak
buurman terstond. De moeder ontdeed zich bereidwillig van haar broche,
twee trekkebekkende duiven in een vergeetmijnietkrans, de boord van
haar glinsterend zijden blouse lubberde toen een weinig, maar dat was
niet erg. Plechtig bood opoe, die weduwe was en verklaarde dat ze met
dit eigenste ganzenbord als kind nog gespeeld had, twee trouwringen
aan, tesamen gesmeed door een hartje. Buurman rammelde gewichtig in
zijn zak tussen allerlei klikkerige dingen, krijgshaftig kwam hij te voor-
schijn met een mes. Cateautje gaf een fijn ringetje, zo een met een rood
steentje als een zuurtje, en, symbool van haar nijverheid, zette Keetje
trouwhartig een blikken vingerhoed op.
'Gezellige middag voor je, Kee', knikte buurman tegen de ietwat onno-
zele dienstbode met de hondentrouwe ogen, wier lang mager hoofd door
een floddermuts gekroond werd: 'ze mag ook wel eens wat hebben',
sprak hij en een wereld van begrip lag in zijn woorden: 'zo'n goeie meid,
ze doet voor opoe braaf haar best'.
Op hete kolen zat het bezoek.
Zij had niets, maar dan ook niets om als opzettertje te produceren, ze be-
zag zieh vanaf de gladde pony en de zachte blonde krullen tot het cerise
Engels fluwelen jurkje, want in dit visiteverband en in December droeg
vandaag ook Lucieltje fluweel. Ze monsterde zich tot de zwart zijden
kousjes en de lakschoentjes toe. Ook keek ze nog even snel naar de stoel
waarop men haar bontjasje gespreid had, daarbij de beige slobkousen en
het bonten mutsje, waarin de warme handschoentjes gerold tot een bal.
Neen, zij was arm, zij had niets.
Maar de buurman die een vooruitziend mens was, vreesde dat een kleinig-
heid al dit genoegelijk gedoe dreigde te verstoren: 'hier', zei hij vriende-
lijk, 'jouw bijwijzertje' , bood zijn tandenstoker aan. En toen een dubbel-
tje opgezet werd door een ieder, zei buurman met veel fijn gevoel: 'Zus,
wij doen samen', en hij offerde er twee.
De eerste worp was toen voor de bezoekster en zij viel al dadelijk op een
gans. 'Enig', vonden ze allemaal, want voor dubbel telde dat. En toen
wierpen de anderen op hun beurt. De speelduvel had het kleine gezel-

652



HET GANZENBORD

schap spoedig te pakken, de stemming steeg kaarsrecht omhoog. Op een
gansje, in de herberg, in de doolhof, dood en al twee maal herboren, alle
gamma's der menselijke emotie verdrongen bij Lucile in snel tempo el-
kaar. En daarbij die zes dubbeltjes in de pot. Had het merendeel van die
mensen hun voorspoed, incasseerden zij op hun beurt ook wel pech, op
twee spelers recht tegenover elkaar in het klein gezelschap gezeten, heeft
zich de aandacht vooral geconcentreerd. Dat was op Lucile, die als 'be-
zoek' een onuitgesproken recht had tot winnen, dat was ook op opoe, om
haar dwaze geluk. IJlvoetig over het ganzenbord snelde de oude vrouw
voort op een weg zonder obstakels. Ze kreeg hoge kleurtjes in de ver-
voering en de gitjes op haar kapotje trilden van emotie iedere keer als ze
wierp. De gevangenis was niet voor haar, evenmin de put, dat ijselijk
stuk metselwerk waaruit twee geelgebroekte beentjes en twee zielige
handjes hulpeloos omhoog staken. De doolhofkencfe opoe niet, in de her-
berg verbleef ze_slechts even en nu was ze al vlak bij de dood. Opletten,
dacht Lucile, die net uit die nare put verlost was en nu de moeizame tocht
over het ganzenbord bijna geheel opnieuw had te gaan. Trouwens, dat
hier niet viel te concurreren had dit even sluwe als fantasierijke kind al
dadelijk begrepen; het haast onstoftèlijk werpen van de oude rimpelhand,
evenals het wondere geluk dat op iedere worp volgde, had zij al dadelijk
als minstens mysterieus aangevoeld. Maar nu, supreem moment van
spanning, naderde het oudje de dood. Op dit hoogtepunt blikten de grote
verwonderde kijkers van Lucile recht in de vriendelijke kleine ogen van de
oude, bloosde het kind van opwinding, knikte de oude vrouw haar harte-
lijk toe. En warempel, daar klikten de stenen, alweer geluk: zonder blik-,
ken of blozen, ook over de dood, het griezelig geraamte met de zeis, hup-
pelde het oude mens vrolijk en wel heen. En al spoedig, terwijl het overig
groepje nog worstelde met oponthoud en misère, kwam opoe met een
gelukkige worp op 63, won de oude vrouw onder veel bijval de pot. Al
kwam dan dit winnen LuciJc eigenlijk toe, toch voelden ze het unani-em
als een verademing dat de man met de zeis het met grootmoeder zo best
gemaakt had; tenslotte, 't was welis~aar slechts een spelletje, maar de
dood op het ganzenbord was zeer eng en aanschouwelijk, het gaf voldoe-
ning dat zo'n allerliefst oudje haast als met vleugelen over de dreiging
heen was gezweefd. Men gunde opoe gaarne deze schier aan de aarde
onttogen triomf.
Toen ze een glaasje op de goede afloop hadden gedronken, een taartje
gegeten en opoe, die blij was om de centjes en omdat ze nog zo best mee
kon doen met de jongeren, haar dubbeltjes geteld had, verklaarde deze:
'ik ga nog even naar mijn schoonzoon, naar Zilverman toe.'
Boven, in het grote bed, lag Zilverman te hijgen naar een zeker einde -
tering, niemand sprak het woord uit, maar het zweefde door alle kamers
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van het smalle hoge huis. Ja, die Zilverman, zo'n stakkerd, hoestte zijn
laatste beetje leven kapot. Grootmoeder zette zich, ze zag scherp op de
holle ogen, het vervallen gelaat van de zieke, ze streelde liefdevol zijn
skeletmagere hand; dan staarde ze nog even soezig naar buiten: sneeuw-
vlokken, het leek wel of het te sneeuwen begon. Nu bukte zij zich moei-
zaam over het ledikant heen: 'sterkte,' sprak ze, 'man, sterkte voor jou.'
Bij het afscheid stond de oude vrouw nog eventjes stil: 'er is een engel
van een kind benee op bezoek bij Cateautje', sprak ze; dan sloot opoe de
deur.
Gevangen in morphinedoezel leek de doodzieke Zilverman het leven
haast eventjes mooi ; hij droomde van een engel, ja, misschien wel van
een prinsenkind dat bij zijn geliefd dochtertje op bezoek was; hij droom-
de van nog andere onzegbaar heerlijke dingen en een vale glimlach om-
speelde in de slaap zijn uitgeteerde gelaat.
Toen opoe de lange steile trap moeizaam afdaalde, stond kleine Cateautje
juist in de gang. 'Kind', zei het ouwe mens bedrijvig, 'je moet je vader
vooral vertellen dat hij beter kan worden, dat hij nog een gelukkig leven
zal hebben, breng hem dat aan 't verstand.'
Cateautje, ouwelijk kind, dat in haar kort bestaan al veel droevigs mede-
maakte, knikte liefdevol en secuur.
In het kamertje opnieuw aangeland, drong men de winnares van de dag
nog een glaasje op, men bood haar een laatste taartje, maar wanneer de
oude vriendelijk afwijzend bedankte, zagen ze het plotseling allemaal;
verbazend, wat lagen de pientere oogjes nu vermoeid in de rimpelige
kassen, verschrikkelijk, wat zag dat oude mens bleek. Ze hesen kleine
opoe in d'r beste zwarte mantel, ze deden haar met elkaar uitgeleide tot
aan de deur. Akelig! Zij, die over put en dood had weten te triomferen,
hoe jammerlijk smalletjes nu de opwinding over "de voorspoed van het
spel ietwat gezakt was, maar vooral nu zij het smartelijk lijden daar
boven had moeten aanschouwen, leek ze, en hoe verschrikkelijk oud. De
vrouw des huizes sprak toen uit wat in aller ogen was te lezen: 'Moeder,
voel jij je wel helemaal goed?'
'Ik voel me lekker,' sprak het oudje korzelig, 'maar we moeten gaan.
Geef mij een arm Keetje, het is al zo laat'.
Toen de voordeur open ging, zei de dienstboo met een neusklank: 'gom-
menikkie, allemense, wat een sneeuw.'
Inderdaad, het sneeuwde, het sneeuwde uit de volheid, het sneeuwde
argeloos en hardnekkig uit een grauwgrijze lucht. Zij hadden aan de weers-
gesteldheid weinig aandacht geschonken; te zeer waren die goede mensen
in het wel en wee van hun kansspel verstrikt. Het had zeker al een poosje
flink gesneeuwd, want de lantarenpaal bij de hoek vertoonde reeds witte
contouren en een late brievenbesteller, die door de straat liep, droeg een
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wondere blanke pet. Daar kwam als door schaduwpaarden getrokken een
brandstoffenwagen aanrijden en onder het vage wit van de puilende zak-
ken zou niemand ooit zwarte diamant hebben vermoed. Verder geen
mens, geen hond liep er buiten, toch verleende de dichte dwarreling van
vlokken zelfs aan de saaie huizenstraat een vreemde romantiek. En in de
vlokkenvlucht wuifden ze opoe die een straat verder woonde, allervrien-
delijkst na.
'Laten we schemere,' vond de moeder toen ze weer in het warme ka-
mertje aangeland waren, 'een beetje schemere, dat vind ik zo knus'. Zij
zette zich toen met de buurman op het pluche canapétje, ik zou er niet
voor durven instaan, maar misschien zaten die twee hand in hand. Ca-
teautje, de armen over elkaar, wijs en stil als een vrouwtje, nam plaats op
een stoeltje bij de kachel, daar tegenover, ook de armen over elkaar, want
ze begreep dat het zo hoorde, zat het bezoek. Het gezelschap was nu heel
klein, de potkachel bloosde en gloeide, de stemming in het vertrekje werd
brekelijk en broos.
-Wat zegje van m'n vriend-deden ze toen in het donker, allergezelligst.
Nog nooit zijn cr voor kleine Lucile zulke aardige vrienden bedacht.
Daarna zaten ze een poze stil, het was zo stikkend in de kleine ruimte, zij
waren haast bevangen er van. Af en toe tuurde er eentje de straat in, zag
je daar mensen of waren het schimmen. Neen, het was slechts de dans van
de vlokken, de ijle vlokkendans uit een donkere lucht. In de kamer stond
het kacheltje nu als een vuurzee, de stemming was tot op een haar haast
gespannen, het was heel erg lief, het kon bezwaarlijk minder reëel.
Daar kwam plotseling de donkere stem van de buurman: 'Je moeder is
een erg lief mens', sprak hij tot de vrouw. En in een lichtere toon zweefde
daar alreeds haar bevestiging hem tegen: 'Ja, een erg lief mens isme moe.'
Op dat ogenblik lieten, en dat weet ik heel zeker, hun gestrengelde han-
den elkaar los.
'Ik moest eigenlijk naar bove,' sprak de vrouw, 'stel je voor dat Zilverman
op avontuur iets overkwam.' Maar ze voelde zich te zeer in de knusse
warmte van het kleine kamertje opgenomen, .ze bleef zitten, het goede
plan werd niet ten uitvoer gebracht.
Maar even later schoot de vrouw plots overend als door naalden gestoken;
riep: 'krijg ik daar een rilling?'
'Er loopt zeker iemand over je graf,' antwoordde buurman nu leuk.
'Wat is het donker,' vond zij onrustig. 'laten wc de gordijne sluite en de
lamp aansteke, Henk.'
'Hè ja,' zei Cateautje die niet best kon hebben dat het geluk niet met
haar vriendin was geweest bij het ganzenborden, 'laten we dat doen, dan
kunnen we kwartetten, daarin is Lucile toch zo knap.'
Ze hadden net het licht aangeknipt, de gordijnen dicht getrokken, toen er
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hard gescheld werd en gelijktijdig geklopt en gemorreld aan de deur. In
de lamplichte kamer stond daar plotseling Keetje, duidelijk klappertan-
dend en zo maar in 't katoen. De hondenogen puilden van ontzetting, ze
greep zich vast aan de deurpost, het mutsehoofd scheen nog langer dan
anders, en ze zag om van te schrikken zo vaal.
'Een ongeluk', beefde de moeder en ze hield de hand op het bonzend
hart, zozeer was ze geschrokken; immers, wist ze het niet: Zilverman de
eeuwigheid ingegleden en zij, slecht mens, er niet bij. Dat Keetje, die niet
in dit huis woonde, nooit met een jobstijding van boven, van Zilverman,
tot haar kon komen, vergat zij in hare veraltereerdheid geheel.
Krampachtig slingerde toen Kee het slechte nieuws in het vertrekje. Ze
schreeuv\'de het uit van ontzetting: 'de oude juffrouw zit dood op haar
stoel.'
Wie zal het Zilverman zeggen, dacht de een na de ander, maar spoedig
hadden ze, voor het ogenblik althans, de zieke vergeten voor de zo juist
overleden vrouw. Zelfs om de twee kinderen, Lucile en Cateautje, be-
kommerde men zich weinig. Die waren wel zeer onthutst, zaten maar
bleekjes dicht bij elkaar.
Nu werd het een jacht door de sneeuwstraat - van Keetje, zo maar in d'r
jurk - van moeder, met een flapperende cape om - van buurman die zijn
jas aantrok terwijl hij al liep.
Gelukkig voor de achtergebleven kleinen, daar was al Mevrouw van hier-
naast om Cateautje gezelschap te houden en daar verscheen ook Barbara
met de auto voor Lucile. Er was slechts een klein fluistergesprek tussen de
twee elkaar vreemde vrouwen: over opoe, die zo plotseling 'er in' was ge-
bleven, over tering en over Zilverman, en zijn dagen waren zeker ook al
geteld.
Maar vond Barbara slechts spaarzame woorden om haar sympathie te
betuigen met het droevig lot van deze familie, er was het warme timbre
in de duistere stem, er was het intens medeleven in de donkere ogen, er
was de magere bruine hand met dat enkele, maar wel zeer welwillende
gebaar. Neen, 't was alles bij elkaar niet zo veel, maar het bleek net ge-
, noeg om de buurvrouw er van te doordringen: de juffrouw die het kleine
meisje kwam halen, was een juffrouw met heel veel gevoel.
Nog waren het slechts enkele minuten, dan zaten Barbara en Lucile al in
de limousine, reden ze in een onwezenlijke sneeuwjacht naar huis.
"Toen de twee de salon binnentraden, zat Mevrouw daar in haar fauteuil
in het bleu-nuit met pailletten, trok ze zich moeizaam een paar lange
peau de suède niet al te wijde handschoenen over de hand. Haar fijn en
klassiek profiel en de simpele maar loodzware haarwrong deden het goed,
ja edel tegen het purper velours d'Utrecht van de stoel. Lucile's vader
keek de courant in, hij was in rok, stond met de rug naar het vuur zich te
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warmen. Die twee ouders gingen met de nog niet oude tante naar een
soirée. Mevrouw, vervuld van haar handschoenen, een half nummer te
klein en dat had zijn bezwaren, luisterde ietwat afwezig naar het verwar-
de relaas van Lucieltje - over Zilverman - opoe - mijn vriendin Cateautje
en tering; Barbara gaf de zo nodige uitleg bij het verhaal. Maar had de
moeder moeite haar hoofd bij de haar niet geheel duidelijke belevenissen
van haar dochtertje te houden, des te beter luisterde de tante. Ze had nu
stekende ogen, ze was toch zo fel.
'Ik heb je nog geraden haar thuis te houden, weet je wel Antoinette,' zei
ze strijdlustig, 'verschrikkelijk, wat voor besmetting zal dat kind daar op
hebben gedaan.'
'Barbara' , kwijnde Mevrouw.
Barbara reikte Mevrouw de kanten waaier, ze vleide haar de sabe1cape
om de blanke schouders, ze deed moeizaam de knoopjes van de lange
handschoenen dicht. Mevrouw stond op, gereed tot het vertrek, ze kuste
Lucile met de liefdes impuls die de kracht is geweest van heel haar leven.
Er was een zachte wolk van parfum, de ballayeuse van haar zijden rok
ruiste met een licht frou-frou om haar heen.
De tante praatte door, preekte over besmetting en tering, en een vrien-
delijk afwijzend briefje dat het bezoek van Lucile zonder iemand ter we-
reld te kwetsen, had kunnen verhinderen beval ze, hoewel het moment
van han<~elenwaarlijk voorbij scheen, nog aan.
'Barbara,' kreunde l'vfevrouw.
Barbara stond nu net achter de lamp met de vergulde traliekap als een
donkere heilige achter gouden tralies. Ze had het duister hoofd met de
mystieke blik der ogen als een profetesse even geheven: 'besmetting',
sprak ze, 'neen, ditmaal heeft het niet gehinderd, Mevrouw.' Dan trad
ze op de logé toe, deed haar de lichtblauwe sortie om, bood haar de boa
van kippenveren. Daarna bezag ze Lucile's tante tersluiks: toen heeft er
om haar lippen dat even weemoedige, maar toch zo spottende lachje, dat
Barbara kenmerkte, gezweefd.



johan Fabricius

DEGROTEBEPROEVING
[SLOT]

Maanden vergingen, en de mensen spraken reeds minder over het ge-
beurde; soms scheen het of zij er nauwelijks meer aan dachten: andere
zaken, als het oogstfeest, het einde van de Vastenmaand, het huwelijk
van de zoon van de Loerah, leidden hen af. Wongso, radeloos en als
verdoofd onder de slag die het noodlot hem had toegebracht, bewoog zich
eenzaam tussen zijn dorpsgenoten, wier gevoelloosheid hij niet kon be-
grijpen. En had hij niet gezien hoe het dochtertje van zijn buurvrouw, de
kleine Maryam, wegkwijnde onder haar leed over Soero, er zou nog
bitterheid in zijn hart zijn gegroeid.
De dag zou echter komen waarop Allah ook het dorp strafte, dat zich
verhovaardigd had.
De Grote Ziekte, die reeds in Wongso's vroege jeugd eens in dezelfde
streek had gewoed en duizenden slachtoffers geëist, keerde terug. Eerst
was het slechts een ver gerucht, dat niemand nog hardop waagde uit te
spreken; door de naam te verzwijgen, hoopte men de aandacht dier
rondwarende kwade geesten van zichzelf te kunnen afleiden. Maar de
giftige adem, die Djatilenggèr en andere ongeluks-oorden in de buurt
uitwasemden, woei op een dag ook naar onze désa over, en weer stierven
er velen, vooral kinderen, na ondragelijk lijden. Het was toen dat mijn
moeder, 'mbok Satidjah, haar twee eerstgeborenen verloor en [ik kwam
pas een jaar later ter wereld] slechts haar jongste zoontje behield, mijn
oudere broer Wirna, die, hersteld van de ziekte maar er onuitwisbaar door
getekend, van die tijd af de bijnaam Si-Boerik, de Pokdalige, zou dragen.
Moeders, die Soegiëm in het verborgen van haar kamertje hadden doen
schreien door haar scheldwoorden als 'soendal' door hun kinderen te
laten naroepen, schreiden nu op hun beurt, terwijl de kleinen naar adem
hijgden, de keel verstikt van zweren.
Genadiger toonde Allah zich toen Hij als een der eersten ook het meisje
tot zich nam dat haar verdriet over Soero's dood niet kon overwinnen.
Maryam stierf in de armen van Soera's vader, die haar was gaan ver-
plegen, de moeder bezwerende deze taak aan hèm over te laten, terwille
van het behoud harer andere kinderen.
In één week tijds werden er in ons dorp niet minder dan twaalf ten
grave gedragen. Er waren mannen en vrouwen onder die in hun gezin
niet gemist konden worden. Wongso echter, op wie geen gezinsplichten
meer rustten, en die van dit leven niets meer te wachten had, bleef ge-
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spaard. Toch zocht hij het gevaar eerder, dan het uit de weg te gaan.
Reeds verwonderden de mensen zich, en er waren er in de désa die hem
bovennatuurlijke krachten toeschreven.
Ieder vreesde de stille onzichtbare Wurger - alleen Wongso niet. Hij bood
vrijwillig zijn hulp aan in de huizen waar de Zwarte Dood was binnen-
getrokken. Hij verzorgde en troostte de zieken, reinigde de opengebar-
sten zweren, alsof de beroering daarmee, en de stank die er van uitging,
voor hèm geen enkel gevaar opleverden. Anderen, die zich angstvallig
op een afstand hielden, werden achterhaald, zoals de Loerah, wiens erf
niemand die ganse tijd had mogen betreden. Misschien bracht het
dagelijks bij de poort neergelegde voedsel de dodelijke besmetting wel
over, waaraan hij met zijn ganse gezin ten prooi viel. Voor Wongso echter
week de Ziekte terug, als erkende ze een hogere Wil, die hem gespaard
wenste te zien.
Hij werd er op den duur moedeloos onder. Waarom werd hem het ver-
lossend einde onthouden? Welke verborgen bedoelingen kon Allah nog
met hem hebben? Vergeefs trachtte Wongso het te raden. Als hij ten-
minste nuttig was voor zijn mede-dorpelingen! Maar waar hij een leven
trachtte te redden, faalde hij. Zijn smeken, de kleren van het slachtoffer
te verbranden, tezamen met andere dingen waarmee de dode in aan-
raking was geweest, werd niet gehoorzaamd. Misschien waren deze mensen
te arm om zich nog een niet geheel afgedragen kledingstuk te kunnen
ontzeggen; zeker was, dat hij vergeefs streed. Met den dag tastte de Ziekte
\'crder om zich heen - alleen tot hem reikten haar grijpvingers niet. ..
Op een nacht kwam ineens de gedachte in Wongso op, dat hij, om Allah's
raadseltaal te verstaan, misschien geheel alléén met Hem moest zijn, ver
van het geweeklaag der zieken en stervenden, ver van deze ganse rumoe-
rige, in aardse bekommernissen gevangen wereld. En zonder verder nog
te overleggen, zonder anderen met zijn geheim in te wijden, deed hij wat
hem was ingegeven: hij verliet de désa en begaf zich op weg naar de
Goenoeng Gedéh, de Grote Berg, die aan de gezichtseinder donker voor
hem oprees, het ganse landschap beheersend. Zo luid en dringend was de
roepstem in zijn hart, dat hij zich niet de tijd gunde, of zelfs ook maar er
aan dacht, voor zijn tocht enigerlei voorbereidingen te treffen, zich al-
thans tegen de koude te wapenen die hem daarboven wachtte.
Hij liep die ganse nacht door, en ook de volgende dag, de dorpen langs
zijn weg zoveel mogelijk mijdend, om geen vragen te moeten beantwoor-
den en om zich niet schuldig te maken aan het verder verspreiden van de
Ziekte, waarvan hij de besmettende kiemen misschien met zich meedroeg.
Zijn voorzichtigheid scheen echter overbodig - de Dood heerste alom; hij
hoorde het uit het klagend gehuil der bevreesde kamponghonden.
Toen hij, na uren lang stijgen, in een kleine désa aankwam en er naar de
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weg vroeg, wilden de mensen - eenvoudige, brave lieden zoals men ze in
de bergen aantreft - hem op zijn tocht wat gestoomde rijst en enkele
vruchten meegeven. Zij meenden aan de uitdrukking zijner ogen te zien
dat deze eenzame oude man daarboven bij de somber rokende krater van
de Goenoeng Gedéh de Tapa, de Grote Beproeving, wilde trachten te
doorstaan, en zij geloofden ook wel te kunnen raden met welk oogmerk:
om de kwade geest te bezweren, die het dal teisterde. Dit laatste spraken
zij natuurlijk niet uit - over zulke zaken zwijgt men beter; het zou de
pelgrim slechts ongeluk kunnen brengen. Gelijk anderen vóór hen, repten
zij maar liever zo min mogelijk over de Ziekte, die tot dusverre - Allah zij
geprezen - nog niet tot in hun afgelegen dorp was doorgedrongen. Al wat
zij zeiden, was, dat hij misschien niet de kracht zou hebben zijn zware
tocht te volbrengen, indien hij onderw'eg in het geheel geen voedsel tot
zich nam.
Wongso was getroffen door de stille verering die hij om zich heen voelde
en waarvan hij de reden wel meende te begrijpen. Maar ze was onver-
diend, want zulk een eerzuchtig doel als de Tapa te volbrengen, streefde
hij immers niet na. Hij wilde slechts alléén zijn met Allah en zich krommen
voor Zijn Toorn. Hij dorstte er naar, nu eindelijk de volle maat van zijn
schuld te leren kennen en zijn vonnis te horen uitspreken. Hij wenste dat
vonnis niet te overleven; hij hoopte daarboven dan te mogen sterven; de
gedachte, na veertig dagen en nachten als een heilig man onder de men-
sen terug te zullen keren, lag wel héél ver van hem. \Vongso's eerste op-
welling was daarom, de rijst en de vruchten af te wijzen. Maar toen hij
een beweging met de hand maakte die zulk een afwijzing uitdrukte, las
hij reeds teleurstelling in veler ogen, en zijn vrees iemand te kwetsen, of
misschien zelfs de schijn van hovaardij op zich te laden, bewoog hem de
goedgemeende gaven te aanvaarden; nederig dankte hij zijn schenkers,
hun slechts verzoekend hem bij de overhandiging van het voedsel niet
aan te raken, daar hij uit een geteisterde désa kwam. Hun wat verlegen
zwijgen bewees hem dat zij dat tóch niet zouden hebben gedaan. En, nu
allen tegelijk sprekend in hun drang om hem ten dienste te zijn, legden
zij uit hoe hij moest gaan: eerst naar het oosten, tot aan het diepe ravijn
waar de weg zich vertakte ... daar was het graf van Sech Maoelani-bin-
Ahmad, die tijdens de afdaling van de berg aan uitputting was bezweken,
na voor de tweede maal de Tapa te hebben volbracht! Het was onder de
pelgrims gebruik, op die gewijde plaats zekere gebeden te verrichten en
er de nacht door te brengen alvorens in noordelijke richting het Tijger-
ravijn over te steken ...
Wongso luisterde aandachtig en beloofde alles zó te zullen doen als hem
was aangeraden. En hij trok verder, begeleid door de heilwensen der

. dorpelingen.
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Juist bij zonsondergang, en dus nog op tijd voor het gebed, bereikte Wong-
so het heilige graf. Terwille van de mensen in de kleine berg-désa schonk
hem dit voldoening - hem zelf zou het om het even zijn geweest waar hij
God aanriep. Hij at daarna nog gehoorzaam van de rijst en de vruchten
en legde zich neer, vermoeid van de verre tocht. Misschien was het toch
de nabijheid van het heilig gebeente die hem een zo rustige nacht schonk.
Voor het eerst sedert lange tijd werd zijn slaap niet door kwellende dro-
men gestoord. De onbekende en soms angstaanjagende geluiden die hem
hier, vcr van elke menselijke behuizing, zouden hebben kunnen wakker
houden, drongen niet tot hem door.
Bij het eerste morgengloren stond Wongso met verkwikte leden op. Een
nieuwe verwachting, die hij zelf nog niet goed kon duiden, was in hem ge-
varen. Het leed, dat hem bijna had verstikt, scheen vanmorgen lichter te
dragen; het was hem te moede alsof hij zich nu op weg naar zijn zoon
bevond.
Hij wies zich in het heldere water van een be~~e, dat tussen de bemoste
stenen voorthuppelde, en verrichtte zijn ochtendgebed. Was het mis-
schien het alleen-zijn in Allah's grote ongerepte natuur dat zo bevrijdend
op hem werkte? In de stilte om hem heen zongen de vogels met diepe,
luide stemmen, en de door het eerste zonlicht gestreelde top van de berg,
met de nu lichtgrijze ro.okpluim er boven, lonkte hem vriendelijk toe.
Alvorens in het ravijn af te dalen, dat hem nog van de eigenlijke berg-
wand scheidde, keek hij een ogenblik uit over het dal, waar de zieken
kreunden en de rouwdragenden hun leed uitjammerden. Ginds, heel in
de verte, gehuld in het waas dat van de rivier opsteeg, was zijn dorp. Het
dorp, waar hij met Soero eens gelukkig en tevreden had geleefd. Met zijn
oude ogen meende hij even iets van de goudachtige schemer waar te
nemen die over de omringende sawah's lag uitgespreid - de oogst stond
daar nu te verdorren gelijk op zoveel andere velden, omdat de handen
ontbraken die de halmen moesten snijden. Eens zou hem dit ondenkbaar
zijn voorgekomen. Het bewerken van de grond, het ploegen, zaaien en
oogsten, had hem toegeschenen 's levens zin en einddoel te zijn. Nu stond
hij hier, gereed zich van zijn sawah af te keren en tot Allah te gaan, die
hem had geroepen.
Wongso maakte zich van de aanblik los en sloeg het pad in dat steil
omlaagleidde naar het ravijn, waar het zich al spoedig bijna geheel ver-
loor tussen het steeds dichter wordende geboomte.
Er is geen stilte als die van het oerwoud. Héél hoog in de boomkruinen
krijsen apen ofzingt soms een vogel, maar het geluid dringt niet ofnauwe-
lijks tot beneden door; daar in de diepte, waar de machtige stammen uit
de grond rijzen, heerst een stilte als in een groot groen graf. De dieren,
die in deze eeuwige schemer wonen, bewegen zich geruisloos. De bloed-
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zuiger wringt zich stom door het vettig slijk en de wortelen der varens.
De slang, vermiljoenachtig glinsterend in het vale licht, glijdt zo stil langs
een lianenstengel neer dat men, ademloos toekijkend, het ritselen van haar
zoekend, spelend tongetje waant te horen. De tijger plaatst zijn klauw zo
behoedzaam op het mos dat er zelfs geen twijgje breekt. Alleen de mens,
in het oerwoud verdwaald, kan het niet zonder veel gerucht stellen. Hij
kapt en trapt zich een weg en hijgt erbij van de inspanning, zodat men
hem al op een mijl afstand hoort aankomen. Grote Bontel luistert, een
verwonderde, nadenkelijke uitdrukking in zijn gele kattenogen, en sluipt
nieuwsgierig naderbij. En of hij die zwoegende, luidruchtige mens uit de
verborgenheid van het woud bespringt, hangt van de mate van zijnhon-
ger af en van zijn misschien reeds opgedane ervaringen met dit grote,
rechtop gaande wild dat, bij al het indrukwekkend spektakel waarmee
het zich aankondigt, toch zo weerloos blijkt te zijn ...
Of hangt het ook nog van àndere dingen af? Is het waar wat men zo
vaak met stelligheid hoort beweren, en zijn er werkelijk ongeziene mach-
ten die de tijger bevelen, een zekere man zonder hinder zijnjachtdomein
te laten betreden? Eerbiedigt de bloeddorstige, genadeloze Heerser van
het Woud de Wil van Allah?
Was het Allah's Wil dat Wongso ongedeerd voor hem verschijnen zou?
Tegen de middag bereikte hij de overkant van het ravijn. Zijn arm deed
pijn van het kappen, en hij ademde op toen de wereld zich weer voor hem
opende, na de urenlange benauwenis van het vochtige halfdonker waar
hij zich doorheen had moeten worstelen. Maar de gedachte aan gevaar
was niet in Wongso opgekomen. Geen ogenblik was er twijfel in hem ge-
rezen of hij het doel van zijn reis, de top van de Grote Berg, wel zou
bereiken. '
Na een korte rust zette hij zijn tocht voort. Het stijgen viel hem lichter
naarmate hij zijn bestemming naderde, en zo kwam hij nog in de avond
van diezelfde dag boven aan, op het laatst ietwat moeizamer de weg
vindend door een koude grijze nevel.
Welk een schouwspel wachtte hem toen hij aan de kraterrand stond! Ver-
bijsterd staarde hij naar de vuurgloed daar in de diepte en naar de dikke
zwarte wolken die met bulderend geweld uit deze hel omhoog kolkten,
als ontsnapt aan een machtige vuist. Het rosse schijnsel der vlammen
weerkaatste spookachtig tegen dit sombere, woelige dak, en het duurde
lang, eer Wongso zich bezon dat hij hier niet was gekomen om zich in de
ban te laten slaan van dit helse vuurwerk en de angstaanjagende donder-
stem van Satans onderwereld. Hij wendde zich om, en zijn door het vuur
verblinde ogen zochten naar een rustiger plaats, waar hij kon gaan zitten
in afwachting van wat zich aan hem zou openbaren. Op enige afstand
1 een naam voor de tijger
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tekenden zich de omtrekken van een ruïne af - een geheel vervallen,
grauwstenen tempeltje uit vroeger tijden. Hij had er reeds in zijn jeugd
van horen spreken, herinnerde hij zich opeens. Nu hij het zag, was het
alsof hij het herkende ...
Jaren moesten zijn verstreken sedert voor het laatst iemand de Grote Berg
had bestegen, want toen Wongso langzaam op het tempeltje af ging,
vond hij er het onbegraven, reeds verbleekte geraamte van een mens. Hij
dekte het met enkele stenen toe en sprak een gebed uit over de kleine
grafheuvel. Daarna liet hij zich met kruiselings onder het lijf gevouwen
benen, de handen rustend op de knieën, op de plaats neer waar deze mens
- zonder twijfel een door schuld beladen pelgrim gelijk hijzelf - gestorven
was. En de rug naar de weerschijn van het onderaardse vuur gekeerd,
hief hij het gelaat naar de maan, die de kilgrijze vvereld om hem heen
juist met haar zilveren licht ging vullen.

Er was in Wongso een grote rust en voldaanheid erover, dat Tijd zich nu
onbegrensd voor hem uitbreidde. Het kwam hem zelf vreemd voor dat
geen dagelijkse plichten tegenover de gemeenschap hem riepen, en nog
minder begrijpelijk scheen het hem dat hij daar zo volkomen vrede bij
kon vinden. Maar diep in hem woonde de zekerheid dat hij juist had
gehandeld door deze verre eenzaamheid te zoeken.
Hier alleen, waar niemand hem zou komen storen, was het hem mogelijk,
zijn ziel in volledige, berouwvolle overgave in Allah's Schoot te leggen en
te vernemen welke laatste weg hij, de door het leven geslagene, nog moest
gaan.
Onbewegelijk zat de mediterende oude man daar in het tijdeloze; soms
was het hem of hij het ruisen van de Eeuwigheid hoorde, die stil haar
wieken over de Grote Berg spreidde en ook hem in de koestering ervan
hulde.
Nacht ging over in Dag, en Dag in Nacht. De maan zonk rossig weg in de
nevelen boven het dal, en achter de donkere kraterrand rees de zon; de
zon ging onder, en boven de Goenoeng Gedéh stond ook alweer de maan
- zo ging het altijd maar voort, op Allah's ondoorgrondelijk Bevel. Daar
beneden, in de wijde vlakte die zich voor Wongso uitstrekte, stierven
mensen en dieren, en andere werden in hun plaats geboren. De rijst werd
gezaaid, uitgeplant, geoogst, en leverde zelf weer het zaad op waaruit de
nieuwe halm kon kiemen. Wolken losten zich op in regen, en regen ver-
dampte tot wolken, na de dorst der aarde te hebben gelest ...
De mensen, het alleen-zijn vrezend, woonden dicht bijeen en verhovaar-
digden zich in hun waan van veiligheid en macht. Zij streden en kibbel-
den onderling; zij voegden elkaar leed toe door hun dwaze trots, hun af-
gunst, hun zelfzuchtige en onnadenkende liefde - en dan berouwden zij en
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vluchtten uit het tot een vloek geworden gedrang in de reddende een-
zaamheid.
Want slechts als de mens alléén is en zich klein en nietig weet onder zijn
t'orenhoge schuld, vindt hij zichzelf 'Ncer en daalt over hem de rust die
uit de, laat verkregen, erkentenis van de ware cn enige veiligheid voort-
komt - de veiligheid die Gods Nabijheid schenkt.

Wanneer overdag de zon brandde en een bijna onweerstaanbare loom-
heid bracht over zijn gedurende de nacht tot op het gebeente verkilde
lichaam, sloot Wongso de ogen en gaf hij zijn geest aan de weldaad der
vergetelheid over. Tegen de avond werd zijn denken dan vanzelf weer
klaarder; zijn hoofd was uitgerust bij het schemerige, onbestemde mijme-
ren en maakte het hem mogelijk de nacht aan diepere overpeinzingen te
wijden. Daar tijd voor Wongso immers niet meer telde, kon niets hem ervan
weerhouden, zijngedachten uren aaneen op hetzelfde onderwerp tevestigen.
Zo dacht hij nachten lang na over al het onrecht dat hij tegenover Soegiëm
had begaan. Hij trachtte daarbij niets over te slaan, zelfs het kleinste
incident in zijn herinnering op te speuren, als: een heimelijke blik van
argwaan, die hij op haar had geworpen, een onredelijk geprikkeld woord,
een in schijn argeloze maar in waarheid boosaardige opmerking waarmee
hij haar in de ogen van zijn zoon had getracht neer te halen. Elk haat-
dragend woord, elke liefdeloze blik keerde zich nu tegen hemzelf, en met
gebogen hoofd betuigde hij Soegiëm zijn spijt en vroeg hij haar om ver-
giffenis.
Op een andere nacht legde hij zich de vraag voor, in hoevele opzichten
hij tegenover zijn mede-dorpelingen wel tekort was geschoten in hulp-
.vaardigheid en verdmagzaamheid, en hij onderzocht er zijn geweten op
ofhet nooit was voorgekomen dat hij een buur of kennis alleen maar had
geholpen om zich achter zijn rug geprezen te weten. 0, ijdel was hij ge-
weest, ijdel en eerzuchtig; achter een masker van bescheidenheid had hij
veel heimelijke hoogmoed .verborgen. Hij wist thans dat het hem had
gevleid wanneer eenvoudige lieden, nog onwetender dan hij, zijn raad
waren komen inwinnen; hij was trots geweest op zijn door hen bewon-
derde wijsheid - wat was ze waard gebleken, die wijsheid? - en trots op
het voorbeeld van nauwgezette plichtsbetrachting dat hij aan de désa gaf.
Het zou niet te verwonderen zijn indien de mensen dit hadden doorzien
en hem in stilte hadden gehaat terwille van de vernederingen die hij hen
liet ondergaan; ja, ineens werd hij er zich met schrik van bewust dat zij
hem misschien zelfs van hoogmoed tot in het aangezicht van de Dood had-
den verdacht toen hij, hij alléén, zonder aarzelen de besmette huizen
was binnengegaan ... De verdenking mocht in dit geval ongegrond zijn,
hij had toch verdiend dat men zijn beweegredenen wantrouwde. Hier en
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thans vroeg Wongso zijn dorpsgenoten om vergiffenis, de doden en de
levenden, de kinderen en de volwassenen.
Zijn jong gestorven vrouw Maryam verscheen hem, bleek en mager zoals
zij op haar ziekbed had gelegen ... hoe zou hij het beeld ooit kunnen ver-
geten, de angstig vragende ogen, waarmee zij - reeds wetend - hem aan-
zag terwijl hij, haar koortsige en vreemd aanvoelende hand in de zijne,
zijn eigen angst wegslikte en van genezing sprak als van iets dat onom-
stotelijk vast stond? Maryam, fluisterde hij bij dit weerzien, en vroeg om
vergiffenis voor de vreselijke schuld, die hij tegenover haar kind op zich
had geladen. [Hij repte maar niet over wat hij haarzèlve tijdens haar
leven in ogenblikken van onverstand en drift had aangedaan, want hij
wist, dat zij zich in haar grote goedheid het eigen leed toch niet meer zou
herinneren en waarschijnlijk niet eens zou begrijpen waar hij van sprak.]
Vele nachten wijdde Wongso aan de nagedachtenis van zijn zoon.
Terwijl de maan, en later het licht der sterren, op zijn naakte, dorre,
rechtop gezeten lichaam neerscheen, doorliep hij in gedachten Soero's
kinderjaren, van toen deze nog op de schoot zijner moeder speelde tot aan
de dag dat hij met zijn tot weduwnaar geworden vader hand in hand de
sawah in trok. Hij waagde het niet, hem om vergiffenis te vragen, maar
hij dankte hem voor al het geluk dat hij, Soera, zijn onwaardig gebleken
vader geschonken had. Duizend beelden verschenen de vader voor de
geest: Soera als naakt karbouwenherdertje, staande op de grootste der
buffels; Soero met, voor het eerst, een patjol over de schouder, als een
echte landbouwer; Soera in zijn nieuwe kleren voor het Poeasa-feest. .. en
altijd was daar weer dat ronde ernstige jongensgezicht je met de grote
donkere ogen die, zoals \Vongso nu wist, het leed dezer wereld reeds vroeg
intuïtief hadden gepeild.
Soera, wat heb ikje liefgehad. Als ik tegenover iemand méér heb gezon-
digd dan tegenover jou, ik heb ook niemand méér lief gehad.
Tranen stroomden over vVongso's benige, reeds diep ingevallen gelaat.
Soero, Soero. Hij herhaalde de naam nog vele malen, op het laatst zijn
lichaam wentelend in smart; jammerend riep hij de naam uit, in een
poging te worden gehoord boven het eeuwig donderen van de vulkaan:
'Soero! Soera ... !!'
Eindelijk brak er een nieuwe bevrijding in hem door, als was zijn zwakke
stem door Allah opgevangen en als had zijn berouw genade gevonden.

In den beginne was Wongso zich nog bewust geweest van een schrijnen in
zijn maag, die om voedsel vroeg. Hij had de kwelling zonder klacht aan-
vaard. Hij vroeg immers slechts om pijn en kwelling; hij was dankbaar
voor elke lichamelijke tuchtiging die Allah hem zond. - Maar na ver-
loop van tijd hield het schrijnen uit zichzelf op.

665



JOHAN FABRICIUS

De nachtelijke koude had hem geteisterd. Ook aan die foltering had hij
zich gretig overgegeven. Met vreemde wellust had hij zijn huid laten
doordringen van de vochtige koude, tot hij zich tot op het gebeente ver-
kild voelde. - Maar gaandeweg had de koude hem niet meer gedeerd.
Juist 's nachts waren zijn gedachten zo helder en vervuld van warmte en
licht.
Zijn dorst leste hij door voorzichtig de dauw van een steen te strijken en
er zijn lippen mee te bevochtigen.
Eén ganse nacht stroomde de regen op hem neer, en Wongso verzonk in
een duistere grondeloze wereld van vocht waar doorheen dof de vulkaan
bulderde; het was een nacht waarin hij in het geheel niet denken kon,
alleen maar het lichaam krommen in berouwen schuldbewust luisteren
naar de vertoornde stem uit de afgrond. - Maar de morgen, die volgde
op dit nachtelijk oordeel, was helder en koesterend geweest als Vergiffenis
zelve.
Al het leed, dat hem had bedrukt, kreeg stilaan iets van een verre droom;
het scheen alsof het niet hèm maar een ander had getroffen, en dan
reeds lang, lang geleden. En, van zo grote afstand bezien, hulde zich dit
leed in een vreemde, weemoedige schoonheid. Verbaasd en ontroerd nam
Wongso het waar ...

De maan was, telkens wat inkrimpend, op het laatst tot een smal sikkeltje
geworden, dat overdag bleek en ogenschijnlijk zonder veel reden aan de
hemel stond. Daarna begon ze 's avonds weer te schijnen, tot ze, gestadig
groeiend, op 'n keer weer vol achter de kraterrand rees, daar waar Wong-
so haar de avond van zijn aankomst had gezien. Indien zijn gedachten
niet zo volledig aan het tijdelijke ontrukt waren geweest, zou hij hebben
begrepen dat hij hier dus reeds een maand in gebed en meditatie verzon-
ken had gezeten. Maar nu drong het niet tot hem door, en evenmin werd
hij er zich van bewust dat hij over tien etmalen - indien zijn verzwakte
lichaam nog zo lang aan het vasten en aan de nachtelijke koude weer-
stand bood - de Tapa zou hebben volbracht.
Zonder het zelf te weten, ging hij de laatste phase van de Grote Beproeving
In.
Niet de mens, maar hogere, mystieke machten hebben het zo bestemd,
dat de Tapa veertig dagen en nachten duren moet. De laatste tien daar-
van brengen geen innerlijke strijd meer, maar de apotheose der verlossing.
In een toestand tussen dromen en waken peinsde Wongso over de won-
dere wijsheid van Allah's Schepping; zacht prevelend begon hij haar te
prijzen in de spreuken en verzen die hij zich nog uit zijn Koran-studie
herinnerde. De rauwe stem van de donder achter hem week steeds verder
terug, tot ze op het laatst geheel was verdwenen, en nu vulde zich de
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lucht met liefelijk gezang en het blijde galmen der gamelan. Alle vor-
men voor vVongso's blik vervaagden; de kleuren kregen een ongewone
helderheid. Weer verscheen hem zijn gestorven vrouw, maar nu als
maagd en in haar bruidstooi. Eninhaarogen, die hem verwonderd tegen-
lachten, herkende hij de eerste, nog schuchtere liefde waarmee zij zijn
vurig aandringen had beantwoord. Soegiëm daalde dansend uit de wol-
ken neer, een hemelse bajadère, fris en geurig als de morgenwind. Om
haar lippen zweefde nog steeds het trots uitdagende lachje dat zij voor
allen had gehad die haar belasterden en beschimpten. Zij zei niet dat zij
hem, Wongso, had vergeven, maar zij danste voor hem. En nu zag hij
haar schoonheid en haar zuivere gratie door een gereinigd oog en be-
greep Soero's gevoelens voor haar.
Hij bad, thans ook zijn zoon temogen zien en wachtte, het hart van bange
spanning vervuld, vrezend dat Soero voor hem zou kunnen verschijnen
zoals hij hem die rampzalige nacht op zich had zien afstormen: met wild
geheven kris, waanzin in de wijd opengesperde ogen ...
Allah bespaarde hem de verschrikking van dat beeld.
Wèl stelde Hij het geduld van de vader op een zware proef. Pas in de
tiende en laatste Nacht der Vergiffenis werd Wongso's gebed vervuld.
Hij zag zijn dode jongen als opgeschoten knaap aan zich voorbijtrekken,
met losse hand een koppel zware, driftig snuivende karbouwen mennend
- Soero beploegde nu hemelse sawah's. Jong en heerlijk van gestalte was
hij, als Ardjoeno zelf. En terwijl hij de ploeg met zijn lichaamsgewicht
neerdrukte, wendde hij het gelaat naar zijn vader om. Neen, in zijn blik
lag geen angst, geen haat, geen zinsverbijstering meer, maar nog slechts
kinderlijke liefde en het oude vertrouwen. Door een waas van tranen
volgden Wongso's ogen de verschijning, tot ze weer in het Oeverloze was
verdwenen.

Op de avond van de veertigste dag zei hem een innerlijke stem, dat hij
nu moest opstaan. En zich zonder vragen aan deze stem onderwerpend,
zocht hij de kracht om overeind te komen. Zijn lichaam echter scheen te
zijn ontwend, aan zijn wil te gehoorzamen.
Niet dat hem dit verontrustte ... waarom zou het? Indien Allah hem be-
val, nog voor enige tijd tussen de mensen weer te keren, zou Hij hem ook de
kracht schenken om op te staan en in de vlakte afte dalen. Indien vVongso
die kracht niet in zichzelf vond, zou dit een teken zijn dat Allah anders
had bestemd, en behoefde hij hier slechts te blijven zitten tot hem uit de
wolken een Hand werd gereikt die hem de eeuwigheid binnentrok.
Wongso moest zelf even glimlachen om de koppige onwil zijner leden.
Zijn pogen geduldig voortzettend, slaagde hij er tenslotte in, één zijner
onder het lijf gevouwen benen te bevrijden. Het scheen ondenkbaar dat

667



JOHAN F ABRICIUS

hij er ooit nog weer mee zou kunnen lopen. Hij hief zijn armen halver-
wege op. Ze voelden zwaar als lood aan en waren toch schraal en door-
zichtig als die van een stokoud man. Hij trachtte zich op één hand te
steunen, maar bezat zelfs niet meer de macht om zijn vingers te spreiden.
Dodelijk vermoeid, liet Wongso zich achterover zinken en sloot de ogen.
En hij droomde, dat zijn zoon kwam en hem met sterke armen optilde en
hem de berg afdroeg. 'Je moet het heus niet doen, Soero, het loont niet
meer de moeite,' zei hij nog.
Maar de jongen droeg hem verder. Zo lang tot hij niets meer wist.
Toen Wongso weer bij bewustzijn kwam, lag hij op een balé-balé in het
kleine bergdorp waar men hem op zijn bedevaart rijst en vruchten had
meegegeven. In spanning h'ad men daar afgewacht of de vreemdeling
zou slagen in zijn verzwegen oogmerk: op de Grote Berg de Tapa te
volbrengen. En op de lang verbeide veertigste dag - zorgvuldig uitgere-
kend van Djoemahat Kliwon 1 af-was een sterke jongeman uitgetrokken
om te zien hoe het daarboven was afgelopen en of hij hem misschien nog
hulp kon bieden. En toen hij Wongso levend, maar in uitgeputte toestand,
had aangetroffen, had hij hem op zijn rug naar beneden gedragen, de
last, zoals hij zei, nauwelijks voelend.
De lieden van het dorp verpleegden de onbekende, nog juist van de dood
geredde pelgrim, tot in zijn ogen een eerste bewustwording en herkennen
der dingen terugkeerde. Ondanks de hulpeloos afwerende beweging zij-'
nel' handen brachten zij hem de beste vruchten van hun akker en uit hun
tuin; niets was te goed voor hem. Dagen lang ontbrak Wongso nog de
kracht om te spreken - toen hij eindelijk een vragende zin trachtte te
vormen, lazen zij hem de woorden van de lippen afen antwoordden:
'Weest gerust, goede oude, tot ons is de Ziekte nimmer gekomen, en ook
uit de désa's in het dal is ze inmiddels geweken. Allah is groot. Allah zij
geprezen ... '
Zijn deemoed kennende en eerbiedigende, waagden zij het niet hem te
bedanken voor wat hij voor hen had gedaan. Zij hoopten echter dat hij
die dankbaarheid zou horen uit de ijver waarmee zij Allah's lof zongen.
Zo diep was hun ontzag, dat zij hem zelfs niet naar zijn naam durfden
vragen. Want is het niet de wens van de ware heilige, zijn goede werken
naamloos te verrichten? Maar toen de vreemdeling onder hun liefdevol-
le zorgen op het laatst weer sterk genoeg was geworden om de. thuisreis
te aanvaarden, smeekten zij hem, hun dorpje toch vooral onder zijn be-
scherming te willen houden. Wongso knikte wat afwezig, en trachtte te
begrijpen wat er daar boven op de berg met hem was geschied. Hij wist
nu niets meer, niets meer, niets meer. Had Allah hem geroepen uit mede-
dogen, om hem door heerlijke visioenen te troosten in het leed dat hij,
1 een Vrijdag die op de Javaanse marktdag Kliwon valt
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dwaas, zichzelf had toegevoegd? afhad Allah hem schuldig doen worden
en met leed geslagen, opdat hij ontvankelijk zou zijn voor de zegen die,hij
nu voelde?
Wongso gaf het maar op, nog langer naar de waarheid te zoeken ...
Hij nam afscheid van de vriendelijke bergbewoners en keerde terug in
zijn désa, waar de mensen naar hem staarden als naar een uit de dood
herrezene. Vrouwen schreiden bij zijn aanblik. Op zijn vermagerd en
verweerd gelaat lag een uitdrukking van zo grote goedheid en berusting.
dat ieder die hem ontmoette er door bewogen werd.
'Kiahi' \Vongso noemde men hem van nu aan. En van dorp tot dorp deed
het verhaal de ronde van de vrome oude man, die in uiterst plichtsbesef
tegenover de gemeenschap met eigen hand zijn krankzinnig geworden
zoon had neergeveld en, reeds op het einde zijner dagen, in koude en neve-
len de Grote Beproeving op zich had genomen, om het dal waarin hij
woonde te bevrijden van de Ziekte welker naam men liever verzwijgt.

,



Van Nederlandse politie-actie ...
Een Indonesisch lid beklaagde zich eens in de vóóroorlogse Volksraad,
dat men hem op school had Ieren zingen: ' 't Is plicht dat ied're jongen
voor d' onafhanklijkheid van zijn geliefde vaderland zijn beste krachten
wijdt', maar dat, nu hij hiermee ernst maakte, hij bij herhaling met de
poli tie in aanraking was gekomen.
Wij weten nu waartoe een politie-optreden, onder Westerling of Spoor,
tegen een Aziatische onafhankelijkheidsbeweging leidt.

'" tot Internationaal Politie-leger.
Van Vollenhoven's droom is verwezenlijkt. Er bestaat een strijdleger der
Verenigde Naties, en Nederland draagt zijn steentje volgaarne bij.
Het Nederlandse detachement, dat, gesticht door de ernstige woorden
van Vader Drees, aan boord is gestapt van de Zuiderkruis, zong ter af-
scheid de verwarmende Hollandse woorden: 'Het is plicht dat ied'rc
jongen'. Alleen aan het slot veroorloofde een aantal jongens zich een on-
schuldig, zij het wat 'misplaatst', grapje, blijkens de N.R.Ct. In plaats
van 'Voor Koningin en Vaderland' zongen zij - neen, lezer, niet, zoals
U stellig dacht: 'Voor Volk en Vaderland', maar nog nadrukkelijker:
'Voor Westerling en Vaderland'.
Of... was dit grapje misschien niet zo onschuldig? Was het misschien
geen toeval dat zich onder deze Korea-vrijwilligers verscheidenen be-
vonden, met rode baretten getooid, die onder Westerling op Zuid-Celebes
hadden gediend? En is het misschien niet toevallig, dat de radio, toen de
'troepen der Verenigde Naties' Seoel naderden, omriep:' de burgers werpen
barricaden op'? Heeft het een diepere betekenis, dat het Noord-Kore-
aanse leger, toen het nog naar het Zuiden oprukte, voortdurend de steun
verkreeg van guerilla-troepen in het Zuiden, maar dat nog geen enkel
bericht ons bereikte over steun van partisanen aan de oprukkende legers
der Verenigde Naties?
Vechten onze jongens straks voor de onafhankelijkheid van het geliefde
vaderland der Koreanen? Of zal iedere Koreaanse jongen, die deelneemt
aan de gueriIIa-strijd, nu hij gezien heeft hoe zijn steden gebombardeerd
zijn, en hoe Syngman Rhee's handlangers in de heroverde steden huis-
houden, het gevoel hebben, dat hij zijn plicht vervult door voor de
onafhankelijkheid van zijn geliefde vaderland te strijden?
Is van Vollenhoven's droom vervuld - of draaide hij zich daarnet in zijn
graf om? En begrijpt Drees niet, waartoe deze nieuwste politie-actie
zal leiden?



EX LIBRIS
HOWARD K. S!>HTIl, The state rif Europe,
Alfred A. Knopf, New Vork, 1949.

Alweer [zie Ex Libris in het 0ctober-
nummer] zo een onmisbaar journalisten-
boek. Elk Europees land krijgt een beurt.
Bij de bespreking van Engeland valt de
nadruk op de crisis in de winter van 1946-
'47, waarin Engeland zi.n positie als grote
mogendheid voorgoed moest prijsgeven
en zijn strategische punten moest over-
dragen aan de Verenigde Staten.
De Sowjet-Unie heeft weer andere pro-
blemen - met name de opk'lmst van een
in de oorlog wat verwende klasse van
managers en intellectuelen, die sinds het
einde van de oorlog weer extra onder
druk zijn gezet om te verhinderen dat cr
een nieuwe bevoorrechte bourgeoisie zou
kunnen ontstaan en om de sociale revolu-
tie zijn loop te laten hernemen. De schrij-
ver legt ook de vinger op de tegenstelling
tussen de in de Sowjet-Unie, ook bij de
machthebbers, sterk levende behoefte aan
vrede terwille van de verdere economische
opbouwen haar buitenlandse politiek
die, hoewel defensief bedoeld, zo vaak de
indruk maakt agressief te zijn, beheerst
als zij wordt door een extreem wantrou-
wen in de Angelsaksische wereld.
Als derde grote mogendheid in Europa
worden de Verenigde Staten besproken!
'Amerika's invloed is gelijk een ijsberg:
slechts het kleinste gedeelte ervan kan met
het blote oog worden gezien.' '\\'anneer
Rusland haar veiligheidszone buitenslands
uitbreidt, eist dit bijna onvermijdelijk een
omverwerping van de status quo, want de
status quo van de wereld is kapitalistisch,
hetgeen betekent een hoop lawaai en nare
tonelen. 'Wanneer Amerika zijn invloeds-
sfeer buitenslands uitbreidt, brengt dit om
dezelfde redenen, - nl. dat de rest van de
wereld kapitalistisch is - slechts met zich
mee een handhaving van de status quo:
geen scènes, geen lawaai.'
Ook de kleinere landen passeren alle de

revue, waarbij men telkens opnieuw wordt
getroffen door verhelderende uiteenzet-
tingen en rake gezegden.
Enkele voorbeelden uit vele. Over West-
Europa: 'Ondanks alle hoop, die erop ge-
vestigd is, is het Marshall Plan bij lange na
niet in staat om het te rooien. Om er bo-
venop te komen, heeft \Vest-Europa veel
andere dingen nodig. Onder zijn meest
duidelijke behoeften is - Oost-Europa'.
En over de landen .'achter het gordijn':
'De politieke ballingen uit Oost-Europa
zijn geheel afkomstig uit de sociale boven-
laag en middenlaag, en het Westen krijgt
zijn indrukken van wat cr achter het ijze-
ren gordijn omgaat hoofdzakelijk uit hun
hand.' Indien men echter zijn inlichtingen
bij de grote meerderheid van boeren en
arbeiders zou halen, zou men een ander
beeld krijgen van wat cr gaande is.
'Het boek eindigt met een uitspraak, die
de aanhangers van geen van beide par-
tijen zal bevallen - dat beide par tijen
schuld hebben aan onze gevaarlijke toe-
stand', aldus de schrijver zelf op bI. 403.
Met deze korte citaten is de sfeer van het
werk getypeerd. Het is belangrijk, dat in
deze wereld een ernstige poging tot objec-
tiviteit nog mogelijk is. W. F. W.

W. E. NOORDMAN, De republiek Turkije,
1948; H. N. TER VEEN, Ja/Jan, bakermat van
het Aziatische imperialisme, 1949; J. J. FAH-
RENFORT, India, land van Hindoes en Moham-
medanen, 1950. Uitg. J. A. Boom & Zoon,
Meppel.

De Terra reeks, een serie actuele werken
over staten en volken der aarde, werd op-
gezet met de bedoeling de gemiddelde
Nederlander van andere samenlevingen
een beeld te geven, dat de werkelijkheid
meer benadert dan de passe-partouts die
er veelal voor doorgaan. Tot nu toe ver-
schenen o.a. drie bock en over vier Azia-
tische landen: Japan, dat in nog geen !
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eeuw de opkomst en ondergang van een
imperium beleefde, Voor-Indië, waar in
dezelfde periode de nationalistische oppo-
sitie de stoot gaf tot de vorming van de
staten India en Pakistan, en Turkije, dat de
aanspraken van het oude Ottomaanse rijk
opgaf om een nationale revolutie door te
voeren en de uitdaging van het Westen te
doorstaan door zelf te verwesteren.
Prof. Ter Veen, in leven hoogleraar in de
sociografie te Amsterdam, stelt de demo-
grafische categorie in het middelpunt en
gaat de wederzijdse invloed na van be-
volkingsaantal en maatschappelijke pro-
cessen. De bevolkingsdruk, veroorzaakt
door gebrek aan cultuurgrond wordt ge-
zien als de drijvende kracht tot urbani-
satie, industrialisatie en imperialisme, die
weer op hun beurt, gebaat als staat, leger
en industrie bij veel Japanners waren, de
bevolkingsdruk ,'erhoogden. Aan de hand
van deze ontwikkelingsgang, bezien tegen
de achtergrond van de oud-Japanse maat-
schappij, analyseert de schrijver de sociale
spanningen en wrUvingsvlakken in het
modernejapan. Zijn gesloten betoog vindt
een open einde in de behandeling van het
na-oorlogseJapan.
Als ethnoloog had Prof. Fahrenfort niet
zozeer aandacht voor de religieuze sys-
temen als wel voor de manier waarop de
indische godsdiensten in het dagelijks
handelen en denken van de Indiërs door-
werken. Terecht. Het kastewezen bijv.,
grondslag van de sociale structuur der
Hindoe-samenleving, is sociologisch be-
grijpelUker te maken dan godsdienst-
historisch. Ook de conflicten tussen Hin-
does en Islamieten, op het eerste gezicht
een religieuze aangelegenheid, blijken in
feite meestal geworteld in sociaal-culturele
tegenstellingen. De religie dient dan
hoogstens als een rationalisering: bron
,'an zelf,'erheffing en verachting van 'de
anderen', In ieder geval bleken de aan-
knopingspunten voor tegenstellingen be-
langrijker dan de nationale gevoelens: de
poging tot vorming van een eenheidsstaat
mislukte. Helaas beknopter dan men zou
wensen is de kwestie Kasjmir en de binnen-

landse ,'erhoudingen in dit omstreden
gebied behandeld.
Or Noordman behandelt Turkije, dat
indertijd ook onderwerp van schrijver's
dissertatie was en waarin hij naging of, en
zo ja in hoeverre, de godsdienst (in casu
de islam) remmend werkte op het econo-
misch leven. In dit nieuwe boek over de
Turkse samenleving doet hij verslag van
de diepgaande sociale en economische
veranderingen die zich in korte tijd in dit
land voltrokken. De slotopmerking, waarin
gezegd wordt dat de Turkse ziel een reli-
gieus gefundeerde levensbeschouwing zal
moeten herwinnen, heeft meer weg van
een geforceerde slotzin dan van een uit de
feiten getrokken conclusie. Het is ook
jammer dat beeldend vermogen, even on-
misbaar als zout op aardappelen, bepaald
niet de sterkste kant van deze auteur ge-
noemd kan worden.
Daarnaast is er in de drie boeken een
overvloed van bijzonderheden: we lezen
hoc de Japanse boer, die van zijn kleine
inkomen 35 % belasting betaalde (de
industrieel I~' %!) de Groot-Aziatische ge-
dachte financierde, hoe na het ontstaan
van India en Pakistan (1947) enige
millioenen Hindoes en Mohammedanen
van weerskanten de grenzen overtrokken,
hoc Mustapha Kemal de hoedenwet door-
voerde en nog veel meer.
De literatuurlijsten aan het slot van de
boeken zijn zeer uitvoerig. Alleen bij
Noordman is de actualiteit wat in de knel
geraakt: op 119 titels is er slechts 1 van na
1940! Het is jammer dat Prof. Ter Veen
geen kennis meer heeft kunnen nemen van
Leighton's boek Human Relations in a
Changing World, dat hem scherpere karak-
teristieken over de Japanse soldaat en
krUgsgevangene in de pen had kunnen
geven.
Wa t met de Terra reeks beoogd werd is in
deze boeken volkomen gerealiseerd. Zij
leveren ons van deze landen, geografisch
zo veraf, maar wereldhistorisch zo na, een
kader waar wij verspreide gegevens en
nieuwsberichten kunnen inpassen.

W. F. Heinemeijer
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