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Jo Landheer

OCTOBERDAG

Een mist omhult de stille boomen-schimmen
En alle leven houdt den adem in.
Maar de vergeetnen, dood-gewaanden, kunnen
Zij vorm aannemen in de nevelen?

Het bosch lijkt door een tooverban bevangen.
Niets is te hooren in het windloos weer.
Geen vogel is te zien, geen enkel dier.
Waar pas de reeën nog om eikels kwamen,
Is het nu leeg. Er hangt een blaadren-geur
Die kruidig is, zooals de smaak van bramen.
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A. Marja

EEN DICHTER

In deze nacht word ik opnieuw bespeeld
door wat kan komen in een ver verschiet,
gekweld zoek ik de vorm maar vind die niet
en voel mij als in vezelen verdeeld.

Het geeft meer onbehagen en verdriet
dan wat er overdag toch al aan scheelt:
oude kwetsuren, die het leven heelt,
zoals men troostend zegt, doch zelden ziet.

Was ik maar zuiver, was ik m~ar alleen
het protoplasma dat ik lig te zijn,
maar ergens trekt de treiterende pijn
die ik wel geest moet noemen er doorheen,
en die misschien ook deze nacht verbindt
met weer een nacht, waar ik de vorm in vind.
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EEN PREDIKANT

Hij sprak aan één stuk door: In onze kringen
doet men nog steeds te weinig aan cultuur,
ik geef toe, maar in het laatste uur
gaat het - niet waar - ook om de laatste dingen.

Zijn adamsappel danste op en neer
boven de toga of het khaki-hemd,
over het godsrijk sprak hij hooggestemd
en blozend over sexueel verkeer.

Hij sprak over zijn eerbied voor het leven,
en dat God altijd kracht naar kruis wil geven
hing ingelijst in zijn studeervertrek.

Hij leek een halfzacht ei, maar toen ze kwamen
en hem met knuppels onder handen namen
hield hij voor 't eerst èn tot het laatst zijn bek.

451



BaJ1lki Gllnawan

WINARTA

v

De nachttrein zette zich op de vastgestelde tijd in beweging, wat
niet vaak gebeurde. Mensen op het perron wuifden met de hand zoals
altijd. Ik zag Nuraini mij toewuiven. Het leek alsof de andere mensen
ook naar me wuifden. Zij waren allen gelijk voor mij. Het zou dwaas
zijn aan Nuraini een bijzondere plaats in mijn leven toe te kennen.
Ik wuifde terug. Ik wuifde naar alle mensen. Nuraini wuifde verwoed
terug. Ik probeerde mezelf voor te houden, dat zij wellicht naar andere
mensen wuifde. Ik geloofde langzamerhand ook dat het inderdaad zo
was. Ik lachte om mijzelf. Het was dwaas vertrouwen te hebben in
gevoelens, die zo kneedbaar waren. Natuurlijk wuifde Nuraini naar
mij. Ik wuifde onstuimig terug. Ik kon niet anders doen. Eindelijk
maakte de trein een bocht en zag ik niets meer van het station en de
mensen op het perron. Opgelucht liet ik me op de bank neervallen.
Een afscheid is vermoeiend. Toch verkies ik dat boven een weerzien.
De reis verliep voorspoedig. Wij werden tweemaal aangehouden en

gefouilleerd, de ene keer door de vijand en de andere door onze eigen
soldaten.
Bij het tweede oponthoud werd een man plotseling uit de trein

gesleurd. De passagiers gluurden nieuwsgierig door de ramen naar
het schouwspel. De ongelukkige werd door enkele soldaten over het
perron gesleept en in een kamer van het station met geweerkolven
geslagen. Men kon duidelijk het gekerm van het slachtoffer horen.
De reizigers kochten daarna kippeboutjes en stroop of koffie van de
verkopers op het perron.
Mijn buurman had ook door het raam gekeken en iets gemompeld

van "lotsbeschikking" toen hij het schouwspel op het perron zag.
Hij kocht wat gekookte eieren en ging weer zitten. Hij trok mijn
aandacht, omdat hij met mij de enige in de coupé was die sinds het
vertrek geen woord had gezegd. Hij was klein met een wat dikke buik.
Zijn slapen waren al grijs. Hij staarde voortdurend voor zich uit. Eerst
dacht ik dat hij slaap had. Mensen op leeftijd doen zo, als ze slaap
hebben.
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Toen hij bezig was met zijn ei vroeg ik hem waarom men een reizi-
ger mishandelde. Hij keek mij verwonderd aan alsof ik een stomme
vraag had gesteld.
- Hij is een spion, antwoordde hij kortaf. Het verraste mij een

spion te zien. Ik dacht aan mijn ouders. Ik keek de oude aan en waagde
een nieuwe vraag: - Hoe weten ze, dat hij een spion is?
De oude man deed alsof hij mij niet hoorde, kauwde rustig zijn ei,

slikte het in. Toen keek hij mij pas aan en antwoordde: - Dat zien ze
aan zijn gezicht.
Hij verwachtte blijkbaar een nieuwe vraag van mij, want hij

wachtte met het pellen van een nieuw ei. Ik aarzelde, omdat ik het
mogelijk achtte dat hij bezig was van de nasmaak van het vorige te
genieten. Hij keek me weer aan, misschien omdat mijn vraag uitbleef.
Ik vroeg hem toen hoe het gezicht van een spion er wel uitzag.
Hij antwoordde: - Als dat van een spion.
Ik zweeg, omdat ik niet wist wat ik verder moest vragen. De oude

heer begon met zijn nieuwe ei.
Ik probeerde het voorval te vergeten. Het leek me moeilijk. Ik kon

niet goed denken. Ik was versuft door de stralen van de zon, die recht
in mijn gezicht scheen. En tenslotte had ik er geen enkel belang bij.
Ik zweeg dus. Het was al laat in de middag. De zon ging bijna onder.
Het was nu niet zo warm meer.
De oude keek mij weer aan. Hij keek me aan als een hond, uit-

drukkingsvol maar onbegrijpelijk. Hij glimlachte. Hij zei: - Waar-
om vroeg U dat?
Ik zag hem verwonderd aan en antwoordde: - Om te weten.
Ik wist niets beters te zeggen dan dat.
- Juist, maar wat wilt U dan weten?
Ik kon niet zo gauw een antwoord vinden. Ik voelde me een beetje

gekrenkt door zijn indringerige vraag. Toch vond ik het jammer het
gesprek hier op te laten houden. Hij leek me wel een belangwekkend
man. Daarnaast was ik min of meer verplicht de oude heer van repliek
te dienen. Tenslotte was ik met het gesprek begonnen en had hij
geantwoord om mij van dienst te zijn. Hijzelf had tot dusverre nog
geen enkel voordeel genoten van het gesprek. Het was niet meer dan
billijk wanneer hij nu iets van mij verwachtte. Het moest natuurlijk
niet te ver gaan. Het moest slechts even ver gaan als mijn brutaliteit
om hem van zijn genietingen van het ei af te houden. Het moeilijke
was dat ik geen behoorlijk antwoord kon vinden. Het hinderde me
soms dat ik niets wist te zeggen op gewone vragen. Het was wellicht
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te wijten aan mijn geringe concentratievermogen. Bijgedachten ver-
troebelden vaak mijn denken. Ik verbeeldde mij, dat ik de vraag van
mijn buurman niet goed verstaan had. De eerste vragen en antwoorden
kwamen mij weer voor de geest, het schouwspel van de mishandeling,
mijn ouders, dan weer terug naar de oude heer en zijn vraag die mij
onzinnig leek emmoeilijk. En ik was verplicht om hem te antwoorden.
Ik voelde me hulpeloos. Ik kon het antwoord maar niet vinden.

Ik beschouwde het als een geluk, dat ik nooit met de politie in aan-
raking was geweest. Het kon best zijn dat ik, beschuldigd van moord
of iets dergelijks, geen antwoord kon geven op de vragen die mij
gesteld zouden worden. Dan zouden ze mij wellicht als de dader be-
schouwen. Eenmaal tot zulk een conclusie gekomen zouden ze niet
licht meer te overtuigen zijn van mijn onschuld. In dat opzicht waren
politiemannen even koppig als alle ambtenaren in staatsdienst. Ik
huiverde bij de gedachte, dat ik als onschuldige tien jaar of langer
dwangarbeid zou krijgen. Alleen maar omdat ik niet gauw genoeg een
antwoord kon vinden op hun vragen. Het kwam wellicht doordat ik
niet in goede lichamelijke conditie was. Ik voelde me altijd een beetje
warm. Nu in dit geval kwam er nog bij dat ik een tijdlang de zon in
mijn gezicht had gehad. Dat maakte me moe.

Mijn buurman keek me ongeduldig aan. Tenminste dat dacht ik.
Ik kon waarlijk niet opmaken wat de oude heer op dat moment dacht.
Hij had een ondoordringbaar waas om zich heen, net als een dier.

- Zou dat misschien niet een poging zijn om het gebeurde te toet-
sen aan uw begrip van rechtvaardigheid?

Ik vond dit een beter antwoord dan "uit belangstelling", wat ik
tegen hem wilde zeggen, en ik zei dan ook: - Ja.

De oude heer had blijkbaar schik in mijn meegaandheid, maar vroeg
toch: - Is dat werkelijk uw reden om mij over het gebeurde te
vragen?

Ik aarzelde. Toen zei ik, dat dat inderdaad de reden was van mijn
vraag. Ik kon geen betere reden vinden dan deze en als ik ontkennend
antwoordde zonder er iets beters voor in de plaats te stellen zou het
belachelijk zijn.

- Zo, zo, meneer, maar dat is gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk.
Hij was plotseling opgehouden met zijn ei. Misschien had hij het
reeds eerder gedaan zonder dat ik het opgemerkt had. Hij boerde. Hij
maakte zijn verontschuldigingen en zei erbij dat hij dat wel kon laten,
maar het op prijs stelde het te doen. Het was beter excuses te maken
dan het te laten, meende hij. Het was voordelig voor het gemoed.
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- Wat bedoelt U met "gevaarlijk", meneer? vroeg ik, omdat het
mij interessant leek dat te weten.
- Uw rechtvaardigheid is boekenrechtvaardigheid, meneer, ant-

woordde hij. Ook wel die van de rechtszaal, althans ze behoort dat te
zijn. En weet U waarom het niet zo is? Omdat de rechter een mens is.
- Ja, omdat de rechter een mens is, herhaalde hij na een poos.
Hij zweeg en dacht blijkbaar met welgevallen aan zijn eigen

woorden.
- Uw rechtvaardigheid eist weten. Begrijpt U mij, meneer? Het

weten is een voorwaarde voor U om een rechtvaardigheidsoordeel te
vellen. Voor de werkelijkheid is dit niet aanvaardbaar. Dat komt omdat
de werkelijkheid meer is dan uw voorwaarde kan omvatten. Hier kan
uw rechtvaardigheid haar functie niet meer uitoefenen.
Ik zweeg. Ik vond dat deze oude heer zich met wijsgerige bespie-

gelingen bezig hield. Als menig student in de medicijnen had ik
weinig belangstelling voor een dergelijk tijdverdrijf, maar ik was
benieuwd waar de oude heer op aanstuurde.
- Maar wat wilt U dan? vroeg ik.
- Geloven, meneer. Simpelweg geloven. Dat eist geen weten, maar

voelen. Daarop dient onze rechtvaardigheid gebaseerd te zijn.
Hij boerde weer, maakte zijn verontschuldigingen en keek wezen-

loos voor zich uit. Hij morrelde met zijn tong aan zijn kiezen en zag
me toen weer aan terwijl hij zei:
- Kijk, de arme man die zo net mishandeld werd kan misschien

geen spion zijn. En waarom niet? zoudt U zich afvragen. Omdat er
geen bewijzen zijn. Er zijn geen bewijzen dat hij een spion is. Toch is
hij er een. Dat voelen wij. Daarom is hij een spion.
De twee medereizigers tegenover ons, waarschijnlijk een echtpaar,

die sinds het grensonderzoek vredig sliepen, volgden nu met belang-
stelling ons gesprek. Ze keken naar mij omdat nu van mijn kant een
antwoord moest komen. Ze zagen er niet bepaald intelligent uit. Hun
wijze van aankijken deed mij aan die van imbecielen denken. Ik begon
ook langzamerhand de mogelijkheid te overwegen dat mijn buurman
niet bepaald gezond van geest was. Ik probeerde ons gesprek te
recapituleren. Ik vond dat er toch iets in zat. Ik moest zijn denkwijze
proberen te volgen.
- Dat is niets dan willekeur! riep ik uit.
De oude heer keek naar mij, vervolgens naar het landschap buiten,

dat bijna in duisternis was gehuld, daarna weer naar mij en zei:
- Jah. Jah, zoals U het noemen wilt. U noemt het willekeur omdat
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het systeem waarmee U vertrouwd bent erdoor in gevaar komt. Het
weet er gewoonweg geen raad mee. Daarom noemt U het willekeur.
Maar dit is rechtvaardigheid. Er is geen twijfel mogelijk.
Hij keek weer voor zich uit, met lodderige blikken door het echt-

paar voor ons aangestaard. Ik geloofde vast, dat ze er niets van hadden
begrepen.
- Er is geen twijfel mogelijk, herhaalde mijn buurman met zach-

ter stem. Voor mij is wat U willekeur noemt rechtvaardigheid en wat
U rechtvaardigheid noemt kortzichtigheid.
De lichten in de trein gingen aan. Het zag er nu gezelliger uit, net

als in een bioscoop. Plotseling wendde mijn buurman zijn gezicht weer
naar mij toe en vervolgde:
- U zult mijn redenering ongeloofwaardig vinden. Ik wil niet

trachten U van de juistheid ervan te overtuigen. Maar doet U uw
boeken opzij - U bent zeker student, nietwaar? Dat zie ik zo -, doet
U uw boeken opzij en laat het leven spreken. Dat zal U overtuigen.
En mag ik er dit nog bij voegen? Ik heb sinds mijn geboorte niets
anders gekend dan wat U willekeur noemt. Ook legitieme! Maar
denkt U dat ik mij ertegen verzet?
Hij schudde langzaam een paar keer met zijn hoofd, terwijl hij zijn

mond een minachtende trek gaf. - Nee, meneer, geen sprake van,
zei hij daarna nog ten overvloede.
- Dus U beschouwt de revolutie als een overbodigheid?
- Nee, meneer, zolang het volk na de overwinning welvarender

zal zijn. Dan ben ik allang tevreden. Meer mag men ook niet van de
revolutie verwachten.
Hij zweeg. Ik keek hem vragend aan, maar zweeg ook. De oude

heer schraapte zijn keel en zei:
- U wilt misschien weten waarom ik niet meer van de revolutie

verwacht dan dat? Hij kuchte en vervolgde:
- Er is niets meer te verwachten. Wij hebben ons aan banden laten

leggen. En daar kunnen wij niet meer uit. De geest van het belang-
rijkste deel van ons volk is reeds doordrongen van een eigenschap die
door onze gewezen overheersers ijverig werd verspreid. U zult wel
weten wat ik bedoel. Die der kortzichtigheid. In dit opzicht zal de
leerling zijn meester evenaren en wellicht overtreffen. Daarom is voor
mij persoonlijk de verandering van gezag van ondergeschikt belang.
Voor mij is het een hopeloos geval, hoe ik het ook beschouw.
Hij zweeg weer. Het geroezemoes in de coupé hield op. Men hoorde

slechts het suizen van de wielen dat klonk als een orkaan, zij het
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schriller; met korte tussenpozen bonkten de wielen over de plaatsen
waar rails ophielden en nieuwe begonnen. Achter in de coupé zong
iemand een eentonig liedje. Eentonig, dat was het woord. Alles om
me heen was eentonig. En iedereen scheen naar de eentonigheid te
luisteren. Niemand sprak een woord. Ook het doffe gerinkel van de
ruiten kon de eentonigheid niet breken. Het werd zelf opgenomen in
de eentonigheid.
Dit alles gaf 'mij een verloren gevoel. Stel dat ik genoeg had van

deze eentonigheid. Natuurlijk kon ik nog praten om haar te breken.
Maar als de anderen daar geen zin in hadden kwam ik er ook niet
verder mee.
Stel dit ik genoeg had van dit geraas om mij heen. Wat moest ik

dan doen? Al mijn geschreeuw zou niets helpen. De trein zou door-
rijden. Er was geen enkele andere uitkomst dan uit het raam te sprin-
gen of de noodrem te laten werken.
Aan dit laatste isgevangenisstraf wegens "misbruik" verbonden. Wat

zouden ze wel zeggen van mijn reden, dat ik genoeg had van de een-
tonigheid? Ze zouden er om lachen en ik zou de gevangenis in gaan.
Eigenlijk is een treinreis toch een grove beknotting van onze vrij-

heid. Je mag er niet eens genoeg van hebben. Als je daar ronduit voor
uitkomt beknotten ze je vrijheid op een andere manier.
Ik wilde er niet meer aan denken. De oude heer keek weer voor

zich uit. Het echtpaar vóór mij sliep weer. Ik wist niet wat ik doen
moest en probeerde ook te slapen.

VI

De trein reed de stad van mijn bestemming binnen. De oude heer
zat te dutten. Ik nam afscheid van hem en stapte uit. Het was gezellig
op het station. Het was er druk. Ik keek met welgevallen naar het
gewoel om mij heen. Verkopers, passagiers en toeschouwers liepen
door elkaar heen. Door het rumoer heen was het luide geroep van de
spoorwegbeambten nog duidelijk te horen. Zij zouden wel dikke slag-
aders in hun hals hebben, dacht ik. De sneltrein was nu overvo~.
Onder de toeschouwers bevond zich een groot aantal militairen.
Het waren jongens die stoeiden en ravotten op het perron en die jonge
vrouwen plaagden. Met hun uniformen van verschillende kleur gaven
zij het station een bijzonder karakter.
Bij de uitgang werd ik van verscheidene kanten scherp gadegeslagen.

Het waren blijkbaar mensen van de zogenaamde contra-spionnage. Zij
waren minstens even gevaarlijk als de spionnen zelf. De grote bedrij-
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vigheid buiten deed niet onder bij die in het station. Schreeuwende
koetsiers boden hun rijtuigen met slechtgevoede, maar keurig met
veertjes uitgedoste, paardjes aan. Jonge en oude meisjes flaneerden
door de schemerige straten met een soldaat aan hun zij. Prostituées
lachten en gilden, alsof zij daarmee hun aanwezigheid wilden aan-
kondigen. Op het stationsplein praatten opkopers druk met rijsthan-
delaren, bespraken de prijs van het kostbare product, dat zij in het
bezette gebied voor een hoge prijs wilden verkopen.
In de ontelbare eet- en koffiehuisjes spraken mannen en vrouwen af

voor de komende nacht of vertelden elkaar fantastische verhalen. Lang-
zaam liep ik de straten af op zoek naar een slaapgelegenheid. Maar
alle hotels puilden uit van vluchtelingen en ambtenaren op inspectie.
Ik bracht de nacht in een bordeel door.

De volgende ochtend meldde ik mij aan bij de strijdgroep" .... ".
Op het hoofdkwartier werd ik ontvangen door een forse jongeman
met een kaal hoofd. Hij had een grote snor die hij af en toe bewoog.
Hij verzocht mij plaats te nemen op een stoel die piepte en kraakte
toen ik er op zat. Ik keek om mij heen. Alles zag er even armzalig uit
als mijn stoel, behalve de muren van het gebouw die van cement
opgetrokken waren en naar het scheen zeer stevig. Deze muren waren
beplakt met verschillende slagzinnen, portretten van nationale helden
en Amerikaanse filmsterren. In een hoek stond een bord met namen
van degenen die die dag dienst moesten doen.
Behalve mijn stoel waren er nog slechts een bureau met een stoel,

waarop de man met de grote snor zat, en verder nog een lange houten
bank aan de muur.
De man, die zich voorstelde als Abubakar, griste lege formulieren

uit de bureaula en begon te schrijven. Hij had het blijkbaar te warm,
want hij pufte en zuchtte met korte tussenpozen. Ik voelde het als een
verwijt aan. Op het erf onder de bomen zou het niet zo warm zijn als
hier. De kamer had slechts een raam en dan nog aan de zonzijde.
Was ik er niet geweest, dan zou hij nu nog buiten onder de bomen
zitten. Hij vroeg mij mijn naam, voornaam, geboortedatum, geboorte-
plaats, naam van de ouders enzovoort. Toen hij klaar was met dit alles
te noteren zei hij: - Zo, wij zijn klaar, en veegde zijn slapen en zijn
hals af met een zakdoek. Ik was ook opgelucht dat het nu zover was en
veegde mijn hals ook met een zakdoek af. Abubakar bood mij een
sigaret aan en wij rookten stilzwijgend. Na een poos zei hij: - Vertel
eens, broeder, wat je redenen zijn om je bij ons aan te sluiten.
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- Ik wil tegen de vijand vechten.
- Je wilt dus stri jden voor land en volk, nietwaar?
Ik begreep niet waarom hij "dus" zei, want vanzelfsprekend leek

mij dat niet. Ik antwoordde: - I-Iet is moeilijk te zeggen. Ik weet
het niet.
- Ja maar verdomme, je weet toch wel wat je wilt?
Hij was blijkbaar ongeduldig, maar dat kon ik niet merken uit zijn

gelaatsuitdrukking.
- Ik weet wel wat ik wil. Ik wil tegen de vijand vechten.
Hij had mij nu waarschijnlijk begrepen, want hij knikte enkele

malen met zijn kale hoofd en mompelde van ,,0,0, ja, ja", terwijl hij
aan zijn sigaret trok.
- Maar waarom wil je dan de wapenen opnemen?
Ik werd ook ongeduldig omdat hij mij met zulke vragen lastig viel.

Ik vond het niet nodig dat hij wist wat mijn redenen waren om te
vechten. Ik stelde toch ook geen belang in zijn motieven. Dit alles leek
mij overbodig en het werkte irriterend op mij. Ik maande mijzelf om
geduldig te zijn. Ik antwoordde: - Ik wil de wapenen opnemen, om-
dat ik het moet doen.
- Een kwestie van roeping, of om een bepaalde ideologie te dienen?
- Ik hecht geen waarde aan dergelijke duistere motieven.
Abubakar glimlachte.
-Nu begin ik je te begrijpen, zei hij. Hij blies een massa rook

uit zijn mond en vervolgde: - Toch is het groots om te sterven voor
wat je als duistere motieven bestempelt.
- Dat is mogelijk, maar ik verlang geen grootse dood.
- Hmmm. Er zit iets in je standpunt. Spreek wat meer.
- Ik heb niets te zeggen.
- Je strijdt dus voor jezelf, als ik het wel begrijp.
- Misschien wel. Ik strijd voor mijn eigen opvatting van rechtvaar-

digheid.
- Daar zit natuurlijk iets in. Tenslotte blijkt uit je aansluiting bij

ons, dat je eigen opvatting van rechtvaardigheid strookt met de
onze. Althans wat de middelen betreft, om die opvatting te dienen.
Maar laten wij er niet verder over spreken. Het is beter nu te genieten
van het feit dat onze wegen samengaan. Het is vaak verkeerd teveel
te denken aan de toekomst. Daardoor onderschat je te vaak de be-
tekenis van het ogenblik. In dit licht bezien beval je me best.
Abubakar zweeg en trok de laatste halen uit zijn peukje.
Ik zei niets, omdat ik geen reden zag iets te zeggen.
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- Over twee weken vertrekken we naar het front. In die tussentijd
heb je volop de gelegenheid met het geweer vertrouwd te raken.
Hij bracht mij daarna naar een kamer waar ik een uitrusting kreeg

bestaande uit een uniform van dun goed cn een paar laarzen van
geiteleer.
- Helmen cn patroontassen hebben wij al geruime tijd niet meer.

De patronen stop je maar in je broekzak. Overigens moet je je niPt tc
veel illusies maken over het schieten cn zo, want wij hebben twee keer
zoveel mensen als geweren. De helft van de mensen moet zich tevreden
stellen met eigen gemaakte handgranaten. Het beroerde is dat die in
je hand kunnen ontploffen. Ze zijn onberekcnbaar. Wees er daarom
voorzichtig mee. Dit uniform is eigenlijk maar een symbolisch gebaar.
Over een maand of zes wil de vodden koopman het niet eens meer op-
kopen. De schoenen houden het wel wat langer uit. Laten wij hopen
dat wij vrij komen voordat deze dingen versleten zijn. Buiten zijn ze
niet te betalen.
Hij vertelde mij nog iets over de karige soldij en de sigarettendistri-

butie, die wel meeviel.
Daarna liet hij mij het hele gebouw zien. Hij wees mij mijn bed

aan, dat in een grote zaal met wel twintig bedden stond.
Abubakar vertelde dat zijn peleton waartoe ik ook behoorde, voor

een groot deel uit scholieren bestond, die niet ouder waren dan twintig
jaar.
- Wij hebben ze expres bij elkaar gedaan om hun jeugdige staat

zoveel mogelijk te beschermen. Het front werkt demoraliserend op
de mensen. Let goed op ze. Je moet helpen ervoor te zorgen, dat zij
niet naar bordelen gaan. Als het niet anders kan, dan moet het niet
teveel gebeuren. Tenslotte is een bordeel haast onontbeerlijk voor een
moderne jongeman, l1ietwaar?

VII

De dag, dat wij naar het front moesten, brak aan. Ik had de laatste
dagen slecht geslapen en wachtte met spanning op de dingen die zou-
den gebeuren. Ik had mij geoefend zo goed mogelijk vertrouwd te
raken met het geweer.
In die twee weken begon de spanning tussen Abubakar en mij merk-

baar te worden. Het feit dat ik niets van mijzelf wilde loslaten irriteerde
hem. Hij was gewend de biechtvader van zijn manschappen te spelen.
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Aan de andere kant mocht ik hem niet erg om de minachtende glim-
lach die vaak om zijn mond speelde.
Begeleid door tromgeroffel marcheerden wij naar het station waar

een trein met afdelingen van het leger en strijdgroepen reeds op ons
wachtte. Overal op straat werden wij luid toegejuicht door de menigte.
Ik voelde mij als iemand die geofferd zou worden aan de god van
het verderf.
Maar ik zag duidelijk, dat mijn vrienden genoten van de ovaties.

Inderdaad kan zulk een huldeblijk de betrokkenen dronken maken en
de doodsvrees onderdrukken.
In de trein ging het nogal rumoerig toe. Ik dacht bij mezelf hoe-

velen van de aanwezigen hier straks nog zouden terugkeren van het
front. Ik had in de bezette stad gezien hoe modern en degelijk de
bewapening van de vijand was. Daarbij vergeleken was die van ons
maar povertjes. Maar ons tekort werd ruimschoots ondervangen door
een grote hartstocht voor de zaak.
Misschien was de blijmoedigheid van deze mensen in het aange-

zicht van de dood een zekere vorm van wijsheid. Ikzelf had geen eer-
bied voor zulke wijsheden en bleef dan ook gewoon. Ik dacht aan mijn
toestand van het ogenblik. Boven alles moest ik alles wat ik deed voor
mijzelf kunnen verantwoorden. Ik vond, dat ik de voor mij enige
mogelijkheid aangegrepen had. Zo stom als ik was, had ik een tijdje
gedacht aan de mogelijkheid dat Nuraini mij kon helpen. Zij hield
immers veel van mij en misschien kon zij mij met haar liefde mijn
verbondenheid met mijn ouders doen vergeten. Ik had deze gedachte
verworpen als laf en dwaas. Het zou immers moeten betekenen, dat
ik verraad pleegde jegens mijn principes, een laagheid die ik mijzelf
nooit zou kunnen vergeven.
Alles bij elkaar genomen vond ik de gekozen weg de juiste en enige,

die ik voor mijzelf verantwoorden kon.
De reis heeft niet lang geduurd. Vanuit het eindstation zochten wij

onze stellingen op die vijf kilometer daarvandaan lagen.
Daar aangekomen werden wij met gejuich begroet door de mannen

die door ons afgelost zouden worden. Ikzelf werd begroet door een
man van mijn leeftijd, die zijn haren, snor en baard liet groeien zonder
ze te verzorgen. Hij zag er wild uit. In zijn hand had hij een smeulend
product uit de Taru Martani Sigarenfabrieken. Ik vroeg hem hoe het
hier ging.
- Prima, antwoordde hij. Het eten is overvloedig en je wordt niet

zelden verwend door onze vrouwenorganisaties met lekkere eterijen.
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Ik zou zeggen, dat het wel de moeite loont je leven lang hier te blijven
terwille van het eten, als je het vergelijkt met wat wij in het gewone
leven te bikken krijgen. De vijand houdt zich gewoonlijk koest. Maar
af en toe laten ze een paar tanks uitrukken. Dan is het niet mooi meer.
Wij hebben geen twaalf komma zevens, zie je. Maar het is wel op-
windend, dat verzeker ik je. Af en toe doet zoiets je goed. Dan heb je
het gevoel, dat je wat voor je land geriskeerd hebt.
Hij zweeg even en trok enkele malen aan zijn sigaar.
- Maar er is hier een gebrek, broeder, dat maakt dat je zo graag

naar huis wilt. Wat is een man zonder vrouw, zeg het nou zelf. Wij
zijn genoodzaakt hier dingen te bedrijven zoals men in de gevangenis
ook gewoon is te doen. Af en toe is er wel een afwisseling, maar het
is toch niet het vermelden waard. Ja broeder, dit is een mannenmaat-
schppij en dat is nooit goed. Dit zeg ik je: hoe belangrijk een strijd
ook is, de vrouw is belangrijker. Je moet mij niet verkeerd begrijpen.
Dat betekent niet een verraad tegenover de strijd. Want onze strijd
is eigenlijk die voor de vrouw. Dat ben je toch met me eens? Daarom
is het zo verheven. Het is daardoor dat alle mannen en vrouwen mee
willen strijden. Wanneer wij alleen strijden voor een grotere welvaart,
die de vrijheid ons zal brengen, dan zullen de mensen, die reeds wel-
varend zijn, niet mee willen strijden. Maar juist omdat onze strijd
die voor de vrouw is, wil iedereen meedoen. Wij willen niet dat de
vijand heer en meester wordt van onze vrouw, moeder, dochter, zuster,
noem maar op. En iedereen heeft immers een moeder of een zuster of
een vrouw? Daarom wil iedereen de vijand van ons land verdrijven,
snap je?
Ik knikte. Hij zoog tevreden aan zijn sigaar. Wij zwegen. Na een

poos gebood hij mij hem te volgen. Hij zei dat het tijd was voor koffie-
drinken. Ik volgde hem naar de richting van onze verblijfplaatsen,
die grotendeels stenen muren hadden en rode dakpannen. Het ver-
wonderde me dat de huizen niet gecamoufleerd waren met het oog op
luchtaanvallen. Ik gaf mijn begeleider mijn verwondering hierover te
kennen, waarop hij onbedaarlijk lachte.
- Als de vijand ons wil bombarderen mag hij het gerust doen,

hoor, zei hij. Wij kunnen het toch nooit verhinderen. Die zwijnen
zijn drommels goed op de hoogte met het een en ander wat met onze
verdediging te maken heeft. Daar zorgen hun spionnen wel voor.
Het zal mij niet verwonderen. wanneer de vijand de namen kent van
ieder van ons. Die zwijnen!
Hij schaterde het weer uit, terwijl hij zijn buik vasthield. Ik zag

het grappige ervan niet in en zweeg.
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- Daar komt nog bij, broeder, dat zij geregeld observaties ver-
richten vanuit de lucht. Wij staan er werkelijk machteloos tegenover,
want wij hebben geen enkel afweergeschut. Die honden vliegen zo
laag dat je hun ontblote stinkende bovenlichamen kunt zien. Zo zeker
zijn ze van hun macht. Soms beschieten wij hen met onze geweren,
maar dat is slechts ammunitie verknoeien. Je kunt me geloven of niet,
die honden lachen je gewoon uit. Het schijnt dat zij speciaal die open-
kap-vliegtuigen gebruiken om je nog extra te treiteren. Ja, dat is nou
de triomf van de techniek en van het geld. Maar ons aanvallen durven
zij niet, want hoe machtig zij zich ook voelen met hun techniek en
geld, zij weten drommels goed, dat de vrouw boven dat alles ver-
heven is.
Wij liepen zwijgend verder.
Onze verblijfplaatsen lagen bij een meander van een ondiepe rivier,

waar wij baadden en onze behoeften deden. Aan de overkant van de
rivier begon het niemandsland dat volgens mijn vrienden wel vijf
kilometer breed was. Het zag er in het schemerdonker eenzaam en
somber uit.
Wij kwamen op het erf voor de gebouwen aan. Onder een grote

boom midden op het erf zat een troep mannen druk te converseren,
terwijl de koffie werd rondgedeeld. Ze vertelden verhalen over het
frontIeven, die meestal ruwen smakeloos waren.
Ik verliet de groep omdat het mij verveelde. Ik stond alleen in het

duister bij de rivier toen Abubakar naar mij toekwam en zei:
- Je hebt de gesprekken van zo-net gevolgd, nietwaar? Vooral die

over politiek. Je ziet: zoveel hoofden zoveel zinnen. De enige ge-
lijkenis tussen hen zijn hun koppen, die niets anders dan strond be-
vatten. Vandaag of morgen zullen wij met hen moeten afrekenen.
Ik heb met een "ja" geantwoord hoewel ik niet goed wist of ik het

met hem eens was.

VIII

De volgende dag heel vroeg in de ochtend vertrokken de mannen
die door ons afgelost werden. Na het ontbijt, dat door de gaarkeuken
werd verstrekt, telden wij de inhoud van ons arsenaal. Wij kwamen
niet verder dan acht karabijnen, vijf "ananas"-granaten van Ameri-
kaanse makelij en een stuk of tien door onze mensen zelf gemaakt.
VOOrts was er nog een onbruikbare mortier van eigen maaksel, waar-

463



BASUKI GUNAWAN

van de loop gesprongen was. Dit was de bewapening van ons peleton,
dat uit twintig man bestond. Vergeleken bij de andere groepen waren
wij nog tamelijk goed bewapend, Aan ammunitie hadden wij geen
. gebrek en wij waren ook nog elf stalen helmen en twee sabels rijk. De
eerste twee dagen verliepen rustig. Het begon mij eigenlijk een beetje
te vervelen. Ik had heel wat anders verwacht aan het front. Het scheen,
dat beide partijen geen lust hadden in vechten. Er viel geen enkel
schot. Iedere morgen verschoven wij onze stellingen een mijl naar
voren op enkele heuveltjes waarmee het niemandsland bezaaid was.
Een keer per dag gingen wij op patrouille uit door gebieden waar geen
leven te bekennen was. De zon scheen in deze tijd fel op de vlakte,
waar bijna niets anders groeide dan geel gras van een meter lengte
met scherpe kanten. De lucht trilde hevig van de hitte. Ik dacht aan
de wandelingen met Nuraini. Maar hier was de sfeer bezwangerd van
de dood, de stilte een adempauze voor het losbranden van het verderf.
's Avonds trokken wij ons terug naar de stellingen achter de rivier.
Na enkele dagen kon dit soort frontleven mij niet meer boeien. Ik

gaf Abubakar mijn teleurstelling te kennen.
-Maar wat wil je? was zijn antwoord. Je kunt toch niet van ons

eisen dat wij met deze gammele bewapening tot de aanval overgaan?
Onze plicht is te verdedigen en dit zolang mogelijk uit te houden.
Onze overwinning zal slechts afhankelijk zijn van ons uithoudings-
vermogen.
Ik zweeg en wachtte af. Enkele dagen daarna kwam er afwisseling

in het menu. Op één van onze patrouilletochten hadden wij een spion
gearresteerd. Bij zijn gevangenneming bood deze spion weerstand, het-
geen een van ons zijn leven gekost zou hebben, ware het niet dat hij
een metalen sigarettenkoker in zijn zak droeg, juist op de plaats waar
de dolk door zijn ribben dreigde naar binnen te dringen. De spion was
een jongen van ongeveer veertien jaar oud. Het verwonderde mij,
dat de vijand niet schroomde kinderen te gebruiken, maar ik bedacht
me dat er oorlog was.
Wij namen hem mee naar huis. De jongen sprak geen woord en

keek ons vijandig aan. In ons kamp gekomen begonnen wij hem te
ondervragen, maar hij gaf geen antwoord. Abubakar werd kwaad en
gaf hem een klap op zijn gezicht. Het had geen resultaat. Ik nam een
sabel en legde die op de hals van de jongen, nadat mijn vrienden hem
hadden gedwongen te gaan liggen. Ik zei hem dat hij op de vragen
moest antwoorden, want anders zou ik zijn keel afsnijden.
Abubakar begon weer met vragen te stellen. Hij gaf geen antwoord.
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Ik maakte dreigende gebaren met mijn sabel. Ik voelde mij ook ge-
ergerd door de houding van de jongen.
- Spreek! brulde ik. Inplaats dat hij zijn mond opende keek hij

mij giftig aan met zijn ogen die weinig kinderlijks meer in zich had-
den. Wat een brutale jongen, een brutale spion, flitste het door mijn
hoofd. Later zou hij een gevaarlijke spion worden, die door een ver-
gissing het geluk van onschuldige mensen zou vernietigen. Mijn hoofd
begon te gloeien. Ik dacht aan mijn ouders.
- Spreek! Spreek! brulde ik. De jongen zweeg en keek me met

verwondering aan. Direct daarna sloegen zijn ogen over in spottende
minachting. Buiten mijn wil om maakte ik een heftig gebaar met mijn
armen. Ik had de jongen verwond, want er stroomde bloed uit zijn
hals. Hij keek mij met verwijtende blikken aan.
- Spreek toch! schreeuwde ik. In mijn drift drukte ik de sabel in

zijn hals en maakte zagende bewegingen. Het bloed spOOt naar buiten.
- Zo is het ook in het abattoir, flitste het door mijn hoofd.
De spion sidderde over zijn gehele lichaam, daarna maakte hij lichte

stuiptrekkingen. Zijn gezicht zag eruit alsof hij op een kininepil moest
kauwen. Er kwam vocht in zijn mond, maar hij sprak geen woord. Ik
gaf nog een steek met het wapen, waarna even gerochel klonk. Toen
werd het stil. Hij had geen enkel woord geuit. Zijn ogen, die half-
geopend waren, keken mij weemoedig aan.
- Het is geen kind, het is een monster, mompelde ik voor mezelf.

Moe van inspanning zeeg ik op een bank neer. Ik sloot mijn ogen.
Voor mij zag ik het geurige lichaam van Nuraini. Ik vroeg mij af
waarom men in zijn verdere leven achtervolgd moet worden door een
daad eenmaal begaan. Herinnering is niets anders dan ballast. Ik
walgde van het beeld van Nuraini. Ik was benieuwd of zij zwanger
geworden was door onze omgang. Ik opende mijn ogen. De jongens die
tot nu toe sprakeloos en met afwezige blikken mijn gedragingen volg-
den, hadden het lijk met een versleten rieten mat bedekt. Abubakar
was weggegaan. Ik verliet de kamer en ging naar de rivier om mij te
verfrissen. Mijn benen trilden. Er heerste een drukkende stilte onder
het peleton. De jongens hadden het lijk in het veld begraven.
Abubakar verscheen nog steeds niet. Ik had genoeg van de druk-

kende stemming en ging naar het hoofdkwartier van het leger in deze
sector, dat ongeveer een kilometer van ons verwijderd was. Abubakar
had mij voorgesteld aan de commandant ~an de legereenheid, die
tevens coördinator was van dit gedeelte van het front. Hij had de rang
van majoor en was in vredestijd arts van beroep. Hij sprak mij graag
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over medische aangelegenheden, omdat het hem ter ore kwam dat ik
medisch student was. Ik hield niet van zulke gesprekken, maar bleef
altijd beleefd. Toen bleek, dat hij zich meer voor politiek interesseerde
dan voor zijn eigen vak en over medicijnen praatte alleen maar ten
gerieve van mij, praatten wij over andere dingen die ons beiden in-
teresseerden. Hij vertelde mij van de bewapening van zijn eenheid en
liet mij zijn mitrailleurs en mortieren zien. Ik vroeg hem of ik in zijn
dienst kon komen omdat de strijdgroep van Abubakar mij verveelde.
Hij was enthousiast en zou het met de hogere instanties regelen. Die
middag vertelde hij mij dat de volgende maand een aanval door ons
zou worden gedaan met behulp van een tiental mortieren en enkele
kleine kanonnen die reeds onderweg waren. Dit gold natuurlijk als een
militair geheim.
Terug in het peleton liet Abubakar mij bij zich komen. Hij vroeg

mij waarom ik de jongen afgeslacht had. Ik haalde mijn schouders op.
- Hij is immers een spion, zei ik.
Hij was dat met mij eens, maar, zei hij, zo'n spion diende eerst

ondervraagd te worden om gegevens omtrent de vijand los te krijgen
en dan moest hij naar het hoofdkwartier getransporteerd worden.
- Om daar de dood ingestuurd te worden, interrumpeerde ik.
- Maar dan heeft hij de nodige rechtspraak gehad.
- Of hij een rechtspraak bij zijn dood meekrijgt of niet, verandert

niets aan de feiten. En eventuele gegevens kunnen wij ook hier van
hem loskrijgen.
- Het gaat om het principe.
- Ik ben geen voorstander van martelingen voor de dood.
- Maar hij heeft toch recht op een wettig vonnis?
- Het is voor hem belangrijker in dit geval zijn bestemming zo

vlug mogelijk te bereiken.
- Dat ben ik niet met je eens.
Ik zweeg. Ik begon in te zien dat Abubakar meer in de salons thuis-

hoorde dan hier. Hij deugde niet. Hij praatte nog een rijdje door en
ik liet hem begaan. In mijn ogen was hij waardeloos geworden.
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EN DAARNA KWAM DE DICTATUUR (nieuwe serie, IV)

Schooljaren in het Keizerlijke Duitsland en een Weerzien-)

(Het Antisemitisme)

Men wees ons op een troep zich luidruchtig gedragende mannen
en vrouwen op het terras van een bekend café aan de Potzdammer
Platz. Dat waren "de Joden" - een walgelijke verzameling van onbe-
schaafde lieden, zoals wij ze in Amsterdam aan het Rembrandtplein
of in de Kalverstraat hadden gekend.
Maar wat men ons kinderen daarbij niet zei, was dat deze lieden in

geen enkel opzicht walgelijker waren dan een troep bierzuipende, zin-
gende en schreeuwende moffen op een Rijnreis, of een bende Hollan-
ders die in Frankrijk van wardemeisiessaindaarisbalvoormain brult.
Wat men ons niet leerde was dat de onbeschaafdheid van die men-

sen op het caféterras de Duitse onbeschaafdheid was, zoals de onbe-
schaafdheid van een dergelijke troep in ons land die van onze lieve
landgenoten manifesteerde.
Wat men ons niet uitlegde was, dat, inzoverre men van Joodse

onbeschaafdheid kan spreken, deze in ieder opzicht gelijk is aan de
onbeschaafdheid van andere "naties", en zeker niet inhaerent in een
mediterranees "ras".
Niets werd ons uitgelegd. Dat zooitje plebejers aan de Potsdammer

Platz was eenvoudig "die Juden".

Ik geloof niet dat men het antisemitisme van de keizertijd gelijk
mag stellen met wat de nazi's er van hebben gemaakt en dat tenslotte
uitliep op een van de gruwelijkste gebeurtenissen in de geschiedenis
van Europa, iets wat wij de Duitsers als volk steeds zullen moeten
blijven aanrekenen.
Ik zou het antisemitisme waarin wij als kinderen werden opgevoed

een "natuurlijk antisemitisme" willen noemen, omdat het de onver-
mijdelijke konsekwentie was van het reusachtige assimilatie-proces dat
zich in die jaren in Duitsland voltrok. Het zich in een razend tempo
ontwikkelende Duitse Rijk trok van alle kanten werkers aan. In
Thüringen zagen wij, jongens, op onze zwerftochten honderden Italia-
nen bezig met het aanleggen van wegen, parken, enz. In de mijnstreken
werkten duizenden Polen, en in de hogere kringen van handel, weten-
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schap, industrie en kunst vond men de Joden. De assimilatie ging op
dezelfde wijze te werk als in alle landen die van buitenaf bevolkt
worden, waarvan ik later in Argentinië zulk een aanschouwelijk beeld
zou krijgen. De eerste generatie van immigranten wil vast houden aan
wat zij als '"eigen" voelt - dit wekt in de omgeving tegenstanden op:
men neemt aanstoot aan de "gekke" gewoonten van die "gringo's",
die "wops", die "Juden" en die "Polacken". AI is het waar dat bij de
Duitse Joden het accent iets anders lag dan bij de anderen, omdat de
eersten meestal reeds een eeuw of langer in het land woonden, toch
was hun emancipatie nog maar kort geleden geschied, zodat ook zij
pas nu als een "nieuw" element werden gevoeld.

Dit "natuurlijke antisemitisme" werd ook uit de Joden zelf gevoed:
de jongeren onder hen wilden meestal niets liever dan opgaan in het
volk waarmee zij nu op school gingen en waartoe zij in feite behoor-
den; de ouderen verzetten zich daar vaak tegen. Eigenlijk was het niet
veel anders dan wat men in de standenkwesties tegen kwam, en
bij allen die van het ene milieu in het andere worden verplaatst. Zijn
de ouderen dan zo onverstandig om met of zonder dwang of geweld
hun kinderen in het oude gareel te houden, dan maken zij een grote
kans die kinderen tot vijanden van hun oorspronkelijke afkomst te
vormen. Ik heb deze dingen overal ter wereld en in alle milieus kun-
nen aantreffen. Het kan dan ook geen verwondering wekken dat in
een land als Duitsland, nergens uitmuntend in soepelheid, de meest
hardnekkige antisemieten onder mensen van geheel of gedeeltelijke
"Joodse afstamming" te vinden waren, zoals ik dat als kleine jongen
in vader's familie bij monde van onze General-Konsul beleefde. Dan
werd er gesproken over "ein Geburtsfehler" en over "Verjudung", en
moest de "Entjudung" een aanvang nemen. Maar 0 wee als je dan toch
weer op een mooie Joodse verliefd werd (in zo een geval was een Joods
meisje altijd mooi en liefst nog rijk daarbij); dan zat de volgende gene-
ratie weer met zijn "Jüdische Groszmutter" en kon het proces opnieuw
beginnen. Wanneer de tragische gebeurtenissen van onze tijd niet
plaats hadden gevonden zou men over deze en gelijke krankzinnig-
heden slechts kunnen lachen, hetgeen dan ook in die jaren dikwijls
genoeg gedaan werd. Toch was het voor de betrokkenen, vooral onder
de jongeren, een ernstige zaak; zij wilden zich eindelijk bevrijd zien
van geloof en bijgeloof, van al die dingen waarin hun vaders zelf ook
allang niet meer geloven konden!

Mijn oude vriend Steinmetz, die aan het zogenaamde rassenvraag-
stuk een van zijn uitstekende studies heeft gewijd en die bij mijn pro-
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motie nog mijn opponent is geweest op mijn stelling over het Ameri-
kaanse Negerprobleem, heeft mij gedurende de vele gesprekken die ik
met hem voerde altijd geantwoord: er bestaat geen gesloten ras, en het
Joodse bestaat helemaal niet. Hoe moeilijk het was om van dat "ras"
een definitie te geven hebben de nazi's zelf bewezen toen zij uit moesten
m,:ken wie een Jood was of niet. Toen ze er niets anders op konden
vinden kwamen zij tot de conclusie dat iemand tot het Joodse ras
moest worden gerekend wiens grootouders lid van een Joodse kerk
waren geweest!
Men vertelde mij onlangs het volgende verhaal. De moffen hadden

in Amsterdam een van hun eeuwige professoren aangesteld. Deze heer
moest dan in bepaalde twijfelgevallen uitmaken of iemand Jood was
of niet. Zijn "wetenschappelijke" redenering tegenover een van die
"gevallen" Itlidde als volgt: "U zegt dat Uw donker uiterlijk het ge-
volg is van Uw Italiaanse afstamming. Ja, als men U onder Joden zou
zien zou men U voor een Italiaan kunnen houden, maar temidden van
Italianen zou ik zeggen dat U een Jood was. - Na also, Sie können
gehen".
Tijdens mijn verblijf in Berlijn kort na de eerste wereldoorlog vond

ik na veel moeite nog een familielid van vader, een neef of achterneef,
en ik bracht ons gesprek ook op deze dingen. Hij moest er niets van
hebben, niet alleen was het allemaal vieux jeu, maar positief "ver-
rückt". Hoe iemand kon beweren iets te zijn wat hij al in geen twee-
duizend jaren meer was leek hem het toppunt van dwaasheid. Op
grond van zo een uitspraak zullen zij die in het bestaan van een Joods
volk geloven hem ongetwijfeld antisemiet noemen. "Wij zijn geen
Joden en wij zijn geen Polen, wir sind Deutsche, verstanden", dat
waren zowat zijn laatste woorden. Het hadden de laatste woorden van
vader in deze zaak kunnen zijn. En ik herinnerde hem aan een versje
van mijn Duitse schooltijd:

Die Juden und die Polen
Die flicken wir an die Sohlen.

Naast het "natuurlijke antisemitisme" dat overal ter wereld wordt
gevonden omdat het een onderdeel is van de houding tegenover alles
wat vreemd aandoet, staat het bewuste en politieke antisemitisme dat
naar mijn ervaringen typisch Duits moet worden genoemd en in
Duitsland pas betekenis kreeg toen de adel, het grootgrondbezit, de
kerk, zich door de bourgeoisie en, in Duitsland, bijna tegelijkertijd
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door de arbeidersklasse bedreigd gingen voelen. Want natuurlijk had
je in een voor kort nog in hoofdzaak boerenland onder de industriëlen,
de grote kooplui en de leiders van de socialisten Joden of mensen met
joods-klinkende namen. Het lag voor de hand dat zich in het bestaande
"natuurlijke antisemitisme" een wapen voordeed dat in de strijd om het
behoud van de oude privileges van nut kon zijn. En zoals het in Duits-
land onverm'ijdeIijk is ontbrak het niet aan professoren die aan dit
antisemitisme een wetenschappelijke basis gaven.
Dit politieke antisemitisme moet zowat in de tweede helft van de

negentiende eeuw in Duitsland zijn intree gedaan hebben en ter
karakterisering van de beweging is het misschien goed hier te releveren
dat het een hofpredikant is geweest, een bekend theoloog, die daarbij
een rol van betekenis heeft gespeeld. Deze heer was Adolf Stöcker,
een naam die men mij later nog al eens heeft genoemd als een dier
mensen die op de Keizer een slechte invloed moet hebben gehad. Hij
schijnt in zijn preken en geschriften het antisemitisme als remedie
voor alle Duitse kwalen te hebben aangewezen. In de Antisemietische
Partij nam hij een voorname plaats in en zijn aanhangers noemden
hem een tweede Luther! Totdat plotseling een deel van zijn brieven
in handen van de socialisten viel, dat toen door de Vorwärts openbaar
werd gemaakt. Het bleek dat St<5ckerzijn ambt als hofpredikant en
vertrouwde van de Keizer had misbruikt om tweedracht te zaaien
tussen deze, toen nog jonge vorst, en Bismarck! Toen was het gedaan
met Stöcker en de Keizer schreef: JJPolitische Pastoren sind ein Un-
ding .... die Herren Pastoren sollen sich um die Seelen ihrer Gemein-
den kümmern, aber die Politik aus dem Sp iele lassen, dieweil sie das
gar nichts angehtJJ. Toch kwam, zoals men weet, de Keizer steeds weer
onder de invloed van die politiek bedrijvende dominees.
Spoedig echter werd deze godsdienstleraar overtroffen door een

zekere Hermann Ahlwardt, rector van een Berlijns gymnasium, maar
ontslagen wegens verschillende overtredingen. Woedend over dit ont-
slag schreef hij een brochure waarin hij het Duitse stadsbestuur van
allerlei gemeens beschuldigde, zodat men hem in de gevangenis wierp.
Nauwelijks weer vrij publiceerde hij vlak voor de eeuwwisseling zijn
beroemd geworden pamphlet getiteld Judenflinten, "Jodengeweren"
waarin hij uiteenzette dat de Berlijnse gewerenfabriek onder leiding
van Joden stond die met opzet minderwaardige wapens fabriceerden
opdat Duitsland in de volgende oorlog het onderspit zou delven. Hoe-
wel de betreffende autoriteiten deze onzin onmiddellijk démenteerden
vonden de beschuldigingen bij de Duitse massa gretig geloof (of zo
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iets nu het gevolg is van het "natuurlijke antisemitisme" of van de
Duitse mentaliteit in het algemeen is het overdenken waard). Ahl-
wardt, opnieuw in de gevangenis geworpen, werd een nationale held
en werd een paar dagen na zijn veroordeling tot lid van het parlement
gekozen.

Nu had men gezien hoe aantrekkelijk de jodenhaat voor de massa
was en de conservatieven trokken er hun conclusies uit. In hun nieuwe
politieke program van 1892 kreeg het antisemitisme een flinke ruimte.
Het hoofdorgaan van deze reactionaire groepen was de bekende Kreuz-
zeitlmg, een krant die wij jongens op de een of andere manier vaak
genoeg onder ogen kregen, of dit nu thuis of bij familieleden was of
elders weet ik niet meer. Gedurende lange tijd stond het blad onder
redactie van Wilhelm Freiherr von Hammerstein, een zeer invloedrijke
politicus, die aan de verbreiding van het antisemitisme een enorm aan-
deel heeft gehad, en tenslotte wegens tal van misdadige handelingen
vervolgd werd. Zelfs toen trachtten de konservatieven hem nog te
handhaven! Maar de linkse pers was zich met deze zaak gaan be-
moeien en maakte o.a. bekend dat onze Freiherr, getrouwd en een
voorbeeldig huisvader, een verhouding had met een Jodin! Tenslotte
nam Von Hammerstein de vlucht maar werd in het buitenland gearres-
teerd en tot tuchthuisstraf veroordeeld.

Uit mijn eigen Berlijnse schooljaren staat me nog vrij duidelijk de
naam van de leider van de Antisemitische Partij in de Rijksdag voor
ogen, misschien omdat die ook iets met de kwestie van de Boeren-
oorlog te maken had: Max Liebermann van Sonnenberg. In een bio-
grafie lees ik nu achter zijn naam: "Vorkämpfer des Antisemitismus,
Führer des rechten, mehr konservativen Flügel der Antisemitischen
Bewegung". Zijn herinneringen aan de Frans-Duitse oorlog van
1870/71 dragen als titel: Aus der Glückszeit meines Lebens. Een-
entwintig jaren lang zat deze "Vorkämpfer" in Duitslands Parlement.
Hij maakte zich juist in mijn schooljaren bemind doordat hij onder
een zitting van de Reichstag Chamberlain "den verrücktesten Buben
den Gottes Erdboden trägt" had genoemd en het Engelse leger niets
anders dan "Diebe und Raubgesindel". Dat was dus in 1902.

Hoe gek het ook lijkt, de propaganda van deze heren sloeg bij de
Duitsers zo in, dat het antisemitisme iets van een religie vertoonde.

"Das Judentum" kreeg dus de schuld van alles wat verkeerd ging of
verondersteld werd verkeerd te gaan. Juist omdat onder de keizer het
aantal Joden in het hele land nog geen percent bedroeg kon een der-
gelijke propaganda inslaan, want dat éne percent behoorde bijna
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zonder uitzondering tot de welgestelde en leidende kringen, in tegen-
stelling met wat Engeland en ons land te zien gaven, waar dt
aanwezigheid van een groot Joods proletariaat nooit tot een dergelijk
antisemitisme had kunnen leiden en de onwil, zoals gezegd, in feite de
onbeschaafdheid en niet het ras betrof.

Daarbij mogen we in de eerste plaats niet uit het oog verliezen dat
de Duitse Joden .... Duitsers waren, en precies dezelfde trekken van
agressiviteit en bekrompenheid vertoonden als de "volbloed Germa-
nen". En dit niet alleen tegenover hun medeburgers in 't algemeen,
maar ook en bijzonder sterk tegenover familieleden, die niet meer in
hun Jood-zijn konden geloven, en als "afvalligen" en "assimilanten"
van hun eigen mensen te lijden hadden.

Deze agressiviteit meen ik ook in het Zionisme te herkennen, een
beweging die in zijn wezen onmiskenbaar veel meer Pruisisch dan
Mediterranees aandoet en waarvan sommige uitingen sterk aan be-
paalde nationaal-socialistische trekken herinneren. Ik weet er niet meer
van dan wat de kranten er van tijd tot tijd over brengen, maar ik krijg
de indruk dat de Zionistische gedachte voornamelijk door mensen ge-
dragen werd die in Duitsland hun opvoeding hebben gehad. Als dit
zo is moeten zij in dezelfde sfeer van nationalisme, exclusivisme, weten-
schappelijke geborneerdheid zijn opgevoed als die ik mij zo goed van
mijn Duitse schooljaren herinner. De "bewijzen" die ten gunste van
het Zionisme worden aangevoerd lijken mij ook even weinig steek-
houdend als de "bewijzen" van de Antisemitische Partei van de heer
liebermann von Sonnenberg of van de nazi's.

Waar, zoals in ons land, het baseren van het politieke leven op
godsdienstige tradities reeds tot zoveel onnodige en ongewenste moei-
lijkheden leidt, moet een teruggrijpen op een verondersteld "ras" of
"volk" nog veel gevaarlijker konsekwenties voor het politieke inzicht
met zich meebrengen. Een van die konsekwenties is bijv. dat men talen
die zich niet verder ontwikkeld hebben kunstmatig tOt nieuw leven
tracht te wekken, of dat men na tweeduizend jaar het recht neemt mil-
lioenen emigranten naar een bepaald gebied te dirigeren en de
autochthone bevolking "uit te kopen" of te verdringen, met al het leed
dat daar weer het gevolg van is. Dit heeft toch ongetwijfeld veel van
het "zurück ins Reieh!". Bij de moffen kon men nog ethnologische
feiten uitspelen. Maar de mensen die nu naar Palestina gaan zijn hele-
maal geen Palestijnen; het zijn geen Joden, geen Israëlieten, maar
Europeanen met een eeuwenoude Europese cultuur, en met het bloed
van alle Europese naties in hun lichaam, die tengevolge van een te
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hardnekkig vasthouden aan totaal verouderde begrippen in een im-
passe zijn geraakt. Dit houdt vanzelfsprekend niet de geringste veront-
schuldiging, laat staan verdediging in, voor wat deze mensen is aan-
gedaan.

Ik vrees dat het Zionisme geen oplossing voor het antisemitisme
kan worden genoemd. Het heeft, integendeel, aanleiding tot nieuw
antisemitisme gegeven, nu weer in andere delen van de wereld. Mon-
sterachtigheden als het antisemitisme zullen verdwijnen als ieder
zich ontdoet van exclusivisme, van bijgeloof, van een sentimenteel
vasthouden aan dode dingen die toch nooit meer tot leven te brengen
zijn. Zij zullen ophouden wanneer kinderen niet reeds bij hun ge-
boorte een godsdienst of "ras" worden opgedrongen, en men het aan
henzelf overlaat, om zich als zij er rijp voor zijn, een wereldbeschou-
wing te kiezen die bij hun aard past.

(Wordt vervolgd)

") Fragmenten uit een onuitgegeven autobiographie (1, Il, III in Febr.,
Mrt en Meinummcr Nwe Stem).
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DARF ICH MITFAHREN?

Hoe koud sta ik nu in een zomer
in een land waar de liederen werden geblakerd
op een weg waar de waarheid voorbij kwam
in ijzeren beesten

in de bestofte bermen grazen de schapen
kermen de propere schedels
aan de horizon rusten de bomen
uit in het woud van de oorlog

darf ich mitfahren? roep ik
de goede verstaander
gevat in het chroom
heft zijn behaarde polsen
en glimlacht

hoeveel melkmeisjes vermisten
hun kinderborsten?
hoeveel torenspitsen wenkten hem binnen
de week-klokkende zondag?
hij doet in machines
hij vraagt geen drinkgeld

het verleden dat aan mijn ogen
een dronkemansbril verschafte
trilt nog nauw zichtbaar
boven het heldere graanveld

het gaat immer weiter (zegt hij)
een juno rokend -
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Of wij nu links of rechts zijn
wij gaan slapen
omdat wij moe zijn

ook het koper der trompetten
alsof het goud was
van voor de ijstijd

de stemmen van hoog tot laag
worden van twijfel vochtig rose

de ogen voorspellen het einde
en slaan de nacht aan zichzdf

de wereld staat eenzaam buiten
wij hebben veel mensen vermoord
om de mens met de mens te bewijzen.
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De taal behoort aan de vogels
ik ben te mens om te vliegen
ik sta als een huis op de wereld
gebouwd en dik uit aarde

ik ben ongeveer degene
die schuilgaat binnen de muren
en uitvloeit achter de ramen
van de blauwe achterkamer

het geurt er naar mest en naar liefde
er staat een plant in een kooi
de taal behoort aan de vogels
de mens schuilt weg in het woord -

476



GEDICHT

Riep mij hier ooit een stem
zo een als bevroren fluweel
in zulk een haastige wind
die elk gebaar voortblaast naar
de volgende avond?

blijft hier niet elke voetstap
die met mijn hart wegloopt
met spijkers dwars door de houten wreef
aan het houten steen
van de volgzame weg gespijkerd?

vuurtorens als brandende vuisten
stompen hikkend de nacht vol vragen

de antwoorden tintelend onder de vingers
insecten zoemend het hoofd doorzichtig

het bed dat neérligt met geopende armen
onder het dak van de tevreden regen -
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DE BEER OP WITTE SOKKEN

In culinaire wetenschappen was Sancho Pancha altijd een onver-
beterlijk meester geweest. Franco had in dat opzicht niets kunnen
wijzigen. Trouwens, Sancho bekommerde zich allerminst om revoluties
zolang dezelfde Spaanse wijn zijn tong bleef strelen. En daar hij zich
nog steeds liet voorthobbelen op een ezel, zoals toenmaals, speelde ook
vooruitgang voor hem geen rol. Zijn snelle blikken waren over de
kippensaus gegleden, over de peterselie, de gestoofde ajuin en enkele
minuten later was het festijn afgewerkt. Men moest hem niets van
vadertje Stalin komen vertellen, van Hitler en andere trawanten, want
dan zou hij vreemd opgekeken hebben. Hij leefde in Navarqua.
En Navarqua is een streek, waar men in de geschiedenis nooit zal
horen over spreken. Het is een list geweest van het nieuwe staatshoofd
om dit gedeelte van het land opzettelijk te laten stilstaan in de evo-
lutie van het moderne Spanje. Navarqua, waar men nog leeft als in
de middeleeuwen, is een doorn in de teen van Franco. Men heeft
nooit kunnen ontdekken waarom, maar het schijnt dat de quodillio
zeer bijgelovig is. In de winkels van Santander tot Algecieras hangt
zijn beeltenis naast die van de heilige maagd. Hij vreest Merlijn. En
Merlijn, de tovenaar, heerst ongenadig in Navarqua. Merlijn duldt
er geen veranderingen en regimen. Staatsvormen spelen voor hem
geen rol. Eigenmachtig zwaait hij de scepter. Daar in Navarqua dwaal-
de Sancho Pancha nog rond op zoek naar Dulcinea. Daar in Navar-
qua lag Don Quichote nog op zijn sterfbed. En Franco deed alsof hij
het niet wist.

Sancho betaalde zijn spijzen. Likte zich nogmaals de lippen en zag
er tevreden uit. Was hij niet voorzien van pesetas, dan was hij wel in
het bezit van een flinke dosis goed humeur. Hij klopte de waard
Anronio op de schouder en besteeg zijn ezel, die onder bemoedigend
geklikklak en op hoge tenen het erf verliet. Sancho was ditmaal zeker
van Zijn stuk. Vandaag zou hij beslist een aanwijzing vinden over de
verblijfplaats van Dulcinea. Hij zou haar heel spoedig ontdekken om
haar de brief van zijn zieke meester te overhandigen. De zon brandde
in zijn nek. En Sancho dommelde in. Hij werd wakker toen een cactus
in zijn achterste prikte. Toen pas bemerkte hij, dat de brief verdwe-
nen was.
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In de kerk van San Montabella, een voorname stad van Navarqua
kuste een jonge bekoorlijke meid minstens twintig keer de afgesleten
pantoffel van Santa Dulcinea, haar beschermheilige. De Santen in
deze kerk, die geen flauw idee hadden van het schrikbewind van de
bolsjewieken, konden zich nog vrijheden veroorloven, waarvan het
doorsnee Spaanse heiligbeeld zich liefst onthield. De beelden van San
Montabella spraken nog. Ze gaven oplossingen aan problemen en
mengden zich in de intiemste aangelegenheden. Dit laatste niet zon-
der een zekere voorkeur. Nadat de kerk voor de dagelijkse bezoekers
gesloten werd, hadden deze beelden elkaar een aardig woordje te
z(:ggen. Allen waren ze jaloers op het potje van de heilige Dulcinea, dat
proppensvol stak met snoeren en kralen, geborduurde linten en zelfs
miniaturen en dat steeds werd bijgevuld, telkens als die schoft van een
onderpastoor het had leeg geschud. Maar hoe ook, dat toestoppen kon
niet blijven duren. De jonge boerin kreeg aan al dat geven een broertje
dood en werd met de dag opdringeriger. Santa Dulcinea kon er niet
tussen uit en ze beloofde een adelijk echtgenoot (als zij tijd van wach-
ten had). Beloven kost niks.

Maar de herbergmeid Dulcinea begon het zich in het hoofd te
steken. En de beminnelijke toenaderingen van een soldaat, een lakei
en een herder wees ze hooghartig van zich af. Alleen hun geschenken
aanvaardde ze. En beetje bij beetje droeg ze mooie besneden kam-
men en belletjes naar het beeld. De onderpastoor, die alles stiekum ver-
kocht zonder medeweten van de pastoor was een dronkaard. Maar de
meest wijze woorden, in Narvarqua gesproken, kwamen van hem. Dus,
wat kon men er tegen beginnen?

Antonio, de bovengemelde waard, schold op Emmanuel. Emmanuel
was de broer van Dulcinea en om de waarheid niet te doen liegen; het
was een dief. Aan dieven heeft het Spanje nooit ontbroken. Gelukkig
voor de Emmanuels van dat slag zijn er altijd ooms die bereid zijn
hen ten eigen profijte voor het gerecht te verbergen. Antonio riep: "De
keuken is je domein. Vertoon je niet meer in de gelagzaal". Vele on-
verstaanbare scheldwoorden kruisten elkaar nog in de lucht. Antonio
riep onder andere: "Dulcinea, je zuster, neem haar tot voorbeeld";
Emmanuel tergde: "Zij is een ekster. Verzot op al wat blinkt".

Lange tijd was het stil geweest in Navarqua en had Merlijn, de
tovenaar, niet van zich laten horen. Maar de komst van Emmanuel
moet hem wel geïnspireerd hebben. Met Emmanuel overschreed ook
zijn spookbeeld terug de drempel van de vreedzame afspanning.
Merlijn: Symbool van alle kwaad, dat ongezien en onder talrijke ver-
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mommingen ongehoorde misdaden bedreef. Een koe kreeg de pokken.
Er was een misval in de omgeving. De tanden van de kleine £lvo
kwamen niet door. Het vuur van de broodoven werd plots te heet.
Merlijn was de verschrikking, de bedreiging, die Emmanuel al te licht-
vaardig hanteerde tegen zijn oom. De tovenaar Merlijn tyranniseerde
weer de hovingen en de stallen van Navarqua. Hij was ontwaakt.
En waarschijnlijk had men zijn toorn gewekt door hem een ogenblik
te vergeten.

Juist op het moment dat Antonio een ijzeren ketel naar het hoofd
van zijn neef wierp, stapte de herder Piedro de gelagkamer in. Het was
bekend en het wekte de algemene verontwaardiging, dat Piedro zijn
kudde in de bergen in de steek had gelaten om te komen kamperen op
een paar pas afstand van het huis van Antonio. Dulcinea had zijn hart
veroverd en voortaan wou hij slechts leven van liefde. Maar vóór Dul-
cinea onder zijn dromerige blikken zou bezwijken, moest er nog heel
wat water naar de zee spoelen. Hij bezat spaarduiten en als voorlopig
Dulcinea er niet voor zwichtte, dan troostte hij zich met de omkoop-
baarheid van Antonio. Door op discrete wijze de buidel van de waard
te versterken hoopte Piedro op hulpvaardigheid. Kijk, weer zaten ze
samen in een hoekje iets te bekokstoven. Piedro zei, dat hij van plan
was een zaak te beginnen. Maar voor Antonio hem kon ant\voorden
riep er iemand op het erf en hij moest zijn maat alleen achter laten bij
een kan wijn. Toen zag Emmanuel zijn kans klaar. Behoedzaam sloop
hij binnen en fluisterde Piedro in het oor: "Maakt de liefde dan een
gek, een clown, een nar van je, Piedro?" Piedro schokschouderde. Hij
begreep niet, tot Emmanuel geheimzinnig en tergend met een papier
zwaaide. Dit prikkelde Piedro's nieuwsgierigheid. Hij begeerde het
document te zien. Maar de dief danste al spelend rond en riep: "Een
brief, geadresseerd aan Uw geliefde Dulcinea". Piedro greep. Maar
Emmanuel eiste tien pesetas, wat een heel kapitaal was, als scha-
deloosstelling voor het gevaar dat hij gelopen had door deze brief
van Sancho Pancha te stelen. Stond Sancho Pancha niet bekend
als vuistvechter? Was zijn bijnaam niet Sancho de Tijger? Pie-
dro keek nijdig en wierp het geld op tafel. Dan eerst loste Emma-
nuel de brief. Hij greep gretig naar het geld. Maar pas had hij de geld-
stukken in de handpalm of, 0, wonder, deze veranderden in zand. Fijne
korrels gleden door zijn vingers. De mond van de dief viel open. Zijn
ogen puilden uit. Rillend bewoog hij zich naar de deur en gilde: "Mer-
lijn! " Piedro lachtte ietwat duivels. En Emmanuel vluchtte over het
erf alsof satan hem op de hielen zat. Even later zag men hem in het
dorp. Hij gilde zonder ophouden. "Merlijn! Merlijn!"
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Toen las de herder Piedro, alias Merlijn, die reeds meende aanspraak
op haar te kunnen maken, de "ontrouw" van zijn geliefde maagd onder
de volgende gevleugelde bewoordingen:
"Mijne Schone Aangebeden ]onkvrouwe Dulcinea. Dag en Nacht

hunker ik naar Uwe Aanwezigheid. De Boze Tovenaar Merlijn houdt
Mij echter bij Middel van geheime spreuken aan mijne Bedstede
gekluisterd. Hij haat me, omdat ik heb ontdekt dat deze Boze er de
Schuld van is, dat Navarqua aan de Moderne Beschaving onttrokken
wordt. 0, Wij zijn slechts een Klein Deel van een GroOt Geheel en
Weinig Navarquanen beseffen dat! Ginds, achter de verre Horizonten,
waar niemand zich durft wagen, heersen Nieuwe Zeden en Gebruiken.
Daar is wat men noemt Vooruitgang. Men wil terug naar de Natuur!
Men Kleedt zich zo weinig mogelijk! Men Rookt niet meer. Men
Drinkt niet meer! Men eet Rauwkost! Er is zelfs een Streven om Rijk
en Arm uit te schakelen! Is dat niet heerlijk, Jonkvrouwe? Maar is
het niet Droevig, dat ook hier Merlijn stokken in de wielen komt
steken door te verschijnen in de Gedaante van een zekere Franco, en
zijn mens onterend Fascisme? Hij, Franco, is de Uitvinder van een
Stoomspuwend Voertuig dat zich Trein noemt, want zijn naam staat
er in Drievoud op. Hij, Franco, is de Uitvinder van Ijzeren Vogels, die
men Vliegtuigen noemt. Al deze Tuigen zullen de Vooruitgang ten
Val brengen als wij niet tijdig ingrijpen. Ja, Dulcinea, ik durf zeggen
WIJ, want waarop wachten wij nog langer om naar de Moderne Be-
schaving te trekken en haar te redden? Wat doen wij nog in Navarqua?
Kom, Maagd, als deze Brief u bereikt zal ik de Kwade Merlijn door
Middel van een Schietstok hebben vernietigd. En met hem Franco,
zijn epigoon. Zijn tweede Ik. Dan staat de Vrije wereld voor ons open;
Niets zal ons nog hinderen. Met U aan mijne Zijde."
Hier las Piedro niet meer verder! Het schemerde hem voor de ogen.

Hij was woedend. Weer wilde men hem iets in de schoenen schuiven
w:tar hij niets mee te maken had. Hij was in werkelijkheid Piedro niet.
Hij was Merlijn. Akkoord. Maar hij had helemaal niets met deze kwi-
dam, Don Quichote, uitstaande. Hij had de man trouwens nooit gezien.
Hij dacht er niet aan hem iets te verhinderen. En dat hij zich achter de
horizon zou bezig houden met een epigoon, een schaduw van zichzelf,
een Franco met Fascisme en andere hokus-pokus deed de maat over-
lopen. Piedro was als Merlijn nooit in een andere zone geweest. De
Merlijns kenden hun grenzen. Hij wist waar hij thuishoorde en in de
vreemde had hij geen zaken.
Het bleek duidelijk uit de brief, dat deze Ridder op vertrouwelijke
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voet stond met Dulcinea, vermits hij haar voorstelt samen te vluchten.
Tussen deze fantast en de schijnbaar onschuldige dienster die hem,
Piedro, bleef weigeren, moesten beslist erge dingen gebeurd zijn.

Pas kwam Antonio terug in de gelagzaal of Piedro duwde hem het
papier onder de neus. Antonio kon zijn ogen niet geloven. Hij stond
perplex. Toch vond hij het geen doorslaggevend bewijs. Samen trok-
ken ze naar de kamer van Dulcinea. Op zoek naar andere stukken die
haar oneer zouden staven.
Toen Dulcinea reeds te San Montabella vernam, dat haar broer

Emmanuel in panische angst voor Merlijn in hoogst eigen persoon op
de vlucht geslagen was, vermoedde ze dat er iets op til was. Ze
keerde vlug naar huis terug. Er was niemand in de herberg. Ze riep.
Ze ging de trap op en vond de deur van haar kamer op een kier. Door
de reet zag ze haar oom en Piedro geknield op de grond en gebogen
over de inhoud van haar particuliere en geheimste lade. Ze werd er
warm van en de slapen bonsden. Ze barstte los als een wild dier. Zo
had dit gezicht haar aangegrepen. Ze vloog op Piedro toe en begon hem
in het gelaat te krabben. Doch Piedro hield haar in bedwang en omdat
ze voelde dat het niet lukte, begon ze hem tegen de schenen te trappen.
Oom was bemiddelaar, maar de herder schudde zijn nicht door elkaar
en eiste dat ze bekentenissen zou afleggen. Dulcinea, die dacht dat
men haar voor een dievegge nam, schold hen uit voor rotte vis.
Hier kwam plots haar ware natuur boven. Ze zou als edeldame
in een gelijkwaardige positie beslist een slecht figuur geslagen hebben.
Maar Antonio onderbrak de stortvloed van scheldwoorden en eiste een
verklaring. Streng wees hij op de uitgespreide spullen. Het waren ge-
schenken? Van wie? Van logeergasten. " . Wat? En ik, die je altijd
verboden heb van dit niet te doen en dat niet te doen. Hij werd er
paars en blauw van. Piedro was er dan weer om zijn bestraffende hand
te weren. Soit. Thans wou Piedro alles weten over de brief. Maar in
's hemelsnaam, welke brief? De brief van Don Quichote. Wie is Don
Quichote? Je minnaar. 0, hoe gemeen. Zij had geen minnaar. Ze
snikte. Piedro nam het voor gehuichel. Met een kop als een tomaat
en met zwaaiende armen sprong hij door de kamer en schreeuwde als
een marskramer: "Komt kijken. Komt kijken. De zoldering is te laag
voor mijn gewei. Ik moet er uit. Ik heb horens! Horens!!" En alles was
belachelijk, ook hoe hij van de brief een papieren vogel vouwde en
hem door de lucht liet cirkelen, terwijl hij onder geroep de trappen
afdonderde. Het erf over. De bergen in. Druk gesticulerend. Geweldig
roepend. Ja, het was belachelijk want eigenlijk had hij niet eens recht
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op haar. Maar toch werd het stil in de kamer van Dulcinea. Het meisje
zat met gebogen hoofd op een stoel. Antonio, die heimelijk hoopte dat
Piedro zich nooit meer zou vertonen, laadde onder toegevend brom-
men de schuif weer in en sloot de kast. Hij was ook niet zo zeker van
de onschuld van zijn nicht en had beter het potje gedekt kunnen laten.
Wie niet weet, niet deert. En hij stommelde ook maar naar beneden
om in de schaduw te gaan zitten voor het huis en met kersenpitten naar
de kuikens te spuwen. Over vrouwen moet men zich geen kwaad
bloed maken. Ze zijn het niet waard.
Dulcinea bleef nog een paar minuten huilen. Dan eerst drong het

begtip "Don Quichote" tót haar door.
Nieuwsgierig raapte ze de papieren vogel op en ontvouwde hem. Ze

las de brief, zonder hem te begrijpen. Dan overlas ze hem met stij-
gtnde blijdschap. Daar was het lang verwachtte. 0, heilige, dank. De
brief was toch voor haar bestemd. Piedro kan naar Merlijn lopen!!
Maar Piedro was droef. Hij bedronk zich en verteerde zo ontzettend

veel, dat men zich afvroeg welk reiziger hij had uitgeplunderd. Doch,
Piedro zelf wist beter. Merlijn kon alles wat hij aanraakte in goud ver-
anderen, net als die ouderwetse tovenaars waar onze grootmoeders over
vertelden. Maar nu leed hij onder de valse beschuldigingen. Hij krom-
de zelfs zijn rug een beetje. Op zijn eer van tovenaar: hij had wel
onder verschillende vermommingen de afspanning bezocht, Dulcinea
het hof gemaakt en haar geschenken aangeboden; deze uit de schuif.
Als lakei. Als soldaat. Als god-weet-wat. Tenslotte als de herder Pie-
dro onder welke vorm hij bleef rondlopen. Maar met misvallen en
kinkhoest had hij zich nooit ingelaten. Hij zou er zijn hoofd op ver-
wedden als dar geen streken waren van die kwelgeest Franco, die ach-
ter de grens van Navarqua huisde en waar Don Quichote over sprak.
Hij, Merlijn, hield te veel van Navarqua en haattte de ridder meer om
zijn valse beschuldigingen dan om zijn geflikflooi met Dulcinea.
Wenend van onmacht besloot hij eerst zijn roes uit te slapen. Maar
de volgende morgen was Dulcinea verdwenen. Reeds vóór het eerste
kraaien van de haan. Van hoeve tot hoeve zocht ze naar Sancho Pancha,
van wie haar broer Emmanuel de brief gestolen had. Sancho Pancha
moest haar tot bij zijn meester brengen. Ze vond de brave schildknaap
maffend in hooi. En samen trokken ze naar de verblijfplaats van de
Ridder van de Droevige Figuur. Sancho trots, dat zijn zending zulk een
onverwachtse bekroning tegemoet ging. Zie je wel, dat de lang ver-
wachte Dulcinea bestond. De reis zou twee dagen duren.
De verdwijning van Dulcinea had Piedro dol gemaakt. Dat was hem
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te veel. Hij had geen twee dagen nodig om de woning van Don Qui-
chote op te sporen. Als tovenaar koste het hem geen moeite zich te
verplaatsen. Zoete wraak! De uren van Don Quichote waren geteld!
Naar Mantenau!
Met een wreedaardig, binnensmonds grollen stiet hij de voordeur

open en stond meteen in de ruime hall van het huis van de Don. Daar
was de slaapkamer. Waarom nog langer aarzelen? Vooruit, Piedro
verras hem in zijn wellustige droom en kittel hem met uw mes russen
de ribben. Maar in wezen was Piedroniet moordlustig. Eigenlijk wei-
felde hij. Om tijd te winnen stelde hij zich voor, dat hij ieder detail
van deze moordnacht in zijn brein zou griffen. Hij ontstak een kaars
en begon een nauwgezet onderzoek. Toen het flikkerlicht door de hall
begon te dansen bleef Piedro pal van verbazing. De vlam begon een
losse polka over de vreemdsoortigste dingen, die hij ooit gezien had.
Stel je voor, dat er in een van de muren een luidspreker was aange-
bracht waar rond verschillende gekleurde knoppen met plaatjes die
opschriften droegen als:
"Druk-en -ik-zeg -je-gew icht. Druk -en -ik-zeg -je-de-ouderdom -van -je-

opa. Druk-en-ik-zeg-je-de-maat-van-je-boord". Piedro schrok zich dood
bij het afstotelijk gezicht van een aap, die in het midden van de plaats
op een sokkel was gesteld en wiens beeld dertigvoudig weerkaatst
werd door omringende spiegels. Die aap droeg een zwarte hoge zije
en een generaalsuniform met gouden epauletten. Op de plaats van de
sabel slingerde een witte Hollandse meerschuimen pijp en aan zijn
voeten lagen kaasbollen als projectielen. Op een bordje stond "De
geheimzinnige mister X .... " Boven zijn hoofd hingen drie beschil-
derde stokvissen te drogen aan een Siamese lans. Hetwasdesymbolische
voorstelling van een drie-jarenplan, dat Navargua terug moest inscha~
kelen in een Europese blok, dat Don Quichote had menen te ontdek-
ken en waarvan hij reeds een goeverneurszetel aan Sancho had be-
loofd. Eens dat de stokvissen van de graat zouden vallen zou de tijd
rijp zijn. Verder waren de muren bezaaid met indicatieborden. Wijzen-
de handen. Waarschuwende tekens in de richting van de grijnzende
aap: "Achtung. Feind hört mit." Er stonden propvolle kasten met
dokumentatie, stafkaarten van Spanje. Navargua en Europa, en het
Heelal. Berekeningen van de legersterkte. Een fichestelsel met namen
van verdachte personen, die Don Quichote zou laten arresteren. Ver-
der was er een aanvals- en verdedigingsplan gericht tegen de geheim-
zinnige Mister X, het befaamde plan Z, uit te voeren op P-dag. Er
waren kisten met apen- en kokosnoten. De waarschuwing "Danger".

484



DE BEER 01' WITTE SOKKEN

Ontplofbare stof. De alkoholbom. Lugubere getatoueerde armen en
akelig-bewegende vingers versierden de muren, maar over hun diepere
betekenis kon een oningewijde als Piedro zich niet uitspreken. Ook al
was hij honderd keer tovenaar. Uit de verschillende trofeeën, die de -
ridder van zijn verschillende inspeetietochten had meegebracht en die
daar uitgestald lagen kon hij zich niet wijs worden: bizarre combinaties
van vijzen, draden en tandwielen, motoren in primaire staat, stoom-
ketels en een oude Duitse mitraillette uit 14-18.
Piedro was niet op zijn gemak. Alleen nieuwsgierigheid weer-

hield hem te vluchten. Toen hij in de aanpalende kamer luid hoorde
spreken en roepen, blies hij haastig de kaars uit en sloop op de tenen
nader. Zonder veel moeite schoof hij de deur van de slaapkamer open.
Toen zag hij Don Quichote. Meteen schaamde hij zich. Zijn moord-
plannen verzwonden.
Een ouwe magere kerel met kromme benen en een spitse neus kroop

in zijn nachthemd op de knieën door de kamer. Hij leed merkbaar aan
de een of andere slepende en onverzorgde ziekte. Zijn hoofd was ge-
sierd met een van die bespottelijke Engelse zpepschotelhelmen, en hij
fluisterde achter zich als tot talrijke manschappen die hem volgden.
Hij gestikuleerde heftig, en kronkelde over en onder zijn antieke speer
die hem in de manoeuvres hinderde, terwijl rond zijn benen gedeelten
van een harnas rammelden. Vier, vijf keer maakte hij de volledige toer
van de kamer, zich verschansend en spionerend vanachter scheefge-
zakte en vermolmde meubels, als zag hij in de verte een vijand, die
hij meende te besluipen. En telkens weer loerde zijn ziek oog achter een
kast uit. En de schrikwekkende karikatuur wipte als een polichenel
door de kamer. Soms hoorde Piedro duidelijk: "Franco. Merlijn". En
hij kon moeilijk uitmaken, wie van beiden de meest gevreesde vijand
was. Het stemde hem melancholiek en graag had hij een einde gesteld
aan deze vertoning. Was er dan geen bed beschikbaar in een zieken-
huis waar men deze geesteszieke kon verplegen? Maar een nieuwe
ph ase van de nakende strijd schudde hem uit zijn sombere overpein-
zingen wakker. Plots rukte de nachthemdridder een kast open en
er viel een gemummifieerde pop naar buiten. Het uitzicht van deze
mensenpop hitste de ouwe man zo op, dat hij verwoede oorlogskreten
uitstootte en er zich met alle kracht op wierp. Maar zijn schamele
krachten waren zelfs niet eens toereikend meer om een levenloos iets te
overwinnen. Hij deed vergeefse pogingen om onder het gewicht van-
daan te wringen en men hoorde zijn botten kraken. Hij krochte en
zuchtte en eindelijk steeg er wat bloed naar het bloedloze hoofd. De
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aders zwollen. De speer brak en met dit wapen waarschijnlijk ook zijn
hart, want hij bezweek onder de lappenpop vooraleer Piedro hem kon
redden. Toen Piedro hem optilde woog hij zo licht als een pluim. Piedro
legde het lijk op het bed, maar een paar scherpe argusogen deden
hem terugdeinsen. Zoals Don Quichote daar lag, was het geen gek,
maar een wijze. Een voorspeller. Een profeet. Het was het masker van
helderziende. Een verheven mooi gesneden gelaat. Toen Piedro dit
zag vluchtte hij.

Een dag later kwamen Sancho en Dulcinea in Mantena aan. Toen
Sancho de dood van zijn meester vernam, barstte hij uit in tranen. Ook
Dulcinea huilde en beschuldigde onder bittere bewoordingen haar
beschermheilige van bedrog. Met een dode edelman en zijn schulden
was ze niet geholpen. Toen Sancho ging kijken of hij nog iets uit de
handen van de deurwaarder kon redden bleef Dulcinea alleen bij
het graf achter.
Vermits ze dus nooit een beeltenis van haar geliefde zou kunnen aan-

schouwen had ze gevraagd of Pancha hem beschrijven wou, maar de
brave schildknaap had gevreesd, dat de Don uit zijn beschrijving te
voorschijn zou gekomen zijn als een natgeregende hond, wegens het
getraan en gesnik dat gevolgd was op het doodsbericht. Toen Dulcinea
had gevraagd Don Quichote te geven wat Don Quichote toekwam
luidde het antwoord van Sancho Pancha: "Niets, dat is het loon der
idealisten". Was er uit zijn paard Rosinante zelfs nog maar een biefstuk
te snijden, overwoog de praktische meid, maar het zal niets anders
zijn dan vel en knoken. Met de adel is het tegenwoordig slecht gesteld.
Ware mijn bloed niet zo proletarisch rood, ik zou de taak van ridder
Don Quichote volbrengen als een leanne d'Arc van een ander slag
om af te rekenen met een Merlijn, die toch niet bestaat. Stilaan drong
het absurde van de situatie helemaal tot haar door en liefst was ze
ongemerkt terug aan het schotelwassen en beddendekken gegaan. Zou
Antonio haar vergeven? Zouden ze haar niet naar een gesticht voor
zwakzinnigen zenden? Dulcinea schaamde zich. Ze merkte dat ze
alleen op het kerkhof was. Ze werd bang. De duisternis viel. En ze
begon te bidden. De hemel betrok.

Er kwam een helse wind opzetten. Allerlei dampen en geheim-
zinnige geluiden stegen op uit de grond. Er klonken holle slagen en
gekraak van hout. En een holle stem: "Dulcinea." Eerst dacht Dul-
cinea dat er ergens iemand in een put gevallen was, maar plots drong
de ontzettende waarheid tot haar door. Een spook. Bevend viel ze op
de knieën Oe-oe van een uil. Gerammel van kettingen. Het was de

486



DE BEER OP WITTE SOKKEN

geest van Don Quichote. Ze klappertandde .... En de geest openbaar-
de haar, dat Merlijn niemand anders was dan Pedro, de herder. En dat
er nu van haar verwacht werd, dat ze hem onschadelijk zou maken.
Ze hoorde het wel, maar plots begon alles te draaien. Ze kreeg kram-
pen in maag en darmen en toen de ketting nog wat harder rammelde,
viel ze bewusteloos. Oe-oe deed de uil nog.
Toen wierp die grapjas van een Emmanuel, het misplaatste spook,

zijn uitgekolde raap en zijn kaarsstompeItje weg en kwam achter het
heuveltje te voorschijn. Verbaasd en minachtend schopte hij even met
zijn voet tegen haar achterste en meesmuilde: "Bah. Vrouwen ver-
dragen geen grapjes." Dan stal hij haar geld en verdween, omdat hij
Sancho hoorde naderen.
Sancho had berouw, dat hij de schone maagd alleen had gelaten en

dat haar iets slechts was overkomen. Maar als troostprijs bood hij haar
datgene aan, wat hij van de inboedel had weten te redden. De rest ging
over in handen van schudeisers. Het waren twee kostbare schrijf-
boeken met ideeën en belangrijke nota's van zijn meester. "Behou het
maar als gedenkenis," sprak Dulcinea, die er genoeg van had. Maar
Sancho, die zich de stokslagen van zijn vrouw herinnerde, antwoordde,
dat hij al gedenkenissen genoeg had en verdween kort daarop huis-
waarts om eindelijk op meer doeltreffende wijze voor zijn kroost te
gaan zorgen. En Dulcinea bleef achter met de schrijfboeken. Geslagen
droop ze huiswaarts.
Eerst enkele dagen later, toen ze veilig tussen de lakens van haar

eigen bed gleed en stiekum hoopte de volgende dag zonder boe noch
ba de dag in te zetten, alsof er niets gebeurd was, dacht ze aan de
manuscripten maar sloot vlug de ogen en dommelde in. De nieuwe dag
ging het inderdaad ook naar wens. Men vroeg haar niets en Piedro, die
als een trouwe hond nog steeds voor de deur op wacht lag, bekeek haar
met smekende ogen, alsof hij het was die vergiffenis moest afsmeken.
Ze negeerde hem. Stilaan voelde ze weer vaste grond en begon uit de
hoogte te doen om zich een houding te geven, maar de dreigende blik-
ken van Antonio toomden haar weer in. Toen moest ze uiteindelijk be-
kennen dat ze tot over de oren verliefd was op Piedro. Maar verbaasd
over het denkbeeld verdrong ze het weer.
's Nachts waagde ze reeds een blik in de cahiers en las tot haar

grote verbazing: Hoe zal ik Merlijn, de Tovenaar bestrijden? door
Ridder Don Quichote de Ia Mancha. Hoofdstuk I: De Beschrijving
des Tovenaars Merlijn, zoals hij Mij en Anderen verscheen in de Wen-
teling der Jaren en de Loop der Geschiedenis (Komplete en Herziene
Uitgave met Pentekeningen des Schrijvers).
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Het andere boekje droeg als titel: Komplete Nota's over Merlijn
als Franco, maar dat kon haar niet boeien. Franco was geen begrip voor
haar, terwijl Merlijn een naam was, die haar dadelijk fascineerde. Ze
las over zijn veelvuldige verschijningen als dier. Als poligmiet. Als
papanees. Als plikadoor. En verder als gewone kakatoe (merk de pater-
noster tussen de klauw - een keten van vloeken). Als ordinaire poedel
(met een staart in de vorm van een schaar om de broekspijpen van de
argelose wandelaars af te snijden). Als ijsbeer op witte sokken ....
Er was een speciaal hoofdstuk gewijd aan zijn verschijningen als voor-
werp. Als keukentafel- met vijf poten (de zogenaamde verraderlijke
weg-spring-poot die zich kan rekken en strekken). Als stoel met leu-
ning (schenk aandacht aan de leuningen die u zullen vangen en knijpen
als twee tangen). Als valse deur (zonder reden van bestaan, zodat men
met zijn aangezicht tegen de muur botst, zonder voorafgaande ver-
wittiging) .... Dan kwamen er afzonderlijke bladzijden met gelief-
koosde kapsels, die hij als mens draagt. Speciale snorren, Kleding-
stukken (met stalen). Herkenningsmelodieën (in notenschrift -- der-
tien-tonen systeem). Geheime benoodigdheden .... De Veelvuldige ver-
mommingen van Merlijn als Mens: Merlijn als bedelaar (gebruik van
slechte Arabisch Leichner). Merlijn als prof (verstrooide houding).
Merlijn als vrouw (Pruik van het huis Salmo). Merlijn als lakei (amoe-
reus). Merlijn als soldaat (idem). Merlijn als HERDER.
PIEDRO .... Daar stond de boze tovenaar Merlijn in de gedaante

van Piedro. Haar Piedro .... En plots herinnerde ze zich de onheil-
spellende lichtjes in de ogen van Piedro, die haar zo hadden afgeschrift
en hoorde ze de stem van de Geest, die haar op het kerkhof had toege-
sproken .... Nee. Het was geen onzin. Het stond Zwart op wit. Het
kon geen toeval zijn. Vlug las ze verder. Hoofdstuk 3. Formule ter
Bestrijding van Merlijn en de Merlijnse Grillen. Enkel voor dames.
Gretig las ze de brochure uit. Toen besloot Dulcinea Don Quichote te
wreken. Domme gans, hoe had ze een ogenblik kunnen wankelen.
Natuurlijk, er was haar een grote taak opgelegd. Geen offer zou haar
te zwaar zijn.
Een week later voltrokken de heiligen van San Montabella het

vreemde huwelijk tussen Piedro en Dulcinea. Antonio juichte. Het
kwam zijn beurs te goede. Hij ook vond de plotse rijkdom van Piedro
nogal vreemd. Het was beslist geen zuivere koffie, maar gemakzucht
belette hem verder te denken. Piedro had zich ergens een huis gekocht.
Piedro zou ergens een kleine handel beginnen. . . . Zelfs de heiligen
wisten niet wat te denken. Het was verdacht ....
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Tijdens de huwelijksnacht in het nieuwe huis ontdekte Piedro de
manuscripten onder het hoofdkussen van zijn bruid. Eerst bladerde hij
achteloos, maar dan las hij vol aandacht het wondere boek van Merlijn,
terwijl Dulcinea hem ondertussen zegevierend opnam. Er heerste een
ogenblik stilte. Dan bekeek hij haar en zuchtte. Hij kon niet looche-
chenen. Inderdaad, hij was Merlijn, en vroeg zich verbaasd af, hoe de
geniale ridder er in geslaagd was zulk een wonderbare en komplete
documentatie op te stellen. Maar volop in zijn bekentenis kneep Dulci-
nea hem in de armen en schreeuwde of hij nu óók helemaal gek ge-
worden was. "Laten we nu ophouden met die waanzin," zei ze, "of ik
zal een dokter voor je halen. Als jij nou óók al kinderachtig begint te
doen." "Nee, kindje, dat is toch niet kinderachtig. Geloof me, ik bén
Merlijn."
"Piedro, je gaat me toch niet voor de gek houden? Al wat in dat

boek staat is toch onzin." Tot haar grote ontzetting schudde Piedro
het hoofd. Het was de waarheid .... "Nooit zag ik zulk een volledig
dossier. Deze man zou me overal herkend hebben. Wat heeft de wereld
niet aan hem verloren! Waarom hem verstoten en vernederen? Met
hem geen bedrog, geen leugen, geen afpersing; kortom, geen Merlijn.
Ken je zijn A-, zijn B-, zijn C-plan Dulcinea? Lees de ontmaskering
van Franco, dan weet je genoeg. Deze man was onschatbaar."
Dulcinea was buiten zichzelf. "Wat kunnen mij Franco en Don

Quichote schelen," zei ze, "jou heb ik lief. En ik wil niet meer horen
dat je een tovenaar, een slechte geest bent .... " Toen keek Piedro nog
droever. Tragisch klonk het: Don Quichote maakte een elementaire
vergissing. Er was niet één Merlijn, maar er varen er vier. En Piedro
legde volledige verklaringen af.
"Toen ik op zekere dag in gedaante van lakei mijn noenmaal ge-

bruikte in de herberg van Antonio zag ik je voor het eerst en werd
verliefd op je," begon Piedro. "Ik sprak er mijn vader over. Mijn vader
sprak er mijn grootvader over. Mijn grootvader vroeg raad aan mijn
overgrootvader. Deze laatste was een verschrikkelijk kereltje, opvlie-
gend van aard. Wij noemen hem: Merlijn, de Verschrikkelijke. Al
de aardbevingen, overstromingen en epidemie's van de laatste eeuwen
waren zijn werk. Hij was ontembaar en de drie volgende generaties
hadden zich ook ingespannen zijn temperament en zijn kwade luimen
te breidelen. Het was echter boter aan de galg. Hij was het, die ons een
slechte naam bezorgd heeft. Zijn zoon, Merlijn de Stoute, had zich
gespecialiseerd in kleinere regionale aangelegenheden. Die bestelde
de dood waar ze niet moest zijn en legde zich toe op lichamelijke
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kwalen en pijnen. Toch was de macht van Merlijn de Stoute reeds veel
zwakker. De degeneratie ging snel. Mijn vader, door de anderen
Merlijn de Brave genoemd, had al een zinken plaat nodig om de
mensen aan donder te doen geloven en slaagde er dan nog ternau-
wernood in. Ik beschouwde mijn vader als een goede, moedige fin
de siècle farceur, die de genodigden op het communiefeest aan het
schrikken bracht met een gummimuis of met een knalsigaar. Wat mij-
zelf betreft ik ben Merlijn-tout-court. Ik had weinig of geen macht
meer. Tot voor mijn huwelijk kon ik nog toveren. Ik kon stof in goud
omzetten en goud in stof. Van een mens kon ik een dier maken en
van een dier een mens. Dat was zowat alles. Mijn voorvaderen wisten
dat er door de macht van de liefde en het huwelijk een einde zou
komen aan onze heerschappij. Door met je te trouwen werd ik onscha-
delijy. Dat stond zo in het boek van Don Quichote. Vooral mijn over-
grootvader werd ontzettend boos en hij zou weer onverantwoordelijke
dingen gedaan hebben, moest mijn grootvader hem niet vlug hebben
veranderd in een goudvis. Wij hebben met zijn drie de discutie verder
gezet, maar ook toen bleek er geen oplossing voor mijn situatie. De
oudjes wilden niet dat ik met een "gewoon" mens verbroederde en een
levenslange, sterfelijke en slafelijke band smeedde. Toen werd ten-
slotte Merlijn de Stoute driftig en mijn vader, een kalme natuur,
maakte gebruik van zijn hokus-pokusstok en zette hem als gezelschap
bij de andere goudvis. Hoe spijt het me dat ik hem hetzelfde lot moest
laten ondergaan. Kijk, Dulcinea, de hele generatie der Merlijns is het
slachtoffer van onze liefde."
Piedro trok haar zachtjes tOt voor een bokaal waarin drie sierlijke

goudvissen rondzwommen. "Van achter dit bolle glas zullen hun ver-
wijtende ogen elk van onze bewegingen volgen." En Dulcinea zag de
lippen van de vissen open en dicht gaan en een reeks luchtbellen naar
de oppervlakte stijgen. "Als je moest weten wat ze nu zegden .... "
Piedro keerde zich droevig of. "Arme Merlijn-tout-court", zei Dulci-
nea en streelde hem over de haren.
"Morgen zal Merlijn niet meer bestaan." Hij blies het licht uit en

zij vlijde zich naast hem, blij dat hij Don Quichote niet was. Ze
wist niet, dat hij volgens de regels van het spel nog recht had op een
toverkunst je. Een laatste gunst.
Daar lagen ze. Merlijn, die de kleine macht had geërfd om iedere

man tegen zijn vrouw op te hitsen. De jongste Merlijn, die van huis
tot huis ging ter bevordering van de huiselijke twisten. Hij spoorde
de mannen aan tot laat in de nacht te blijven kaartspelen, dobbelen of
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kegelen. Ja, het was wel een grove vergissing van Don Quichote ge-
weest. Er was niet één Merlijn. Er waren er vier. Voor het inslapen
had hij nog gesmeekt een heel klein, nietig stukje Merlijn in zich te
mogen bewaren. Terwille van het roemrijk geslacht. Glimlachend had
Dulcinea hem toegefluisterd: "Wees maar gerust. Alle mannen zijn
altijd een stukje Merlijn geweest en zullen het blijven. Waarom jij
niet?"

De volgende dag rinkelde de elektrische bel. Oom Antonio bracht
een geschenk. Het waren de rijk geïllustreerde delen van De Avonturen
van Don Quichote van Cervantes, waar Dulcinea al zo lang naar
verlangde. Maar nu ze het boek in handen had voer er een vreemde sid-
dering door haar lichaam. Vlug legde ze het terzijde en toonde Antonio
het appartement, de badkamer, de stofzuiger, de telefoon en de televisie.
Waarschijnlijk had ze een nare droom gehad, want ze bekeek de
heilige Dulcinea op de schoorsteenmantel met hatelijke ogen, alsof die
er de schuld van was. Antonio vleide zich in een club en schonk zich
een glas whisky in. Hij zei: "Er komt een Amerikaanse vliegbasis in
Navarqua. Ik geloof, dat ze van zin zijn de ouwe boel op te vagen. Ik
ga me bezig houden met de kantine" .... Stilte. Dan plots: "Eh ....
Waar is Piedro?"
"Hij is even om postzegels .... " Toen draaide het gesprek over de

zaken van Piedro, waar Dulcinea, hier te Madrid, helemaal niets over
wisr.
Men zei, dat hij grof geld maakte. Op de wedrennen? De pronostie-

ken? .... Een ogenblik dater stoof Piedro zelf binnen met wormpjes
voor de goudvissen. "Kom vadertjes", zei hij opgewekt. Dulcinea
schrok en bekeek hem wantrouwend. Ze wist niet waarom. Toen trok
Piedro met zijn scheerapparaat naar de badkamer en zei tot Antonio:
,.Weet je al, dat de dochter van Franco gaat trouwen?" Ook daar
schrok ze van. Het liefst zou ze nu in bed onder de deke"ns gekropen
zijn, want alles leek haar zo nieuw en zonderling. Het was alsof ze niet
wist wat leven was. Tevergeefs zocht ze in haar verleden een aankno-
pingspunt. Antonio was haar oom, dat wist ze. Piedro was haar man.
Ze had een broer, Emmanuel, maar dat was een dief. Die had zich uit
de voeten gemaakt .... Ze hoorde Antonio nog zeggen: "Ik hou niet
van zijn misplaatste grapjes .... " Plotseling klonk er een brullend
gelach uit de badkamer. Piedro. Er was een spannende pauze. Dan
verscheen er een Grote Beer op Witte Sokken in de deuropening. Dom
keek hij in de richting van Dulcinea, die in bezwijming viel.
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En terwijl Piedro en Antonio toesnelden om haar op te rapen nam
Emmanuel zijn berenkop af.
Piedro, die nu hoofd was geworden van de Internationale Vereniging

voor Beroepsgoochelaars de "Merlijn", had hem aangeworven als assis-
tent voor een nummertje dat hij moest uitvoeren op de feestavond die
gegeven werd ter ere van het huwelijk van Franco's dochter. Stel je
voor: dat was zijn kostuum. Een beer op witte sokken. Toen Dulcinea
tot zichzelf kwam zei hij: "Nou ja, .... het is toch maar bedoeld als
grapje".



Sam de Wolff

CRITIEK EN ANTI -CRITIEK

(Naar aanleiding van Dr de Jong's politieke biografie over

J. Saks, litterator en Marxist.)

Voor iemand als ik, die Wiedijk vele jaren persoonlijk heeft gekend,
die tot het uur van Saks' dood tot zijn intieme vrienden kon worden
gerekend, is het boek van Frits de Jong over "J. Saks, Litterator en
Marxist" een kostbaar geschenk. Op de dag van De Jong's promotie
sprak ik het tot één mijner kennissen aldus uit: "Deze dag is voor mij.
een feestdag". Immers, Saks was uit de vergetelheid herrezen.
De, zelfs op het hoogtepunt van zijn kunnen en werken, zo weinig

bekende - kon ik hem in 1912 niet in het satirieke blaadje "De
lachende derde" laten uittekenen als "de Saks-ische Molen" " staan-
de op zijn plaats buiten het dorp, alleen op een zandheuvel " -
was een nagenoeg volkomen vergetene geworden. Terwijl hij, zoals
uit De Jong's boek blijkt, één der meest markante figuren, èn als
Marxist, èn als litterator geweest is.
.Met welk een overgave, met welk een niet te overtreffen nauwkeu-

righeid en ijver heeft De Jong deze biografie geschreven. Hoe naarstig
is hier alles bijeengebracht, om Wiedijk te leren begrijpen en critisch
te waarderen.
Wiedijk, de vergeten figuur, zal door De Jong's dissertatie weder-

om, daar ben ik zeker van, belangstelling wekken. Hoe nodig was zulk
een boek! Als b.v. Prof. E. J. Dijksterhuis in het Weekblad "De
Groene" van 7 Augustus 1954 een artikel over Bernard Nieuwentijt
schrijft en deze huldigt als een groot, oorspronkelijk denker op de
grens tussen de 17e en 18e eeuw, dan blijkt het, dat het zo mooie artikel
van Wiedijk - het laatste essay, dat hij schreef kort voor zijn dood -
Prof. Dijksterhuis volkomen onbekend was. Als De Jong's boek diep-
gaand zal worden bestudeerd, dan zijn dergelijke tekortkomingen ten
opzichte van Saks, in de toekomst buitengesloten.
Wil mijn grote lof voor het werk van Frits de Jong nu zeggen, dat ik

geen enkel woord van critiek hierop zou willen uiten? Geenszins.
Zoals De Jong Wiedijk critisch waardeert, zo sta ik critisch waarde-
rend tegenover De Jong's studie over Saks. Ik ben kort geleden met het
schrijven van mijn mémoires, een terugblik op mijn leven, gereedge-
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komen; en hierin komt Saks voortdurend voor. Om mijn standpunt
tegenover De Jong toe te lichten, behoefde ik slechts uit voorraad te
putten. Natuurlijk eist de plaatsruimte dat ik mij hier beperkingen
opleg.
Ten eerste dan iets over de polemiek Saks-van der Goes, uit het

jaar 1899, waarover ook De Jong komt te spreken. Maar te summier.
De conflicten, waarbij de "Nieuwe Tijd"-groep zo'n grote rol zou

spelen, kwamen eerst in 1902. Maar in 1899 zal tussen de twee groot-
ste Nederlands, Marxistische theoritici: Frank van der Goes en P.
Wiedijk (Saks) een pennestrijd worden gevoerd, die in heftigheid zeer
zeker niet achter stond bij de latere partij debatten tussen Revisionisten
en Marxisten. Reeds eerder had Saks met Van der Goes gediscussieerd,
zij het dan ook zonder het de buitenwereld duidelijk te laten blijken.
Ook De Jong heeft het niet gezien. En het is zelfs de vraag, - hoe
wonderlijk het ook klinken mag -, of Van der Goes toen van dat
geschil tussen hem en Saks iets gemerkt heeft. Van der Goes bezat de
wonderlijke gave, als hij iets niet zien wou, het ook niet te zien. Of
om het aardiger uit te drukken en wel in de woorden van Saks, die deze
zovele jaren later in 1921 tot Van der Goes richten zal: "Mag ik het
U bekennen? Het is mij wel eens voorgekomen, dat gij mij herinnerdet
aan sommige hondjes, die bij enigszins bezwaarlijke aangelegenheden
"dood" gaan liggen. Ge behoeft U de vergelijking niet aan te trekken:
het zijn altijd de aardigste!"
In een artikel in de eerste jaargang van de "Nieuwe Tijd" waarin

Van der Goes A. H. Gerhard heftig aanvalt, dat als titel droeg: "De
jongste renegaat", - ook hierbij geldt, dat de latere discussies tussen
rechts en links beslist niet feller en niet "persoonlijker" zijn gevoerd
- behandelt hij de houding, welke de sociaal-democraten tegenover
de "vrije gedachte", de Dageraadsbeweging, hebben aan te nemen.
Van der Goes schrijft dan: "Tot onze beschouwing van het wezen van
elk ideëel systeem en van de Godsdienst in het bijzonder, behoort de
eerbied voor de hoge, geestelijke verheffing in de zuivere vormen van
het religieuze leven, door talloze geslachten genoten. Het verschijnsel
Godsdicm! heeft als zodanig onze warme sympathie. Wij willen deze
dwaling van voorheen niet geven voor de waarheid van thans".
Door de polemiek gedreven, schiet Van der Goes ver zijn doel

voorbij door te schrijven: "Voor een deel behoort de vrijdenkerij tot
de tekenen van het verval der burgerlijke beschaving". En even verder
verklaart hij - heel wat minder onjuist dan het zoëven geciteerde -,
dat.Godsdienst "idealisme" kan worden genoemd.
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Dergelijke uitingen over Godsdienst als "idealisme" riepen Wiedijk
niet in het geweer. Met een korreltje zout zal hij ze wel hebben aan-
vaard; neen, het waren enige uitingen van Van der Goes in het artikel
tegen Gerhard over dogma en wetenschap, die Saks, al noemde hij
Van der Goes dan ook niet, tot tegenspraak dwongen. Van der Goes
verkondigde: "Zekere waarheden van vroeger zijn door latere ervaring
vervangen, daaronder de kerkelijke dogma's, die evenwel niet ver-
worpen zijn, omdat zij dogma's, maar omdat zij kerkelijk waren ....
Het ene leerstuk maakt voor het andere plaats, maar een waarheid,
samengesteld uit andere elementen dan uit deze leerstukken, is onbe-
staanbaar. Evenmin als een wijze van denken, die niet zou leiden,
indien zij tot iets leidde, tot de formulering van nieuwe leerstukken.
Beschimpen wij dm de'dogma's niet, die de enige uitdrukking zijn van
door mensen vatbare waarheid".
\X'at schrijft Saks nu tegenover Van der Goes' opvatting van

dogma's in zijn artikel "Over Professoren en socialisme" (le jaargang
1896) ?
"Wil men nader ingelicht zijn omtrent het karakterverschil dezer

wetenschappen, dan lette men op wat een theorie en wat een dogma
heet. Wie hoorde ooit van een chemisch dogma of een theologische
theorie? Nochtans worden zowel de een als de ander beschouwd het
hoogste begrip te bevatten der bestudeerde zaken, de algemeenste voor-
stellingswijze van hun kenbare aard; evenzo dragen, op de toppen
hunner torens, de kerken het zinnebeeld van de leer, die in hun gewel-
ven wordt gediend. Het dogma nu is als het strenge, onwrikbare kruis
op het bouwwerk ener reactionaire wetenschap; het is de verstijving
der door de uiterste denkinspanning ener vroegere periode bereikte
wezensvoorstelling van het onkenbare; het leidt in theologie en moraal
het taaie leven der traditie. Zijn reactionair karakter beantwoordt aan
de voortdurende behoefte ener heersende klasse om de ideologische
reflexen te onderhouden van haar overwicht in het maatschappelijk
produetiestelsel, een drang, die groeit, naarmate dit overwicht slinkt."
Dit eerste geschil russen Van der Goes en Saks wordt in 1899 door

een felle controverse gevolgd. In Tak's tijdschrift "De Kroniek" was het
tot een polemiek gekomen tussen Van der Goes en de burgerlijke radi-
caal Treub over Marx' theorieën. Dan geeft Van der Goes een verkla-
ring, welke zijn onbekendheid met het tweede en derde deel van "Das
Kapital" duidelijk - hij gaf dit trouwens volmondig toe - demon-
stI'eerde. Ja hij miskende zelfs een der bekendste delen uit het eerste
deel van Marx' hoofdwerk, de relatieve meerwaardevergroting vol-
ledig.
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Hiertegen komt Saks in verzet en overwint zijn schroom om Van
der Goes op het ogenblik, dat hij met een tegenstander de wapenen
kruist, aan te vallen. Wiedijk meent echter - en deze mening is
juist -, dat Van der Goes niet met de Marxistische wapens strijdt, maar
ze integendeel niet aanwendt, ja zelfs wegwerpt.
Van der Goes beging verder de vergissing, dat hij het historisch

materialisme op de enkeling toepaste en niet op de klasse in het alge-
meen, wat Saks doet schrijven: "Hier staan wij, naar ik meen, voor een
andere vergissing van mijn partijgenoot ten opzichte van de andere,
maar met de behandelde samenhangende, Marxistische theorie: het
historisch materialisme; de vergissing namelijk, dat hij de zuiver intel-
lectuele tekortkoming van een bijzonder individu gaat bijschrijven op
de toch al dikke beer ener ondergaande klasse".
Saks zegt het enige weken later nog scherper en beter, aantonend,

dat Van der Goes de weg inslaat, zoals wij het tegenwoordig zouden
noemen, naar het vulgair-Marxisme en wel aldus: "Het heeft toch zijn
goede kant ook, dat het historisch-materialisme en de waardetheorie de
gang der wereldse zaken maar in zeer grote trekken voorspellen kun-
nen en dat, terwijl zij de marsroute der massa's tot in de toekomst door-
trekken, de partiCitlieregangen van de enkeling op die brede weg niet
door hen worden voorzien".
Dat het historisch-materialisme niet zo maar op de enkeling mag

worden toegepast, is een opvatting van Saks, welker waarde niet hoog
genoeg kan worden geschat.
Dr Frits de Jong heeft zeer in het kort het verschil Saks-Van der

Goes behandeld, mijns inziens echter te summier. En wel daarom te
beknopt, omdat deze polemiek de zo duidelijke kenmerken draagt van
de komende partijgeschillen, zowel wat links als wat rechts betreft.
Van der Goes reageert op het door Saks geschrevene op een wijze,

L:oalsTroelstra later op de critiek der "Nieuwe Tijders" zal antwoorden.
Niet minder dan Troelstra trekt hij het verschil in de sfeer van het
"persoonlijke". En door enkele woorden te veranderen, vinden wij in
Van der Goes' repliek het antwoord, dat Troelstra Gorter en de zijnen
toeriep, waarbij ik wegens de treffende analogie op enkele passages de
nadruk door cursivering heb gelegd: "Wat ik hier zeg, geldt niet mijn
persoon, maar geldt de positie, die ik inneem als partijlid. Die positie
heb ik niet gezocht of verlangd. De omstandigheden, het lotgeval van
de ontwikkeling der partij en der beginselen, hebben mij gedwongen
haar te aanvaarden. Als Saks het niet gevoeld heeft, ik voel het en
anderen, vertrouw ik, voelen het ook. Het is doodeenvoudig ,geen ding
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om over te lachen, dat iemand op het ogenblik, dat hij geroepen is ge-
worden om aan de universiteit de leer van het socialisme te vertegen-
woordigen, in een debat met de hoogleraar van de andere richting een
reeks van principiële verkeerdheden zou debiteren. De gewoonste
werkman, die tot de sociaal-democratie zich rekent, voelt iedere flater,
die de woordvoerders der partij begaan, als een slag op zijn hoofd".
Had Van der Goes reden om persoonlijk gekwetst te zijn? Van

hoger standpunt uit gezien, zeker niet, maar het was "all zu mensch-
lich". Was hij niet de officiële leider der Nederlandse theoretici?
Voelde hij zich niet terecht als zodanig en had hij dus minder reden
dan de leider der politieke beweging in de volgende jaren, zich in zijn
leiderschap aangevallen en gekwetst te voelen? Want als wij lezen,
wat Saks over de officiële vertegenwoordiger van het Nederlands
Marxisme in 1899 neerschrijft, dan begrijpen wij, hoe onjuist ook,
Van der Goes' verontwaardiging en die zijner paladijnen.
Als Saks alle tekortkomingen samenvat op theoretisch gebied, waar

Van der Goes zich aan had schuldig gemaakt, dan doet hij het aldus:
"Waarde en prijs, meerwaarde en winst, productiviteit en waardevor-
ming . . . . alles, wat de Marxistische leer streng en zuiver heeft leren
onderscheiden, is hier als op hetzelfde Prokrustusbed gespannen. Het
beste van wat Marx heeft opgebouwd, is vernietigd, wat er Marxistisch
was aan zijn systeem, is om hals gebracht".
Terwijl hij een week later het nog eens "dunnetjes" overdoet. "Waar

ik beweerde, dat hij in zijn eerste stuk het Marxisme onthalsde, zeg ik
daar teveel met de bewering, dat hij nog in het laatste het Marxisme
ontmarxt?"
Zo fel, maar ook zo betekenisvol was de eerste strijd van Saks tegen

zijn toenmalige "tegenspeler".
In 1901 begint de "Titanenstrijd" in de S.D.A.P.
Wie waren deze Titanen? Was hierbij, zoals Dr Frits de Jong het

zegt, Saks "de tegenspeler van Troelstra"? Dr F. de Jong geeft toe,
dat door Saks als "tegenspeler" van Troelstra te stellen "het geheel
enigszins scheef is getrokken". "Scheef getrokken" is een onjuist woord
in dezen; door het zo te stellen, als De Jong het deed, wordt aan de
geschiedenis geen voldoende, of wellicht geheel geen recht gedaan. Dit
is een tekortkoming in zijn zo bekenisvol boek. Waar zelfs de zon zijn
vlekken heeft - en wie weet dit onder de Marxistische economen beter
dan ik? - mag dit De Jong niet al te sterk euvel worden geduid.
Waarom toch moet Saks de grote tegenspeler van Troelstra worden

genoemd? Men zou hem met heel wat meer recht de tegenspeler van
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Van der Goes, Vliegen, Wibaut, Wijnkoop, Roland Holst en Gorter
mogen noemen. Zo scherp als hij Van der Goes in 1899 en Wijnkoop
in 1915 bestrijdt, heeft hij het Troelstra nooit gedaan. Over de beide
eersten heeft hij zijn fiolen van spot en hoon uitgestort en hen zo
afgeslacht, dat daarbij vergeleken de critiek op Troelstra wel harde,
maar beheerste terechtwijzing moet worden genoemd. In de "Titanen-
strijd" der jaren na 1904 tussen Marxisme en Revisionisme is niet Saks
een der heroën, maar dienen als de voornaamste "helden" Gorter en
Troelstra te worden genoemd.
Want hoe stond Saks tegenover Troelstra? Hij heeft met hem onder

andere verschild in het punt gelijkstelling van bijzonder en openbaar
onderwijs; hij heeft Troelstra's tekortkomingen scherp aangewezen bij
het parlementaire debat met Treub over het crisisprobleem, maar welke
geringere felheid toen dan bij de woorden tot Van der Goes in 1899
gericht of tegen Wijnkoop in de begin jaren van de eerste wereld-
oorlog.
Als de "Nieuwe Tijd"-groep in 1905 Troelstra's verkiezing als

hoofdredacteur van "Het Volk" mede belet, voelt deze laatste zich,
volkomen terecht, gekwetst. Nu begaat echter Troelstra, volkomen
in overeenstemming met zijn cholerisch karakter, een misgreep van
zijn kant, die beter nog als Troelstra's "zondeval" kan worden geken-
merkt. Nu wil hij elke invloed der "Nieuwe Tijd"'groep in de partij
eens en vooral breken en kiest, om de overwinning te kunnen behalen,.
de zijde der revisionisten. Het eenheidsfront Troelsrra-Vlieger-Schaper
wordt geschapen.
Als Vliegen later in zijn "Geschiedenis der S.D.A.P." hierover te

spreken komt, dan schrijft hij, met nauwelijks verholen vreugde: "dat
zonder dit alles het Marxisme der "Nieuwe Tijd"-groep niet zo gemak-
gelijk te overwinnen zou zijn geweest".
De enige, die dit scherp zag, was Saks, Troelstra's geweten en niet zijn

tegenspeler. Ten opzichte van de partij twisten maakte Wiedijk de vol-
gende, geestige, maar tevens zo in-juiste opmerking, daarbij zinspelend
op Troelstra's zweep, - waarvan de arbeiders in Amsterdam zo jui-
chend zongen, als hij daarmee liberaal en clericaal afranselde -, "De
leider mocht de zweep dus blijven voeren; het was, waar hij de leidsels
niet meer in zijn macht had, slechts om te sneller in de reformistische
richting te doen sturen. De geesten, die hij had opgeroepen tegen de
Marxisten kregen hemzelve in hun macht, terwijl hij zijn macht over
de geesten der Marxisten definitief verloor. De "integrale middenfrac-
tie was onmogelijk geworden en Deventer verrees aan de horizon".
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Zo zag Troelstra na de "paleisrevolutie" in 1913 zich gedwongen
"in de richting van het ministerialisme te doen sturen" en voelde hij
zich zo opgelucht, toen de arbeiders der grote steden hem dwongen een
andere koers te volgen. Maar "de geesten" die hij had opgeroepen
tegen de Marxisten, "kregen hemzelve zo zeer in hun macht", dat hij in
1918 zwichtte, om echter in de Novemberdagen weer te trachten aan
die macht te ontkomen.
Telkens had hij dit gepoogd. Voortdurend verwierp hij de enkele,

parlementaire actie, dit uitroepend buiten en binnen het parlement.
En op het einde van zijn leven verklaart hij in het vierde deel van

zijn gedenkschriften, als hij over zijn mede-verantwoordelijkheid voor
het aanvaarden van het ministerialisme in 1918 komt te spreken: "Wat
het aansturen op samenwerking met de Katholieken betreft, heeft het
resultaat, of liever het uitblijven van resultaat, mij de laatste jaren
doen twijfelen aan de juistheid van de in 1918 onder mijn invloed
aanvaarde taktiek. Onze partij zal ernstig hebben te overwegen of en
in welke richting deze taktiek moet worden herzien."
Wiedijk, die in 1918, maar dan ook voor het eerst, met de meest felle

critiek zich tegenover Troelstra plaatst, heeft het pleit, het rechtsgeding
tegenover Troelstra gewonnen, waar deze, aldus op het einde van zijn
leven, verstek laat gaan. De "tegenpartij" Saks had het proces gewon-
nen, maar "tegenspeler" van Troelstra is hij nooit geweest; hij was,
zoals ik het reeds noemde, zijn geweten, zijn "super-ego", dat, zoals
de moderne psychologie ons leert, als het verwijten richt, deze vaak tè
heftig uit.
Om nog een critische opmerking te maken: De Jong constateert,

dat Saks eigenlijk geen begrip voor de betekenis van het imperialisme
bezat. Dit is juist, maar dan moet worden verklaard, waaruit dit niet-
begrijpen voortsproot en een werkelijke verklaring ontbreekt bij De
Jong. Saks, die beter dan wie ook, in Nederland, van Marx' "Das
Kapital" het eerste en derde deel kende, heeft nooit, evenmin als
Kautsky, "ons aller leermeester", de grote betekenis van het tweede
deel doorvoeld. Dit was ook moeilijk, aangezien Marx' tweede deel in
de bewerking van Engels een torso is gebleven. Daarom kon Saks de
imperialistische periode niet als een apart tijdperk aanvaarden. Dit
alles echter eist een dieper gaande uiteenzetting dan in deze recensie
kan worden gegeven.
Ik maakte enkele critische opmerkingen, maar mijn conclusie blijft,

dat ik het boek van De Jong als een werkstuk beschouw, dat men
moeilijk hoog genoeg waarderen kan.
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De Jong's boek schonk de Heer J. de Kadt de gelegenheid om, in de
vorm van een critiek, in het maandblad van de P. v. d. A. "Socialisme en
Democratie" heel wat opgekropte gevoelens af te reageren.
Welnu, laat ik dan ook de gelegenheid aangrijpen om aansluitend

aan mijn critiek op De Jong's dissertatie een korte anti-kritiek op De
Kadt's pennevrucht te leveren.
De Kadt gaf zijn opstel, geïnspireerd door Saks' opstel uit het jaar

1899: "Cornelissen Redevivus en de dood der dialectiek" de naam:
"Saks Redevivus en het spook der dialectiek". Hoe kan men De Kadt's
"critiek" het best rubriceren? Men moet het als een gedicht beschou-
wen. Wat, vraagt de lezer, dit een gedicht, dit ongerijmd en in alle
opzichten maatloos stuk? Maar dat is een bewijs, mijne vrienden, dat
het een tijd-phenomen is!
Saks bewonderde Heine ten zeerste en volgens eigen verklaring van

De Kadt voelt hij zich aan Heine "seelenverwandt". Welnu, van dit
gedicht van De Kadt kan men met twee regels uit Heine's "D~s
Hohelied" zeggen:

"Ja günstig war die Stunde ihm,
Der Herr war hoch begeistert."

Is, zal de lezer vragen, De Kadt dan een dichter? Zeer zeker, wij
kennen, helaas, slechts één gedicht van hem, maar dit ene poëem
weegt, - om met de leeuwin uit de fabel te spreken, die toegaf, dat
zij slechts één jong wierp, maar dat was dan ook een welp! -, tegen
<11 dat mindere gedoe der anderen op.
Klopt bovendien De Kadt's karakter niet volkomen met de typering,

die Heine in het jaar 1828 van de dichter gaf? "Die Dichter sind ein
lInstätes Volk, man kann sich nicht altf sie ver/assen". En waarom niet?
Zij ,/Jaben so oft ihre Meinttngen gewechselt".
Is De Kadt een dichter? Na Heine's oordeel te hebben gelezen,

wordt dit een rhetorische vraag. Heine vertelt ons verder, dat wij des
dichters werkelijke aard het best uit zijn gedichten kunnen verklaren.
Wenden wij ons dus thans naar De Kadt's poëem uit het jaar 1920,
verschenen in het maandschrift, dat jarenlang Saks' stempel heeft ge-
dragen: "De Nieuwe Tijd".
Het was om Heiniaans te spreken: "Sein Entreebillet zur kommu-

nistischen Kultur! ", aldus beginnend:

"Ik ben een dichter en ik schaam me niet
Dichter te zijn in deze zware dagen".
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Wat bezingt hij?

"Het tandenknarsen van de nederlaag
Het schelle juichen van de overwinning,
\'{i'ïl ik U zingen en ik schaam me niet
Dichter te zijn van dit demonisch lied".

En nu het diepste wezen van De Kadt's karakter, dat volgens Heine
uit des dichters werk moet blijken. Luistert slechts:

,,\'V'ij huich'len geen liefde, waar wij haten
En God weet, dat wij haten, vaak en veel
Klinke dus 't lied van onze haat en toorn
Schalle dus 't lied van onze hoon en wraak".

Het zal "De Nieuwe Tijd"-redactie van 1920 tot onvergankelijke
roem strekken, dat zij De Kadt's poëtisch werk vereeuwigde, zoals het
de redactie van "Socialisme en Democratie" in 1954 tot even grote
roem strekt, dat zij de ongerijmde en in elk opzicht maatloze zang over
"het spook der dialectiek" een plaats in haar kolommen gaf. Dezelfde
geest heerst in beide liederen, zo goed beschreven in 1920, zo mees-
terlijk volgehouden in 1954:

"En hard als de door ons betreden rotsen
Zi jn onze zielen, wee, die met ons botsen! "

"Ongerijmd"! Reeds de eerste regel van De Kadt's huidige, tweede
psalm der haat toont ons deze moderne deugd. Loopuit wordt ons ge-
tekend, als:

"Voor velen een autoriteit op het gebied van het Marxisme",
"zelfs nog in 1918". De dood-nuchtere, niet poëtisch-aangelegde, de
"ook-Droogstoppel" - heeft Du Perron Saks niet aldus gedoopt? -
zegt, dat dit onzin is, in strijd met iedere realiteit, maar in de sfeer der
schoonheid verheven zien de dingen er nu eenmaal anders uit, oh
proza-mensen!
Saks had van Joppe Loopuit geschreven, dat deze altijd een onmo-

gelijke stijl had bezeten. En ook in 1918 was het nog "dezelfde doeze-
lige redeneerwijze, dezelfde zeurkouzig-suffisante gewichtigheid, de-
zelfde stuntelig-droeve stoplappen-stijl". Wat vinden wij nu bij De
Kadt, als hij deze regels aanhaalt?

"Ja, dat was Saks
en zó dacht hij over één
van de gereputeerde Marxisten uit zijn omgeving; ....
Zo dacht hij, men kan het met citaten uit zijn opstellen staven,
over nagenoeg alle befaamde Nederlandse Marxisten".
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Men kan dit niet, prozaïsch gesproken. Het is voor mensen van de
begane grond kolder, dat Saks zo iets heeft geschreven over Mevr.
Roland-Holst, Van der Goes, Herman Gorter en ga maar door.
Maar zó zien de feiten er nu eenmaal uit voor de dichter De Kadt "vam
höheren Standpunkt aus", gezien vanuit de door hem "betreden rotsen".
Ongerijmd is nagenoeg elke regel. Eén wil ik nog citeren. De Kadt

vindt het onrechtmatig, dat Saks, die een man was van te kleine afme-
tingen en niet van zoveel betekenis, dat men een boek (cursivering van
De Kadt) over hem moest schrijven, die eer kreeg, terwijl dit aan
anderen, die het veel meer verdienen, tot nu toe niet is te beurt geval-
len. En hij begint aldus te zingen:

"Wij hebben nog altijd geen boek over Domela Nieuwenhuis.
Zelfs geen verstandig opstel over hem".

Hoe dit Dr De Jong kan worden verweten, begrijpt een gewoon
sterveling niet. Maar het bijzinnetje is weer groots van maatloze on-
gerijmdheid. Natuurlijk is voor De Kadt in het opstel van de Romeins
in de "Erflaters" over Nieuwenhuis geen verstandig woord te vinden,
vanzelfsprekend is De W olff' s beschouwing over Domela (veertig
bladzijden) in "En toch .... " volkomen knods. Dezen behoren im-
mers tot het zoodje, dat door De Kadt terecht en op zovele plaatsen in
zijn "critiek" op het boek van De Jong aan de verachting wordt prijs-
gegeven. Maar dan het artikel van Van der Goes, die er nog tamelijk
goed bij De Kadt afkomt, uit het jaar 1904, dat volgens onze, - het
is waar -, platte opvatting trachtte Domela psychologisch te benade-
ren? En het uitgebreide hoofdstuk in Vliegen's "De Dageraad der
Volksbevrijding" over Nieuwenhuis zou geen wijs woord bevatten?
Vliegen, van wie het een strofe verder (twee regels) bij de dichter
De Kadt luidt:

"Vliegen, die merkwaardige en originele figuur
wiens betekenis voor het Nederlandse socialisme
moeilijk te overschatten valt",

zou, prozaïsch uitgedrukt, een knullig artikel hebben geschreven?
Ongerijmd, maar de overeenkomst tussen De Kadt en Homerus open-
baart zich schitterend: "Quandoque dormitat bonus Homerus"!
Hoe "Homerisch" is b.v. het volgende bij De Kade (blz. 86): "In

de Nederlandse politiek kon hij geen rol spelen .... JJ om dan op blz.
387 te zeggen:

"De politieke strijd, waarin Saks een vrij belangrijke rol
Heeft gespeeld".
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En geven b.v. de volgende regels niet schitterend ditzelfde Home-
rische verschijnsel te aanschouwen? (Let verder op, hoe Saks nu weer
in de politiek een rol speelt.)

"In de Nederlandse politiek was hij
Door zijn medeleven met de socialistische beweging
Allesbehalve dor en schematisch".

En dan met overslaan van één strofe:
"Ook zijn Nederlandse politiek werd tenslotte
Beheerst door enige Marxistische schema's
Aan wier waarheid alles werd getoetst".

Het zou de moeite Ionen verder te laten zien, hoe de dichterlijke
vorm - en terecht - bij De Kadt spot met de gewone prozastijl.
Saks wordt op blz. 387 aldus geprezen:

"In veel gevallen sleept hij
Naarstig veel bestaand materiaal aan".

De in prozastijl denkenden, dus bekrompen zielen, zullen beweren,
dat men moeilijk iets anders dan bestaand materiaal kan aanslepen.
Materiaal, dat niet bestaat, zo zullen zij zeggen, kan men, met de
grootste naarstigheid nog niet, aanslepen. Zij zullen verder vragen, of
de dichter hier zich niet slechts heeft uitgedrukt en bedoelde: bekend
materiaal. Stel de dichter niet zulke vragen!
Saks schoot te kort, hij was (blz. 391) "van te gering formaat". Een

dichter kan het echter wèl. En daarom haalt De Kadt uit De Jong's
boek dingen, die er nooit in gestaan hebben. Dat is scheppen!
De Jong heeft Saks nooit tot "held" gemaakt, maar De Kadt con-

stateert het feit toch, ja sterker nog, hij protesteert bovendien (blz. 386)
ertegen, genoegen te moeten nemen

"Met een versierde, scheefgetrokken mythologie
Waaruit dan het beeld van een
Marxistisch heilige kan opstijgen".

Een van poëtisch gevoel gespeend lezer zal, als Juffrouw Pieterse,
zeggen: "Waar haalt hij het vandaan" en zal het hoofd schudden.
De Kadt waarschuwt terecht in zijn haatzang tegen "Hero-worship",

waarmee hij in zijn leven zo'n treurige ervaring heeft opgedaan. Een-
maal heeft hij zulks geprobeerd. In de Jordaan, de Amsterdamsche
buurt. Daar zette hij rondom 1934 mede tot revoltes aan. En toen het
ernst werd, vluchtte hij bij nacht, gegrimeerd, over de Nederlandse
grens. Het is zijn plicht tegen heldenverering uit zijn diepst-innigste,
waaruit ook zijn poëzie haar oorsprong neemt, te protesteren.

503



SAM DE WOLFF

Wat wil De Kadt met zijn critiek? Voornamelijk het spook der dia-
lectiek doden, dat hem sinds 1934 zo angstig vervolgt. Ik zou niemand
kennen, die meer onder de dialectiek geleden heeft, dan De Kadt.
Niemand, die zozeer de voortdurende omslag in zijn tegendeel repre-
senteert, maar juist-daarom deze omkering, deze "Negation" volkomen
wil vergeten, geheel wil negeren. En daarom bij hem de negatie der
dialectiek.
Prozaïsch bezien is het met De Kadt aldus gesteld: de extreme

Leninist, die met enige tussenstations over de S.O.A.P. tot de O.S.P. -
de afgescheiden partij in 1932 - komt, wordt dan, als hij voor de
revolte vlucht, van blinde, fanatieke naprater der Marxisten, de felste
bestrijder der Marxistische theorie. En dus ook de hater van alles, wat
nog min of meer Marxistisch denkt.
En als deze zo vaak in zijn tegendeel omslaande natuur telkens

botst met dragers van meningen, die hij vroeger ook meende te be-
lijden, dan ....

"Wee, die met ons botsen".
Overal botst hij en:

"God weet, dat wij haten, vaak en veel"
"SchalIe dus 't lied van onze hoon en wraak".

Daarom, geabstraheerd van het dichterschap van De Kadt, is de
"critiek" op het boek van De Jong een scheld-canonnade.
Daarom, wijl hij met Romein, Van Ravesteyn en De Wolft heeft

gebotst, dat hij uitingen bezigt als deze: dat hij Sam de Wolft, Romein,
Van Ravesteyn c.s. niet kan beschouwen als wezens van de hoogste
orde. De Kadt bedoelt natuurlijk, dat zij voor hem wezens van de
laagste orde zijn.
Romein heeft de arme De Jong volkomen verpest in zijn Amster-

damse School, waardoor deze dissertatie prullewerk geworden is.
Bewezen? Met geen enkel spoor van bewijs!
Zijn haat gaat zover, dat hij 't met de waarheid niet meer zo precies

nemen kan. Eén voorbeeld uit vele, ik heb trouwens reeds heel wat
gegeven. Nog dan slechts één daarbij:
De Kadt schrijft op blz. 390; dat voor De Jong Grossmann klaar-

blijkelijk het laatste woord op het gebied van economie en Marxisme
is. De Jong wijdt aan Grossmann heel weinig woorden, deze wordt
slechts twee keer genoemd, en dan alleen in verband met de historisch-
materialistische methodiek. Over de econoom Grossmann en diens
theorieën is bij De Jong niets te vinden. Hoe slaat de fantasie door
haar groei in de leugen om!
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Maar hier zijn wij weer bij de dichter aangeland. Is niet een der
mooiste definities van poëzie, dat het werkelijkheid is in het schone
kleed der leugen?
Laten wij hiermede van De Kadt afscheid nemen. De jong kan er

zich mee gelukwensen, dat zijn zo verdienstelijk werk De Kadt drong
- deze zelf heeft eens dit Heine-citaat aangehaald ("Verkeerde Voor-
keur" 1948) - tot de volgende houding:

"Gib her gemeine Worre und Manieren
leh zeige mich in Pöbelart versunken-.
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Gelieve de tlttzi's niet te prikkelen!

Het raadsel van dr Johns "verhuizing" van West naar Oost lijkt
wel zowat opgelost, men behoeft zich er het hoofd niet meer over te
breken of hij vrijwillig of onvrijwillig is gegaan, of hij geprest of uit
eigen beweging het woord heeft gevoerd in Oost-Berlijn. Veel belang-
rijker is de vraag, waar men zich het hoofd liefst nièt over breekt: of
het waar is, of er een belangrijk element van waarheid steekt in wat
hij heeft gezegd: nl. de herleving van militairisme en nationaal-socia-
lisme in West-Duitsland. Of het waar is, dat vroegere leidende natio-
naal-socialisten veranrwoordelijke posities bezetten in de West-Duitse
regering, de industrie, de universiteiten en in alle takken van de West-
Duitse samenleving. Als John een verrader is, wat zijn dan de "getrou-
wen" die voor en na Duitsland "groot" hebben willen maken, eerst
mèt Hitler, en nu zonder Führer! Is de klacht, de aanklacht van den
"verrader" ongegrond?!
De meest onverdachte Nederlandse kranten geven het antwoord.

Adenauer stuurt den minister die Johns chef was naar huis en vervangt
hem ad interim door Waldemar Kraft, in de Hitlertijd ss. Haupt-
sturmführer.
Duitse onverdachte kranten verzekeren, dat de geest van Goebbels

nog niet dood is, en Duitse verdachte kranten kunnen het bevestigen,
als zij het John kwalijk nemen, dat hij na de aanslag op Hitler is ge-
vlucht. Zijn eerste Fahnenflucht, wil men zeggen, zijn éérste verraad?
Maar het moet, volgens Amerika en volgens gezagdragers in andere

landen nu maar eens uit zijn met het nakaarten over Hitler-Duitsland.
De Duitsers zouden het kwalijk kunnen nemen, en met recht: nu men
hen nodig heeft voor de nieuwe legers, moet men niet meer aankomen
met de oude verhalen over de Duitse wreedheden, en niet meer vragen,
of de leiders en militaire aanvoerders van onze nieuwe bondgenoten,
soms daarachter hebben gestaan of "es nicht gewusst haben". Zeer
terecht is er dan ook aanmerking op gemaakt, dat een hoog ambtenaar
van de Engelse strijdkrachten een niet vleiend boek over de bondge-
noten in het recente verleden uitgaf, onder de titel De gesel van het
hakenkruis, een beknopte geschiedenis van de oorlogsmisdaden der
nazi's. Men moet de Duitsers daar niet mee prikkelen, er zouden be-
langrijke figuren onder kunnen zijn die het zich persoonlijk moesten
aantrekken. De schrijver, lord RusselI, heeft wegens deze aantasting
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van de vrije meningsuiting ontslag genomen. Hij had slechts feiten
die in Engeland te weinig zijn doorgedrongen, bekend willen maken,
maar van hoger hand is het beter gevonden ze niet bekender te laten
worden. Beter voor ons aller toekomst? Gelieve de nazi's niet te
prikkelen!

Syngman Rhee ereductor in het recht.'

In de lijn van bovenstaande scrupules, geen Duitsers meer te prik-
kelen en de wereld niet langer in te lichten over gruweldaden van het
ghetto van Warschau, van Lidice, Oradour, Putten, de gaskamers van
Auschwitz en de experimenten op levende mensen; geheel in de lijn
van het voorstel van den Amerikaansen senator, met de brave Hol-
landse naam Dirksen (gelukkig is er ook een van de naam Roosevelt
geweest) om het vijandelijk bezit aan de zwaar getroffen Duitsers
weer terug te geven, is het fijne gebaar van Columbia University dat
Syngman Rhee's strijd voor het recht in de wereld naar waarde heeft
beloond. De nieuwe eredoctor had ongeveer terzeIfdertijd in een inter-
view voor een Amerikaans blad verklaard van plan te zijn geweest na
de wapenstilstand tegen Noord-Korea op te rukken. Een dankwoord
dat hij dit heeft nagelaten zou in het iudicium op zijn plaats zijn, en
Syngman Rhee's glimlach zou er op de foto nog iets te zuurzoeter om
zijn geweest. De doctorshoed en cappa staan hem opvallend flatteus!
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THEUN DE VRIES. Pan onder de
mensen. Van Loghum Slaterus, Arn-
hem, 1953.
Met dit tweede deel van de roman-

cyclus "Fuga van de Tijd" bewijst
Theun de Vries m.i. nog meer dan
met het eerste deel van zijn Fuga
"Anna Casparii"', dat hij onder de
Noordnederlandse schrijvers de enige
is, die in staat is een episch werk van
lange adem te schrijven. Men zou dit
wellicht kunnen doen op een koele,
gedistancieerde toon. Dit is niet de
toon die Theun de Vries eigen is.
Daarvoor is hij te zeer betrokken bij
het maatschappelijk gebeuren en bij
de persoonlijke reacties van zijn per-
sonen op dit gebeuren. Daarvoor
neemt hij ook te zeer deel aan het
proces van groei van de voornaamste
figuren van zijn werk. Het epische
wordt echter ook bereikt doordat de
schrijver zich als het ware mengt
onder de personen, in wie het tijdsge-
beuren zich voltrekt, deels als "lijdend
voorwerp", deels als reagerend en als
verzettend slachtoffer in wie tevens
een karakter of een talent zich
ontplooit. Wij beleven dan het voor
de schrijver essentiële van die tijd en
het lot van de enkeling in die tijd op
meer directe wijze.
Het realisme dat aan deze schrijf-

kunst verbonden is, is het realisme
van de romanticus, die zo hij al zo
helden niet idealiseert, dan toch het
ideële in hun streven onderlijnt.
Daardoor worden de personen, hoe-
zeer de schrijver getracht heeft ze
naar het leven uit te beelden, dra-
gers van de ideële aspiraties van hun
tijd.
Theun de Vries voelt zich in het

bijzonder aangetrokken tot de negen-
tiende eeuw, waarin het socialisme, de
emancipatie van de arbeidersklasse in

opkomst is. Zijn Fuga begint aan het
einde van de vorige eeuwen hij laat
in het tweede deel, nadat hij in het
eerste de emancipatie van een jonge
vrouw uit het benauwende milieu van
een Fries havenstadje heeft getekend,
een jong muzikaal talent uit het meest
armelijk-landelijk milieu van die tijd,
uit Drente, zijn zware weg vinden
naar een muzikanten-bestaan, de ont-
wikkelingsgang van een natuurtalent,
schuw, onbeholpen en eigengereid.
Theun de Vries heeft zich met even-
veel liefde en concentratie verdiept in
de ontbolstering van het jonge mu-
ziekgenie als in het sociale en muziek-
leven in Rotterdam in die tijd. Dit
vermogen tot inleving en tOt weer-
gave van een betrekkelijk recent,
schijnbaar geheel voorbij verleden,
waar wij toch nog nauw aan verbon-
den zijn op een of andere wijze, is
de kracht van deze schrijver. Men
moet niet gering denken over het we-
ten en kunnen, dat aan het schrijven
van zulk een werk van lange adem ten
grondslag ligt. Ik kan mij voorstellen,
dat de schrijftrant van De Vries som-
mige lezers wat overladen en vermoei-
end voorkomt, het is de keerzijde van
het indrukwekkend vermogen, een
bewogen verhaald relaas van tijden en
mensen te geven, waartoe alleen een
romanschrijver van allure in staat is.

O.N.

HANS M. WOLFF. Goethe in der
Periode der Wahlverwantschaften,
1802-1809. A. Francke A.G. Ver-
lag Bern 1952,2725, Fr. 17.80.
Een van de minder bekende gelief-

den van Goethe was Silvie von Zie-
gesar, een dochter van August
Friedrich Karl Freiherr von Ziegesar,
die o.m. minister in het Hertogdom
Gotha is geweest. Door de oudere
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biografen van Goethe wordt zij wel
terloops vermeld, o.a. door Biel-
schowsky, die de verhouding echter
verkeerd dateerde: na de Wahlver-
wantschaften toen alles reeds voorbij
was. Ook later is de verhouding nooit
helemaal onderzocht. Zij begon in
1802 - Goethe was toen 53 jaar en
Silvie 17 - en bereikte na ups en
downs haar hoogtepunt in een zomer-
idylle in de badplaatsen Karlsbad en
Franzensbad in 1808 om het volgend
jaar afgebroken te worden.
Een bijzondere vrouw - al heeft

zij enkele verzen geschreven - was
Silvie niet, een bijzondere schoonheid
evenmin: haar neus was te lang en
haar lippen waren te dik, maar zij
had ziel volle ogen, hield van de na-
tuur en was muzikaal. Zij bezat de
grote gave zich te kunnen aanpassen
aan de man die zij liefhad, zoals zij
ook later in haar huwelijk met de
theoloog Koethe bewees. Wat Goethe
in haar aantrok weten wij niet pre-
cies, maar vast staat dat zij voor hem
van grote betekenis is geweest; zij
heeft hem van de diepe depressie
waarin hij in 1802 verkeerde, bevrijd
en hem tot allerlei werk geïnspireerd.
In de werken van 1802-1809 is zij
het model voor vele van zijn figuren
geweest: o.a. Epimeleia in Pandora,
de geliefde in de 17 sonnetten uit
1807, Hilarie in De man van vijftig
jaar, Odilie in de Zielsverwanten. Om
dit alles vast te stellen heeft W olff
systematisch en uiterst minutieus alles
wat op Silvie betrekking heeft, onder-
zocht. Eenvoudig was dit onderzoek
niet, de tijdgenoten is de verhouding
vrijwel ontgaan en Goethe zelf was
er heel weinig openhartig over, mede
uit reverentie tegenover Christiane.
Zijn dagboekaantekeningen zijn zeer
sober en vele van Silvie's brieven
(minstens 50) zijn vernietigd. Het
wil ons voorkomen dat Wolff erin ge-

slaagd is klaarheid in deze verhouding
te brengen en scherpzinnig het ver-
loop ervan te hebben gereconstru-
eerd, zij het dat hij hier en daar wat
al te gewaagde conclusies trekt. Ge-
lukkig heeft hij zijn studie een wij-
dere strekking gegeven door dieper in
te gaan op de problematiek en de
conflicten, die door deze liefde bij
Goethe moesten ontstaan en hun ar-
tistieke vorm in zijn werk verkregen:
de liefde van de oudere man voor het
jongere meisje, het al of niet ,gerecht-
vaardigd zijn van zulk een liefde
waarin anderen betrokken zijn. Als
bijzonder boeiend en indringend mo-
gen hier de bladzijden genoemd wor-
den over de Zielsverwanten waarin
het probleem wordt gesteld en uitge-
werkt: mag een mens leven naar zijn
lust of moet hij zich onder de zede-
lijke wet stellen? Meer nog dan de
reconstructie van de Silvie-belevenis
maken deze beschouwingen het werk
van Wolff tot een aanwinst voor de
Goethe-litteratuur.

K. F. Proost

DR R. ]ACOBSEN. Kaleidoscoop. Rot-
terdam. W. 1. & ]. Brusse, 1954.
Kaleidoscoop is een vervolg op het

in 1951 verschenen Prisma en even-
eens een bundel opstellen van de Rot-
terdamse historicus en kunsthistori-
cus. Wie de inhoudsopgave doorkijkt,
wordt wederom getroffen door de ge-
varieerdheid van onderwerpen. Wat
ze verbindt is inderdaad, zoals de
schrijver zelf opmerkt, geen logica,
maar ze vertonen alle de geacheveerde
levendigheid van een zeer genuan-
ceerde eruditie. Voor wie de herinne-
ring bezit aan het aanhoren - want
het zijn wel alle gehouden lezingen
- hebben zij de bekoring van de
heugenis aan een even geacheveerde
voordracht.
]acobsen is een proever van het de-
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tail in wat hij ziet - vooral in wat
hij ziet- hoort en leest, maar bezit
tegelijk zin voor het samenhangende,
het cultuurverband. Hij is ook in staat
de grootste greep van een formidabele
fantasie te doen gevoelen, als hij in
een opstel over "Mythen van de toe-
komst" de visie beschrijft van de
schrijver van "Last and First Men",
Olaf Stapledon, die een terugblik
geeft van een der laatsten van het
mensengeslacht die enige billioenen
jaren na ons leeft.

]acobsen keurt genietend en on-
derscheidend, maar ook niet zonder
ontzag en soms ontzetting. Hij houdt
zich bezig met het probleem der Re-
naissance en met de jeugd van de
Brontë's, hij keert in zijn herinnering
terug tot het Delfshaven van zijn kin-
derjaren, dat schilderachtig was en iets
aparts van Rotterdam, hij beschrijft
een winterreis, nu ruim een halve
eeuw terug van Leipzig naar Bam-
berg en Neurenberg, in dagen van
een onvoorstelbare rust en gemoede-
lijkheid.

Knap, al voegt hij dan geen nieuwe
gegevens toe aan het bekende, zijn de
verhandelingen over de conterfeitsels
van Willem van Oranje op grond van
de schilderijen van hem. De kunst-
historicus bekijkt precies de gezichten
van Erasmus, vergelijkt het spits-
lijkende profiel met het boersere ge-
zicht en face met de massieve kaak
en tracht er zijn man uit te benaderen.
Dit alles is instructieve en bijzonder
aangename lectuur. Laat ik tenslotte
ter informatie niet verzuimen, dat
Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci
en Ludwig Wüllner, de zanger, ook
]acobsen's aandacht hebben gehad.

O.N.

]. P. WARBURG.
Peace, Harvard
1953.

Germany, key to
U.P., Cam bridge,

Iedere politiek dit tot verwerkelij-
king van haar doeleinden wil komen,
streeft naar macht. Waarmee natuur-
lijk niet gezegd is dar iedere politiek
machtspolitiek is. Politiek bestaat uit
idealen, ideeën, en uit organisatie van
de macht, welke die ideeën in de le-
venspraktijk tot uiting wil brengen.

Tussen de idealen en de organisa-
tie dient een zeer nauwe overeenstem-
ming te bestaan. Want, indien de
organisatie ontbreekr of ontoereikend
is, dan wordt de politiek tot een
krachteloos en op z'n hoogst interes-
sant gedachtenspel. Terwijl omge-
keerd, wanneer de ideeën onvoldoen-
de zijn of geen bezieling weten te
wekken, de kans groot is dat ze ver-
vangen worden door de idee van
macht.

Op deze wijze is dan de machts-
politiek geschapen en nadert men
gevaarlijk dicht de weg die tot het
fascisme leidt.

Het is deze ontwikkelingsgang in
het Westen, die ons verontrust. Want
tegenover de ideologische uitdaging
van Rusland en de maatschappelijke
revoluties in Azië, heeft het Westen
tot nu toe hoofdzakelijk gereageerd
met een negatieve bewapeningspoli-
riek.

Zelfs de op zichzelf waardevolle
idee van een Verenigd Europa, wordt
ondergeschikt gemaakt aan de machts-
groepering, die een samenvoeging van
één vijfde Europa plus een half
Duitsland oplevert. En hiermee zit
men dan midden in de actualiteit van
de Duitse herbewapening.

Een analyse van dit vraagstuk geeft
de Amerikaanse bankier en medewer-
ker van wijlen president Roosevelt,
]. P. Warburg in zijn nieuwste boek:
"Germany, key to Peace".

Dit werk is te beschouwen als een
vervolg op zijn in 1947 verschenen
"Germany, Bridge or Battle ground",
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uitgebreide Duitse uitgave "Deutsch-
land, Brücke oder Schachtfeld"
1949.
Doel van dit nieuwe boek is in de

eerste plaats om het Amerikaanse
volk voor te lichten omtrent het ge-
vaarlijke spel dat gespeeld wordt met
de herbewapening van W est-Duits-
land. Als zodanig heeft het een zelfde
strekking als de werken van 1'. H.
Tetens (Germany plots with the
kremlin, Schuman, New York 1953)
en J. E. Dubois (Generals in grey
Suits, The Bodley Head, Londen
1953) en het werk van de Society
for the Prevention of W orld War Hl.
In de tweede plaats wil Warburg in

dit boek een weg aangeven om uit de
impasse te geraken waartoe de Ameri-
kaanse politiek in Europa geleid heeft.
Daartoe geeft hij een kritisch over-

zicht van die politiek sinds het einde
van de Tweede Wereldoorlog.
Warburg laat zien hoe een een-

zijdige interpretatie van de krachten
en tegenkrachten die in de na-oorlog-
se wereld optreden, geleid heeft tot
een verkeerd reagerende politiek, met
als gevolg talrijke tegenstrijdigheden.
Bovendien heeft deze onjuiste inter-
pretatie, waardoor uitsluitend Rus-
land wordt beschouwd als de kwade
aanstichter van alle woelingen en ver-
schuivingen, aanleiding gegeven tot
die typische neurotische toestand die
in Amerika valt waar te nemen. Een
neurose die tevens samenhangt met
en nog versterkt wordt door de vrees
voor A- en H-bommen en de geheim-
zinnigheid rondom alles wat met de
atoomenergie samenhangt.

Wat is nu de oplossing die War-
burg voor Duitsland heeft aan te bie-
den? Zijn plan omvat zes voorstel-
len. Drie daarvan hebben betrekking
op Duitsland zelf, en drie op de rela-
ties tussen Duitsland en de andere
landen.

Ieder voorstel wordt gevolgd door
een uitvoerige argumentering, berus-
tend op historische, economische en
politieke gegevens, terwijl ook met
redelijke Russische verlangens reke-
ning wordt gehouden. Zijn voorstel-
len luiden:

1. Wat de grenzen van Duits-
land betreft, OOSt Pruisen en Opper
Silezië moeten gescheiden blijven
van Duitsland. De overige, door Po-
len geannexeerde gebieden, dienen
echter te worden teruggegeven.
In het Westen: Zolang er over het

Saargebied nog geen definitieve be-
slissing is gevallen, komt het onder
mandaat van de Verenigde Naties.

2. De Duitse herbewapening: De
veiligheid in Europa kan niet worden
verkregen door een verdeeld Duits-
land te bewapenen. Daarom moet
Duitsland onbewapend en gedemili-
tariseerd blijven voor een zekere tijd
(b.v. 10 jaar) met de voorwaarde, dat
indien in die tijd geen algehele ont-
wapening heeft plaats gevonden, de
beperkingen voor Duitsland ver-
vallen.

3. Ook het recht van Duitsland
om bondgenootschappen te sluiten
met andere mogendheden, behoort af
.te hangen van algehele ontwapening.
Duitsland blijve neutraal voor de tijd
dat het ontwapend is. Wordt de Duit-
se bewapening toegestaan - na het
falen van algehele ontwapening -
dan heeft Duitsland ook het recht om
tot ieder verbond toe te treden dat
het wenst.

4 en 5. Wat de economische en
de politieke structuur van Duitsland
betreft, hiervoor geeft Warburg geen
concrete voorstellen. Hij beperkt zich
tot enkele algemene uitspraken: de
grote vier moeten tot overeenstem-
ming komen welke industrieën be-
perkt of uitgeschakeld dienen te wor-
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den gedurende de tijd van neutraliteit
en ontwapening.

De grote vier moeten overeenstem-
ming bereiken wat betreft de contróle
op de Duitse mijnen en industrieën.
De Westelijke machten moeten de
eis handhaven dat een Duitse rege-
ring tot stand dient te komen door
vrije verkiezingen. Vrije politieke
meningsuiting gegarandeerd door de
grondwet, vormt daarvan het funda-
ment.

6. Herstelbetalingen. Eerst moet
Duitsland de Westelijke mogendhe-
den terugbetalen wat zij hebben ge-
investeerd in de Duitse wederop-
bouw. Daarna wordt, in overleg met

de betrokken landen, een totaalbedrag
vastgesteld dat Duitsland in jaarlijkse
termijn moet afbetalen zolang de pe-
riode van demilitarisatie duurt. De
herstelbetalingen mogen niet geschie-
den ten koste van de Duitse levens-
standaard. Men hand have deze op het
West-Europsese peil.

Het is te betreuren dat de Neder-
landse pers, in tegenstelling tot de
Engelse en Duitse (de Frankfurter
Allgemeine Zeitung wijdde een uit-
voerig artikel aan het boek van War-
burg), nog geen aandacht heeft be-
steed aan dit nuchtere en intelligente
boek.

P. VALKENBURGH.
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