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Anthonie Donker

DE VEERMAN

Zie, de rivier wordt door den nacht verzwolgen.
Weer golft het stromend beeld uit onze ogen.
Hoevele malen zullen er nog volgen,
Dat mij dit schouwspel langzaam wordt onttogen?

Door licht en donker tijdelijk bedrogen,
Zien wij of zien wij niet de lage wolken,
De lage aken die den stroom bevolken,
Al wat door 't water mede wordt gezogen.

Hoevele jaren voer ik heen en weer?
Bij regen, zon en regenboog verstreek
Mijn tijd, en altijd was ik in de weer.

Doch meer en meer bemin ik deze streek,
En 'k denk met vreze aan de laatste keer,
Als ik met tragen riemslag oversteek.
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Jan Romein

HET ARBEIDSBEGRIP IN OOST EN WEST

8

In die middeleeuwse stad nu, in de 13de, 14de eeuw blijkt die neiging tot
economie om de winst hier en daar reeds zó sterk, dat zij, buiten het gilde
om, zich baan weet te breken; de ontwikkeling van wat, veel later, het
kapitalisme zal heten, zet in. Ook op dit verschijnsel zijn we elders iets
uitvoeriger ingegaan. Hier volstaat de opsomming van die verschillen van
de nieuwe economie met de oude, die in het bizonder het arbeidsbegrip
raken. Naast het meer graduele onderscheid tussen 'Bedarfsdeckungs-' en
'Erwerbswirtschaft' is het meest principiële verschil ten opzichte van de
arbeid hierin gelegen, dat voortaan de vervaardiger van het product: de
arbeider, niet meer dezelfde is als de bezitter der productie-middelen: de
ondernemer,' Dit heeft de arbeid voor beide groepen gemaakt tot een
avontuur, Hij wordt een avontuur voor de ondernemer, die niet langer als de
handwerker voorheen op bestelling, maar voor een onbekende markt pro-
duceert, welke gezocht en, zo nodig, geschapen moet worden. Op de duur
is dat uitgelopen op ons reclame-wezen met behulp waarvan men er in
slaagt, niet slechts een markt, maar tegelijk daarmee de behoefte te schep-
pen, die de markt pas mogelijk maakt. Maar de arbeid wordt ook een
avontuur voor de loonwerker, die, gescheiden van zijn productiemidde-
len, niets meer bezit dan zijn arbeidskracht. Afhankelijk van de werkge-
ver, kan hij, bij het veranderen van de markt door oorzaken die hem on-
bekend blijven, elk ogenblik het slachtoffer worden van de wisselvallige
conjunctuur: in de 'vrije' economie is ontslag gauw gegeven. Zo kreeg de
arbeid weliswaar voor beide klassen een avontuurlijk karakter, maar ter-
wijl het voor de enkele ondernemers een stimulerend avontuur werd, ook
dan nog wanneer zij erbij verloren, betekent het voor de massa der werk-
nemers een noodlot, ook dan nog als zij werk hadden. Want ook dan
moesten zij, als regel, blijven wat zij waren. Het ene avontuur bood uit-
zicht naar omhoog èil naar omlaag, bij het andere was alleen maar de
kans op het laatste.
Het tweede principiële verschil tussen de oude en de nieuwe .economie
was de extensieve en statische grondvorm van de oude tegenover de in-
tensieve en expansieve van de nieuwe. Door dat laatste kreeg de arbeid
van de ondernemer een tweede karaktertrek, die in flagrantè tegenstel-
ling stond tot het avontuur, maar er in de praktijk niettemin ten nauwste
mee is verbonden en er juist die spanning aan gaf, die de ondernemersar-
beid tot doel in zich kon maken: het rationele, het berekende, dat wat
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HET ARBEIDSBEGRIP IN OOST EN WEST

men de 'Rechenhaftigkeit' genoemd heeft. Het ging er nu immers om zo-
veel mogelijk zo goedkoop mogelijk te produceren en zoveel mogelijk zo
duur mogelijk af te zetten. Daarvoor was een kostenberekening, daarvoor
was boekhouden, daarvoor waren inlichtingendienst en marktanalyse on-
ontbeerlijk. Uiteindelijk heeft dit streven geleid naar wat wij tegenwoor-
dig als 'efficiency' aanduiden.
Door dit intensief en expansief karakter van het vrije kapitalisme pas
werd de voortdurende, boven het noodzakelijke uitgaande arbeid, van de
ondernemer uit gezien, zinrijk. Op twee manieren zinrijk zelfs: in de
eerste plaats doordat onafgebroken arbeid nodig was om de concurrentie
het hoofd te bieden, in de tweede plaats doordat de winst, nu zij voor
nieuwe investering gebruikt kon worden, niet meer een consumptief,
maar een productief doel verkreeg: hoe hoger winst, hoe groter bedrijf en
hoe groter bedrijf, hoe meer arbeid weliswaar, maar ook hoe dieper be-
vrediging in die arbeid en in de rijkdom, de macht en het aanzien dat aan
die arbeid leek te ontluiken.
In werkelijkheid werd de mogelijkheid tot die rijkdom echter geschapen
door de arbeiders. Van hen uit gezien, betekende het voortdurend wer-
ken precies het omgekeerde van wat het voor de ondernemer betekende:
minder dan wat voor een redelijk leven nodig was, behoeftigheid of zelfs
honger, machteloosheid en verlies van aanzien. Om de tegenstelling te '
voltooien had de conclusie moeten zijn: zo zinvol als de voortdurende ar-
beid voor de werkgever, zo zinloos werd hij voor de werknemer. Die vol-
tooiing ontbrak echter in de praktijk. Het tegendeel trad zelfs in. Juist de
volstrekte noodzaak voor de loonslaaf om alle tijd, die hij niet versliep of
verat, te werken, moest ook hem zijn arbeid zinvol doen SChijnen. Zo
werd van beide zijden het Algemeen Menselijk Patroon met betrekking
tot arbeid doorbroken. In de plaats van de relatieve noodzaak van het
Algemeen Menselijk Patroon trad in beide klassen absolute noodzaak. Bij
de ene echter beseft als zinvolle arbeidslust, bij de werknemersklasse daar-
entegen, paradoxaal, als zinvolle arbeidsonlust gevoeld.

9

Uit het voorgaande moge dan al duidelijk geworden zijn, hoe in de loop
van eeuwen de opvatting omtrent de arbeid in West-Europa evolueerde
van zinledig-in-zichzelf tot zinvol, van bijkomstig tot onmisbaar en van
kwaad tot goed, het wonder, dat de mens hier hem op de duur heeft leren
waarderen, niet meer als middel om in leven of evenwichtig te blijven of
om winst te maken, maar als doel-in-zichzelf, dat als onafscheidelijk deel
van het leven zelf werd nagestreefd, is daarmee nog niet verklaard.
Het laat zich ook niet verklaren zonder de religie in rekening te brengen,
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JAN ROMEIN

die in het Algemeen Menselijk Patroon bij alle geestelijke en sociale pro-
cessen zelfs richting en vonnis wijst. Hier gaat het om het calvinisme. Het
zal U bekend zijn dat, sinds Max Weber nu bijna een halve eeuw geleden
zijn beroemde opstel over de protestantse ethiek en het kapitalisme
schreef, er een nog niet beëindigde discussie op gang gekomen is over de
samenhang tussen beide verschijnselen, die het na-middeleeuwse Europa
zózeer hebben hervormd, dat het voortaan in het Algemeen Menselijk
Patroon niet meer paste. Prof. Beerlingin Djakarta heè[t van die discussie
onlangs nog een samenvatting gegeven.
Wij behoeven hier de kwestie niet uit te maken. Immers, hoe men er.ook
over denkt, een verband tussen het calvinisme en de nieuwe opvatting
omtrent de arbeid valt niet te loochenen. Als we, met reden, van een be-
grip arbeidsheiliging spreken, dan is dat er een van onmiskenbaar calvi-
nistischen huize. Voor de gereformeerden toch had de katholieke gedach-
te dat de heiligheid uitsluitend buiten de wereld te vinden was, afgedaan.
Ook voor hen lag de wereld weliswaar in de zonde, maar niet zó diep dat
zij er niet uitgetild en geheiligd kon worden. Geheiligd door arbeid.
Hiermee is intussen slechts gesteld, dat de calvinisten het Algemeen Men-
selijk Patroon dat deze wereld als in wezen onwezenlijk zag, hadden op-
gegeven, dat zij, .onbewust en paradoxaal genoeg, huns ondanks mee-
werkten aan dat grote saecularisatie-proces, dat eerst het Westen van het
Algemeen Menselijk Patroon heeft vervreemd en nu bezig isook het Oos-
ten daarvan te vervreemden. Voor henzelf evenwel viel hun houding nog
geheel binnen de religieuze matrijs. Hoe moeten wij ons dan voorstellen,
dat zij voor zichzelf tot hun nieuwe houding tegenover de arbeid gekomen
zijn? Ik meen, dat men het zó moet zien. Terwijl, in het algemeen, de
R. K. Kerk leerde dat de mens, de zaligheid verwierf door zijn goede wer-
ken en die van de Heiligen, Luther de zaligheid door geloof predikte, was
bij Calvijn, die uitging van de volstrekte souvereiniteit Gods, de zalig-
heid een uitvloeisel van de genade Gods en van haar alleen. Dit leidde,
consekwent, tot de leer der Uitverkiezing, tot dat ondoorgrondelijk
Raadsbesluit, tot dat decretum horribile, dat een ieder in de onzekerheid
liet of hij uitverkoren dan wel verdoemd was. Het moet echter schier on-
dragelijk geweest zijn, dat niet te weten en de 16de eeuwse calvinist zal dus
naar een middel gezocht hebben, daaromtrent althans een hoop op ze-
kerheid te verkrijgen. Ligt het, de nieuwe visie op de wereld eenmaal aan-
vaard, dus niet voor de hand, dat zij meenden, dat het succes in de we-
reld beschouwd mocht worden als bewijs van Gods zegen? Maar in de
burgerlijke en vooruitstrevende kringen, waar het nieuwe arbeidsbegrip,
gelijk wij zagen, al was voorbereid, - juist die kringen waar het calvinis-
me het hechtst wortelde, in de Nederlanden, Schotland en Engeland -
kon dat alleen betekenen succes door arbeid. De arbeid wordt, onbewust,
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HET ARBEIDSBEGRIP IN OOST EN WEST

in dienst gesteld van eigen zaligheid en daarmee geheiligd. In de calvinisti-
sche kringen gevormd, heeft dan de arbeidsheiliging, gesaeculariseerd,
zich op de duur over heel de West-Europese maatschappij verspreid en er
haar zegel opgedrukt.
Gesaeculariseerd, want naarmate het kapitalisme toeneemt en daarmee
de, voor de ondernemers, in deze faze, onafscheidelijke concurrentie, ter-
wijl voor het proletariaat de noodzaak zijn arbeidskracht te verkopen om
in leven te blijven in dezelfde mate toeneemt, heeft het nieuwe arbeidsbe-
grip geen irrationeel-religieuze aandrijving meer van node: de drift tot
zelfbehoud dwingt voortaan zowel kapitalist als proletariër tot arbeids-
drift. Doch zelfs dan schijnt het zonder een ideologie, die de functie van
de religie min of meer overneemt, niet te gaan. In de Verenigde Staten
van de 18de en Igde eeuw was, naast het puritanisme, de kwasi-religie
van het succes de drijfveer, terwijl in het Rusland van de 20ste eeuw, waar
de kapitalistische noodzaak ontbrak, deze geleverd werd door het com-
munisme, dat in zijn strijd tegen het Algemeen Menselijk Patroon de ar-
beidsheiliging nog veel vuriger predikte dan indertijd het calvinisme had
gedaan.

10

Toen de westelijke wereld de waarde van de arbeid positief had lIeren
waarderen op de hiervóór benaderde wijze, vergde de westerse mens nog
méér van zijn nieuwe god. Wat noch het kapitalisme noch het calvinisme
hadden gedaan, deden de Renaissance en de Verlichting, die twee andere
fundamenten van met burgergeest gewapend beton, waarop het West-
Europa van de Nieuwe Tijd werd opgetrokken. In de Renaissance zet de
onderbroken traditie van het Griekse natuuronderzoek zich weer voort,
zijn de grondslagen gelegd voor de moderne natuurwetenschap, die meer
op ervaring dan op gezag, meer op experiment dan op redenering ver-
trouwde. Dat wil zeggen, ook hier het Algemeen Menselijk Patroon ver-
loochenend, niet meer op woorden, maar op daden, d.i. op ononderbro-
ken arbeid van geslacht tot geslacht. Haar geheimste bedoeling had zij al
verraden in het woord van Leonardo da Vinci, die, de wis- en werktuig-
kunde prijzend, uitgeroepen had: 'Gij; 0 God, verkoopt ons alles tegen de
prijs van onze arbeid.' Hier, in de ontwikkeling van de exacte wetenschap-
pen in de zeventiende eeuw werd de arbeid: instrument tot verovering
van de wereld, zowel van de buiten-menselijke natuur als die van de bui-
ten-Europese mensheid, die nog in het Algemeen Menselijk Patroon vol-
hardde.
Maar men zou van hem nog meer verlangen, ook het hoogste, ook het ge-
luk. Dit kunststuk om van de arbeid, die steeds aan het geluk van het
niets-doen in de weg had gestaan om te toveren in een instrument van
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JAN ROMEIN

datzelfde geluk, nu niet slechts voor de enkeling, maar voor de maatschap-
pij als geheel, deze volstrekte herijking van menselijke waarden volbracht
de Verlichting. In die achttiende eeuw zijn de mensen van de Verlichting
voor het eerst - nieuwe afwijking van het Algemeen Menselijk Patroon-
op de gedachte gekomen, de maatschappij te verbeteren, niet door ascese,
niet door bekering, maar door arbeid. Deze gedachte van een maatschap-
pij gegrondvest en bestuurd niet op en door de traditie, maar op en door
de rede - d.i. door de arbeid van 's mensen geest - en waarin de vooruit-
gang, onstuitbaar, het 'natuurlijk' gevolg zou zijn van de arbeid van
's mensen handen en waarin door die arbeid van geest en hand het mense-
lijk geluk zou worden beleefd, die gedachte hebben de progressieve lei-
ders van de Amerikaanse Revolutie bij Franse en Engelse verlichte schrij-
vers opgedaan. De feeën van arbeid en geluk stonden aan de wieg van de
Verenigde Staten. Geluk door arbeid en door arbeid geluk. De Ameri-
kaanse beschaving, die nu in de westerse wereld de toon aangeeft - zo
moest het komen - is die feeën in principe nooit ontrouw geworden. De
gemiddelde Amerikaan gelooft nog steeds aan die tweeling, die de in
zijn hart vereerde godinnen zijn, onverschillig welke godsdienst hij overi-
gens ook moge belijden.

I I

En alsof het zo wezen moest, begint, ongeveer terzelfdertijd als de Ver-
lichting, in Engeland dat proces, dat de moderne tijd zijn aanschijn gege-
ven heeft: de Industriële Revolutie. Het zou, alweer, te ver voeren, er
hier nader op in te gaan. Het is ook niet nodig. Het arbeidsbegrip zelf
heeft er geen wijziging meer door ondergaan. De toepassing van de
stoomkracht op het werktuig is 'slechts', om zo te zeggen, de materialise-
ring van het westelijk arbeidsbegrip. De fabrieksmatige productie van
massa-artikelen, die weer het onvermijdelijke gevolg van die toepassing
was, heeft 'slechts' de mogelijkheden van het resultaat van de westelijke
arbeid tot in het oneindige vergroot. Zij heeft ze doen uitstorten niet al-
leen over het Westen, maar uiteindelijk heeft zij ook de hele wereld er
mee overstroomd, als een tweede zondvloed.
Als men de gevolgen van de Industriële Revolutie overdenkt, treedt nog
een curieuze paradox aan het licht, die bewijst, hoe volslagen het nieuwe
arbeidsbegrip de geest in het Westen heeft bevangen. Men spreekt van
arbeidsbesparende machines. Terecht op zichzelf. Om een voorbeeld uit
de tijd zelf te nemen: de cylinderdruk voor de 'katoentjes', die Thomas
Bell uitvond, in plaats van de vroeger gebruikte plankjes, maakte het mo-
gelijk dat één man in hetzelfde aantal uren dezelfde hoeveelheid katoen
bedrukken kon waarvoor vroeger 200 man werden vereist. En toch heeft
niemand door deze en alle andere arbeidsbesparende uitvindingen ook
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maar één uur minder gewerkt. Integendeel. De paradox is slechts schijn-
baar, maar daardoor te typerender. In de eerste plaats was de machine
niet uitgevonden om het de mensen gemakkelijker te maken en in de
tweede plaats openbaarde de machine langzamerhand haar eigenlijk
wezen: hoe volmaakter, hoe demonischer. Zij bepaalde het tempo van de
arbeid en niet omgekeerd. Het is een al vaak beschreven proces, maar die
beschrijvingen hebben er' het beklemmend karakter niet aan ontnomen.
Begonnen als een verovering van de wereld, onttrok het in de loop van zijn
ontwikkeling die wereld aan de werker. Toen eenmaal de productie aan
de lopende band een feit was, zag deze de wereld, waar hij wel bij, maar
niet meer in was, aan zich voorbijtrekken, zoals de band met zijn werk
hem voorbijflitst. ..
Zo heeft die onbewust en aarzelend begonnen afwijking van het Algemeen
Menselijk Patroon wat het arbeidsbegrip betreft in de loop der eeuwen
zich als iets zeer fundamenteels ontpopt. Ongeveer op de wijze die wij
lieten zien: de veranderde houding van de Grieken tegenover de natuur,
de principiële overwinning op het magische denken en zijn vervanging
door het positivistisch-abstracte; het organisatie-talent en het normbe-
grip der Romeinen, geërfd door de Kerk; de afwijkende structuur van
het Westerse monnikswezen ; de geleidelijke verdwijning van de slavernij;
de doorbraak van,het winststreven en de intensieve, dynamische kapita-
listische economie; het burgerlijk arbeidsbegrip, geheiligd door het cal-
vinisme en gericht op de verovering van de wereld door de geest bij de
Renaissance; de verbinding van menselijke arbeid en maatschappe-
lijk geluk in de Verlichting en tenslotte de Industriële Revolutie als mate-
rialisering van dat arbeidsbegrip - dat alles heeft er zijn rol in gespeeld,
maar zonder weet van elkaar. Het weefsel der geschiedenis - om hetzelfde
met een ander beeld te zeggen - wordt door mensen geweven, maar zij
weven als geblinddoekt en het patroon blijkt pas achteraf.

12

We komen tot ons slot. Wilt U mij veroorloven daarbij nu ook mijner-
zijds eens af te wijken, n.l. van de banen der wetenschap, die ik tot dusver
althans getracht heb te bewandelen, en nog enkele, laat ons zeggen, wijs-
gerige of toch bespiegelende beschouwingen ten beste te geven? Voorzo-
ver wij Westerlingen of westers opgevoede Oosterlingen zijn, zijn wij ge-
neigd, dat westelijk arbeidsbegrip als het alleen-zaligmakende te beschou-
wen. Alleenzaligmakend in letterlijke zin. In de prille jeugd al wordt ons
dit ingeprent. Wij mogen nooit 'niets doen'. Verveling geldt als zonde,
waarbij wij niet bedenken, dat het begrip 'zich vervelen' slechts het nega-
tieve tegenstuk der voortdurende bezigheid is. Het Algemeen Menselijk
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Patroon, dat die aanhoudende bedrijvigheid niet kent, kent ook de verve-
ling niet, evenmin als het dier. Maar als wij eens niet werken kunnen, ple-
gen wij doodongelukkig te zijn en we achten dit natuurlijk. Ik hoop ech-
ter aangetoond te hebben, dat dit begrip 'arbeid' wel verre van 'natuur-
lijk' te zijn, veeleer 'onnatuurlijk' moet heten, inzoverre wij het ontstaan
ervan in een bepaalde tijd, op een bepaald - klein - gedeelte van de aarde
hebben kunnen nagaan. Voldoende reden dus om ons afte vragen: is het
wel natuurlijk? Is het wel juist, laat staan het enigjuiste? Heeft het Wes-
ten zich toen niet vergist, is het niet op een dwaalspoor geraakt? Moeten
wij ons verheugen, wanneer het Oosten dit arbeidsbegrip ongezien over-
neemt, waar het toch ongetwijfeld mee bezig is en wat het ook weer moest
doen, wilde het zich van het Westen bevrijden?
l\Jfaar zijn er toch niet, zo wil ik vragen, naast de homo faber, naast die
westerse homo oeconomicus of, om in de sfeer te blijven, naast de homo laboro-
sus, de 'arbeidsmens', andere homines in ons, een homo ludens, een homo
aestheticus, een homo amorosus, een homo religiosus tenslotte, en komen - het
is vaker gevraagd, maar de vraag blijft dringend - die allen nie.t te kort
als de homo laborosus dat volle westerse accent in de toekomst zou houden
of dat accent zelfs nog versterkt zou worden? Want maakt U geen illusies.
Dat kan. Het kan altijd nog meer, nog efficiënter, nog intensiever! Het
tempo kan altijd nog hoger opgeschroefd worden, zoals in de laatste 300
jaar voortdurend gebeurd is.

Hier echter ligt weer een dier merkwaardige paradoxen, waar de geschie-
denis zo vol van blijkt, als men eenmaal geleerd heeft er op te letten. Wat
toch is het geval? Diezelfde overaccentuering van de homo laborosus in ons
maakt het in principe ook mogelijk, die te overwinnen en daarmee tot
evenwichtiger wezens, tot werkelijke mensen te worden. Immers de wes-
terse arbeid heeft reeds de productiekrachten ter beschikking - in princi-
pe alweer - van de mensheid zó geweldig vermeerderd, dat bij een werke-
lijk rationele aanpak wij allen met een, zeg, vierurige arbeidsdag zouden
kunnen volstaan zonder dat iemand daarbij armoede zou behoeven te lij-
den. Dan blijven er, slaap, rust en voeding op twaalf uur gerekend, nog
acht uur per etmaal over om die andere, nu verwaarloosde, ja vergeten
homines het hunne te geven. M.a.w. ons staat een synthese voor van wat de
arbeid was voor het Algemeen Menselijk Patropn èn het modeni.e, wester-
se arbeidsbegrip en wel door de machine te gebruiken en er niet langer
door gebruikt te worden. Voor het zover is,moeten er echter nog een aantal
voorwaarden vervuld worden, maar daarover wil ik niet spreken, want
dan zou ik ongemerkt aan een tweede voordracht beginnen.
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In plaats daarvan wilt U mij, hoop ik, toestaan nog met enkele woorden in
te gaan op het arbeidsprobleem zoals het nu in het Oosten en in het bi-
zonder hier in Indonesië m.i. ligt. Met alle bescheidenheid en graag ge-
corrigeerd indien men mijn waarnemingen te beperkt acht, zelfs voor een
bescheiden oordeel. Wanneer ik er zoëven voor pleitte, de overwaardering
van arbeid als zodanig te matigen, dan had ik daarbij uitdrukkelijk het
Westen en in het bizonder de Verenigde Staten op het oog, waar door zijn
voortdurende arbeidsspanning en -inspanning menig zakenman van
50 jaar zich nog slechts op de been houdt met opwekkende middelen, die
langzaam maar zeker zijn gestel ondermijnen. Nu al heeft Amerika elke
avond 16 millioen pillen nodig om in te slapen, enjaarlijks I I millioen
pond aspirine om fit te blijven. Vreemde ironie der geschiedenis: deze
mensen die de top van materiële welvaart beklimmen, veroordelen zich-
zelf door dat klimmen tot hetzelfde aftobbende leven, waartoe de armoe-
de de mens pleegt te veroordelen.
~n het Oosten evenwel ligt het anders. Grondhouding is hier nog steeds, I

wil mij toeschijnen, de onderwaardering van de arbeid. Het arbeidstempo
is weinig intensief. De 7-urige arbeidsdag is in werkelijke arbeidsuren be-
rekend, misschien een vier- op zijn hoogst een vijfurige arbeidsdag. Ge-
volg dat men voor een bepaald werk àfhet dubbele aantal arbeiders àf de
dubbele tijd gebruikt van het aantal of de tijd die nodig ge>yeestzou zijn.
Neiging om hoger op de maatschappelijke ladder te stijgen, althans in de
kinderen - in het Westen zo normale neiging - heeft in het Oosten nog
maar een klein gedeelte van het volk aangeraakt. In de hogere regionen
streeft men wel naar nog hoger, maar, naar het mij voorkomt, met de ver.
keerde bijgedachte, dat een hogere plaats minder arbeid betekent, om-
dat men zich, aan Oosterse verhoudingen gewend, de heerser voorstelt
als iemand die het zo ver gebracht heeft, dat hij niet meer hoeft te wer-
ken. Dat is nog het Algemeen Menselijk Patroon en het zou een wonder
zijn als dat hier al geheel was uitgesleten. Terwijl het Westen dus z,ijn
waardering van de arbeid zou moeten matigen, zou het Oosten die voor-
lopig eer moeten opvoeren. Dat zal de enige weg zijn ter verhoging van de
productie en dus vermeerdering van de algemene welvaart, de enige weg
oo~ om b.V.een eind te maken aan wat men de 'overstaffing' van de amb-
telijke en andere bureaux noemt, d.w.z. dat er op bureaux en kantoren
meer mensen zitten dan strikt nodig zou zijn voor de daar te verrichten
arbeid. Hoe die moeilijkheid samenhangt met de oude Oosterse toestan-
den bewijst het geval van het nieuwe China. Immers terwijl men daar
toch niet terugschrikt voor radicale maatregelen, b.v. waar het de agra-
rische hervorming of de bestrijding der corruptie betreft, schrijven Lynn
en Amos Landman, in hun boek Projile oj Red China, blz. 74 'On the whoIe,
the Communists made no frontal attack on the problem of overstaffing'.
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Onzeker als men in het Oosten op het punt van de arbeid nog is, neemt
men het tempo Ofte langzaam - àf te snel. Met dit laatste bedoel ik, dat
men, onwennig in het efficiënte 'timen', soms de achterstand te snel wil
inlopen, wat andere funeste gevolgen kan hebben. Men bestelt dan b.v.
de meest moderne, d.w.z. de meest ingewikkelde machines en ver-
geet dat daarbij mensen horen die deze bedienen kunnen alsmede goed
met onderdelen uitgeruste reparatie-werkplaatsen waarin hersteld kan
worden wat stuk ging. Men vergat ook of men weet niet dat de Europese
arbeider er 200jaar over gedaan heeft moderne machines te leren bedienen,
Amerika nog 100jaar, Japan sojaaren de Sowjetunie nog altijd 2sjaar.
Ik wil maar zeggen, dat het mij nodig schijnt dat men zich hier bewust be-
zint op het arbeidsbegrip. Het is goed, nodig zelfs, dat men de mensen
hier zegt harder te werken, maar het is ook goed, ook nqdig zelfs,meen ik -
en daarbij kom ik weer terug op mijn algemene thema - dat men er hun
bij zegt, dat dit harder werken nodig isom op de duur tot een maatschappij
te komen, waarin weer tijd voor andere dingen dan arbeid beschikbaar
zal zijn. Want dat het eigenlijk voor de mens om die andere dingen gaat-
hij is meer trekvogel dan trekhond heeft de dichter Anthonie Donker eens
gezegd - daarin heeft het Oosten in de grond van de zaak gelijk. Doch in
de moderne maatschappij met zijn overbevolking kan men dit slechts be-
reiken door volledige industrialisatie. Maar dan kan het ook - in beginsel
althans.

Wij hechten er aan, met nadruk te zeggen, dat dit o.i. méér is dan een
droom. Dit kàn, technisch en economisch zijn de voorwaarden er voor
vervuld, sociaal en politiek intussen niet. Maar als het in beginsel kan,
hangt het slechts van ons zelf af, of het ooit dan wel nooit zover komt.
Het Oosten, nog niet zover afgewend als het Westen van het Algemeen
Menselijk Patroon, kan bij het tot stand komen van die betere wereld een
belangrijke rol spelen ter correctie van die westerse afwijking. Het pro-
bleem in elk geval is nu gesteld: dóór arbeid de noodzaak van arbeid
overwinnen: de Paradijsvloek opheffen door hem om te zetten in een
zegen.



Frits van Deventer

BLUES

De blues zijn profane liederen van de noordamerikaanse neger. Omdat de
eerste regel herhaald wordt, passen ze in een twaalf-matig muziekschema.
De hiervolgende bloemlezing wordt gevormd door bewerkingen van ver-
schillende op de plaat vastgelegde blues-coupletten. Ze worden daarop
gezongen met guitaar- ofbanjobegeleiding.

Hij is Gods ganse dag en nacht
zo dronken als een beest;

Maar als hij me toelacht, vergeet ik,
dat ik eens treurig ben geweest.

2

Ik vroeg aan mijn buren,
waar ik mijn meisje achterliet;

Ze lachten en vertelden:
bij de rode lampen in Basin Street.

3

Ik hou zo van je, jongen,
laat me bij je binnengaan;

Als je goede vrouwtje thuis komt,
ben ik allang hier weer vandaan.

4

Ze deed me kwaad,
bedroog me met die louche knaap;

Maar als ze terugkomt, weet ik,
dat ik toch weer bij haar slaap.

5
Een witte boot

nam mijn kerel mee, 0 Heer;
Ik wachtte en werd oud,

maar nooit keerde hij weer.
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6

Sinds jij weg bent, Billy Bob,
is de boel hier wat verzet;

Klop je aan je deur,
dan vind je een vreemde in je bed.

7
Het leven was hard, mijn God,

maar luister, wat ik vertel;
Als mijn vrouw in de hemel is,

dan wil ik naar de hel.

8

Mijn vrouw is zo kerks
en dat deed me veel verdriet;

Omdat ze wegliep met een priester,
en mij hier achterliet.

9

Als de vlammen je huis omarmen
en je bent er niet tegen bestand;

Werp dan je koffer uit het raam
en laat de zaak in brand.

Ia

Het blanke bord is minder,
dan een zwarte pan;

Het bord breekt bij de minste stoot,
wat met de pan niet gebeuren kan.
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TUSSEN VEILIGHEID EN AVONTUURl

Is de roep om vernieuwing niet ijdel? Geldt voor de wijze niet het woord
van de Prediker: Er is niets nieuws onder de zon? Is het leven, is de gang
der natuur, niet een eeuwige kringloop van steeds weer terugkerende
processen? Is, wie zich nog in verrukking laat brengen door het nieuwe,
niet als het kind dat de al tientallen malen gehoorde sprookjes elke keer
weer als iets nieuws ondergaat, met een mengeling van angst en blijde
verwachting?
Ja, misschien is hij als een kind. Als een kind dat, in een tot het uiterste
gespannen aandacht, elke intonatie beluistert en naast de vertrouwde
klanken van gisteren de net even andere stembuiging, de net even andere
wending van het verhaal weet te betrappen als bron van nieuw,
huiveringwekkend genot - 'gisteren vertelde je het anders!' Ligt in deze
scherpe aandacht voor het nieuwe, voor het avontuur, niet ook een stuk
wijsheid - en misschien meer dan in het moedeloze blasé cynisme van de
wijsgeer, die elk gevoel voor nuance heeft verloren?
Het natuurwetenschappelijk denken van de laatste eeuwen heeft ons oog
voor het eendere tot in het oneindige gescherpt - maar onze zin voor het
eigene kwam in verdrukking. De mens ontdekte hoe zijn macht over de
natuur werd verveelvoudigd, wanneer hij de verscheidenheid in de na-
tuur wist te doorzien en te herleiden tot wezenlijke gelijkheid. Welk een
overwinning om te ontdekken, hoe de ene na de andere sluier van het
grote mysterie voor ons opengaat, wanneer wij het wereldbeeld vereen-
voudigen, en de onoverzienbare verscheidenheid weten te vatten in een
serie formules en mechanische wetten. Het menselijk avontuur van de
overwinning op de natuurkrachten wordt met succes bekroond door aan
de wereld haar avontuurlijkheid en haar mysterie te ontnemen. Hoe
veiliger en zekerder de mens zich voelt temidden van de onzekerheden
van het leven, hoe meer hij kan rekenen op een door hem ontdekte regel-
maat, des te gemakkelijker hij de loop der dingen naar zijn hand kan
zetten en uit het oude iets nieuws te voorschijn kan toveren - nieuwe
machines, nieuwe plantensoorten, nieuwe werelddelen - helaas' ook
nieuwe wapens!
Maar hoe nieuwer de wereld is, die hij schept, des te minder hij ook bereid
is, zich door het schijnbaar eigene, het schijnbaar ongekende, het schijn-
1 Fragment uit een boek, getiteld De Mensheid op Avontuur, dat binnenkort bij de
Wereldbibliotheek verschijnt.
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baar wonderlijke te laten imponeren. Hij zal er wel in slagen, ook in dit
schijnbaar nieuwe en eigene weer een regelmaat te ontdekken, het te
herleiden tot hanteerbare wetmatigheden.
Zo is een wereldbeeld ontstaan, waarin het eendere, de regelmaat, een
beslissende rol speelt. De mens is er aan gewend geraakt, alles in gelijke
factoren te ontleden, in alles het bekende, het 'schon dagewesene' te zien.
Ook op de terreinen waar de wetenschap nog geen triomfen heeft ge-
vierd, niet op verrassende successen kan bogen, zijn wij geneigd de me-
thoden uit de natuurwetenschappen over te nemen, en de verschijnselen
in termen van gelijkheden en wetmatigheden te lijf te gaan. De psycho-
loog, de econoom, de socioloog - zij allen stonden lang onder de ban van
de successen der natuurwetenschap en poogden hun eigen materie met
gelijksoortige handgrepen te beheersen - door de werkelijkheid in stukjes
te hakken, in gelijke factoren te ontbinden, in termen van wetmatigheden
te benaderen.
Hoe kan men ook zijn weg vinden op enig terrein, wanneer men niet
telkens oude paden of oriënteringspunten kan herkennen? Is niet het
kenmerk van alle wetenschap, dat men in nieuwe situaties zijn weg vindt
door die situaties te ontleden totdat men die tot een aantal van ouds be-
kende factoren heeft teruggebracht?
En toch vormt het eendere maar één kant van de werkelijkheid om ons
heen. Het aan elkaar gelijkmaken van wat op het oog verschilt is niet
meer dan een hulpmiddel van ons denken, dat ons in staat stelt om ge-
makkelijk in de bonte verscheidenheid van de wereld onze weg te vin-
den, en om de natuur aan onze wil te onderwerpen; elke wetenschap, be-
halve misschien de wiskunde, heeft daarnaast behoefte aan een beschou-
wingswijze, die ook het eigene in elk wereldgebeuren, in elk verschijnsel
om ons heen, tot zijn recht laat komen. Voor ons begrip van de natuur is
een onderkennen van het eigene even onmisbaar als een herleiden tot
het eendere.
Het is vooral de geschiedwetenschap, die ons leert het eigene in zijn ver-
bijzondering te aanvaarden; die ons dwingt om naast de regelmaat ook
het niet voor herhaling vatbare in zijn eigen aard te begrijpen. 'Er is
niets nieuws onder de zon', zegt de Prediker. Jawel, antwoordt de histo-
ricus, het hangt er maar van af wat je onder 'iets nieuws' verstaat. Alle
historische processen lijken op elkaar als twee druppels water, zegt de
een. Ja, dat wil zeggen: tamelijk veel, als je niet al te scherp toekijkt,
antwoordt de wijzere wijsgeer 1, die dialectisch denkt.
Hoe zit het met dat eigene? Is het als in de kaleidoscoop, waar dezelfde

1 G. Mannoury: 'Mathesis en AIystiek'. Een signifiese studie van Kommunisties
Standpunt. Amsterdam, Uitg. Wereldbibliotheek in de serie Handboekjes EIck 't
Beste, z.j. blz. 70.
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elementen telkens weer in een nieuwe gedaante bij elkaar komen, en
nieuwe figuren voor ons oog doen oprijzen? Waar hetzelfde patroon
zich niet eenmaal precies herhaalt, maar waar elk beeld toch weer niet
anders is dan een variatie op hetzelfde thema? Is ook het nieuwe in de
geschiedenis steeds maar weer een variatie op het oude patroon?
Men zou zich dit kunnen verbeelden, zolang men de geschiedenis maar
enkele duizenden jaren terug rekent, en halt houdt bij de oude Romeinen
of Grieken. Met een kleine dosis goede wil en een flinke dosis onbegrip
kan men zich voorstellen, dat het in de klassieke Oudheid niet veel an-
ders gesteld was dan nu, dat onze voorouders door gelijke problemen
werden gekweld als wij, en dat de oplossingen, die door geesten als Plato
of Aristoteles werden gevonden voor de vraagstukken van hun tijd, ook
voor ons, kinderen van vandaag, nog van enig nut zouden kunnen wezen.
De veelgeprezen klassieke opvoeding - die de jeugd vormt, waaruit nog
steeds een groot deel van onze regeerders wordt gerecruteerd - tracht
ons een zo grote bewondering voor de Griekse en Romeinse beschaving
op te dringen, dat wij kleinigheidjes als de industriële revolutie en de
daarop gevolgde ontwikkeling van de moderne techniek licht over het
hoofd kunnen zien. En toch zijn het dergelijke kleinigheidjes, die hebben
gemaakt dat onze twintigste-eeuwse wereld tot in zijn diepste grond-
slagen verschilt van de wereld zonder machine, waarin de Grieken en
Romeinen leefden.
Het is de moderne techniek, die ons overtuigt, dat er wèl iets nieuws is
onder de zon; maar het was de moderne biologie, die ons de wezenlijke
betekenis van de verandering, van de wording, van de nieuwvorming
pas goed liet beseffen. De evolutieleer heeft ons in staat gesteld, de lijn
van de geschiedenis tot in onvoorstelbare diepten te traceren. Dachten
wij vroeger in duizenden jaren, en konden wij ons verbeelden, dat er
sinds die paar duizend jaren die wij als 'historie' plegen op te dissen,
'niets nieuws was onder de zon' - de evolutieleer heeft ons leren denken
in honderden millioenen jaren en ons daarmee de onpeilbare betekenis
van het telkens weer nieuwe tot een geestelijk bezit gemaakt.
De evolutie: hier ontmoeten het eendere en het eigene elkaar in een
voortdurende wisselwerking. Men had de wijsheid van Heraklitus - het
'Pan ta Rhei' - al bijna vergeten. Een enkele wijze, als Goethe, bleef door
de herhaling heen het worden zien - 'und solang du das nicht ha"t,
dieses : Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunkIen
Erde'.
Maar voor de normale, ietwat beperkte man van de wetenschap was er
geen worden noch een vergaan, maar enkel een wet van het behoud der
materie, een wet van het behoud der energie, kort gezegd een regelmaat,
die de wereld voor ons volkomen berekenbaar maakt. Laplace dacht
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zelfs dat, als hij maar de elementen en hun plaats en bewegingssnelheid
op een gegeven moment zou kennen, hij het hele wereldgebeuren zou
kunnen berekenen. En toen kwam Darwin deze droom verstoren, door de
geschiedenis van alles wat leeft als één doorlopende wording van steeds
weer nieuwe, telkens weer ingewikkelder vormen te onderkennen. Steeds
weer nieuwe vormen? Zou men dan niet kunnen volhouden, dat ook de
wording van die nieuwe vormen telkens weer door wetmatigheden
wordt bepaald, steeds weer met onverbiddelijke noodzaak voortvloeit
uit het bijeenkomen van de samenstellende elementen? Is hier niet toch
het beeld van de kaleidoscoop toepasselijk, waardoor men het nieuwe
enkel maar ziet als steeds nieuwe verschijningsvormen van dezelfde sa-
menstellende factoren?
Laten wij duidelijk zijn: de herhaling, de regelmaat, ontbreekt ook in de
biologie geenszins. Als eenmaal een nieuwvorming heeft plaats gevonden,
blijft het individuele gebeuren niet een uitzonderlijkheid, maar wordt
het de eersteling van een nieuwe soort. Bovendien is het, voor de bioloog,
achteraf mogelijk ook de nieuwvorming te 'verklaren' in termen van her-
haling en wetmatigheid. Ook de bioloog, die de evolutie als een gegeven
proces aanvaardt, verwerpt daarmee niet het uitgangspunt, dat gelijke
uitgangstoestanden tot gelijke ontwikkelingen leiden. Het probleem ver-
plaatst zich alleen naar de kernvraag: wàt is gelijk? -
Een voortdurend wisselspel van het eigene en' het eendere: ziedaar het
beeld, dat wij krijgen van het historisch gebeuren. Telkens nieuwe levens-
vormen? Ja. Oude vormen, die afsterven? Ook al. Maar toch weer: her-
haalbare vormen. Vormen, waarvan het ontstaan te herleiden "istot situ-
aties en factoren, die men, als men wil, in wetmatigheden kan uitdrukken.
Vormen, die aan de andere kant weer zich voordoen als soorten, waarbij
het ene individu bijna eender is aan het andere. Bijna, dat wil zeggen:
toch weer niet helemaal. Want elk individu heeft toch weer zoveel
eigens, dat dit eigene zich, onder heel gunstige omstandigheden, weer
kan ontwikkelen tot een eersteling van een nieuwe soort.
Zo blijkt het eigene even wezenlijk te zijn in de geschiedenis van het
leven als het eendere.
Is het anders in de levenloze natuur, die nog zo dikwijls wordt beschouwd
als het terrein bij uitstek, waar de mechanische wetmatigheid heerst?
Als men zich van de structuur van de levenloze natuur rekenschap geeft,
ontdekt men dat ook hier gelijkheid en herhaling niet alleenheerseressen
zijn. Ook de levenloze natuur kent het worden van steeds nieuwe, steeds
meer complexe vormen; ook hier speelt het eigene een even wezenlijke
rol als het eendere.
Het is een misverstand, dat de levenloze natuur uitsluitend door herha-
ling en regelmaat zou worden geregeerd. Een wiskunde, die alleen maar
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telt en meet, zou de natuur nooit kunnen beschrijven. De natuur kent
niet alleen kwantitatieve, maar ook kwalitatieve verschillen. Bestond zij
enkel uit meetbare grootheden, waren de elementen, waaruit zij is samen~
gesteld, gelijk en eenvormig, dan zou de wereld zich aan ons voordoen
als één eentonige massa, waarin men niets zou kunnen onderscheiden. In
werkelijkheid heeft elk onderdeel van de levenloze natuur een bepaalde
structuur, dat wil zeggen: zij onderscheidt zich niet alleen door de hoe-
veelheid der samenstellende delen, maar ook door hun onderlinge af-
stand en ligging. En deze structuur, dit verschil in afstand, heeft tenge-
volge dat de natuur niet alleen kwantitatieve, maar ook kwalitatieve ver-
schillen kent. Dit geldt evengoed voor de bouw van het atoom als voor de
bouw van het molecuul. Kent men het aantal electronen van een atoom
of het aantal atomen van een molecuul, dan kent men het geheel nog
lang niet. Elke structuur onderscheidt zich door iets eigens, dat boven het
eendere uitstijgt. En iedere structuur toont alweer in zich een geschiedenis,
die de wording van dit eigene nog in zich draagt. Ook de geschiedenis van
de levenloze natuur kan worden gelezen als een voortdurend worden van
nieuwe vormen, als een onontwarbaar spel van gelijkheid en eigenheid,
waarin de nieuwe vormen die de menselijke techniek heeft geschapen,
zoals de door de mens opgewekte kettingreacties en ontketende ontla-
dingen van atoomenergie, niet anders zijn dan een extreem voorbeeld
van de nieuwvorming die gestadig in de natuur plaatsvindt.
Trouwens deze voortdurende mengeling van eigen en eender, deze ge-
structureerdheid van de natuur maakt de wereld pas bewoonbaar voor
levende wezens. Bestond de natuur slechts uit meetbare en telbare,
onderling volkomen gelijke eenheden, dan was zij een zee van vormloos-
heid, waarin zelfs het begrip 'herhaling' geen-zin meer heeft. De herha-
ling, die de natuur voor levende wezens, voor planten, dieren en mensen
berekenbaar maakt, moet een herhaling zijn, die niet alleen een beeld
van gelijkheid vertoont maar ons ook in staat moet stellen dit gelijke als
zodanig te onderscheiden van andere verschijnselen. In het herkennen
moet behalve een herleiden tot gelijkheid, uit de aard van het begrip ook
een element van onderkennen van het eigene liggen. De regelmaat van
de steeds weer terugkerende processen onderstelt een voortdurend wissel-
spel van het eigene en het eendere. Dat de werkelijkheid geen eenvormige
massa is, die elk onderscheiden zinloos maakt, ligt er aan dat de werke-
lijkheid behalve telbare eenheden ook afstanden, structuur en kwaliteits-
verschillen kent; en deze gestructureerdheid onderstelt weer een worden,
dat een ontwikkeling van het eenvoudige naar het steeds meer inge-
wikkelde en gedifferentieerde omvat.
En het wetenschappelijk doorgronden van de werkelijkheid beperkt zich
niet tot het onderkennen van gelijkheid en regelmaat, maar evenzeer in
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het ontdekken van de structurele vormen en van het eigene in elk na-
tuurgebeuren.
Maar het menselijke denken beperkt zich niet tot het ontdekken van de
wetmatigheden en wisselvalligheden der natuur: het grijpt ook in de
werkelijkheid in. En hier ontstaat een bron van nieuwe kennis. Zich ba-
serend op de mogelijkheid van nieuwvorming in het leven vormt de mens
nieuwe totnutoe ongekende processen. Maar deze nieuwe processen
steunen weer op de door de mens ontdekte regelmaat in de natuur en
hebben tot doel een nieuwe regelmaat door 's mensen toedoen te stapelen
boven op de in de natuur .ontdekte regelmaat. Zoals de mens zich base-
'rend op de regelmaat in de dode natuur als nieuwvorming een eigen
regelmaat schept, die zijn bekroning vindt in de machine, zo schept
hij, steunend op de regelmaat in de levende 'wilde' natuur, zijn eigen
regelmaat in de gedaante van gekweekte planten en getemde dieren.
Steunend voorts op de gevonden regelmaat in de reacties der mensen
schept hij een nieuwe regelmaat die nu eens taal, dan weer recht, weer
een andere keer fatsoensregels, opvoeding, een toonstelsel, het schaakspel
of een spoorboekje heet. Zo schept de mens zijn eigen regelmaat in de
wereld, zodat hij in een omgeving komt te leven, waar hij de gedragingen
van de natuurkrachten, planten, dieren en mensen tot op grote hoogte
kan berekenen en voorspellen; een omgeving waar hij ,zich thuis voelt en
waar hij de klanken, bewegingen en zichtbare tekens die hij om zich heen
ontwaart voldoende kan herkennen om er zijn reacties op te kunnen af-
stemmen. Zoals natuurwetenschappen en biologie zich bezig hielden met
de regelmaat in de natuur, zoals de technische en landbouwkundige
wetenschappen de door de mens op de basis van deze natuur geschapen
bovenbouw in termen van herhaling en regelmaat trachten berekenbaar
te maken, zo pogen de mensheidswetenschappen, de 'humaniora', de
regelmaat te ontdekken in de sfeer van de menselijke verhoudingen. Op
deze wijze ontstaan de wetenschappen van de door de mensen zelf ge-
schapen regelmatigheden in het leven van de mens-economie en socio-
logie, psychologie en taalwetenschap.
Zo heeft dan de mens, in zijn avontuurlijk zoeken naar het nieuwe, toch
telkens weer gepoogd de veiligheid van het berekenbare, het herkenbare
te verwezenlijken. Iedere, uiterst voorzichtige, stap naar het nieuwe
werd voorafgegaan door een omzien of er wel voorbeelden in het ver-
leden te vinden waren die de stap rechtvaardigden, ofhet nieuwe in ter-
men van gelijkheid kon worden verantwoord. En na de avontuurlijke
stap volgde een nieuw omzien of de anderen wel meekwamen - of het
eigene weer binnen een nieuwe regelmaat kon Worden ingepast - of de
ring van de traditie zich weer sloot.
Traditie! Ziehier de menselijke vorm van de menging van het eendere
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en het eigene. De mens, als schepper van het nieuwe, maar telkens weer
bedacht op veiligheid, op het incorporeren van het nieuwe in het
oude. Het menselijk avontuur, in een gestadige maar bijna onmerkbare
opgang naar nieuwe vormen - vormen die telkens weer het nieuwe met
het gewaad van het oude,~vertrouwde omgeven. De traditie, die de evo-
lutie duizendvoudig versnelt, daar het nieuwe niet meer telkens op-
nieuw geboren hoeft te worden, maar rechtstreeks op het nageslacht kan
worden overgedragen, maar die toch de nieuwvorming nauwelijks be-
wust als zodanig durft te aanvaarden. De cultuurschepping, die niet
schepping wil zijn maar enkel bevestiging van oude, vertrouwde vormen.
De menselijke vormkrach t, die zichzelf nog niet als zodanig heeft herkend.
die nog niet bewust heeft aangedurfd: het menselijk avontuur.

(Wordt vervolgd)



Lau Vleugelhaf

DESONDANKS

Het zilverig slijmspoor van de regenwormen
schijnt zich te kronkelen door mijn trage geest;
verveling die de regen niet geneest
maken het leven dood en eenvormig.

Ik ben te kwetsbaar voor veranderingen,
als ik nu stierf leefde ik eender door
en trok de regenworm hetzelfde spoor
door grijze nevels van herinneringen.

Ik leef egaal tot in mijn vingertoppen
en ik beken geen kleur meer dan het grijs
. - het ledige van voor het paradijs -
dat mij niet dwingt voortijdig te ontpoppen.

Ik voel me, levend, nagenoeg ontbonden,
alleen nog zeker van onzekerheid
ben ik herleid tot pure mogelijkheid
maar desondanks wacht ik nog op het wonder ...



DESPOTISCH

Van ieder woord ben ik de onderkruiper,
ik stel mij daardoor bloot aan het gevaar
dat zij mij eenmaal in de rug besluipen
en zich ontdoen van mij met huid"en haar.

Ik wil dat zij mij onverdeeld behoren,
dat zij mij trouw zijn als ik ontrouw ben
dat zij mij steeds tot overspel bekoren
en zich tot op hun huid ontraadselen,

en dat zij streng en kuis en ingetogen
zich scharen onder mijn volmaakt bewind,
dat zij deemoedig voor mij neergebogen
gewillig als het riet zijn voor de wind.

Maar van elk woord ben ik de onderkruiper,
ik stel mij daardoor bloot aan het gevaar
dat zij mij eenmaal in de rug besluipen
en daarom valt elk woord mij dubbelzwaar.



Hieke de Jong

DE LIFTER'

Ik ken hem niet, die me heeft meegenomen.
De auto glijdt in het nu wordend later.
De wijdheid splijt zich open waar we komen
en sluit zich plotseling achter ons als water.

De vlakte is een meer, de grijze vloeren
tussen de oevers van de kim gevangen.
Van mijn gedachten durf ik geen verroeren,
ze blijven als doodstille vissen hangen

in diepten, waar we pijlsnel over glijden
en waar 't verleden langzaam zal vervenen.
Als ik hem vraag: 'Waar gaat ge heen?'
antwoordt hij mij: 'Rechtstreeks door naar de einder,
de wonderlijke, schemerblauwe kust,
de smalle zekerheid van eeuwige rust.'



Johan Fabricius

DE SCHENDING VAN HET LAND

Dit is het verhaal van de tegenslag die Pa-Kario, de landbouwer, onder"'l
vond. .
Goedbeschouwd, was het al begonnen met de langdurige ziekte van zijn
buffel, die door een tijger was aangevallen. De wonden waren gaan zwer
ren en wilden maar niet helen. De koorts verzwakte het dier, dat maan-
denlang niet met de andere karbouwen in het veld kon gaan, of voor d6
ploeg kon worden gespannen. Pa-Kario ging tenslotte naar de doekoen l(
om hem om medicijnen te vragen, maar die hielpen al evenmin, en in het
kleine huis heerste grote verslagenheid. In haar zenuwachtigheid beschull
digde Mbok Satidjah haar jongste zoontje, Bitjok, dat hij niet goed op de
buffel had gepast: hij had hem niet zo dicht langs de bosrand mogen laten
grazen. Maar zoals ieder weet groeit dáár nu eenmaal het malste gras; je
kunt er de beesten eenvoudig niet weghouden. Bovendien, het ongeluk
was midden overdag gebeurd; Bitjok en zijn mede-herdertjes hadden aan
alles gedacht behalve aan een tijger! Het was nog een wonder dat hij het
er zelf levend had afgebracht - dàt moest men liever bedenken, zei hij
tegen Niti, zijn zusje. Maar Niti, als steeds aan moeders kant, deed er óók
nog een schepje bij. Hij klaagde daarop zijn leed bij zijn grote broer, Si-
Boerik, die hem aanraadde zich van vrouwengezeur nooit iets aan te trek-
ken en zich vooral niet te verwaardigen er ook maar met één woord op in
te gaan.
Het was Bitjoks idee dat vader, ten einde raad, de hulp van Kjahi Kro-
modihardjo, uit de dèsa Kembangan, zou inroepen. Het geïrriteerde
dier daar in zijn stal kon het nauwelijks meer velen dat men naar zijn
wonden alleen maar kéék - maar in deze oude man, met zijn grijze baard-
je en zijn kleurloze, mijmerende ogen, koesterde het dadelijk vertrouwen;
geduldig stond het toe dat hij de door de doekoen voorgeschreven
Daoen-Koeda-papjes wegnam en de wonden met zuiver water reinigde. De
Kjahi zei dat dit alles was wat men had te doen: de wonden ~choon hou-
den en zoveel mogelijk verhinderen dat de vliegen er zich op zetten. Om de
vliegen te weren, raadde hij teer aan; dat was voor weinig geld te krijgen.
En inderdaad, zo genas de kostbare buffel dan weer, op simpeler wijze dan
men had durven hopen. In de dèsa steeg - zo mogelijk - nog het ontzag
voor Kjahi Kromodihardjo en zijn 'Ngèlmoe' 2.

Maar na de ziekte van de karbouw kwam toen die slechte oogst. De regens
waren te vroeg opgehouden; het water in de rivier zakte, en tenslotte lie-
1 inheemse kruidenlezer
• hogere wijsheid
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pen de sawah's droog. De glibberige grijsbruine bodem begon te barsten
onder de hete zon, zodat de wortels van de rijstplantjes kwamen bloot te
liggen; slechts op de diepstgelegen plaatsen vormden zich nog geulen
waardoor het water vloeide. Wat er van het gewas in leven bleef, rijpte
vóór z'n tijd; de korrels aan de halmen bleven klein en schraal. Men keek
naar elk wolkje uit; men ondernam zelfs een verre tocht naar het graf van
een heilige, maar ook deze was niet bij machte om de reddende regen te ont-
ketenen. En zo zat men dan terneergeslagen bijeen en sprak kwaad over
de hoger gelegen dèsa's, die te veel water aftapten, zodat de rivier voor de
lager gelegen velden niets meer te geven had.
Met een zwaar hart besloot men op het laatst maar te oogsten, om de
magere vrucht van zoveel arbeid niet aan de glatiks lover te laten, die in
zwermen op de sawah's neerstreken.
Het werd een jaar van rampspoeden. Na die droeve oogst, moest de
djagoeng 2 met hand en tand verdedigd worden tegen de veldmuizen, die
tegen de hoge stelen opklauterden en aan alle kolven knabbelden. Ook
waren de wilde varkens nog nooit zo brutaal geweest. Vroeger had de
Loerah 3 er nog wel geschoten, maar hij was te zwaarlijvig en te gemak-
zuchtig geworden voor de jacht, en zijn gedachten gingen tegenwoordig
naar andere genoegens uit. Aan ketelmuziek stoorden de ruige vernielers
zich weinig, en de oude voorlader van Kabib - het enige beschikbare
vuurwapen in de dèsa - ging meestal op het verkeerde ogenblik af en
leverde meer gevaar voor de jagers op dan voor het wild.
Geen wonder dat de dorpelingen dat jaar hun belasting en de rente van
hun schuld bij de Loerah niet konden betalen. Gezamenlijk togen ze
naar het dèsa-hoofd.
Zij stonden allen voor hetzelfde zorgelijke vraagstuk. De geoogste rijst was
te slecht van kwaliteit om zometeen weer als zaad te kunnen dienen, en
van de vorige oogst was niets meer over - de loemboengs, de schuren, wa-
ren leeg. Wat moesten zij nu beginnen? Bij de Chinees tegen een hoge
prijs zaaizaad kopen, dat zou het enige zijn. Maar daarvoQr hadden zij
geld nodig, en dat bezaten zij niet. Zij waren nu voor hun Loerah ver-
schenen in de hoop ...
Mas Tjokrodikromo schudde langzaam het hoofd terwijl hij zijn blik triest
over de voor hem neergehurkte schare liet dwalen. Neen, geld kon hij
hun niet meer lenen, onmogelijk; dit jaar was, zoals zij wel zouden begrij-
pen, ook voor hèm een strop geweest. Hij zag maar één uitweg uit hun
moeilijkheden. Zij hadden stellig allemaal wel gehoord dat er, zeven paal &

1 rijstvogeltjes
:z maïs
a dorps burgemeester
4 een 'paal' is ongeveer 11/2 km
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van hier, een nieuwe suikerfabriek was opgericht. Welnu, de Kandjeng
Toewan Administrateur daarvan was van hun tegenslag op de hoogte en
had zich bereid verklaard hen uit de brand te helpen.
De mannen. hadden aanvankelijk de oren gespitst. Maar nu begrepen
ze wel wat er komen ging. Zij wisten dat de jonge onderneming Kebon
Melati alles in het werk stelde om meer gronden te krijgen; men zei dat de
prijzen van de suiker elk jaar verder omhoog gingen, en wie wilde, kon
voor de afstand van zijn land nu al vijf-en-dertig gulden per bahoe 1krij-
gen. Maar dat betekende dan ook dat men z'n sawah voor meer dan 'n
jaar kwijt was en dat men al die tijd géén inkomsten meer had buiten
wat de tegalan 2 opbracht, of men moest voor de onderneming als koelie
gaan werken - iets wat tegen de eer van een 'orang tani', een vrij land-
bouwer, inging. De Loerah wist dat natuurlijk even goed als zij...
Ja, Mas Tjokrodikromo wist het. Maar hij wist ook hoe groot hun nood
was. En hij zelf zat hopeloos in de schuld en voelde zich zwak tegenover
de beloften die de nieuwe suikeronderneming hem had gedaan - beloften
van veel geld voor hèm, indien hij zijn mensen zou kunnen bewegen hun
sawah's af te staan.
'Luister,' zei hij. 'Ik wil er niet nog eens op terugkomen dat jullie dit jaar
in jullie verplichtingen tegenover mij te kort bent geschoten. Het was jul-
lie schuld niet, en daarom heb ik ook geduld getoond. Maar of ik net zo
zal kunnen spreken als de volgende oogst wéér slecht mocht uitvallen,
dat is een andere vraag. En wie staat er borg voor, dat er niet opnieuw een
droogte zal komen? Dat we met de djagoeng en de andere gewassen niet
wéér allerlei ongelukken zullen beleven? Ja, ik weet wel, jullie wilt dat
nu niet horen. Jullie hoopt op goede oogsten, en dat doe ik ook. Maar als
het nu toch eens ànders loopt - wat dàn ?'
De mannen meenden te begrijpen waar hij op doelde: de twee ergste din-
gen die hun konden overkomen - het opeisen van de karbouw, de gedwon-
gen verkoop van de grond. Schande en ondergang. Wie geen karbouw
bezat, moest er een huren om te kunnen ploegen, of anders moest hij met
de patjol 3 het land openleggen; dat betekende oneindig zwaarder werk
en véél tijdverlies. Zonder eigen grond [en zonder uitzicht om hem ooit
terug te kunnen kopen] was men voor de rest van z'n leven koelie, en ook
de kinderen zouden nooit iets anders dan armzalige dagloners zijn.
Mas Tjokrodikromo liet het onuitgesproken dreigement even doorwer-
ken; toen verraste hij zijn gehoor met een onverwachte wending.
'Ja, wat dàn?' herhaalde hij zorgelijk. 'Dan moeten jullie, graag of niet,
toch je gronden aan Kandjeng Toewan Administrateur verhuren, en dan

1 vlaktemaat, ongeveer 2/3 ha
2 onbevloeid veld
ft houweel-spade
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zal hij jullie misschien nog maar dertig gulden, ofnog minder, per bahoe
willen betalen, omdat jullie pas bij hem bent gekomen toen jullie hele-
maal geen andere uitweg meer zagen. Nu is hij nog bereid om iedereen
rijkelijk te belonen, die hem zijn sawah afstaat. Luister naar wat hij mij
vandaag heeft laten weten. Ten eerste: dat hij jullie gratis zaad ter be-
schikking stelt, van de beste kwaliteit, zodat jullie tevoren eerst nog een
goede oogst kunt maken. Ten tweede: dat hij bereid isméér te betalen dan
jullie ooit gehoord hebt dat er voor gronden werd betaald - niet minder
dan veertig gulden per bahoe!'
Het was veel geld. En dan nog het aanbod om er het zaad bij cadeau te
doen. Maar de mannen zwegen nog, wachtend tot één de moed zou
hebben om als eerste zijn mond open te doen .
. Tjitro vroeg of het geld vooruit betaald zou worden.
'De helft wordt betaald zodra jullie het papier ondertekend hebt, dat de
Kandjeng Toewan Administrateur daarvoor zal zenden. De andere helft
bij de overname van de velden, als jullie je rijstoogst binnen hebt. Dat
staat allemaal op het papier. Wou jij je grond verhuren, Tjitro?'
Tjitro deinsde terug, zeggend dat hij er nog niet voldoende over had
nagedacht.
'Goed, dènk er dan over na. Veertig gulden per bahoe en het zaad voor
niets. En zodra jullie je rijstoogst binnen hebt, kun jullie, als je wilt, ook
nog voor Kandjeng Toewan Administrateur gaan werken. Ik weet wel
dat jullie het werken in loondienst niet prettig vindt, maar het is de enige
manier om ooit uit je schuld te geraken.'
De mannen knikten nadenkelijk. Na zwijgend even onder zijn makkers
te hebben rondgezien, vroeg Tjitro voor zich en hen allen verlof, heen te
mogen gaan. Daarna stonden ze gezamenlijk op, bedankten en verlieten
het erf. De Loerah bleèf eenzaam achter in zijn voorgalerij.
Zijn hart was zwaar. Hij schaamde zich, de belangen van de suiker-
onderneming te hebben gediend tegenover zijn mensen, die van hem be-
scherming verwachtten. Maar wat moest hij doen? De schuldeisers lieten
hem niet met rust. Saïd Moelach Ali, die woekeraar, bij wie hij in een
rampzalig ogenblik geld had opgenomen om een paar gouden kabaja- \
spelden voor een nu reeds lang versmaad en vergeten liefje te kunnen
kopen, had hem gisteren juist weer een brief vol nauwelijks meer verkapte
dreigementen gestuurd: dat hij zijn recht hogerop zou zoeken. Hogerop.
Bij de Wedana? Die behoefde hij, Mas Tjokrodikromo, niet te vrezen,
dank zij de oude vriendschap die reeds hun beider vaders verbonden had.
Maar als de blanke controleur hoorde hoe diep hij in de beer zat ... !Voor-
al de pas aangestelde stond er voor bekend dat hij zich met alles bemoeide
wat hem niet aanging. Die moest er nog aan wennen, dat hij hier niet op
gouvernementsgebied maar in de Vorstenlanden was, waar de oude adel
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in de ogen van het volk gelukkig nog altijd het hoogste gezag vertegen-
woordigde! - Hoe dit alles ook zij, het was zaak om althans de gevaar-
lijkste onder zijn schuldeisers voorlopig weer het zwijgen op te leggen. En
was het dan niet waar, dat niet alleen hijzelf, maar ook zijn mensen, voor-
deel zouden hebben bij het verhuren van hun gronden? Niet alleen voor
zichzelf, ook voor hèn had hij het opgeworpen ...

Mbok Satidjah luisterde nadenkelijk naar wat haar man haar over het
bezoek aan de Loerah te berichten had. Veertig gulden per bahoe ... het
was veel geld. Twee bahoe bezaten zij. Dat zou dus tachtig gulden zijn.
Als ze het eens voor één keer probeerden? Ze behoefden het immers niet
wéér te doen? Mas Tjokrodikromo had gelijk gehad: het was de enige
manier om ooit uit de schuld te geraken. Kario, zorgeloos als hij was,
dacht nooit aan die schuld, maar zij lag er 's nachts over te piekeren. Al-
tijd maar weer had ze op middelen gezonnen om eenmaal vrij van die
last te komen en hem niet weer op haar kinderen over te dragen zoals
Kario's vader hem op hèn had overgedragen. 'n Paar goede oogsten, en
zij had nieuwe hoop gekoesterd. Maar één misoogst, zoals de laatste,
maakte aan alle dromen weer een eind.
Tachtig gulden voor hun sawah ... en Kario zou intussen ooknog goed kun-
nen verdienen door zich als werkkracht te verhuren. Niet op zijn eigen
grond - dàt zou te zeer tegen zijn eer ingaan - maar wat verder weg, bij-
voorbeeld op de onderneming Pondok Gedéh, die vijf paal van hier lag.
Hij zou toch ook wel niet de enige zijn die voor de druk der omstandig-
heden zwichtte; zij moest de andere vrouwen eens polsen ...
Toen Mbok Satidjah eenmaal voor zichzelf had uitgemaakt dat het zo 't
beste zou zijn, was de zaak daarmee ook beslist, want Kario volgde ge-
trouw haar raadslagen. 'Vèl geneerde hij zich 'n weinig tegenover dege-
nen die, op eigen kracht en de hulp van Apah vertrouwend, de moed
hadden alle moeilijkheden te tarten. [Tjitro had een Arabisch rijsthande-
laar bereid gevonden om hem, en wie maar wilde, zaad te leveren tegen
een drievoudige betaling in natura, ná de oogst.] Tenslotte bleken het er
slechts enkelen te zijn die zich bij de Loerah aanmeldden om het papier
te ondertekenen waarvan hij hun gesproken had. En zij waren nog stuk
voor stuk door hun vrouwen overgehaald om het te doen.
Bij de Loerah aan tafel zat, als vertegenwoordiger van de onderneming
Kebon Melati, een magere, getaande Indo-Europeaan. Hij complimen-
teerde de verschenen mannen met hun verstimdig besluit en sprak spot-
tend over de domheid en kortzichtigheid der anderen. Hij betoogde dat
het louter goedheid van zijn meester was om maar liefst even veertig gul-
den per bahoe te betalen en hun dan bovendien nog het zaad voor hun
eigen rijstbouw cadeau te doen. Want wat hàd hij nu goedbeschouwd aan
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deze paar verspreid liggende gronden? Hij zou straks het riet per ossenkar
over zeven paal moeten vervoeren en nog extra mensen moeten aanstellen
om de velden te bewaken tegen de wilde varkens. Als hij àlle sawah's in
gebruik had gekregen, dàn zou het de moeite waard zijn geweest. Als de
dèsa zo verstandig was geweest om tot collectieve verhuring over te gaan,
op lange termijn en misschien ook nog in gezamenlijk overleg met de om-
ringende dorpen, dan zou de Kandjeng Toewan Besar zijn plan kunnen
volvoeren om rails hierheen te laten leggen. Dan zou door de dèsa bin-
nenkort het gefluit van een echte stoomtrein weerklinken inplaats van
het jammerlijk gekraak van oude ossenkarren! Ja, en de hogerop gelegen
dèsa's zouden dan ook meteen merken dat het nu uit was met het water
gappen! De fabriek zou de bevloeiing zó regelen dat hier beneden nie-
mand water te kort kwam! Zelfs tegalans die nooit één druppel uit de
rivier gekregen hadden zouden profiteren van de machtige irrigatie-wer-
ken die de Kandjeng Toewan Besar in het hoofd had. Wadoeks, grote
betonnen water-reservoirs, zouden worden aangelegd, die men in de
westmoesson kon laten vollopen, om er in de droge tijd uit te kunnen
tappen. Maar natuurlijk moest het eerst de moeite waard zijn voor de
Kandjeng Toewan Besar tot zulke uitgaven kon besluiten. Mensen, denk
toch aan al de voordelen! Wie zijn waren verkopen wil op de pasar van
Djatilenggèr, zal niet meer voor dag en dauw behoeven op te staan en
uren lang lopen met een zware last op zijn rug, zodat hij halfdood aan-
komt - neen, hij maakt eenvoudig gratis gebruik van de stoomtrein van
de fabriek. Door de betere verbinding zou de dèsa tot ongekende bloei
geraken, en als de nieuwe fabriek goede zaken deed, zoals te verwachten
viel, dan zou ieder daar weer van mééprofiteren, omdat de Kandjeng
Toewan Besar - wie weet? - dan bereid zou zijn een nog hogere grond-
huur te betalen en ook de lonen van zijn arbeiders weer op te slaan. Hij
kon er toch op rekenen dat zij bereid zouden zijn om op hun eigen velden
voor hem te werken?
Er volgde een aarzelend zwijgen. Kario zei dat zij daarover nog niet vol-
doende nagedacht hadden.
De Indo-Europese klerk zuchtte. 'Nou, teken hier in elk geval maar vast.'
'Is het alléén voor het verhuren van de grond, meneer?' vroeg Kario.
'Wat dacht jij dan? Dat de Kandjeng Toewan Besar jullie een poets wil
bakken?'
De Loerah stelde hen allen gerust door hun te verzekeren dat hij het stuk
aandachtig had gelezen en dat zij zich tot niets anders verbonden dan,
voor één seizoen, hun grond aan de nieuwe fabriek af te staan.
Kario bedankte uit naam van al de anderen voor deze inlichting en kwam
schuchter overeind om als eerste te tekenen. Hij was de enige die zijn naam
kon schrijven; zijn makkers tekenden met een kruisje, en de employé van
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de fabriek vroeg hun naam en zette die achter het kruisje. Tot slot teken-
de de Loerah nog om het contract te bekrachtigen. Allen keken in still~
bewondering toe terwijl de pen in zijn hand met sierlijke halen over het
papier gleed.
Zij mochten nu het zaaizaad gaan halen, dat in de goedang naast de keu-
ken op hen wachtte en door Wiro - bediende bij de Loerah - zorgvuldig
voór hen werd uitgewogen. Daarna zouden zij het beloofde handgeld
krijgen uitbetaald - alvast twintig gulden per bahoe. Hoewel ze al zoiets
hadden gevreesd, stelde het hen toch teleur dat zij in werkelijkheid
slechts de helft daarvan in handen kregen. De Loerah hield de andere
helft achter ter delging van de nog bij hem uitstaande schuld. Hij ver-
trouwde er op, zei hij, dat ze het goed recht hiervan zouden inzien. Wat
verlegen, hun spijt verkroppend, gingen de mannen heen, bevreesd voor
wat hun vrouwen zouden zeggen.
Natuurlijk werden zij in het dorp uitgelachen. Hoe hadden zij dan ook
zo dom kunnen zijn, niet te voorzien dat de Loerah van deze prachtige
gelegenheid zou profiteren? Ook Kario verscheen met hangend hoofd
voor zijn vrouw. Maar Mbok Satidjah, die immers zelf gewild had dat hij
zijn grond zou verhuren, droeg de teleurstelling moedig. Zelfs met dit
halve voorschot - twintig gulden voor hun twee bahoe - was zij nog blij,
en was het dan niet haar eigen verlangen, de schuld aan de Loerah nog
tijdens haar leven af te betalen? Wie lachte, deed het volgens haar ook
uit jaloersheid op een zo mooie som gelds, zo gemakkelijk verdiend. En
het zaaizaad was tenminste van de beste kwaliteit, vast en zeker beter
dan wat die Arabier aan de anderen zou leveren. Wacht maar, als het nu
bovendien nog een goede oogst werd ...
Mbok Satidjah kon er niet van slapen. Zij lag 's nachts maar berekenin-
gen te maken. Ook zij kon misschien gaan werken; de dertienjarige Niti
was nu langzamerhand groot genoeg om zonder haar hulp het huis op
orde te houden en voor Bitjok te zorgen. Si-Boerik zou het niets kunnen
schelen om op het eigen land als koelie werkzaam te zijn; hij had niet het
verfijnde eergevoel van haar man. Een goede tijd zou het straks nog
voor hen kunnen worden ...

Er was er nàg eentje in de kleine kamer die's avonds de slaap niet kon vin-
den: Niti. Zij lag maar aan Djojo te denken, de zoon van de landbouwer
Pamirono. In de schemering, na het middagbad in de rivier, zag ze hem
bij andere opgeschoten jongens zitten, kalm en zelfbewust, al helemaal
'n man. Terwijl zijn makkers luidruchtig gekscheerden en allen tegelijk
een verhaal trachtten te vertellen, kon hij reeds glimlachend luisteren,
als was hij ouder dan zij.
Zijn glimlach was haar het liefst. Toen hij op een keer eens met zijn vrien-
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delijke, rustige .ogen, en met die glimlach .om zijn mand, naar haar had
omgekeken, was zij zo verward geward en dat ze nauwelijks meer had
geweten wat ze zei af deed .

. Ze kende hem natuurlijk al van kindsbeen af, zaals al de andere jangens.
Maar hij was haar altijd als verschillend van de rest .opgevallen. Hij had
naait meegedaan aan het eeuwige plagen-van-de-meisjes; hij had haar
naait bij de haren gegrepen en in het water andergedampeld, zaals Bit-
jak nu al deed. Hij was maai gebauwd; zij kan het niet laten hem heime-
lijk gade te slaan wanneer hij daar zo aan de .oeverstond en stil-peinzend
vaar zich uit keek. Waar dacht hij aan?
De andere meisjes hadden al gemerkt wat zij vaar hem voelde, en plaag-
den er haar mee. Zalang ze het za deden dat hij het niet merkte, kon het
haar niet schelen, maar als haar vriendinnen sams lachende aanduidingen
maakten terwijl hij binnen haarwijdte zat, wist zij zich geen raad. 0, hij
maest vast al eens iets hebben .opgevangen - en aan zijn gedrag kan men
.opnieuw zien hae zacht en gaed hij was. Iedere andere jangen zou zich
daarna .opveilige afstand hebben gehauden, afhij zau haar in het publiek
hebben bespat, .om te tanen dat hij niets .om haar gaf. Maar Djajo bleef
vriendelijk en gewaan als steeds, en taen hij haar .opweg naar de rivier
taevallig eens tegenkwam, hielp hij haar één van de zware blikken met
water dragen die zij juist was gaan vullen. Iedereen zag wat hij vaar haar
deed, maar hij staarde er zich niet aan.
Natuurlijk hadden de meisjes haar daarna nag meer dan vraeger met
hem geplaagd, maar zó gelukkig had zij zich gevaeld, dat zelfs dit haar
niet meer kan schelen. Ze wist trouwens veel te gaed dat al haar vrien-
dinnen Djaja een knappe en aardige jangen vanden en er niets .op tegen
zauden hebben gehad .om zich daar hem te laten helpen. Niti beefde
slechts voor één ding: dat een der andere meisjes óók .ophem verliefd z.ou
warden. Ze wist wel dat er maaieren waren dan zij - Saendari bijvaar-
"beeld liep za maai en fier rechtap, .opdat haar reeds geheel .ontwikkelde
var men vaaral gaed zauden uitkamen; ze trok altijd een ondeugend
lachende mond en kon haar .ogen zo verleidelijk laten schitteren. Niti
verbeeldde zich sams ernstig dat Saendari het .opDjaja had vaarzien ; bij
die gedachte alléén stand haar hart stil. \'Vat vaar kans maakte zij dan
nag, aak al stak ze haar haar nog zo zargvuldig op en al snoerde zij haar
sarang stevig onder de oksels vast .om haar schouders voller te laten
schijnen?
Dat was het wat Niti 's nachts wakker hield: het verlangen .om Djoja
margen weer bij het bad te zien, en de angst dat Soendari haar schalks
tartende, zelfbewuste ogen .opDjojo zou laten vallen, en dat hij dan in-
eens zou zien hoe maai en begeerlijk zij was en hoe alledaags zij, Niti. Ook
terwijl ze tussen de andere meisjes en vrauwen .op de sawah aan het werk
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was, moest zij daar soms ineens met schrik aan denken, zodat zij het
gelach en gekeuvel om zich heen nauwelijks meer hoorde en zelfs niet
een vraag die tot haar gericht werd. Tenzij het een vraag was met de
klank 'Djojo' er in, zoals: 'Eh, Niti, waarom moest je gisteren nog wéér
eens water bij de rivier gaan halen, terwijlje'n uur tevoren óók al geweest
was? Het was toch bijgeval niet om Djojo? Je hebt het water toch niet
stilletjes weggegooid, alleen maar om nàg eens te kunnen gaan ?' Het was
juist Soendari die het vroeg, en Niti wist niet wàt te antwoorden. Zij
stotterde maar iets: dat Bitjok de grote kruik had omgestoten, zodat er
niet genoeg water meer was geweest om de rijst te koken ...
, Wie had de kruik omgestoten, zeg je? Bitjok ? Weet je 't wel zeker?'
Zij lachte nu zelf maar verlegen mee en boog haar rug weer over de
sawah, waarin de jonge plantjes van de kweekbedden moesten worden
uitgezet.
Hoe de oogst ook uitviel, de oogsttijd betekende voor de meisjes toch al-
tijd een feest. Als de padi met het scherpe, in de hand verborgen rijst-
mesje halm voor halm was afgesneden en in bundels vergaard en te
drogen gezet, kwamen de jongens en mannen om de vrucht van al die ar-
beid naar de loemboengs, de dorpsschuren, te dragen. Niti zag ook Djojo
komen en gaan en weer terugkomen, en terwijl hij de bundels tezamen-
bond en aan de beide uiteinden van zijn pikolan 1bevestigde, wisselde hij
enkele woorden met haar. En zij keek hem stilletjes na terwijl hij, het
doorzwiepende juk over zijn naakte bruine. schouder, met vlugge passen
naar het dorp terugkeerde. De rijst was dit jaar op de sawah's verdord
en behoefde niet eens meer te drogen te worden gezet nadat ze gesneden
was; de oudere vrouwen op het veld keken bedrukt. Maar de meisjes
lachten en gekscheerden onbezorgd als steeds, en Niti's hart had van
vreugde geklopt terwijl zij de schrale halmen in haar hand verzamelde en
tot bundels bond. Straks zou Djojo komen om ze weg te dragen - dat was
àl waaraan zij kon denken.

Indien Mbok Satidjah zich niet zoveel zorgen had gemaakt over al de
tegenslag van de laatste tijd en over hun drukkende schuld aan de Loerah,
zou zij wel hebben gemerkt wat er met Niti aan de hand was, maar nu
drong het niet tot haar door. Zij was korzelig en in zichzelf verdiept en
had zelfs geen geduld met kleine Bitjok.
Toen in November de regens niet op tijd doorbraken, nam haar zenuw-
achtigheid nog toe. Wongso kon niet met het werk op de sawah beginnen.
De buffel, intussen geheel genezen van zijn wonden, en goed doorvoed,
wachtte om voor de ploeg te worden gespannen. De zaai-padi lag gereed
- en nu bleven de regens uit. De rivier was nog slechts een beek, die,
1 schouderjurk
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voortkronkelend tussen de grote bergstenen, langs de diepste plaatsen
de bedding volgde. Men kon er zich nauwelijks meer behoorlijk reini-
gen, en de diepe put van de Loerah moest het ganse dorp van drinkwater
voorZIen.
Wat wàs dit voor eenjaar? De droge tijd had eerst veel te vroeg ingezet,
en nu duurde hij maar voort. Om de kruinen der bergen hingen zware,
donkere westmoessonwolken, maar ze wilden maar niet openbreken. Ach-
ter die wolken rommelde en weerlichtte het avond aan avond - het bleef
loos alarm. De hitte kreeg iets verstikkends, en al wat groeide leed dorst.
Het gras en de bomen zouden nu al fris en groen moeten zijn; inplaats
daarvan had de ganse natuur zich in een stoffig grijs gehuld. Op 'n mid-
dag vielen er onverwachts enkele druppels, die door de zon onmiddellijk
werden weggeschroeid. Verder gebeurde er niets. Droogte en hitte. De
weidende karbouwen scheerden het bruingezengde gras lusteloos weg.
's Avonds gilden de insecten, verscholen onder droge aardkluiten, hun
paringsdrift uit.
Eindelijk, eindelijk stroomde de regen neer, als een zondvloed zo gewel-
dig, en begeleid door knetterende onweders. Holderdebolder kwam het
water uit de bergen omlaag, grote blauwgrijze stenen en dode boom-
stronken met zich meesleurend ;.het rivierbed was ineens gevuld, en hier
en daar moest men zelfs de dijken versterken. De sawah's werden gewekt
uit hun grauwe monotonie; de eenden, die weken lang vertwijfeld om
water hadden gekwekt, dompelden zich wellustig in de bruin-borrelende
meren tussen de dijkjes en lebberden en snaterden en paarden naar harte-
lust in deze zalige overvloed van vocht. De kleine botjah's 1 stonden
naakt en glimmend overeind op de druipende karbouwenruggen en dan-
sten en schreeuwden van overmoed. Hun buffels snoven met begerig
opengesperde neusgaten de van de grond opstijgende dampen in; ze
loeiden donker en likten zich met de tong om de blauwzwarte snoet; ze
genoten het dat hun hoeven weer wegzakten in de vette kleigrond.
Na eerst de rijst te hebben uitgezaaid in de met de patjol bewerkte kweek-
bedden, haalden de mannen hun ploeg te voorschijn. En terwijl de kar-
bouwen, tot aan de buik in het water, het scherpe ijzer geduldig door de
modderbodem trokken, op en neer, op en neer, spraken de menners hun
dieren zingend toe. 'Ziezo, beestje, doe nu maar weer eens je best. Jij
hebt het gemakkelijk gehad; maanden lang heb je geen andere zorg ge-
kend dan: hoe het best je buik te vullen; je dacht zeker al dat het altijd zo
zou blijven? Jij hebt geen djagoeng en katèlla 2 behoeven te planten
en 's nachts waken tegen de wilde varkens - werk nu maar eens, jij.'
De karbouwen vonden het best; welgemoed wiegden ze onder het trekken
1 karhouwenherdertjes
• een wortelvrucht
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hun machtig gehoornde kop heen en weer. Het waren verkwikkende 'da-
gen; elke nacht stroomde de regen neer, en de ochtenden waren heerlijk
fris. De bergen, die op het laatst bijna geheel niet meer te zien waren ge-
weest, stonden nu 's avonds donkerpaars tegen een gouden, groene wolken-
hemel waarin de zon dramatisch onderging.
Bitjok en zijn makkers hadden een nog plezieriger en gemakkelijker
leventje dan toen ze hun buffels moesten hoeden. Ze konden vrijwel de
hele dag stoeien en plassen in de rivier. Ze lieten zich op het snel-stromen-
de, koele water een eindweegs meedrijven en warmden zich dan op een
der grote rots-stenen, die zonnige eilandjes vormden. Ze reden met hun
zessen te paard op één meegesleurde pisangstam en vochten er dan om
wie er als laatste op kon blijven zitten - een jolige, tierende schare naakte
bronzen watergodjes. Ze maakten het dorp onveilig, kaapten 'n paar
handenvol katjangs 1om ze op 'n vuurtje te poffen, en vluchtten dan hals
over kop voor Mbok Minah, die de diefstal bemerkt had; eenmaal op
veilige afstand riepen ze haar de gedurfdste scheldwoorden toe die ze
maar kenden, zodat de oude vrouw er ontsteld voor terugdeinsde en luid
en verontwaardigd de vraag stelde wat er van zulkjeugdig gespuis terecht
moest komen.
Ze zetten strikken voor vogels, sneden zich uit bamboe een fluit of een
soempitan2; ze klauterden tot halverwege in een kokosboom om daar-
boven een klapperrat te vangen - tot de diepte onder hen ineens benau-
wend werd en ze, zwetend van inspanning en angst, onder het hoonge-
schre~uw van hun makkers weer omlaagkropen. Ze lagen op hun buik, de
neus voor het kokertje met hun vechtkrekel, en sarden het dier zo lang
met een grashalm tot het op hoge geharnaste poten naar voren kwam;
dan plaatsten ze twee kokertjes tegenover elkaar, trokken de deurtjes om-
hoog, en de krekels meenden wederzijds door de ander getergd te zijn en
schoten woest op elkaar toe, zich zo groot en dreigend mogelijk opstel-
lend. En welke krekel zich dan het eerst liet intimideren of zich met 'n
afgebeten poot terugtrok, had de strijd verloren en werd door zijn kleine
baas gelasterd en uitgescholden, soms in woede vertrapt.
Tegen het etensuur zwierven ze rammelend van de honger om de keu-
ken, waar hun moeder bij het vuur hurkte en 'n ouder zusje heerlijk
scherpe sambal wreef. Eindelijk wàs het dan zover en mochten ze schrok-
kend hun buik vullen. Daarna werden ze uitgestuurd om vader daarbui-
ten in de sawah op 'n drafje nog wat warme rijst in 'n stuk pisangblad te
brengen, en daar konden ze dan tonen of ze al de kracht hadden een
ploeg te besturen. Ze zetten elkaar na op de gal1lngans, de elkaar snijden-
de sawah-dijkjes. Ze joegen op kleine slangen en vingen paarse, smaragd-
1 apenootjes
2 blaasroer
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groene, karmijnrode en gouden libellen, die ze dan thuis aan 'n draadje
zielig lieten rondfladderen, zolang tot de glinsterend gewiekte gevangene
zich ten koste van 'n uitgerukte poot bevrijd had of door 'n hoog op-
fladderende kip werd verzwolgen, die tot groot vermaak van de botjah's
eerst 'n minuut-of-wat hysterisch heen en weer was gehold om haar
slachtoffer in 't vizier te krijgen.

Nadat de mannen en de opgeschoten jongens hadden geploegd en geëgd,
moesten de botjah's weer met hun buffels het veld op. Enkele weken daar-
na gingen de vrouwen en meisjes de sawah's in om de groene bibit 1 uit
te planten, die snel was opgeschoten uit de kweekbedden. Later zouden
ze dag na dag gaan wieden terwijl de mannen de bevloeiing verzorgden
en de zijkanten der dijkjes plat sloegen, om te verhinderen dat er ratten
in nestelden. Daarna kwam weer de beurt aan de kinderen: ze moesten
lange draden, waaraan lapjes en stukjes glas en blik hingen, over de
sawah's helpen spannen en daarmee dan de vogels opschrikken. Zo
wisselt de arbeid in de dèsa af, en ieder krijgt zijn deel.
Als Djojo 's avonds zijn werk op de sawah of op vaders tegalan verricht
had, zette hij zich gehurkt in de schaduw der bomen neer en speelde
op zijn bamboefluit. Niti lag er op haar balé-balé 2 naar te luisteren. Zo
moe was zij van het dagenlange gebukt staan in de sawah, dat zij ten-
slotte insliep, maar ook in haar droom hoorde zij nog de week vloeiende,
heldere tonen van Djojo's soeling 3, die haar van een zoet geluk vervul-
den. Want zij was er nu zeker van dat hij voor háár speelde. Zij wist dat
hij nu 's middags naar haar uitkeek, zoals zij naar hèm, nadat zij elkaar
van 's morgens vroeg af niet meer hadden gezien. Hij schikte het tegen-
woordig zo, dat hij - voor het avond bad - pas naar de rivier afdaalde
wanneer zij met de andere meisjes en vrouwen van de sawah was terug-
gekeerd - zodat zij tegelijkertijd beneden aankwamen. Hij keek haar dan
stil aan, en zijn ogen zeiden: 'Dag, Niti'. Soms slenterde hij na het bad
ook samen met haar omhoog, naar het dorp, en toen er gisteren even
niemand in de buurt was geweest, had hij haar hand in de zijne genomen
als lag hem iets op het hart. Zij had haar eigen hart voelen bonzen in de
keel. Tenslotte had hij er het grote woord toch niet ui tgekregen, maar zij had
hem ookzowelverstaan; zijn blik en de tedere glimlach om zijn mond waren
haar genoeg geweest. Zij was helemaal duizelig van geluk geworden.
'n Andere keer had hij plotseling gezegd: 'Je wordt al groot, Niti, weetje
dat wel?' 'En: Ik zieje graag, met die bloem inje haar ... '
Inderdaad was de kleine Niti de laatste tijd ineens uitgegroeid. Zelfs haar

1 jonge rijstplantjes
2 rustbed uit bamboe
3 bamboefluit
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vriendinnetjes viel het op dat zij zoveel meer volwassen begon te lijken.
En ze keken haar soms oplettend aan om te zien wàt het precies was dat
haar tegenwoordig zo knap maakte.
Niti leefde in een blijde en lichte wereld, en al het ongeluk dat het dorp
trof kon háár niet beroeren.

De vastenmaand was juist aangebroken toen die vreselijke onweders los-
barstten en het te velde staande gewas geheel vernielden.
Met al het werk moest weer van voren af aan worden begonnen. De land-
bouwers hadden dit soort tegenslag wel vaker ondervonden en waren
gewend om zich zonder opstandigheid aan het Lot te onderwerpen, dat
nu eenmaal in Allah's Hand rustte. Alleen ... waarom moest dit nu weer
geschieden nadat ze in het afgelopen halve jaar al zoveel te lijden hadden
gehad? De neerslachtigheid in de dèsa was groot.
Gelukkig bleek de Loerah deze keer bereid, hen aan nieuw zaaizaad te
helpen. Zeker, het was ook zijn eigen belang dat zijn mensen weer aan de
slag zouden kunnen gaan, want deelde hij dan soms niet in de opbrengst
van het land? Maar men was hem toch dankbaar voor de uitkomst die
hij bracht. ..
Alleen voor de mannen die het papier ondertekend hadden maakte hij
een uitzondering, zeggende: 'Waarom zouden jullie nog de moeite nemen
opnieuw te ploegen en te zaaien? Het kan al niet meer. Eer jullie je oogst
kunt binnenhalen is de dag aangebroken waarop jullie je gronden moet
afstaan.'
De betrokken mannen werden grauw van schrik. Ze wisten geen van
allen dadelijk iets terug te zeggen, en de Loerah, zelf verlegen wordend
onder het geval, legde hun uit: 'Jullie hebben beloofd om jullie sawah's
op Djoemahat Kliwon van de maand Sela af te staan - dat is nog maar
twee maanden van nu.'
Kario waagde op te merken: 'Wij hebben over die dag niets gehoord,
Mas Loerah.'
'Het stond op het papier.'
De Loerah voelde hun onuitgesproken verwijt: dat hij hun die datum
had verzwegen, en maakte er zich wat geïrriteerd van af. 'Jullie weet
toch allemaal zelf heel goed wanneer de grond voor de suiker bewerkt
moet worden? Ik begrijp 't wel, het is beroerd voor jullie, maar de
Kandjeng Toewan Besar van de fabriek heeft jullie een voorschot uitbe-
taald, en hij kan er ook niets aan doen dat het allemaal zo is gelopen.'
Bedrukt, een brok in de keel,.gingen de mannen heen. Ze durfden met
hun onheilstijding nauwelijks thuis te komen. De andere dorpelingen
lachten nu niet meer over hen; ze overlegden onderling en trachtten
goede raad te geven. Maar wat moesten zij dan raden?
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Mbok Satidjah nam op eigen gezag een beslissing. Zij weigerde halsstarrig
te geloven dat de Kandjeng Toewan Besar van de nieuwe onderneming
de grond zou wagen weg te nemen zolang er nog rijpende padi op stond.
Als hij dàt zou doen ... nu, dan zou er iets gebeuren, al wist Satidjah ook
nog niet wàt. Het kàn eenvoudig niet; Allah zou het niet gedogen.
Neen, daar nam Mbok Satidjah geen genoegen mee: dat haar Kario tot
werkeloos toezien zou worden gedwongen ten~ijl de andere mannen op-
nieuw aan de slag gingen. Als de Loerah hem geen zaaizaad wilde geven,
zou zij het wel bij de Chinees kopen. Waarvoor had zij de als voorschot
ontvangen twintig guldens zo zorgvuldig weggeborgen in een der bam-
boe-stijlen van haar balé-balé?
Kario, blindelings vertrouwend op haar zuiver inzicht, gehoorzaamde
haar wil. Hij was al blij dat hij er verder niet meer over behoefde na te
denken. En de anderen volgden toen stuk voor stuk zijn voorbeeld. Zij
troostten zichzelf en elkaar met de verwachting van een wonder: àf de
padi zou vóór die fatale Djoemahat Kliwon rijp zijn - dus in minder dan de
door de natuur hiervoor gestelde tijd -, àf de Kandjeng Toewan Besar
van de fabriek zou er genoegen mee nemen de grond 'n paar weken later
te krijgen. Wie zou de heiligschennis begaan, de hand uit te steken naar
een veld waarop de padi nog stond te rijpen?
.Kario voelde zich nu geheel gerustgesteld door de moedgevende verzeke-
ringen van zijn dorpsgenoten. Alles zou zich op de een of andere wijze wel
schikken. Hij had allleen een wat schuldig gevoel tegenover de Loerah,
omdat hij tegen diens raad in nu tàch opnieuw had gezaaid. Hij zorgde
ervoor, 'n beetje uit zijn buurt te blijven ...
Het zaad in de grond wist niets van het lot waardoor het werd bedreigd.
Het liet zich van vocht doordringen tot het, al zwellend, openbarstte en
geboorte gaf aan een gelig, vet stengeltje, dat driftig omhoogschoot naar
het licht en de zonnewarmte. De padi van Kario groeide noch sneller,
noch langzamer dan die van Winata, Kario's buurman. Tegelijk met de
andere bibit werd ook de zijne [door de vlijtige handen van Niti en Mbok
Satidjah] van de kweekbedden overgeplant in de ondergelopen sawah en
ontwikkelde zich tot forse groene halmen, waarvan de boven het water
uitrijzende toppen zachtjes wiegden in de morgenwind.
En Kario liet er .zijn blik met voldoening over glijden en dacht reeds
nauwelijks meer aan de Djoemahat Kliwon van de maand Sela. Hij kon
niet geloven dat zijn rijst niet ten einde zou mogen rijpen zoals al de rijst
in het rond, bijna zover het oog reikte. Als hij tegen het schemeruur nog
weer eens naar zijn sawah ging kijken, nam hij soms Bitjok met zich mee,
die nu immers al wat groter werd en een eerste belangstelling begon te krij-
gen voor de landbouw. Ze bekeken dan ook andere sawah'.s, en Bitjok
vond dat zijn vaders padi er beter voorstond dan die van Pamirono en

644



DE SCHENDING VAN HET LAND

van Winata en eigenlijk dan àlle padi die ze in de omringende velden
zagen. 'Beter wil ik niet zeggen, maar ook zeker niet slechter,' zei Kario.
In z'n hart moest hij echter toegeven dat de jongen toch wel eens gelijk
zou kunnen hebben: het wàs bizonder goed zaad geweest dat Satidjah
bij de Chinees had gekregen. En dat mocht dan trouwens ook wel, want
zij had er zwaar voor moeten betalen ...
Bitjok voelde zich trots, dat zijn vader hem al meenam op zo'n inspectie-
tocht door de sawah's. Ze spraken samen over allerlei dingen, als twee
volwassenen, en wanneer Kario eens neerhurkte en een halmpje tussen
zijn vingers nam, misschien meer gedachteloos dan om het te bevoelen
en te keuren, deed Bitjok hetzelfde. En zo groeide ook in hem reeds de
liefde voor de sawah en het leven van werken en zwoegen tegen alle
noodlotsslagen in, die het deel van de landman zijn.

Kario mocht zich dan al geen zorgen meer maken over wat er op het
papier stond dat hij, in vertrouwen op de aanwezige Loerah, had on-
dertekend - Mbok Satidjah was steeds maar aan het rekenen: hoever de
dag nog àf was. De Javaanse tijdrekening is ingewikkeld. Behalve de
zeven weekdagen zijn daar nog de vijf marktdagen. Als men zegt Djoe-
mahat Kliwon van de maand Sela, bedoelt men de Vrijdag die in de
maand Sela samenvalt met de vijfde marktdag, Kliwon. Mbok Satidjah
vond het erg moeilijk om precies de dagen tot die fatale datum af te tellen.
Ook de andere vrouwen die reden hadden hem te vrezen, gelijk zij, zou-
den het pas weten als het al bijna zover was.
Mbok Satidjah wilde haar man niet verontrusten door er hem naar te
vragen. Gelukkig maar dat hij zo heel anders geaard was dan zij. Hij deed
zijn werk, knutselde wat in zijn vrije tijd en droeg gelaten en welgemoed
de grote beproevingen van het leven. Hij piekerde 's nachts niet, zoals zij;
hij was gelukkig met zijn tortelduif zoals Bitjok het met zijn vechtkrekel
was; hij kon 's avonds, neergehurkt aan zijn voordeur, dromerig over zijn
kleine erf zitten kijken, en scheen dan volmaakt tevreden. Als zij, Satidjah,
zwijgend voor zich uitstaarde, was het omdat opstandige gedachten in
haar opwoeiden. Haar verdriet over het verlies van haar beide oudsten-
in de dagen dat de Grote Ziekte de streek had geteisterd- was zelfs nu, na
vijftien jaren, nog met bitterheid vermengd. Anderen hadden hun kin-
deren mogen behouden - waarom had Allah juist háár dit aangedaan?
Hoeveel lichter zou alles op dit ogenblik voor Kario en haar zijn indien
haar beide jongens nog zouden leven en konden mééverdienen ...
Ja, het denken maakte haar bitter en nors - haar man echter scheen geen
enkele wrok tegen het Lot te koesteren. Bleef hij dáárom zo jong? Hij
werd nu stilaan grijs, maar zijn gestalte was nog altijd die van een dertig-
jarige; om 'zijn mond speelde nog steeds de glimlach van een jongen, en hij
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wist het zelf niet. Háár gelaat was hard geworden en gerimpeld; zij voel-
de zich oud naast haar man.
Hoeveel dagen was het nu nog? vroeg zij zich telkens weer met een
schok af wanneer zij er een ogenblik niet meer aan had gedacht. De padi
stond er prachtig voor - zij wist het, want ook zij kon het niet laten er
bijna dagelijks naar te gaan kijken. De halmen schoten flink op, maar
drie, vier weken hadden ze zeker nog nodig alvorens ze hun gouden'
kleur zouden krijgen. En morgen brak de maand Sela aan ...
Bij Si-Boerik zou zij haar licht kunnen opsteken: die was knap in het
uitrekenen van zulke dingen. Maar bij hem durfde ze niet aan te komen.
Si-Boerik had de ganse tijd al stilzwijgend protest aangetekend tegen wat
hem een dwaasheid toescheen. Hij had het destijds een verstandig besluit
gevonden om de grond straks na de oogst voor 'n paar maanden aan de
suikeronderneming te verhuren, tegen een zo hoge prijs per bahoe; maar
toen het te velde staande gewas door onvoorziene zware onweders werd
vernield, had hij dat aanvaard als de voltrekking van het Noodlot waar-
tegen men geen Hoger Beroep kon aantekenen. En hij had niet kunnen
begrijpen hoe zijn ouders nog weer geld in de aankoop van nieuw zaad
konden steken terwijl ze toch wisten wat hun op Djoemahat Kliwon van
de maand Sela boven het hoofd hing. Dat wilde natuurlijk niet zeggen
dat hij niet mee naar de sawah zou zijn gegaan - hij was altijd bereid
om te werken, mèt of zonder kans op slagen. Zijn ganse houding had
echter sedertdien onomwonden ongeloof uitgedrukt en daardoor wekte
hij weer angst in Satidjah's hart, hoezeer zij er ook tegen vocht...
Zij begreep dat slechts één menselijk wezen hen nog zou kunnen redden
indien het vreselijke en ondenkbare zou geschieden: dat de Kandjeng
Toewan Besar van de nieuwe onderneming straks toch op de afgesproken
dag hun grond zou opeisen. Haar eigen onbekookte plannen tot verzet,
alle gulle beloften van de andere vrouwen in het dorp om haar zaak te
steunen, zouden in rook opgaan indien de Loerah niet aan hun zijde stond.
Na lang nadenken, werd er in haar een plan geboren. Aan de doerian-
boom achter het huis was gedurende de laatste weken een waarlijk ge-
weldige vrucht gerijpt. De doerian is de grootste vrucht van Java, maar
dit exemplaar was nog weer een monster in zijn soort, en Bitjok had er al
dagen lang met een begerig oog naar gekeken en zich afgevraagd hoe lang
deze prachtige doerian dan nog wel aan de boom moest blijven hangen.
Toen Satidjah het ogenblik gekomen oordeelde, sp.eedzij de steel door,
legde de doerian in de mooiste doek die zij bezat, en droeg Niti op, deze
geurige lekkernij als een geschenk naar de Mbok Loerah 1 te brengen.
Niti wilde er zich eerst nog uitdraaien: zij was enigszins bang voor die
dikke oude Mbok Loerah, die men altijd kon horen schelden en moppe-
] de vrouw van de Loerah
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ren. Maar moeder duldde geen praatjes en zei dat ze haar mooiste sarong
en badjoe moest aandoen, haar haren met zorg opmaken en dadelijk
gaan. Niti voelde wel dat haar moeder reeds op het punt stond boos te
worden, en zo gehoorzaamde ze dan maar, verdrietig en wat zenuwach-
tig. Op haar beurt snauwde ze Bitjok weer af, die gezien had dat de
vrucht niet m'eer aan de boom hing, en verheugd was komen binnenstor-
men in de mening dat ze straks zou worden opengesneden.
'Gaat-ie wèg?' vroeg Bitjok spijtig.
Van Niti kreeg hij zelfs geen antwoord, en moeder legde uit - op een
toon die geen tegenspraak duldde- dat deze doerian altijd al voorde Loerah
bestemd was geweest. Bitjok zuchtte, wel begrijpend dat er nu niets meer
aan te doen was. Alles, alles ging nu eenmaal naar dé Loerah. Laatst was
het zijn lievelingshaan geweest, met drie van de beste kippen, en nu
wecr deze doerian. Een groot deel van de oogst en van het verdiende geld
- hij wist wel, dat ook dàt allemaal naar de Loerah ging ...

Niti vertrok, in de hoop dat zij Mbok Loerah in het geheel niet te zien
zou krijgen en de vrucht aan Sarinah, haar lijfmeid, zou kunnen afgeven.
Bij het erf aangekomen, loerde zij al in het schemerduister van het huis:
of zij Sarinah niet zag, of anders Wiro, maar inplaats daarvan kwam toe-
vallig juist de Loerah zelf naar voren. Hij zag hoe zij, verschrikt, bleef
stilstaan, en wcnkte haar naderbij.
'Wat wil je dan ?' vroeg hij, nadat zij op haar knieën voor hem was neer-
gezonken.
Zij vertelde hem fluisterend, en met neergeslagen ogen, dat zij door haar
moeder gestuurd was om deze doerian [die zij intussen uit de doek
knoopte] aan Mbok Loerah te brengen.
'Wat 'n grote,' zei de Loerah, werkelijk verbaasd. En van de groene
stekelige vrucht, die zij voor hem ten toon had gesteld, dwaalde zijn blik
naar haar zelf. 'Jij bent óók al groot geworden sedert ik je het laatst heb
gezien! Ik herinner me je nog van de tijd dat je moeder je in haar slèn-
dang ronddroeg.' Hij lachte. 'Kijk me eens aan ?'
Zij hief gehoorzaam het gelaat op en richtte de ogen strak van verlegen-
heid op de buikriem waarmee hij zijn sarong ophield.
'Je bent knap geworden ook,' stelde hij vast. 'Kijken de jongens al naar
je?' Hij hielp haar zelf over haar verwarring heen door er aan toe te
voegen: 'Nou, goed, ik zal zorgen dat mijn vrouw de doerian krijgt. Be-
dank je moeder maar. Help je haar al goed in het huishouden?'
'J a, Mas Loerah.'
'Mooi zo. Zeg Mbok Satidjah dan maar, dat ik haar gelukwens met zo'n
flinke dochter. Hoe heet je nog maar weer? Niti, geloof ik?'
'J a, Mas Loerah.'
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Niti bracht haastig de sembah en kwam overeind om, als vluchtend, het
erf te verlaten. Hij keek haar meesmuilend nog even na, alvorens in de
handen te klappen en de vrucht naar de keuken te laten brengen. Op dat
ogenblik kwam, instinctief gealarmeerd, zijn vrouw uit de achtergalerij
aansloffen, waar zij, naar hij gemeend had, met de vrouw van de Djak-
sa 1 van Djatilenggèr en nog twee meegebrachte vriendinnen, in het
Tje-Khie 2 spel verdiept was. Zijn dikke gelaat nam een verveelde uit-
drukking aan, en met de kin naar de doerian duidend, zei hij alleen maar:
'Van Mbok Satidjah. Die zit al in angst voor Djoemahat Kliwon.'

Mbok Satidjah wilde precies weten wàt de Loerah nu eigenlijk had ge-
zegd, en het maakte haar wat ongedurig dat ze Niti de"woorden zo uit
de mond moest trekken.
'Vertel dan toch eens wat. Zei hij niet dat de doerian bizonder groot en
mooi was?'
'Ja, dat zei hij ... en dat hij 'm aan Mbok Loerah zou laten kijken .. .'
'En verder? Had hij het soms nog over ons, of over de Kandjeng Toewan "
Administrateur ?'
'Neen, daar sprak hij niet van ... '
'Maar iets moet hij toch nog gezegd hebben? Hij heeft je toch niet meteen
weer weggestuurd ?'
Het zweet brak Niti uit terwijl zij zich tot nadenken inspande. 'Hij heeft
verder heus niets gezegd ... Hij vroeg alleen nog of ik thuis al met het
werk hielp. Want dat ik al zo groot was geworden, zei hij .. .'
Niti hield de blik krampachtig omlaag. In Mbok Satidjah's ogen werd
toen, opeens, iets waakzaam. Stil, oplettend, keek ze naar haar kind~ Ze
had de laatste maanden teveel aan haar hoofd gehad om aan zulke dingen
aandacht te schenken, maar nu zag ze plotseling zelf dat Niti gegroeid
was en al volle, ronde schouders begon te krijgen. Zij had nog meer willen
vragen, maar slikte het in.
Die ganse verdere avond was zij onrustig en met haar gedachten afwe-
zig. Nog 'n paar maal bleef haar blik peinzend aan Niti hangen, haar
dochtertje, dat, zonder dat zij het gemerkt had, groot was geworden. En
een keer zuchtte zij diep en als vertwijfeld.
Kort voor de noodlottige dag kwam Wiro zeggen dat de Loerah Kario
bij zich wenste te zien. Mbok Satidjah bleef de adem in de keel steken.
'Wat wil hij dan van Kario?'
Wiro haalde de schouders op, om aan te duiden dat hij het evenmin wist.
'Moeten Riwan en de anderen die het papier ondertekend hebben óók
komen?'
1 politie-hoofd
I een Chinees dobbelspel
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'Neen, hij sprak alleen van Karia.'
Zo begaf Kario zich dus naar het huis van de Loerah en hurkte, met zijn
toedoeng 1 in de hand, schuchter op het erf neer, tot het dorpshoofd, ge-
waarschuwd doorWiro, in devoorgalerij verscheen en hemnaderbij wenkte.
'Vertel me eens, Kario, heb je nu toch geplant?'
'Met uw verlof, Mas Loerah.'
'Met mijn verlof? En ik had je juist gewaarschuwd om er niet meer mee te
beginnen ?'
Kario slikte iets weg en wist niets te antwoorden.
'Hebben jullie het allemaal gedaan ?'
Dit was een vraag naar de bekende weg; hij wist het natuurlijk heel goed.
Maar Kario antwoordde, in 'n vleugje hoop:
'Ja, Mas. Riwan en Soemo en Tirto ... allemaal.'
'Nou, en hoe moet dat nou zometeen? Jullie brengt niet alleen jezelf,
maar ook mij in moeilijkheden. Ik heb vandaag net 'n brief van de Kan-
djeng Toewan Besar van de nieuwe onderneming ontvangen, waarin hij
me vraagt ofhij er op kan rekenen dat hij de velden op tijd krijgt.'
Kario zuchtte schuldbewust.
'Wat moet ik hem nu terugschrijven?' vroeg de Loerah. 'Hoever staat
het met jullie padi ?'
'Misschien nog twee of drie weken, Mas, dan kan ze geoogst worden.'
'Misschien nog twee of drie weken ... !Weetje wat voor dag het vandaag
is? Selassa Païng. Nog drie dagen, en de Kandjeng Toewan Besar heeft
recht op jullie grond.'
Een afgrond opende zich voor Kario; hij werd er grauwen duizelig van.
'Is er helemaal niets aan te doen, Mas?' vroeg hij fluisterend.
'Je weet toch zelfwat er op het papier stond datje ondertekend hebt.'
Gedurende een ogenblik rees er opstandigheid in Kario; hij dacht aan
Satidjah en zei: 'Maar Mas, men kan een sawah toch niet omploegen
terwijl er bijna rijpe padi op staat?'
'Je vergeet, m'n beste, dat de suiker óók op tijd geplant moet worden. Het
zou beter zijn geweest alsje dat bijtijds had bedacht, jij ènje makkers. Ik
heb jullie gewaarschuwd, maar natuurlijk wisten jullie het beter. Nu
zitten we zometeen met de last.' .
Kario boog het hoofd en trachtte na te denken; in zijn hoofd draaide alles
in het rond. Tenslotte vroeg hij, met de klank der wanhoop in zijn stem:
'En zoudt u mij niet willen helpen, Mas Loerah?'
'Willen? Natuurlijk wil ik wel. Maar hoe kàn ik? Je had niet zo dom
moeten zijn om toch te planten, nadat ik je gezegd had dat het te laat
was.'

1 grote, bolle of soms ook puntvormige strohoed, die nog weer boven op de hoofddoek
wordt gedragen.
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'Ik vraag vergiffenis, Mas.'
De Loerah dacht op zijn beurt na.
'Nou, goed,' zei hij op het laatst. 'Ik zal zien wat ik voor je kan doen. Ik
zal de Kandjeng Toewan Besar schrijven dat de onweders het eerste ge-
was hebben vernield. Ik zal hem schrijven dat jullie maar domme men-
sen bent, die niet goed kunnen rekenen en niet nadenken bij wat ze be-
ginnen. Misschien strijkt hij over zijn hart en laat hij je de sawah nog 'n
paar weken.'
Een groot gevoel van opgeluchtheid kwam over Kario, en hij stamelde
zijn dank uit. De Loerah weerde met de hand af. 'Nou ja, je vrouw heeft
me wel gedwongen om je te helpen,' zei hij, in een luchtiger toon over-
gaand. 'Dat was werkelijk 'n heerlijke doerian, die ze ons door die kleine
meid van jullie gestuurd heeft. Hebben jullie er nog méér zo in de tuin?'
Kario bedacht in stilte hoe verstandig Satidjah toch weer bleek te zijn
geweest. 0 ja, Satidjah was pienter, en als hij háár niet had ... 'We zullen
er u gauw wéér een sturen, Mas,' beloofde hij. 'Maar die laatste was wel
bizonder groot. Zo'n zware hebben we nog nooit aan de boom gehad,
niet dat ik me herinneren kan.'
'Enje dochtertje zelf, die is ook al groot geworden. Ze vertelde me dat ze
je vrouw thuis flink hielp.'
'0 ja, Niti werkt goed, Mas,' bevestigde Kario. 'We hadden ons geen
betere dochter kunnen wensen.' Op dit ogenblik scheen het hem toe dat
de fortuin het in elk opzicht goed met hem gemeend had.
De Loerah knikte nadenkelijk. 'Het is jammer dat jé vrouw haar thuis
nodig heeft,' peinsde hij hardop en lichtte zijn woorden nader toe: 'Ik be-
doel voor Mbok Loerah. Haar lijfmeid, Sarinah, is ziek, zoals je misschien
wel zult weten. Als je dochtertje het thuis niet zo druk had, zou ze mijn
vrouw mooi voor 'n tijdje uit de brand kunnen helpen.'
Langzaam, verward, keek Kario op. Hij zocht de blik van de Loerah, die
hem echter juist nu ontvluchtte en dromerig langs hem heen dwaalde
naar de weg, waar toevallig een groepje vrouwen passeerde.
'Ik zal zien ... ik zal er met Satidjah over spreken,' beloofde Kario, moei-
lijk zijn woorden vindend.
'Dat is goed, praat er met haar eens over,' zei de Loerah achteloos en liet
zich, half afgewend, in een schommelstoel neerzinken, ten teken dat hij
het onderhoud nu als geëindigd beschouwde.
Kario bracht de verschuldigde sembah en ging heen.

Mbok Satidjah zweeg nadat haar man haar alles had overgebracht. Ze
had reeds vaag zoiets voelen aankomen, en de verborgen bedoeling ach-
ter 'sLoerah's wens, om Niti bij zich in huis te hebben, was duidelijk voor
wie hem kende. Kario wachtte eerst nog, in de hoop dat zijn vrouw raad
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zou weten. Maar hier schoot ook Satidjah's wijsheid te kort; het verlos-
send woord uit haar mond bleef uit.
Met een loodzwaar hart ging hij tenslotte maar naar buiten, om zijn duif
te voeren en de kooi voor de nacht toe te dekken.
Die ganse nacht lag Mbok Satidjah na te denken. Zij zag er de volgende
morgen moe en slecht uit; Bitjok moest haar drie maal iets vragen voor
ze hem verstond. Later op de dag deed zij haar beste kleren aan en verliet
het huis zonder te zeggen waarheen zij ging. Toen ze na een uur terug-
keerde, zei ze tot haar man, die bezorgd op haar gewacht had, alleen
maar:
'Ik ben bij Mbok Loerah geweest. Ik heb haar gezegd dat we Niti zullen
sturen.'
Terwijl hij verslagen bij haar stond, verwisselde zij haar uitgaanskieren
weer voor haar versleten werk-sarong.
'En wat zal Niti er zelf van zeggen?' vroeg hij tenslotte, zwak.
,Als ik morgen met haar alleen ben, zal ik er over spreken.' Ze weerde bij
voorbaat Kario's verzet af. 'Laat het verder maar aan mij over.' En, in
plotselinge wanhoop: 'Het moet immers.'
Die avond durfden zij hun kind geen van beiden aan te kijken. Niti ver-
moedde nog niets. Ze was de laatste tijd ongewoon opgewekt en spraak-
zaam, en ook nu weer lachte en gekscheerde ze met Bitjok. Toen het later
werd, zei ze dat hij moest gaan slapen, en hij gehoorzaamde haar als was
ze zijn moeder. Een vreemd mengsel van kind en vrouw was zij thans.
De vrouw in Niti verstond de volgende morgen, toen ze met haar moe-
der alleen was, ogenblikkelijk de ernst achter Satidjah's woorden. Ze
staarde haar aan; haar lippen trilden van schrik.
'Bij de Loerah in dienst. .. ?!'
'Bij Mbok Loerah.'
Satidjah voelde zelf het laffe van deze wending, maar wat kon zij doen?
'Begrijp je wat er gebeuren zal als ik je niet laat gaan? De Loerah zal ons
niet steunen tegen de Kandjeng Toewan Besar van de fabriek, wanneer
die zometeen de grond opeist. Het betekent dat we de halfrijpe padi als
veevoer zullen moeten snijden. Het betekent dat wij straks de Loerah
wéér niet zullen kunnen betalen, en dan zal hij misschien je vaders kar-
bouw als betaling vorderen. Dan zijn we verloren. Dat weetje zelf, niet-
waar, dat het dan uit is met ons.' En toen Niti nog steeds niets terug zei-
'Denk je dat ik het je zou vragen als het niet moest? Het moet. Het
moet.' Mbok Satidjah begon plotseling te schreien, met de hand haar
ogen bedekkend uit schaamte voor haar kind.
Niti keek zwijgend naar haar snikkende moeder. Zij stelde zich met ont-
zetting de vreselijke dingen voor waarvan deze had gesproken. Maar zij
wist meteen dat zij niet zou gaan. Althans niet voordat zij met Djojo had
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gesproken. Als Djojo er niet was geweest, zou zij haar moeder misschien
gehoorzaamd hebben, zonder verder vragen te stellen, onderworpen aan
het Lot. Maar op dit ogenblik besefte zij, voor het eerst, dat zij reeds niet
meer aan zichzelf toebehoorde, maar aan hèm, aan haar geliefde.
Haar moeder wachtte er op dat zij iets zou zeggen. Eindelijk gebeurde
dit; Niti vroeg: 'En wanneer zou ik moeten gaan?'
Mbok Satidjah droogde met de rug van haar hand haar tranen. Nog voor
ze iets had kunnen antwoorden, vroeg Niti, opeens haar zelfbeheersing
verliezend: 'Vanavond toch niet meer?! Vanavond ga ik niet!'
'Het is nog drie dagen tot Djoehlahat Kliwon,' zuchtte haar moeder.
Nog drie dagen ... Goed. Dat zou haar tijd geven om alles aan Djojo te
vertellen. In zijn hand lag haar lot.
Verder werd er tussen moeder en dochter die dag niet meer gesproken;
beiden deden 'in stilte hun werk.
Djojo ... dacht Niti die ganse verdere dag. Zij behoorde aan Djojo toe, en
hij moest voor haar beslissen. Als hij het wilde, maar ook alleen dàn, zou
zij naar het huis van de Loerah gaan. Djojo, wil jij dat?
Als Djojo het niet wilde, scheen haar slechts één mogelijkheid open te
liggen - een gezamenlijke vlucht ...
Enkele malen, in plotselinge paniek, zag zij het beeld voor zich oprijzen
van de Loerah, die haar, groot en zwaarlijvig en vol autoriteit, naderde.
Zijn gelaat was nu vlakbij; zijn adem beroerde haar wang; zijn ogen
waren als die van een dronkeman. Zij hoorde zijn stem weer, zoals toen
ze hem die doerian was gaan brengen: 'Jij bent óók al groot geworden ...
Kijk me eens aan?' Zij wilde gillen, maar op dat ogenblik trad Djojo tussen
haar en de Loerah; hij was kalm en ernstig als altijd, en zij voelde zich
opeens veilig. Niets kon haar nu nog gebeuren, nu Djojo bij haar was...
Straks bij het bad zou zij hem zien ...
Terwijl Mbok Satidjah in gepeinzen, soms diep zuchtend, haar plichten
naging, voelde zij het onder zwijgen verborgen verzet bij Niti en haar
machteloosheid over dit kind, dat zo ongemerkt tot vrouw was gerijpt.
Als Niti op het laatst zou weigeren te gaan ... wat dàn? Zij wist het ook
niet meer. Een grote vermoeidheid zonk over haar. Allah, wat wilde zij
haar kind dan ook aandoen.
Straks kwam Kario naar huis. Dan zou alles beter te dragen zijn ...

'Djojo,' zei Niti, toen zij samen met hem van de rivier naar het dorp te-
rugkeerde, 'weet je wel dat wij misschien voor het laatst samen hebben
gebaad ?'
Hij kon eerst niet anders denken dan dat zij een grapje met hem maak-
te; tegelijkertijd verwarde hem het vreemd-ingehoudene in haar stem.
Hij nam haar van terzijde weifelend op.
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'Voor het laatst samen gebaad ... ?'
'Ik moet bij de Loerah in dienst gaan.'
, Djojo hield midden op de weg stil. Werktuigelijk bleef ook zij staan en
keek hem zwijgend in de ogen. En in die lange blik verstonden zij elkaar.
Niti wist nu, dat Djojo het niet gedoogde. Dat hij dit verhinderen zou,
wàt er ook mocht gebeuren. In het oneindig geluksgevoel, dat over haar
hart uitstroomde, moest zij opeens de ogen sluiten; om haar mond ver-
scheen een hulpeloos blijde glimlach.
Maar Djojo beantwoordde haar glimlach nog niet. Zijn gelaat was ver-
vuld van een diepe, vreselijke ernst. Hij dacht nu misschien aan zijn
vader, Pamirono, wiens enige zoon hij was; aan zijn sa'wah.
'Wanneer wilde de Loerah dat je zou komen?' vroeg hij tenslotte.
'Moeder, zei dat ik nog tijd had tot Djoemahat Kliwon.'
'Tot Djoemahat Kliwon .. .' herhaalde hij, voor zich heen starend.
'Nog drie dagen .. .' fluisterde zij, wachtend op zijn woord.
Zijn besluit was genomen. Hij schudde alle remmende gedachten van zich
af en zei: 'Ik wacht vanavond opje, Niti. Benje bereid met mij te vluchten ?'
Zij knikte slechts. En daarna vervolgden zij hun weg, hand in hand, tot
zij vreesden uit het dorp te zullen worden gezien. Waar hu~ wegen
scheidden, gingen zij uiteen, nog één laatste blik wisselend.
Niti overlegde - gejaagd ineens, nu zij weer alléén was. Zij somde in ge-
dachten op wat van háár was en wat zij dus zou mogen meenemen. Het
waren slechts weinige bezittingen; ze zou alles gemakkelijk in haar
slèndang 1 kunnen knopen. Wat had zij verder dan ook nog nodig als
Djojo toch bij haar was?
Ze was tezeer in haar lichte, vreemde dromen verdiept om te merken dat
haar moeder soms oplettend naar haar keek. Niti voelde zich bijna vro-
lijk gestemd, zoals de vorige avond, toen haar geluk nog door niets ver-
troebeld was geworden.
Op haar balé-balé wakker liggend, hoorde ze Djojo's soeling - hij speelde
op zijn fluit om haar moed en kracht te schenken. Maar het ontbrak haar
aan het één, noch aan het ander. Niets ter wereld kon haar nu nog belet-
ten hem te volgen.
Later verstomde het fluitspel, en zij wist dat hij nu op haar wachtte.
'Ben je bereid, Niti?' had hij gevraagd. Ja, ja, zij was bereid.
Zij luisterde naar de ademhaling harer ouders, nog niet geheel zeker
ervan of die wel sliepen. Eindelijk week haar twijfel. Moeder woelde
niet, zoals in andere nachten wanneer ook Niti wakker had gelegen - dus
moest zij toch wel zijn ingeslapen. En vader sliep altijd dadelijk nadat hij
zich had neergelegd ...
1 een lange, over de schouder gedragen doek, waarin de Javaanse vrouw haar inkopen
bergt.
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In het halfduister kon zij nog juist de omtrekken van haar broertje's ge-
laat onderscheiden. Hij sliep vredig naast haar, zijn krekelkooitje in de
hand geklemd. Kleine Bitjok. .. wanneer zou zij hem terugzien? Wie zou
er voortaan bij hem op de balé-balé slapen en over hem waken? De ge-
dachte dat zij hem niet meer zou zien opgroeien, van dag tot dag, en tot
een grote jongen worden, beklemde haar opeens zo, dat zij ervoor moest
vluchten. Zij worstelde met een laatste zwakte, terwijl de tranen haar over
de wangen vloeiden. Bitjok, dag, kleine Bitjok. Zul je straks niet boos op
Niti zijn?
Voorzichtig, zachtjes kwam zij overeind. Geen enkel gerucht bereikte
haar van het bed harer ouders. Si-Boerik snurkte luid in het slaaphokje
aan de achterkant, waarin hij zich 's avonds altijd als eerste terugtrok.
Niti hing haar slèndang over de schouder, met wat zij er de vorige avond
reeds in geborgen had: een kam, een sarong-en-badjoe, wat snuisterijen.
Geruisloos schoof zij het door de rook grauwgeworden gordijn tussen het
woon-en-slaapvertrek en het open keukentje terzijde. Bij de ingang van
het erf herkende zij de gestalte van Djojo, die uit de schaduw der kem-
bang-sepatoestruiken in het maanlicht naar voren trad, gretig, verheugd
de hand naar haar uitstekend. Als twee kinderen slopen zij hand in hand
heen, op haastige naakte voeten. Eerst naar de uitgang van het dorp, toen
langs het verlaten gardoehuisje 1 in oostelijke richting, waar, ergens ver
weg, de Grote Stad lag. Ze waren er geen van beiden ooit geweest. Maar
ze wisten: daar zou de Loerah hen niet achterhalen ...
Stilte lag over het dorp dat zij achter zich lieten. De honden blaften niet;
de voetstappen klonken daarvoor te vertrouwd.
Het gordijn dat Niti daareven terzijde had geschoven was slechts ten dele
weer dichtgevallen, zodat het maanlicht nu de kamer binnenscheen. En.
Mbok Satidjah lag met open ogen, stom, in dit licht te staren.

Kario was nog slaapdronken toen hij de volgende morgen van zijn vrouw
hoorde dat Niti gedurende de nacht haar ouderlijk huis had verlaten [zij
vertelde het hem op een vreemd-kalme wijze die het verbijsterend nieuws
nog ongeloofwaardiger deed klinken]. Hij weigerde het dadelijk voor
volle ernst op te nemen. Niti was niet werkelijk voorgoed weggegaan; hij
kende zijn dochter. Zij was er wel eentje om haar eigen zin door te drijven,
maar dàt zou zij haar ouders nooit aandoen. Hij zei het ook steeds weer
tegen zijn buurman Pamirono, die geheel buiten zich zelf was over het
plotseling verdwijnen van zijn enige zoon.
'Nu ja, het zijn nog maar twee kinderen; ze hebben gedaan wat hun in-
eens in het hoofd opkwam. Maar ze zullen gauw genoeg merken dat ze
verkeerd hebben gehandeld. Hoe moeten ze aan de kost komen? Djojo
1 wachthuisje [verbasterd, naar het Portugese 'guarda'] .
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zal weer aan zijn sawah denken, en Niti zal achteraf beseffen wat ze haar
moeder hiermee heeft aangedaan. Ze komen vanzelf weer terug ... we
zullen wel gauw iets van he"nhoren.'
Maar er kwam geen bericht; niemand had hen ook gezien. En Kario
wist niet meer wàt te zeggen tegen zijn goede buurman Pamirono. Zijn
schuldgevoel verpletterde hem. Hij wist immers maar al te goed hoe Niti
tot haar besluit gekomen was.
Mbok Satidjah wist het zo mogelijk nog beter. Zij, zij had het willen
doordrijven dat Niti naar die dikke oude Loerah zou gaan terwijl haar
jonge hart in liefde gloeide voor Djojo, haar speelmakker. Zij, zij alleen
had schuld, niet haar man, die zij door haar sterkere wil overheerste.
Zij, Mbok Satidjah, kende haar kind ook te goed om zich illusies te ma-
ken over haar terugkeer. Niti was háár vlees en bloed. Neen, Niti zou niet
meer terugkeren.
En de Loerah? Wat zou de Loerah nu doen?
Noch zij, noch Kario, vond de moed om naar hem toe te gaan en hem
mee te delen dat Niti, liever"dan bij de Mbok Loerah te dienen, in den
vreemde was getrokken, ver van haar ouderlijk huis. Door hun beider
leed heen mengde zich ook een beschamende angst voor de gevolgen van
Niti's daad.
Natuurlijk kwam de Loerah het nog dezelfde morgen te weten. Na hun
eerste geschoktheid over zulk een gebeuren, konden de dorpelingen het
niet laten heimelijk voldoening te smaken in de misrekening van het dèsa-
hoofd. Gezamenlijk gingen ze hem het nieuws berichten. En misschien
was het nu wel Mbok Loerah zelf, die daarop niet zonder leedvermaak
rondvertelde hoe haar man háár een jongere lijfmeid en zichzelf weer
een nieuw vriendinnetje had gedacht te verschaffen ...
De Loerah - àls hij al merkte dat de ganse dèsa zich in stilte vrolijk
maakte over zijn tegenslag - toonde daarover geen gebelgdheid. Ook zijn
ontgoocheling behield hij voor zichzelf. Hij riep Mbok Satidjah niet ter
verantwoording voor het verbreken van haar gedane belofte. Al wat hij
deed, was: het recht zijn loop laten. Toen op de avond vóór Djoemahat
Kliwon een handvol zijner dorpelingen [Kario was niet onder hen] hem
kwam smeken om hen te beschermen, indien de Kandjeng Toewan Besar
van de fabriek morgen zijn gronden mocht komen opeisen, zei hij slechts
dat zij dit ongeluk aan zichzelf te wijten hadden en dat hij, juist als zij,
machteloos stond tegenover de rechten van de suikeronderneming - rech-
ten, die nauwkeurig omschreven waren op het door hen ondertekende
papier. Hij had zich in hun belang reeds tot de Kandjeng Toewan Admi-
nistrateur gewend, maar deze kon er geen genoegen mee nemen dat hij zijn
gronden 'n maand of drie weken te laat zou krijgen. Als zij verstandig
waren, namen zij morgenvroeg hun grasmes en sneden ze hun padi als
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veevoer af; dan hadden zij er tenminste nog iets aan, al was het ook niet wat
zij gehoopt hadden. De Loerah keek onder de mannen rond. Maar allen
ontweken zijn blik. Zijn voorstel had hun als hoon in de oren geklonken,
en zij begrepen nu dat zij de prijs moesten betalen voor al de grapjes die
in de afgelopen twee dagen de ronde door de dèsa hadden gedaan.
Zij waren te trots om zijn raad op te volgen. Zij hadden graag een
heel ander besluit gevat. Indien hun Loerah in deze aangelegenheid aan
hun zijde had gestaan, zouden zij niet hebben geaarzeld, morgen inplaats
van hun grasmessen hun zware, scherp-geslepen parangs 1 op te nemen
en daarmee iedere vreemdeling een heilzaam ontzag in te boezemen die
het waagde de hand naar hun sawah uit te steken. Maar, verlaten door
hun Loerah, stonden de mannen daar terneergeslagen en besluiteloos
bijeen; van de grote voornemens, die in driftige ogenblikken soms in
hen waren omhooggewoeld, was nu niets meer over. Verpletterd door het
Noodlot, keerden zij huiswaarts. Zij spraken onderling af, de volgende
dag binnen te blijven, liever dan het te moeten aanzien hoe de ploeg
donkere voren door hun groene velden zou scheuren, terwijl op de sawahs
van meer bevoorrechten de vrucht mocht rijpen.

De kleine Bitjok stond met verbijstering geslagen tegenover zóveel snel-
opeenvolgende rampen.
Hij had Niti graag plagend aan de haren getrokken en haar in de rivier
ondergedompeld om aan de andere jongens te laten zien dat hij zich
door zijn eigen zuster niet in het publiek liet ringeloren. Zij had hem vaak
verveeld met haar ge-moeder over hem, maar nu sliep hij alléén op de
balé-balé en voelde zich zo verlaten en onbeschermd dat hij de tanden
opeen moest bijten en het djangkrik 2-kooitje vast in zijn hand klemmen
om het niet uit te snikken.
Hij zag zijn moeder met beschreide ogen rondlopen en hoorde haar
's nachts akelig diep zuchten wanneer ze dacht dat hij al sliep. Hij zag
het vale, in zichzelf gekeerde gelaat van vader; beiden dachten altijd
maar aan Niti. En ook Bitjok moest telkens weer aan haar denken; hij
vroeg zich af waar zij nu wel kon zijn, samen met Djojo, wiens fluitspel
men 's avonds ook nooit meer hoorde. ''''as zij liever met Djojo weggelo-
pen dan bij hèm, Bitjok, te blijven en thuis bij vader en moeder? Zou zij
werkelijk nooit, nooit meer terugkeren?
Na Niti's vlucht kon niets hem meer verbazen. Zo zag hij dan ook gela-
ten, alleen maar niet begrijpend, de spookachtig-onwerkelijke vertoning
mee aan die zich een der volgende dagen afspeelde. Vreemde mannen
kwamen naar het dorp om de aan de fabriek verhuurde sawah's om te
1 kapmessen
2 krekel
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ploegen. Ze keken verwonderd naar de nog te velde staande padi en
vroegen welke dan wel de velden waren die ze voor de suikerbouw
moesten bewerken. Toen niemand hen wenste in te lichten, togen ze naar
de Loerah en keerden terug met Wiro die hen, bedrukt en zelf onwillig,
wegwijs maakte. Ze overlegden daarop en vroegen waar de eigenaars van
de door Wiro aangewezen sawah's waren, en of die dan niet althans eerst
de groene padi wilden afsnijden, inplaats van ze als mest de grond in te
laten gaan? Toen ze ook op deze vragen geen antwoord kregen, maakten
zij zich boos en besloten te handelen. Ze haalden lukraak een paar buffels
uit de stal, spanden die eigenmachtig voor de ploeg en dreve~ de dieren
de groene sawah's in.
Met wijd opengesperde ogen keek Bitjok er bij toe. Daar zonken ze naar
links en rechts weg, de groene halmen, die vader en hij een week geleden
nog voorzichtig tussen de vingers hadden bevoeld en die hun zwaarder
hadden toegeschenen dan de padi op alle andere sawah's.
Hun eigen buffel, 'Anderhalve Horen', begreep het al evenmin: hij had
altijd geleerd dat hij vèr moest blijven van deze lokkende groene velden -
en nu mocht hij er naar hartelust in rondstappen. Hij kon het niet laten
om telkens stil te houden en met zijn lippen de sappige bossen weg te
scheren; liever dan de ploeg te trekken, wilde hij zich te goed doen aan
deze nimmer gedroomde heerlijkheid. De vreemde mannen moesten hem
voortdurend aandrijven.
Ook zij waren donkere bewoners van het land, en al had het werk op de
suikervelden en de fabriek hen verruwd, zij schaamden zich in hun hart
toch voor wat zij hier kwamen doen. Zij voelden de zwijgende haat en de
verachting, die hen als een muur omringde. - En om te tonen hoe
weinig hen dit alles deerde, riepen zij' Anderhalve Horen' en de andere
buffels, die dit werk der schande voor hen moesten verrichten, liederlijke
scheldwoorden en grappen toe waarover zij dan onder elkaar luid lachten.
Bitjok tekende in stilte protest aan. Als zijn karbouw beschimpt moest
worden, zou hij dat wel doen; daar behoefden geen vreemden voor te
komen. Bitjok kon ook niet begr,ijpen hoe' Anderhalve Horen' dit alles zo
maar langs zijn kant kon laten gaan, om toch maar ongestoord zijn buik
te kunnen vullen aan het rijkste maal dat hem ooit was voorgezet. Bitjok
zou willen dat het dier zich omkeerde en zijn beledigers met zijn horens
te lijf ging - de machtige horens waarmee hij Grote Bonte, de tijger, eens
van zich had afgeschud.
Op het laatst was het Bitjok onmogelijk, dit nog langer aan te zien.
En stil en medelijdend nagekeken door de andere botjah's, die, door
een perverse nieuwsgierigheid gedreven, bij dit vreemde ploegen waren
komen kijken, holde hij naar huis.
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DE BETEKENIS VAN DE EXISTENTIALISTISCHE
ZIENSWIJZE VOOR DE RECHTSWETENSCHAP

Als we de stelling poneren, dat de opvattingen der denkers, die men aan-
duidt als existentialisten, voor de juridische wetenschap van belang zijn,
dan bedoelen wij niet, dat deze betekenis zich manifesteert bij elk vraag-
stuk dat zich in de rechtswetenschap voordoet. Zeker niet bij de interpre-
tatie van elke bepaling van het Burgerlijk Wetboek; ook niet terzake van
vele problemen die zich bij het administratief recht voordoen. Maar wel
in verband met het wezen en de zin van het verschijnsel recht en mede in
verband met enkele cardinale vragen die zich in de theorie van het recht
en ook in de rechtspractijk voordoen.
Het recht is in zijn huidige vorm een sociaal middel, een middel om de
mensen er toe te brengen zich anders te gedragen dan zij mogelijkerwijze
zouden doen, wanneer men dit middel niet in toepassing bracht. Er zijn
ook andere middelen denkbaar, b.v. overreding, een algemeen beroep op
plichtsbesef. Maar het recht is een middel van andere aard: het is een be-
dreiging. Men stelt in het uitzicht de ten uitvoerlegging van een maatre-
gel, welke degene, die zich anders gedraagt dan in de rechtsregel wordt
vastgesteld, onwelgevallig is, in ieder geval wordt voorondersteld aan de-
ze onwelgevallig te zijn. De rechtsorde, d.w.z. het systeem van met elkaar
samenhangende rechtsregels, is een dwangorde. Aan bepaalde gedragin-
gen wordt een dwangmaatregel, een sanctie verbonden ofwel als gevolg
van die gedragingen wordt een sanctie in het uitzicht gesteld. Het karak-
ter van de sanctie is, dat deze handeling in alle andere gevallen als on-
rechtmatig zou worden aangemerkt, in die zin dat zij zelf de voorwaarde
is voor het voltrekken van een sanctie. .
Met het volgende hebben wij de strafrechtelijke sanctie op het oog en
niet de burgerrechtelijke sanctie, welke laatste bestaat uit dwangsgewijze
onttrekking van vermogensbestanddelen. Het strafrecht echter hier ge-
nomen in de ruimste zin; daaronder te verstaan niet alleen de inhoud van
het Wetboek van Strafrecht, maar alle rechtsregels, ook die men samen-
vat onder de benaming administratief recht, mits voorzien van een poe-
nale sanctie.
Wij merken het voorafgaan van de rechtsregel, het beginsel nulla poena
sine praevia lege als constituerend bestanddeel van het rechtsbegrip aan.
Wel kan men zich voorstellen, een rechtssysteem, waarbij een sanctie
wordt voltrokken, terwijl van te voren de strafwaardigheid van het feit,
waaraan men de sanctie verbindt, niet expressis verbis is uitgesproken.
Misschien ligt hier de overgang van het stelsel der getolereerde en daar-
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door vermaatschappelijkte en gesublimeerde wraak naar dat van de
rechtsorde.
Maar niettemin is het Recht het kind van de wraa:k; en de essentie van
het recht het is de sanctie, toegepast op het individu dat een te veroorde-
len handeling pleegt. 'De dorst naar wraak', zo zegt Simone de Beau-
voir, 'is een van die geestelijke appetits, die niet minder essentieel zijn dan
de stoffelijke; zij beantwoordt aan een der metaphysieke eisen van de
mens.' 'Maar,' zo voegt zij er aan toe, 'om de diepe betekenis daarvan te
ontdekken, moet men niet de uitgewerkte vormen waarmede de maat-
schappij deze omhult in beschouwing nemen; men moet het aanpakken
in zijn spontaneïteit' 1.

Er zijn ogenblikken, gelijk na de bevrijding - Simone de Beauvoir wijst
er op - dat het uitleven der individuele wraakgevoelens, zij het dan ook
kortstondig, tot systeem wordt. Wij zullen ons niet begeven in speculaties
op het gebied der historie en dus niet de vraag stellen of in de geschiede-
nis der mensheid het een en ander ooit een durend systeem isgeweest, een
systeem, waarbij, zoals genoemde auteur het uitdrukt, de boete geen en-
kel doel buiten zichzelf heeft.
Zodra echter die boete niet telkens een spontane reactie is, maar zich
gaat herhalen, in dier voege, dat op dezelfde handeling een zelfde sanctie
volgt en deze dus te voorspellen is, gaat zich de institutie boete lenen tot
een doel, dat inderdaad aan haar vreemd is, buiten haarzelf is gelegen ..
En eerst dan veroorlooft het spraakgebruik te spreken van Recht, dat ge--
komen is in plaats van de getolereerde wraak. Een zich repeterende toe--
passing van een en dezelfde boete in sOQrtgelijkegevallen werkt ook reeds.
vanzelve generaal preventief, kan in ieder geval tengevolge hebben, dat
velen zich zullen onthouden van de gewraakte handelingen. Men behoeft
daarbij nog niet direct te denken aan bewuste toepassing van de regel
nulla poena sine praevia lege, noodzakelijk uitvloeisel van het ethisch
beginsel der rechtszekerheid. Het voorafgaan van de algemene regel aan
mogelijke vergrijpen zal in oorsprong wel een utiliteitsgrondslag hebben
gehad: het voorkomen van bepaalde gedragingen door het uitoefenen
van psychologische pressie [Anselm von Feuerbach].
De wraak, zo zegt terecht Simone de Beauvoir, is de reactie op de cardi-
nale misdaad, de oermisdaad : het behandelen van de medemens als ob-
ject, de misdaad waarvoor geen verontschuldiging is. De erkenning van
de menselijke waardigheid staat in het middelpunt van alle existentialis-
tische beschouwingen en terecht doet Sartre dan ook de uitspraak:
'L'existentialisme est un humanisme'.
'Er is pas aanstoot van het ogenblik af waarop de mens zijn gelijken be-
handelt als objecten, terzake van wie hij door kwellingen, vernederingen,
1 Simonc de Beauvoir '(Eil pour <:eil' [L'existcntialisme et la sagcsse des nations].
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slavernij of moord hun mens-zijn ontkent. De haat is het beslagleggen op
de vrijheid van anderen waar deze gebruikt wordt om het volstrekte
kwaad te verwezenlijken dat is de degradatie van mens tot ding. En dit
roept onmiddellijk de wraak op, die het kwaad in zijn oorsprong poogt
te vernietigen door de vrijheid van de schuldige aan te tasten '.'

'Het is de functie van de wraak de verhouding van wederkerigheid te her-
stellen tussen menselijke bewustzijns. De mens is subject voor zichzelf,
misschien object voor de andere, maar als zodanig wil hij door de andere
niet behandeld worden. Hij eist respect voor zichzelf, voor zijn individu-
ele persoonlijkheid, maar hij eist dat ook voor zijn naasten en uiteindelijk
ook voor alle anderen. De bevestiging van de wederkerigheid der mense-
lijke betrekkingen is de metaphysieke grondslag van de idee der gerech-
tigheid, deze is het, die de wraak tracht te herstellen tegenover de tyran-
nie van een vrijheid die oppermachtig wilde zijn.'
De wederkerigheidsgedachte, is de grondslag van de idee der gerechtig-
heid, om niet te zeggen van de westerse cultuur.
Het stelsel der private wraak is als stelsel niet houdbaar omdat het tot
excessen leidt. Immers er moet evenwicht zijn tussen de wraak en de te
wreken daad. En het is de eis dezer evenredigheid die men belichaamd
vindt in het oud-testamentische oog om oog, tand om tand. Oefent een
ander dan de beledigde de wraak uit, dan is de zin daarvan dat hij daar-
mede deel heeft, en voor zover hij dat heeft, aan de universele essentie van
de mens, die gekwetst werd met het slachtoffer. Maar dan is de boete, zo
zegt Simone de Beauvoir, gebracht op het vlak van het universele; die
andere doet dan recht.
De private wraak is onduldbaar in een samenleving; men objectiveert
deze en zo ontstaat de sanctie. Er wordt recht gedaan in naam van de
Staat. Het is niet anders mogelijk, want hoe licht wordt de haat niet voor-
gewend, of wel staat de handeling van de gelaedeerde niet meer in de
juiste verhouding tot het vergrijp. En wanneer het een of het ander het
geval is, kan een keten van handelingen het gevolg zijn, wordt de daad
van de gelaedeerde of quasi-gelaedeerde de aanleiding tot een nieuwe
daad van geweld.
De maatschappelijke sanctie, uitgeoefend door speciale organen, op
grond van een systeem van regels, aan hetwelk men de personificatieve
benaming Staat heeft gegeven, vervangt de private reactie. Echter, veel
nog heeft deze sociale institutie gemeen met het verschijnsel waaruit zij is
voortgekomen. Ook de uitoefening van de sanctie is en blijft een hande-
ling, die onder alle andere omstandigheden een onrechtmatigheid zou

.1 '<Eil pour reil' pag. 133-134.
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zijn, die de aanleiding zou zijn tot een dwangmaatregel; dit n'en déplai-
se alle verbeteringstheorieën.
Het belangrijkste echter is, dat de vermaatschappelijkte reactie op het
vergrijp afgesneden is van haar emotionele wortels. Het is niet meer een
inter-individuele aangelegenheid, niet meer het herstel van de inter-in-
dividuele wederkerigheid.
Maar wat is nu de ratio van de maatschappelijke sanctie, die is in de
plaats getreden van de private wraak met zijn emotionele grondslag?
Dat is het toekomstig gebeuren. M.a.w. de generale preventie, hoezeer de
talio-gedachte, de evenredigheid tussen reactie en delict bewaard is ge-
bleven in de sanctie en daarin behoort bewaard te blijven.
Waaruit echter spruit voort de wenselijkheid, misschien de noodzakelijk-
heid van een systeem van gedragsregels, voorzien van een sanctie van
hetwelk een generaal preventieve werking moet uitgaan? Het een en
het ander kan slechts zijn verklaring vinden in de verhouding van indi-
vidu tot individu, in de ik-gij-verhouding.
Te dier zake bestaan verschillende zienswijzen die elkaars antipoden zijn.
Volgens de ene opvatting is aan de mens eigen de sociale trek, de drang
te zijn met anderen en ishet recht niet anders dan de organisatie van socia-
le bindingen en verbindingen. Volgens de tweede opvatting is het wezen
van de onderlinge verhoudingen de strijd en is het maatschappelijk pro-
bleem gelegen in het vinden van de middeleonom desondanks het samen-
zijn dragelijk te doen zijn.
Als voorbeelden van de eerstgenoemde zienswijze willen wij noemen de
theorie van Thomas van Aquino en die van Hugo Grotius. Thomas'
van Aquino zegt: homo est animal sociale et politicum. Ook Grotius
meent, dat de sociale neiging, de vis socialis, de mens eigen is en hem
onderscheidt van het dier. Deze appetitus societatis wordt door hem na-
der verklaard: id est communitatis non qualiscunque sed tranquillae et
pro sui intellectus modo ordinatae, cum his qui sui sunt generis [Prol.]
, '\Vant als de mens een dier is, is hij een dier van zeer hoge orde, dat veel
voor heeft op andere dieren.' 'Een van de eigenschappen die de mens ei-
gen zijn, is de neiging tot samenleving met anderen, d.w.z. een zekere
neiging om te leven met zijn gelijken; dit niet op welke wijze ook, maar
vreedzaam en in een goed geregelde levensgemeenschap.'
Ook bij Aristoteles vindt men reeds deze opvatting, te weten dat de mens
een sociabel dier is in de verhouding tot zijn natuurlijke verwanten en
dat er reeds van 'maatschappij' te spreken is buiten elke 'burgerlijke
maatschappij'.
Diametraal tegenover deze optimistische, om niet te zeggen gezapige op-
vattingen staan die van Thomas Hobbes, de I7-eeeuwse staats-theoreti-
cus. Wij willen hierbij iets uitvoeriger zijn dan tot nu toe het geval is, om-
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dat Hobbes' zienswijze aangaande de gezindheid der mensen in verband
met hun onderlinge verhoudingen zo opvallend veel gemeen heeft
met die van de hedendaagse existentialistische wijsgeer en romancier,
Jean-Paul Sartre, wiens zienswijze omtrent de aard van het 'met anderen
zijn', naar het ons voorkomt de grondslag kan zijn voor een verklaring van
het verschijnsel Recht. In het dertiende hoofdstuk van zijn in r65 r gepu-
bliceerde 'Leviathan sive de materia forma et potestate civitatis ecclesiasti-
cae et civilis' 1 poneert Hobbes de stelling dat er niet veel ongelijkheid
bestaat tussen mensen, noch in lichamelijke kracht, noch in intellectuele
vermogens. Dit nu is de quintessens van zijn betoog: het onderscheid tus-
sen mens en mens is niet zo groot, dan dat de ene daardoor enig voordeel
voor zichzelf zou kunnen vorderen, waarvan de ander verstoken zou
moeten blijven. Waar de andere in kracht te kort zou schieten, kan hij de
sterkere toch doden door middel van geheime machinaties of wel in ver-
eniging met anderen, die in hetzelfde gevaar verkeren als hij.
Uit deze gelijkheid wat betreft de geschiktheid spruit voort gelijkheid ter-
zake van de hoop zekere doeleinden te bereiken. En daardoor worden el-
kaars vijanden twee mensen, die hetzelfde begeren, waarvan zij toch niet
beiden kunnen profi teren. ''Vantrouwen jegens elkaar heerst alom en men
kan zichzelf niet beveiligen dan 'to master the persons of all men he can, so
long, till he sees no other power great enough to endangel' him'. En het ge-
not van het aanschouwen van eigen macht doet de mens de grenzen der
beveiliging overschrijden. Deze overmaat, deze vermeerdering van heer-
schappij over mensen is noodzakelijk volgens Hobbes, en behoort de
mens daarom te worden toegestaan.
'Nogmaals, de mens ondervindt geen welbehagen, integendeel zeer veel
leed door het verkeer met anderen, wanneer geen macht aanwezig is die
in staat is over allen gezag uit te oefenen.
Zodat wij in de menselijke aard als de drie voornaamste oorzaken voor
twist aantreffen: ten eerste concurrentie, ten tweede gevoel van minder-
waardigheid en ten derde roem. Het eerste doet de mensen inbreuk ma-
ken om gewin, het tweede om veiligheid en het derde om faam. De eer-
sten gebruiken geweld om zich meester te maken van de persoonlijkheid
van anderen, hun vrouwen, kinderen of vee; de tweede soort om zichzelve
te verdedigen; de derde om kleinigheden, een woord, een vergelijking,
een afwijkende mening of welk ander bewijs van geringschatting ook, het-
zij direct voor hun persoon, hetzij indirect voor hun bloedverwanten, hun
vrienden, hun vaderland, hun beroep of hun naam.'
Hobbes besluit uit het een en ander, dat wanneer er geen macht is om al-
len in bedwang te houden, ieder in de positie geraakt die men oorlog
noemt: een oorlog van een ieder tegen een ieder. 11en heeft Hobbes wel
1 Leviathan of de substantie, vorm en macht van een gemeenschap, kerkelijk en burgerlijk.
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eens voor de voeten geworpen, dat bij natuurvolkeren van zulk een oor-
log niets te bespeuren valt. Maar de grote staatsphilosoof bedoelde niet,
dat er steeds een toestand van actieve oorlog zou zijn. Hij gebruikt het
woord oorlog niet in die zin maar wel in de zin dat steeds aanwezig is de
wil om te strijden of aan te vallen. Hij wil zeggen, dat de dispositie tot
strijd steeds aanwezig is.
Dit alles maakt noodzakelijk een institutie om de strijd van allen tegen
allen of liever de latente toestand van oorlog tussen de mens en zijn naas-
ten te voorkomen, of te voorkomen dat deze psychologische instelling van
de mens tegenover de andere overgaat in actieve strijd.
Deze institutie nu is volgens Hobbes de Staat. Deze, Hobbes' constructie,
achten wij - dit is nog nader te verklaren - zeer aanvechtbaar, om niet te
zeggen onhoudbaar, maar wij willen er onmiddellijk aan toevoegen, dat
bij zijn opvattingen ter zake van des mensen verhouding ten opzichte van
de andere in ieder geval een correctief noodzakelijk is, terwijl dit geens-
zins het geval is bij de opvatting van St Tomas en die van Grotius. Im-
mers, men vraagt zich af, hoe, wanneer de drang tot samenleving de mens
eigen is, m.a.w. wanneer het een eigenschap van de mens is zich te voe-
gen naar de andere en hij daarin zelfs behagen schept, de noodzakelijk-
heid of zelfs de wenselijkheid van de dwanguitoefende institutie of een
systeem van rechtsregels, waarvan de naleving door bedreiging met
dwangmaatregelen is af te dwingen, te verklaren is. Dan toch moesten
deze leefregels betreffende het gedrag van de mens in verband met de
aanwezigheid van anderen onmiddellijk evident zijn voor de mens en zou
overtreding van deze leefregels, waarvan de navolging in de menselijke
natuur gelegen is en ongereflecteerd zou plaats hebben, ondenkbaar zijn.
Ofschoon bij Hobbes de menselijke natuur een correctief noodzakelijk
doet zijn, is het niet te begrijpen dat hij hiervoor een constructie ont-
werpt, waarmede het door hem aangewezen doel wordt voorbij gescho-
ten. In aller belang komen de mensen overeen een macht in het leven te
roepen, die in staat is de nakoming van het voor het overige overeenge-
komene af te dwingen.
'De enige manier om zulk een gemeenschappelijke macht op te bouwen,
die in staat is hen te beschermen tegen het binnendringen van vreemden
en het benadelen van elkaar ... ja al hun macht en kracht over te brengen
op één mens of op één groep van mensen, die door meerderheid van stem-
men de veelheid van willen kan terug voeren tot één wiP ... 'Dit ismeer dan
overeenstemming ofharmonie; het is de werkelijke eenheid van hen allen
in een en dezelfde persoon, tot stand gebracht door overeenstemming van
iedereen met iedereen'. 'Wanneer dit heeft plaatsgevonden wordt de al-
dus in één persoon verenigde massa een 'gemenebest' genoemd, Latijn:
civitas. Dit is het ontstaan van die grote Leviathan of beter gezegd, om
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met meer eerbied te spreken, van die 'sterfelijke god' aan wie wij, na de
onsterfelijke God, onze vrede en bescherming te danken hebben ... ' 1
Aan de natuurrechtelijke constructies van Hobbes moeten wij hier voorbij
gaan. Wel willen wij wijzen op het feit dat het kwaad dat bestreden en
tot zo klein mogelijke proporties moet worden teruggebracht, hoe groot
van omvang het ook zij, niet in de juiste verhouding zou staan tot het
middel. De fout is hierin gelegen, dat men als het primaire de Staat stelt
en als het secundaire het Recht dat niet te verklaren zou zijn dan uit de
Staat als primair phenomeen.
Zo komt men tot de constructie, die men, ofschoon enigszins anders ge-
modeleerd, ook bij Spinoza en bij Rousseau vindt, dat de individuen al
hun rechten overdragen, zich met huid en haar overgeven aan hun eigen
creatuur, aan de aardse God, de Staat, de grote machtige Leviathan. 2

De Leviathan wiens macht over de individuen onbeperkt is, t.a.v. wie
geen vrijheid voor het individu bestaat; immers 'civium libertas depen-
dat a lege silentio'. 3
Vele auteurs hebben het, in verband hiermede, toch oirbaar bevonden
deze almachtige Staat aan banden te leggen en hem gebonden gedacht
aan de normen der moraal. ZOJ. J. Rousseau. Echter ook hij komt tot
een totalitair-absolutistisch staatsbegrip.
Ook door Giorgio del Vecchio wordt - hier in verband met het probleem
der gerechtigheid - sterk de nadruk gelegd op de inter-subjectieve ver-
houdingen, al roert hij het probleem van de aard dier verhoudingen niet
aan. In zijn .bekende rede, 'La Giustizia', no~mt hij als grondslag van het
wezen der gerechtigheid de erkenning van de subjectiviteit in anderen.
Volgens hem is in het beginsel der wederkerigheid gelegen het concrete
probleem der gerechtigheid.
De opvatting van Jean-Paul Sartre omtrent de aard der verhouding
'der individuen, wier levenskringen elkaar snijden is zeer analoog aan die
van Hobbes. Deze verhouding wordt z.i. gekenmerkt door het con-
flict, het originele conflict der persoonlijkheden, der transeendenties.
'Même l'expérience du nous-sujet se construit sur l'expérience originelIe
1 'Atque haec est generatio magni ilIius Leviathan, vel ut dignius loquar, mortalis Dei,
cui pacem et protectionem sub Deo immortali debcmus omnem'.
2 Vgl. Nietzsche 'Vom neuen Götzen' [Also sprach Zarathustra] 'Staat heisst das kälteste
aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und diese Lüge kriccht aus seinem Munde:
'lch, der Staat, bin das Volk'.
'Auf der Erde ist nichts Grösseres als ich: der ordnende Finger bin ich Gottes' - also
brüllt das Untier. Und nicht nur Langgeohrte und Kurzgcäugte sinken auf die Kniee!'
Nadat de Rechts- en Staatsleer de in beginsel oppermachtige Staat heeft gecreëerd, in
wezen de gesubstantieerde, tot macro-anthropos gehypostaseerde rechtsorde - in - wer-
king, [Kelsen] voelt zij zich genoodzaakt met deugdelijke en ondeugdelijke middelen de-
ze Leviathan weer aan de ketting te leggen [leer der zelfbeperking].
3 T.a.p. XXI.
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d'autrui et ne saurait être qu'une expérience secundaire et sub-ordonnée'
[pag 500]. Sartre achthettevergeefs,datmen eenmenselijk wij zou wensen,
waarin de intersubjectieve totaliteit zich zelfbewust zou zijn als verenigde
subjectiviteit. 'eet ideal lui-même d'ailleurs implique la reconnaissance
du conftit des transcendances comme état origine I del'être pourautrui.' 1

Steun krijgt deze zienswijze ook van de zijde der psychologen. Met name
Sigmund Freud spreekt van een primaire vijandigheid van de mensen ten
opzichte van elkaar. Een zijner bekendste geschriften, 'Das Unbehagen in
der Kultur', is gewijd aan de agressie-drift van de mens. 'Für alles weitere
stelle ich mich also auf den Standpunkt, dasz die Agressionsneigung eine
ursprüngliche selbständige Triebanlage des Menschcn ist' [pag 96]. Vol.
gens Freud is deze agressiedrift de afstammeling en de hoofdvertegen-
woordiger van de doodsdrift, de neiging tot destructie, een der twee drift-
neigingen die de mens eigen zijn: Eros en Dood, Levensdrift en 'vernieti-
gingsdrang. Het middel, dat de mens stelt tot afweer van deze zijn eigen
agressieneiging, is de cultuur.
Dit schema van cultuur, zo zegt Freud, stelt zich echter tegenover de na-
tuurlijke zucht tot agressie der mensen, de vijandigheid van één tegen
allen en van allen tegen één. 2
Freud meent ook, dat tegen de menselijke agressiedrift het streven naar
cultuur niet veel heeft bereikt. En het middel om de gevolgen van deze
agressiedriften, de strijd van allen tegen allen, zo veel als mogelijk is te
neutraliseren, is het Recht: 'Die gröbsten Ausschreitungen der brutalen
Gewallt hofft sie zu verhüten, in dem sie sich selb:;t das Recht beiliegt an
den Verbrechern Gewallt zu üben, abel' die vorsichtigeren und feineren
Aüsserungen der menschlichen Agression vermag das Gesel;;: nicht zu
erfassen'. [pag. 82] 3
1 'Tout ce qui vaut pour moi vaut pour au trui. Pendant que je tente de me libérer de
l'emprise d'autrui, autrui tente de se libérer de la mienne; pendant queje cherche à asser-
vir autrui, au trui cherche à m'asservir. Il ne s'agit nullement ici de relations unilatérales
avec un objet-en-soi, ma is de rapports réciproques et mouvants. Les descriptions qui vont
suivre doivent donc être envisagées dans la perspective du conjlit. Le conflit est Ie sens ori.
ginel de l'être-pour-autrui'. ['L'être et Ie néant', pag. 43').
'L'essence des rapports entre consciences n'est pas Ie Mitsein [Heidegger], c'est Ie conflit.'
2 Freud merkt op, dat ingevolge de primaire vijandigheid der mensen t.O.V. elkaar, de
cultuursamenleving gedurig met ondergang wordt bedreigd, Het belang dat zij hebben
bij de arbeidsgemeenschap zou ze niet bijeenhouden, instinctieve hartstochten zijn ster-
ker dan verstandelijke belangen.
'De cultuur moet alles te baat nemen om aan de menselijke zucht tot agressie paal en perk
te stellen, om de uitingen ervan door psychische reactievorming in bedwang te houden.'
[pag. 8lt/m 82). Is dit het niet, dat door Feuerbach gequalificeerd werd als psycholo-
gische dwang?
S 'Dah'er also das Aufgebot von Methoden, die die Menschen in Identifizierungen und
zielgehemmten Liebesbeziehungen antreiben wollen, daher die Einschränkung des
Sexuallebens und daher auch das Idealgebot, den Nächsten so zu lieben wie sich selbst,
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De door Freud geziene tegenstelling tussen de twee grote, elkaar tegenge-
stelde driftneigingen, vernietigingsdrift en levensdrift [Eros] kan men m.i.
gevoegelijk in verband brengen met Sartre's conflictstheorie en Hobbes'
homo homini lupus enerzijds en Grotius' appetitus societatis anderzijds.
Bedoelt de laatste niet hetzelfde als Freud, waar deze zegt dat de Cultuur
een proces is in dienst van de Eros, een proces dat de mensen in steeds om-
vangrijker groepen [families, stammen, volken, naties en uiteindelijk de
gehele mensheid] libidineus aan elkaar wil binden. Een der verschijnings-
vormen der cultuur is o.i. het Recht. Het Recht, dat dus een uitvloeisel is
van die andere neiging van de mens, maar dat ten doel heeft de omineuze
gevolgen der agressiedrang zo veel mogelijk te neutraliseren en dat, zo
men die vernietigingsdrift zou wegdenken, ook ondenkbaar zou zijn, staat
en valt met de agressiedrift.
Twee meningen staan dus lijnrecht tegenover elkaar. De ene schrijft de
mens de neiging tot samenleving met anderen toe, de andere noemt het
conflict de essentie der intersubjectieve verhouding.
Het is zeer goed mogelijk, dat beide juist zijn, naast elkaar. De mens
toch - Freud en anderen hebben er herhaaldelijk op gewezen - is in vele
opzichten dikwijls ambivalent. Aan elkaar tegengestelde neigingen strij-
den in hem om de voorrang. '
Het ismogelijk, dat het solidariteitsgevoel, de wij-verhouding, oorspron-
kelijker is dan de Ik-Gij-relatie. Het kind zou - zo wordt beweerd - van
het wij-bewustzijn eerder blijk geven dan van het ik-bewustzijn en het-
zelfde zou het geval zijn met de primitieve mens. Toch zal ook het laatste
bij deze wel niet afwezig geweest zijn; vechtpartijen binnen het kader van
de clan zullen wel niet tot de zeldzaamheden hebben behoord.
Echter, hoehetook zij, niet de eventuele appetitus societatis, niet de sym-
pathetische componente maakt het 'recht' noodzakelijk, is oorzaak van
het phenomeen recht, maar ongetwijfeld de neiging van de ene om des
anderen persoonlijkheid aan te tasten, de antipathetische componente in
de inter-subjectieve verhoudingen.
Het Recht, dat als verschijnsel is voortgesproten uit de private wraak, is
een sociaal middel, dat ten doel heeft de persoonlijkheid te beschermen
tegen persoonlijkheden, de subjectiviteit tegen subjectiviteiten, om aldus
een evenwicht te bereiken. Wil het goed Recht zijn, dan moet het daartoe
dienstig zijn. Niet minder, maar vooral niet meer dan daarvoor noodza-

das sich wirklich dadurch rechtfertigt, dass nicht anderes der ursprünglichen mensch-
lichen Natur so sehr zuwieder läüft.'
'Vandaar dus het instellen van methoden die de mensen tot identificering en verplaatste
affecties willen aanzetten, vandaar de beperking van het geslachtsleven en vandaar het
idealistische gebod de naaste lief te hebben als zichzelve, dat zich wezenlijk slechts daar-
door rechtvaardigt, dat niets zo zeer indruist tegen de oorspronkelijke menselijke natuur,'

666



EXISTENTIALISTISCHE ZIENSWIJZE VOOR DE RECHTSWETENSCHAP

kelijk is, moet het recht trachten de persoonlijkheid te breidelen. Het is niet
noodzakelijk dat het in overeenstemming is met het rechtsbewustzijn van
hen, tegen wie het een dreigende vuist opheft, noch behoeft het een uit-
vloeisel te zijn van hetgeen Savigny's historische school aanmerkte als de
'Volksziel' .
Het recht is het - wellicht ontoereikende - middel om van de subjectivi-
teit nog iets te redden. De diepste oorzaak van het verschijnsel recht is
angst, [Hobbes], gerechtvaardigde angst; een angst die overschrijdt het-
geen men heden ten dage als existentiële angst aanduidt [de angst voor de
vrijheid, voor des mensen oneindige mogelijkheden]. 'De grondslag der
gerechtigheid, is de inter-subjectieve gelijkheid of vereffening' [Del
Vecchio], de wederkerigheid.

Conclusie:
Het maatschappelijke verschijnsel Recht is niet langs universalistische
doch langs subjectivistische weg te verklaren. Het heeft ten doel de sub-
jectiviteiten te beschermen, middellijk of onmiddellijk, maar legt deze
tevens breidels aan. Het ga zo ver, als dit doel meebrengt. Overschrijdt
het Recht zijn ratio, dan is het tyrannie.



KORT BESTEK

Prompt Bewijs
Wij hebben niet veel reden kardinalen en zo dankbaar te zijn - evenmin
trouwens als deze reden hebben het ons te wezen.
Maar hier is dan toch de uitzondering die de regel bevestigt. In ons vorig
nummer namelijk schreven wij, naar aanleiding der 'herverkettering'
van Giordano Bruno, over de huidige gezagsdragers die 'met de dag
meer het standpunt der eens vervloekte Inquisitie naderen'.
Dat had wel iets van een bewering waaraan het bewijs ontbrak. Maar
zie: prompt komt ons kardinaal Pedro Segura, aartsbisschop van Sevilla,
dat leveren. Met zoveel woorden heeft hij de beminde gelovigen kond
gedaan, dat 'vrijheid van spreken en schrijven al erg is, maar dat nog
erger is de vrijheid van aanbidding. Deze leidt namelijk tot puinvorming
van het moreel'. Weg met de vrijheden van het Atlantic Charter! Leve
de Inquisitie! Dat 'weg' en dat 'leve' zei de aartsbisschop er weliswaar
niet bij, maar die consekwentie ligt in de rede - althans in die van Zijne
Eminentie.
Wij weten wel, dat wanneer men soortgelijke uitspraken aan fatsoen-
lijke katholieken voorlegt, zij zeggen zullen: 'ja, maar dat is geen uit-
spraak van de Kerk'. Doch deze keer komen zij er daarmee niet onder-
uit. Want het is, zoals 'Mens en Wereld' in zijn laatste nummer zegt:
'Van tweeën één: Ofhij is gehoorzaam en dan spreekt hij de taal van de
Kerk, Ofhij maakt zich schuldig aan een van 's werelds grootste euvelen:
hij eist voor zichzelf de vrijheid van spreken op, die hij zegt te verafschu-
wen.'
Wil men ons eens inlichten welke term van dit alternatief de juiste is?,
Bij voorbaat dank, want we weten, als dat ten minste niet te veel gevergd
is, liefst waar wij aan toe zijn.

Ziende blind

Het kweken van rassenhaat is, volgens de Britse minister van koloniën,
Lyttelton, het doel waarnaar de Mau-Mau in Kenya streeft. De wortels
van de Mau-Mau liggen heel diep, heeft de minister verklaard. Hoe diep
zij liggen en hoe zij zo diep geworteld zijn, dat legt de minister, die na een
vijfdaags verbÜjf de situatie door had, niet uit. Wel heeft hij nog verteld,
dat de Mau-Mau anti-Europees en anti-christelijk is.
De rassenhaat zou dus, als zij niet door de Mau-Mau gekweekt werd,

668



KORT BESTEK

geen bestaansgrond bezitten. Dit doet ons denken aan wat vroeger - nee
nu niet meer - van de socialisten werd gezegd, dat zij de klassestrijd en
- haat kweekten. De klassestrijd was uitgevonden door Marx; dat hij al-
lang gevoerd werd door de kapitalisten die er wel voor oppasten dat er
geen hatelijke naam aan werd verbonden, kon niet toegegeven worden.
De socialisten moesten het odium dragen van deze immorele en onchris-
telijke strijd te hebben geproclameerd.
Dat de blanken in Kenya allang een harde rassenstrijd hebben gevoerd
en dit nog doen met een voor hen vanzelfsprekende rassenhoogmoed die
maar enige- tegenwerking behoeft te ontmoeten om tot felle haat uit te
slaan - wel, als Lyttelton naar die heel diepe wortels op zoek gaat, dan
heeft hij niet eens vijf dagen werk.
De tragedie herhaalt zich als van ouds. De heersers die scherp en duide-
lijk zouden moeten zien zijn blind of mogen niet zien.
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ANTANAS MACEINA, Der Grossinquisitor, Ge-
schichtsphilosophische Deutung der Legende
Dostojewskijs [F. H. KerIe Verlag. Heidel-
berg 1952, Mk. 12.80].

De legende van de Grootinquisiteur, waar-
in Christus venveten wordt dat hij door
het weerstaan van de duivel verkeerd ge-
handeld heeft, door Dostojewsky aan Iwan
Karamasow, de twijfelaar, in de mond ge-
legd, is een beroemd stuk geworden dat op
velerlei wijzen geïnterpreteerd is.De Litau-
er Antanas Maceina wijdt er thans een
uitvoerige studie aan, waarin hij voorop-
stelt dat de legende een dichterlijke bewer-
king is van de wereldbeschouwing van de
russische wijsgeer Solowjew - gelijk Dan-
te's Goddelijke Komedie van die van
Thomas van Aquino -, wiens voordrach-
ten in 1878 door Dostojewsky werden bij-
gewoond. Deze waren een heriige aanval
op Rome en het westerse Christendom dat
aan 'rationalistische hybris' leed en daar-
door het werk van Christus vernietigde.
Daarna behandelt de schrijver de legende
naar drieërlei betekenis: de psychologische
[eigen biecht van Iwan, Iwan zelf de
Grootinquisiteur]; de morele [biecht van
de gehele mensheid en gericht over de ge-
hele geschiedenis, de inquisiteur veroor-
deelt zichzelf]; de metaphysische [ontvou-
wing van het beeld der geschiedenis met
de in deze woelende tegenstellingen van de
menselijke natuur, dus een tragedie, eenkos-
mische tragedie] om in verdere hoofdstuk-
ken, Historiosophie en Problematik der
Legende, tot deze algemene zin der legen-
de te komen: Het ideaal van Christus is de
vergoddelijking van de mens, als weg daar-
toe wijst hij die der vrijheid; de inquisiteur
in de wereldgeschiedenis wil inplaats van
vrijheid en vergoddelijking geluk, de slaafse
mens dient de duivel en ziet van de vrijheid
af terwille van het geluk. God en duivel
voeren in mens en mensdom een strijd.

In een uitvoerig Naehwort van Wladimir
Szylarski over Messianisme en Apocalyp-
tiek bij Dostojewsky en Solowjew, werkt
deze verschillende dingen nog nader uit;
hij betoogt dat al moge het juist zijn dat de
kritiek op Rome niet het wezenlijke der
legende uitmaakt, deze er toch als een rode
draad doorheen loopt. Dostojewsky - even-
als Solowjew in zijn eerste periode - vindt
zelfs het atheïsme minder erg dan het
Rooms-Katholicisme dat een misvormde
leer preekt van een Christus die het belo-
gen en beschimpt heeft; het verkondigde
de Antichrist. Solowjew verliet later zijn
geloof in het heilige Rusland met zijn
Messianisme - de droom van een aards
rijk van Christus - en veroordeelt de
Slavophilen. Zijn geschiedopvatting wordt
apocalyptisch, hij gaat pleiten voor de een-
heid van de totale christelijke kerk en be-
keert zich tot Rome als draagster daarvan.
Daarmede verliest de legende haar beteke-
nis niet; de Grootinquisiteur kan ook een
andere wereldmacht vertegenwoordigen.
Hier reiken de beide auteurs van dit boek
elkaar dan de hand.
Een belangwekkende studie, die belang-
wekkende klanken uit het oude Rusland
tot ons brengt.

K. F. Proost

H. VAN PRAAG, De boodschap van Israël. In
cultuur, maatschappij, geschiedenis. Het
Wereld venster, Amsterdam, 1952.

Dit, aan Albert Einstein opgedragen en
met een voorbericht van ds K. H. Kroon
voorziene boek is 'een poging van Joodse
zijde om de plaats van Israël te bepalen
tussen de volkeren'. De auteur wil het aan-
deel beschrijven van het Joodse volk in de
Westerse cultuur. Het is een apart volk en
de sleutel tot het geheim van zijn existen-
tie is de Bijbel. Het boek wil geen vcr heer-
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lijking van het Joodse volk zijn, maar het
wil aantonen hoezeer de Joodse mens ge-
arbeid heeft aan de voortdurende vernieu-
wing van maatschappij en cultuur.
Inderdaad vindt de lezer die hiervan wei-
nig weet heeft of zich dit nooit zo duidelijk
heeft gerealiseerd, hier verrassend veel ge-
gevens verzameld over de grote en veels-
zins vernieuwende activiteit die vertegen-
woordigers van het Joodse volk op velerlei
terrein van geestelijk en maatschappelijk
bedrijf hebben ontplooid. Dat deze in de
lijn van de Joodse levenshouding ligt
wordt meer geponeerd dan bewezen. Be-
wijzen op dit gebied is trouwens moeilijk,
zo niet ondoenlijk.
Men mag alle respect hebben voor 'schrij-
vers intenties en voor het ondernemen van
zulk een werk, men ontkomt niet aan de
indruk dat "qui trop embrasse, mal
étreint". Een voorbeeld van een te een-
voudige bewijsvoering:
Alle belangrijke Joodse denkers belijden
de Eenheid, maar zijn geen monisten.
Niels Bohr spreekt van het complemen-
tariteitsbeginsel (tegendelen vullen elkaar
aan), Paulaus predikt de eenheid van Jo-
den en Grieken, Marx ontdekt de eenheid
van maatschappij en cultuur, Bergson ver-
kondigt de eenheid van intelligentie en in-
tuïtie, Einstein van ruimte en tijd, Freud
van het bewuste en onbewuste. Het is te
gemakkelijk gezegd dat zij - vaak onbe-
wust - de God van Israël dienen.
Ofschoon ik van mening ben dat dit boek
zijn doel niet bereikt of ook - voorbijschiet
en de schrijver teveel op hooi op zijn vork
heeft genomen, toch geeft het belangwek-
kend materiaal, prikkelt het tot overwegen
juist door de vraagtekens die het oproept
en is het stellig een eerbiedwekkend ge-
tuigenis en pleidooi.

O.N.
IR. H. TEN DAM, Desa Tjibodas [Lembang],
voorlopig rapport no. 2, gepubl. vanwege
de Lembaga penjelidikan masjarakat desa
dan usaha tani [Stichting tot onderzoek
naar dorpssamenleving en landbouw] ter
gelegenheid van een bezoek van Vice-Pre-
sident Drs. Moh. Hatta op 27 Mei 195I.

Concreet sociaal onderzoek is in het naoor-
logs Indonesië zo schaars, dat het wel van
belang is een beknopte publicatie als deze
te vermelden, vooral wanneer zij zulke op-
vallende sociale verschijnselen aan het
licht heeft gebracht als hier het geval is.
Helaas is dit rapport over een dorp in
West-Java slechts in het Indonesisch ver-
schenen. Daarom wil ik enkele van de be-
langrijkste resultaten van het onderzoek
weergeven.
De verdeling van het grondbezit bleek
dusdanig te zijn, dat 5,4 % van alle ge-
zinnen over 63,8 % van alle grond be-
schikt, terwijl 78 % van alle gezinnen
gemiddeld minder dan een halve hectare,
en in totaal nog geen 8 % van de grond be-
zit. De aandacht trekt ook de opmerking in
het rapport, dat alleen de kleine groep
van'grootgrondbezitters' [d.w.z. :gezinnen
die over meer dan 5 ha beschikken!],
zijnde 2,5 % van alle gezinnen, de belang-
stelling geniet van officiële zijde. Het rap-
port schrijft dan ook van een groeiende on-
tevredenheid over deze toestand onder de
kleinere boeren - een ontevredenheid die
los staat van enige partijpolitiek. Groot
is de economische afhankelijkheid van de
landloze boeren en van hen, wier grond-
bezit te klein is om in alle gezinsbehoeften
te voorzien, ten opzichte van deze beperkte
klasse van rijke boeren.
Dramatisch is de beschrijving van het ont-
staan van een tweetal dochterdorpen ten
tijde van de militaire acties, door het weg-
trekken van velen uit het dorp naar de
bergen, waar zij een stuk bosreserve heb-
ben opengekapt. Het bezit van een stuk
eigen grond was nu voor de vroeger on-
zelfstandige boeren de vorm, waarin de
vrijheid, 'kemerdekaan', zich aan hen
voordeed. Men kan zich de spanningen
voorstellen, nu de regering hen, uit land-
bouwtechnische overwegingen natuurlijk
volkomen terecht, wil dwingen de onwet-
tig geoccupeerde grond weer te verlaten.
Hierdoor zouden zij, als cr geen speciale
voorzieningen worden getroffen, in hun
oude dorp in een toestand van nog groter
afhankelijkheid geraken dan waarin zij
zich vroeger reeds bevonden.
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Het is voor Indonesië van het allergrootste
belang, dat meer dergelijke onderzoekin-
gen worden ingesteld, om te weten te ko-
men of het geval Tjibodas representatief is
of slechts een uitzondering. Zij, die met
zorg de groei van het grootgrondbezit op
West-Java reeds vóór de oorlog hebben ge-
constateerd, zullen hier niet gerust op zijn.

Maar als de door sociaal onderzoek ver-
kregen kennis niet zal worden omgezet in
positieve, zeer ingrijpende maatregelen -
agrarische hervormingen van dezelfde
aard als die, waaraan een heel groot deel
van Azië behoefte heeft - zal ook dit on-
derzoek vergee~ zijn.

W.F.W.
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