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OPEN BRIEF AAN HET OPRICHTINGSCONGRES
VAN DE SOCIETÀ EUROPEA DI CULTURA

Ruim eenjaar geleden ontvingen een klein aantal Nederlanders een brief uit Venetië,
ondertekend door Prif. U. Campagnolo met het verzoek om toe te treden tot een
internationaal comité dat zich de oprichting ten doel stelde van een 'Società europea
di cultura'. Uit een begeleidend stencil bleek dat de kerngedachte der op te richten
vereniging deze was: de Europese cultuurdragers op te wekken tot het aanvaarden
hunner verantwoordelijkheid in de ernstige crisis die de wereld bedreigt. Crisis, die
in deze jaren haar zichtbaarst symptoom vertoont in de splitsing der éne wereld in
twee. NIet alle erkenning - aldus o.a. dit stencil - van de ernst van de redenen die
ook de mensen der cultuur tot een keuze in het politieke vlak kunnen bewegen, is de
S.E.C. niettemin van mening dat de cultuur voor alle stromingen open moet blijven en
dat niet alleen op het ideale en theoretüche plan, maar ook op het concrete en
practische.
Een - later gevolgd _0 concept-statuten en eenprogram voor een uit te geven tijdschrift
en jaarboek bevestigden deze doelstelling: een poging om de noodlottige scheuring
tussen Oost en West zoveel mogelijk tegen te gaan.
Het zal diegenen onzer lezers die' De Nieuwe Stem' van het begin af aan gevolgd
hebben, niet verwonderen dat deze Società-in-wording onmiddellijk de warme sym-
pathie der redactie verwierf. Hier stond - zo leek het haar, en als het lukte - op inter-
nationale schaal te gebeuren wat zij sinds het eerste nummer nationaal had voorge-
staan. Zo leek het haar. Immers niet alle namen van ondertekenaars in de elkaar op-
volgende circulaires genoemd, hoe klinkend ook, schenen voldoende waarborg te bie-
den dat hun dragers de moed en de wil zouden opbrengen tegen de stroom van ver-
dachtmaking waarmee nu eenmaal elke poging tot samenwerking tussen beide
'werelddelen' overspoeld wordt, op te roeien. Dat grote moed en sterke wil daartoe
nodig zouden zijn, de poging vastberaden en ondanks alles zou moeten worden on-
dernomen, was voor de redactie niet aan twijfel onderhevig, nodig en vastberaden
- ondanks - alles, en daardoor moeilijk en onzeker. Vandaar de tweede beperking
van zo straks: als het lukte.
Desondanks en om het naar haar bescheiden krachten te helpen lukken, besloten de
Nederlandse leden der redactie - voor het raadplegen der overigen ontbrak het helaas
aan tijd - uit hun naam het a.s. congres, dat 28 Mei in Venetië geopend stond te
worden, een verklaring toe te zenden, die zij hieronder in het Nederlands laten volgen.
Alvorens echter daartoe over te gaan eerst nog de namen van een aantal dergenen die
als oprichters geboekt staan en die - gelijk de lezer zelfbeoordelenkan- inderdaad
alle cultuurgebieden en alle politieke schakeringen omvatten:
Buitenland:
Raymond ARON, Antonio BANF1, Jean Louis BARRAULT, Kar! BARTH,
Julien BENDA,J. D. BERNAL, Patriek M. S. BLACKETT, George BUCHANAN,
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Massimo CAMPIGLI,Marc CHAGALL,V. Gordon CRILDE,Cyril CONNOLLY,
Benedetto CROCE,Daniel Rops, Gaetano DESANCTIS,Georges DUHAMEL,
Giulio EINAUDI,André GIDE, John B. HALDANE,Arthur HONNEGER,
Julian HUXLEY, Karl JASPERS,Louis JOUVET, Werner KAEGI, Oskar
KOKoscHKA,Harold LASKI,Fri ts LIER,Thomas MANN,J ohn MIDDLEToN
MURRY, John B. PRIESTLEY,Gaetano SALVEMINI,Jean-Paul SARTRE,
André SIEGFRIED,Ignazio SILONE,Stephen SPENDERen Emil ZILLIACUS.
Nederland:
Nico DONKERsLooT,Charles EYCK,Gerardus VANDERLEEUW,Theodor
LOCHER,H. J. Pos, David C. ROËLL, Jan ROMEIN,W. J. H. B. SAND-
BERG,J. SUYS,Victor E. VANVRIESLANDen W. F. WERTHEIM.

Amsterdam, 25 Mei 1950

De Heer Secretaris van de Società Europea di Cultura

Mijnheer de Secretaris en waarde Collega,
Gij zijt wel zo vriendelijk geweest om bij het begin der voorlopige be-
sprekingen die dezer dagen tot de oprichting der 'Societa Europea di
Cultura' moeten leiden, enkele collega's van de Universiteit van Amster-
dam bij uw organisatie te betrekken. Dezen stellen er prijs op U er hun
grote spijt over te betuigen aan de werkzaamheden van uw conferentie
niet persoonlijk te kunnen deelnemen. Zij hebben daarom gemeend, er
goed aan te doen door middel van deze brief tot uitdrukking te brengen
hetgeen zij niet nagelaten zouden hebben ginds bij U te zeggen: hoezeer
zij namelijk sympathiseren met uw werk, waarvan de betekenis moeilijk
overschat kan worden en waaraan zij in het vervolg hopen deel te nemen
met alle overgave, overtuigd als zij zijn, dat uw arbeid er in waarheid een
is ten bate der mensheid. Dit werk zal immers wezenlijk kunnen bijdra-
gen tot het handhaven van een vrede, die zo uiterst wisselvallig geworden
is, en verdient daarom aan alle intellectuelen over heel de wereld bekend
te worden.
Gij zult aan het slot van deze brief behalve namen van hen die hun ad-
haesie reeds betuigden nog een enkele nieuwe naam aantreffen. De reden
daarvan is dat de Nederlandse redactie van het maandblad 'De Nieuwe
Stem' besloten heeft, zich solidair te verklaren met uw initiatief en in de
Juni-aflevering de Nederlandse tekst van deze brief openbaar te maken
om de progressieve intellectuelen van Nederland te doen weten, hoe
nauw 'De Nieuwe Stem' zich verwant voelt met de doeleinden die de
'Società Europea di Cultura' zich voorstelt te verwerkelijken.
'De Nieuwe Stem' is in Januari '46 begonnen te verschijnen. Enkele harer
redacteuren hadden het plan daartoe al opgevat in de ledige tijd, die hun,
tijdens de Duitse bezetting, het verblijf in gevangenis ofkamp ofhet ver-
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borgen leven in hun onderduik-periode lieten. In de vijf jaren van zijn
bestaan is het tijdschrift erin geslaagd, geleerden en letterkundigen om
zich te verenigen wier denken en voelen gestuwd wordt door de gedach-
ten van vooruitgang en van een militant sociaal humanisme. Ons blad en
zijn redactie zijn volstrekt onafhankelijk van alle politieke partijen, waar-
van zij anderzijds het doen en laten van zo dichtbij mogelijk volgen, aan-
gezien wij van oordeel zijn, dat de vrije gedachte niet mag nalaten zich
uit te spreken over de hoop en wanhoop van onze tijd. Want wij geloven
dat het tot de taak dier vrije gedachte behoort door het voorstaan van
vrede en vooruitgang bij te dragen tot de genezing van een mensheid aan
wie de grofste aller agressies de smartelijkste wonden heeft geslagen. Wij
hebben dan ook, naast de literaire en wijsgerige bewegingen die ons blad
behoort te weerspiegelen, een belangrijk deel onzer aandacht gewijd aan
de nationale, koloniale en internationale problemen die onze tijd veront-
rusten. Wij volgen er de ontwikkeling van en trachten deze te zien in het
licht van ons sociaal en progressief humanisme. Dat humanisme omvat
voor ons de fundamentele overtuiging, dat een nieuwe wereldoorlog met
alle middelen moet worden vermeden en dat het een verwerpelijk 'ver-
raad der klerken' zou zijn, indien wij niet doorgingen met de verdacht-
makingen en valse voorstellingen aan de kaak te stellen die schuilen onder
de praktijken van de oorlogsdrijvers en van hen in het bizonder wier be-
geerte geneigd is zich van de vrees der massa's te bedienen om een nieuw
vernietigingsavontuur te wagen.
Dit, mijnheer de secretaris, verklaart u, hopen wij, voldoende ons levendig
verlangen om ons aan de zaak van de 'Società Europea di Cultura' te
verbinden. Gij zult die zaak binnenkort in de beschaafde landen propa-
geren en gij zult daarbij gesteund worden door gezaghebbende namen
uit verscheidene landen en van verscheidene richting, maar één in de wil
om actief mede te werken tot handhaving van de vrede en tot slechting
van de slagbomen die nu eens misverstand dan weer wantrouwen hebben
opgeworpen tussen de beide grote beschavingen die Europa omsluiten.
Allen die van goeden wille zijn, zijn gehouden die dwalingen te helpen
bestrijden door toepassing der rede. Door objectiviteit dienen zij de ge-
vaarlijke emotionaliteit te zuiveren die zich voedt met vrees en kwade
trouw. De naam 'Comprendre' die gij voor uw tijdschrift gekozen hebt
drukt dit doel voortreffelijk uit. Wij zijn het volledig eens met wat een
onzer in een aan u gerichte brief van October '49 heeft ontwikkeld n.l. de
innige samenhang tussen 'begrijpen' en 'liefhebben' ener- ,'begrijpen en
'handelen' anderzijds. Wij zijn inderdaad van oordeel dat het begrip
waarover het hier gaat zijn bron moet vinden in e~n mensenliefde die
niet terugdeinst voor de grenzen, door klasse, ras, cultuur of staatsorde
gesteld. Die alomvattende liefde is de leidster van het begrip dat gij
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. voorstaat. Maar ook dit kan het laatste doel niet zijn. Het moet op zijn
beurt uitmonden in de daad en onze onderneming zou van te voren ver-
oordeeld zijn indien zij zuiver academisch bleef.
Als wij trachten nader te bepalen hoe onze practische houding zou moe-
ten zijn, dan zouden wij zeggen dat zij cultureel gesproken open en
politiek gezien onafhankelijk moet wezen. Het is door die geest van on-
bevangenheid dat wij, als goede Europeanen, het best de geestelijke
erfenis behoeden, welke de eeuwen waarin Europa het centrum der
beschaving was, ons hebben nagelaten; erfenis waarin de levende ge-
dachten van economische vooruitgang en sociale rechtvaardigheid liggen
besloten.
Europa, schijnt ons toe, bevindt zich heden ten dage voor het dilemma
van óf zich aan te sluiten bij één der beide grote mogendheden, waartus-
sen de wereld verdeeld is, ófwel te trachten, zijn onafhankelijkheid te
herwinnen. Alleen door de weigering zich met één der beide blokken te
verbinden zal het kunnen blijven leven. Wij zijn ons bewust, dat de
essentiële voorwaarde ter bereiking van dat doel de internationale paci-
ficatie is, die echter naar onze mening terzelfdertijd door die weigering
zal worden gestimuleerd. Het denkbeeld van de politieke neutraliteit van
Europa, dat Etienne Gilson, een der leden van de Società, onlangs in een
reeks artikelen in 'Le Monde' ontvouwd heeft, schijnt ons alle aandacht
van uw conferentie waard.
Indien wij ons bij u aansluiten door ons voorstel: uw initiatief en uw
activiteit uit te dragen in het beperkte gebied van de 15 millioen mensen
die onze taal verstaan, dan is dat omdat het ons lief zou zijn in die kleine
ruimte een voller en krachtiger geluid te doen weerklinken dan onze eigen
stem kan voortbrengen, de stem namelijk van heel Europa.
Zijn wij dus al, dit keer, bij uw werkzaamheden niet tegenwoordig, wij
verzoeken U niettemin deze verklaring van onze solidariteit en van onze
begeerte om eendrachtig met U samen te werken, te willen aanvaarden.
Wij wensen uw werk alle welslagen toe en wij hopen onze lezers weldra
het verslag daarvan te kunnen geven, zoals wij het ook in het vervolg
hopen te doen.
Wilt, mijnheer de secretaris, de beste wensen en de hartelijke toewijding
aanvaarden van
N. A. DONKERSLOOT,O. NOORDENBOS,H.]. Pos, J. M. ROMEIN,J. SUYs,
Victor E. van VRIESLANDen W. F. \VERTHEIM.



Christiaan Terpstra

PLA Y WITHIN A PLA Y

Er is noch doel, noch tijdsverloop,
noch plan - alleen bestaan.
Een meisje op een overloop
dat keek mij duister aan.

Ze keek zo star, zo wijs, zo lang
- ik kon er niet voorbij
daar in die vreemde smalle gang.
Droom ik of droomde zij?

Droom ik, dat in dit nieuw gezicht
bekende ogen staan?
Die waren ook zo groen en licht
- maar dat is afgedaan.

Men droomt niet in de Roetersstraat
en niet in Amsterdam,
waar glimmend rood gespiegeld staat
de natte neonvlam.

Waarom ben ik nog steeds verrast
hoe ik mijn gastrol speel?
Een spel is in het spel gelast
- toneel op het toneel.

Men speelt, dat in de Roetersstraat
de uitgedoofde ster
weer stralend aan de hemel staat,
meer aards en minder ver.

Wat wij acteren, jij en ik,
is altijd 'tzelfde beeld,
van steeds hetzelfde ogenblik,
dwars door ons spel gespeeld.



OP DE BRAAMBERG

Eens lag de lauwe melkzee zonder branding
in bleek en eeuwig lentelicht te golven
aan deze klippen, nu in bos bedolven,
vertrapt en onherkenbaar in verzanding.

Waar eens de noordkaap stond der vastelanden
glooit 't roggelandschap van het oude Twente,
haast even groen soms als die vroege lente,
nu wijd en dwars over verspoelde stranden.

Van deze kim kan slechts de rode leem
in haar fossiele droom het beeld bewaren.
Heeft ooit een oog op deze zee gerust?

Wie op de heuvels slaapt wordt zelf tot steen,
en staart, als alle hunebedden staren,
door zand en stof naar een verzonken kust.



PERSEPHONE

[10 verticaal: Griekse halfgodin]

Voor mij gespreid ligt op het tafelblad
een knipsel dat men kruiswoordraadsel heet.
Noch jij, noch ik - alleen zijn schepper weet
of het oplosbaar is, en zin bevat.

Het lijkt mij toe dat velerhande dingen
elkaar daar acausaal en haaks doorsnijden.
De waterpasse vondst, die mij verblijdde,
laat zich niet in 't verband van 't schietlood dwingen

door lege vakken en bezetenheid,
door vlakgom, frontaanval of potloodstippen
- 't is niet te zeggen wat dit spel mij kost. ..

hoe 'k borgen moet op de onoorzakelijkheid
van al dit toeval en zoveel begrippen,
totdat jouw naam mij van die dwang verlost.



Meermalen lees of schrijf ik zelf gedichten die volkomen duister zijn. In
het eerste geval voor mijzelf, in het tweede voor anderen. De dichtkunst
heet self-explaining; niettemin zou ik het wenselijk vinden dat iedere
dichter, groot ofklein, bij ieder gedicht een verklaring voegde van de
wijze waarop de integratie tot stand kwam. Men behoeft zich daarbij
niet helemáál bloot te geven - wat in ons land ook niet te pas komt
- maar de 'normale' verzenbundels waarmee ik me de laatste Ia jaar
heb beziggehouden [Vasalis en Eggink] - ik ben ervan overtuigd dat
vrouwen betere gedichten schrijven dan mannen - .zouden voor mij, die
toch heus niet tot in persoonlijke détails nieuwsgierig ben, veel aan waar-
de gewonnen hebben door een korte verklaring van de factoren, de impuls
en de integratie. Ik meen zelfs dat de dichtkunst door het 'opendoen van
deze dubbele bodem' nader tot het volk zou kunnen worden gebracht.
Een fatsoenlijk dichter schrijft onder pseudonym, en waarom? Omdat hij
niet als dichter wil worden nagewezen, dwz. halve gare. Iedereen heeft
echter van dergelijke visioenen, maar niet ieder gaat tot over de streep
van de conventie. Zou het dus - wat ik door de 'verklaring' wil bereiken -
zo gek wezen om de Nederlandse burger erop opmerkzaam te ma-
ken, dat er niet zo héél veel verschil is, behalve misschien in doorzettings-
vermogen? En ijdelheid - maar daarop hoeft men de potentiële Neder-
landse dichters niet zozeer te wijzen.



A. L. Constandse

DE POSITIE VAN JOEGOSLAVI~

Zowel in de marxistische wereld als in de koude oorlog is de naam van
Tito symbool geworden van een streven naar zelfstandigheid, dat in geen
van de tegenstrijdige kampen genade vindt. Het is waar: een deel der
burgerlijke wereld heeft haar hoop mede gevestigd op josip Broz, om de
invloed van het stalinisme te verzwakken. Maar zij kan nauwelijks hopen,
hem voor zich te winnen. In het Mei-nummer van het tijdschrift der
joegoslavische communistische partij, 'De Communist', heeft Wladimir
Popowitsj, benoemd tot vertegenwoordiger van zijn land in Washington,
drie dingen duidelijk gezegd: de partij van Tito gelooft niet in een nabije
oorlog, en derhalve gevoelt joegoslavië zich ook in zijn geïsoleerde positie
voorlopig veilig. Ten tweede: de kapitalistische wereld wordt verzwakt
door de tegenstelling tussen de Verenigde Saten en Engeland, het nieuwe
en het oude imperialisme, en de schrijver wijt het aan de politiek van
Moskou, dat de britse massa's niet méér gemobiliseerd zijn tegen het
amerikaanse monopolistische streven. Ten derde: het kapitalisme is te
zeer ondermijnd, om de massa's nog te kunnen opzwepen tegen het
communisme als zodanig. 'Integendeel - zo schrijft hij - verklaren bij-
voorbeeld leidende amerikaanse kringen, dat zij het communisme als
ideologische opvatting erkennen. Zij beweren, dat zij niets tegen deze
ideologie hebben, voorop gesteld, dat staten, die haar hebben aanvaard,
zich niet mengen in de binnenlandse aangelegenheden van staten met
een andere ideologie, en zij beloven, dat zij niet in de binnenlandse
zaken van staten met een communistische wereldbeschouwing zullen
intervenieren. Dat bewijst in eerste aanleg de kwantitatieve groei en de
versterking van het socialisme en de zwakte van het kapitalisme, dat niet
meer de kracht heeft, de ontwikkeling van het socialisme te onderdrukken
in de wereld in het algemeen en in het bijzonder niet bij die volkeren,
welke een vaste innerlijke structuur hebben en onder de banier van het
socialisme eerlijk voor hun onafhankelijkheid en gelijkheid strijden.'
De joegoslaven aanvaarden noch de Marshallhulp, noch het Atlantisch
Pact, al normaliseren zich de betrekkingen enigszins met "burgerlijke'
naties, en al wijdde Tito op 27 April zelfs enige vriendelijke woorden aan
Oostenrijk en Griekenland!
Heeft dus het Westen weinig reden, hoop te voeden, van terugkeer naar
Moskou is nog minder sprake. Hoewel het ideologische conflict tussen
Tito en Stalin het meest spectaculair lijkt, spelen ook thans economische,
politieke en collectief-psychologische factoren een even grote rol als in de
zestiende-eeuwse religieuze conflicten. Zoals de protestanten beweerden,
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zuiverder christenen te zijn dan de katholieken, klagen de Joegoslaven de
Russen aan wegens het 'degenereren' van hun marxistische theorie. Doch
nationale tegenstellingen zijn hieraan geenszins vreemd.

Economische moeilijkheden
Joegoslavië is zeer verzwakt uit de oorlog gekomen [van de 15 millioen
inwoners overleefden er I3t millioen de ontberingen van krijg, bezetting
en guerrilla] maar zijn nationale bevrijding was onmiskenbaar een revo-
lutie. Tito kon reeds in Augustus 1945zijn voorlopige regering vormen, op
29 November van dat jaar de republiek proclameren en haar op 31
Januari 1946 definitief hervormen naar het voorbeeld van de Sowjet-
Unie in een federatie van zes republieken met enkele autonome gebieden.
Zeer snel werd het grootgrondbezit verdeeld, en werd de privaat-eigen-
dom van land beperkt tot maximaal 30 H.A., tegen 40 in Albanië, 50 in
Polen, Roemenië en Tsjechoslowakije en 57 in Hongarije. Het is waar:
de collectivisatie op het platteland vorderde langzaam, maar zij heeft in
.Oost-Europa in het algemeen het karakter van [met zachte dwang!] vrij-
willig tot stand komende coöperatie, en mag men de Joegoslaven geloven,
dan zijn daarin het laatste jaar grote vorderingen gemaakt: in April
1949 waren 16% van alle boerderijen in min of meer communistische
coöperaties verenigd, en dit proces wordt bespoedigd. De industrie werd
genationaliseerd, de distributie van staatswege gecontroleerd en in staats-
winkels geleidelijk gecollectiviseerd, meer dan in de buurlanden.
In de lijn van het Leninisme wilde de communistische partij - de kern van
het Volksfront - door voortvarende industrialisatie de macht der arbei-
ders en van de socialistische sector bevestigen. De partij - men vergete dat
niet - was uit eigen kracht de leidster geworden van het Volksfront, en
niet door de invloed ener russische bezettingsmacht. Zij wilde het russische
voorbeeld volgen, maar op eigen wijze en naar haar opvatting op ver-
beterde wijze. Zowel nationale als ideologische trots waren daarbij on-
miskenbaar sterk.
Weldra nu zou - indien men aan de joegoslavische publicaties geloof mag
hechten - de Sowjet-Unie aan haar medewerking voorwaarden hebben
verbonden, die onverenigbaar waren met de opvattingen van Tito's
partijgenoten, en met hun belangen. Moskou wenste wel de winning van
grondstoffen in Joegoslavië te bevorderen, en kapitalen te investeren, doch
opdat zulke grondstoffen [ijzererts, koper, chroom, pyriet, lood, bauxiet
enz.] geleverd zouden worden aan de Sowjet-Unie ofmet haar verbonden
landen in ruil voor industrie-producten, zodat Joegoslavië niet zelf een
zware industrie en de daarmee samenhangende fabrieken van gebruiks-
artikelen zou kunnen stichten. Wat de Russen wilden noemden de Joego-
slaven een 'koloniale economie'.
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Een tweede conflict rees naar aanleiding van de prijzen, die de Russen
vroegen voor hun ruilwaren, waaraan zij veel minder arbeidsuren zouden
besteden, dan de Joegoslaven aan de hunne. Het hoger geïndustrialiseerde
land zou profiteren van de slechter betaalde arbeidskracht in het meer
agrarische Joegoslavië. De reeds genoemde Popowitsj gaf daarvan tal
van voorbeelden.
De enige gemengd russisch-joegoslavische maatschappij, die voor de
Donauscheepvaart, [de 'Joesped'] werd een mislukking, aldus Popowitsj,
doordat de Russen veel minder investeerden dan de Joegoslaven [in de
verhouding van 3 I - 305] en groter voordelen trokken uit de vennoot-
schap, die in Januari 1950 is gelikwideerd.

Ideologische twisten met Moskou
De Joegoslaven brachten nu het conflict van belangen op een ideologisch
plan. Zij vroegen zich af, hoe de Sowjet-Unie [waarvan zij het socialistisch
karakter nimmer in twijfel trokken] aldus kon handelen. Op 19'Maart
1950 sprak een hunner gezaghebbendste leiders, Djilas, voor de studen-
ten. Hij betoogde, dat de russische e.p. aanvankelijk - ook binnen de
partij zelf - een strenge dictatuur had moeten uitoefenen, omdat zij niet
kon steunen op een sterk en ideologisch geschoold proletariaat. Bij de
overgang van feodalisme tot socialisme was een krachtig staatsgezag
noodzakelijk, de dictatuur van het proletariaat ['verovering der demo-
cratie door de arbeidersklasse') moest inderdaad mede een voogdij zijn
over het proletariaat, dat weinig bewust was. Doch geleidelijk identifi-
ceerde zich de aldus ontstane bureaucratie met de staat, méér dan met de
arbeiders. Intussen evenwel [men ziet, hoe hier de marxistische dialectiek
wordt toegepast] hebben de economische en sociale krachten en het
socialistisch bewustzijn zich zodanig ontplooid, dat zij in tegenspraak
zijn met de politieke structuur. De communistische leiders vertegenwoor-
digen nog de vóór-communistische faze in een land, dat reeds rijp is voor
een communistische economie, en remmen haar groei. 'De ontwikkeling
van de productieve krachten in de Sowjet-Unie heeft een dusdanige
hoogte bereikt, dat de sociale verhoudingen daarmee niet meer correspon-
deren, evenmin als de methoden om het productieproces te leiden en de
producten te verdelen er mee in overeenstemming zijn.' Hij verklaarde
de russische leiders schuldig aan: I. het exploiteren van andere socialis-
tische landen. 2. onjuiste waardering van de rol der leiders, die veraf-
good worden als in een absolute monarchie. 3. te grote differentiatie in de
beloningen. 4. ideologische overdrijving van het groot-russische nationa-
lisme en onderschatting van de rol en de cultuur der andere sowjetstaten.
5.pogingen, de wereld te verdelen in invloedssferen samen met de kapitalis-
tische staten.
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Overigens wijdde Djilas uit over de foutieve opvattingen der russische
leiders in zake de functie van de staat, die immers - zoals Lenin in zijn
'Staat en revolutie' betoogde - na de overwinning van het socialisme zou
moeten afsterven. Dit laatste lijkt puur theoretisch, want de Russen zou-
den kunnen vragen, in hoeverre joegoslavië dan dit stadium heeft be-
reikt, of Lenin aan zulk een 'afsterven' geloofde, zolang communistische
door kapitalistische staten zijn omgeven, en of de joegoslaven inderdaad
zo vast zijn overtuigd van de onwankelbaarheid der communistische
regiems ondanks het oorlogsgevaar. Maar van russische zijde pleegt men
niet met dissidenten als Tito te polemiseren, wat voor de buitenstaander
jammer is.

Politieke strijd
De passage in Djilas' redevoering over de 'invloedss feren' - men hervindt
het argument in tal van publicaties - verdient nadere beschouwing. Op
grond van publicaties van CordeU HuU en van Stettinius wordt aange-
nomen, dat ChurchiU en Stalin, bij hun vriendschapsverdrag van
October 1944, in Oost-Europa invloedssferen schiepen. Toen zouden
Polen, Roemenië en Bulgarije als russische 'sferen' zijn aangewezen,
Griekenland als britse, terwijl Engeland en de Sowjet-Unie ieder voor
50% invloed zouden krijgen in ... joegoslavië. De aanhangers van Tito
zeggen, dat de russische methode ook werd toegepast te j alta [Februari
1945] ten aanzien van Mantsjoerije [dat 'russisch'] en van China [dat
'amerikaans' zou moeten zijn]. Zij staan op het standpunt, dat de chinese
communisten ondanks de Sowjet-Unie, en niet met haar hulp, de macht in
China hebben veroverd.
Hierbij raken wij een ander teer punt: dat van het Balkanblok. Bij het
onderhoud tussen Tito en Dimitrow in BIed [Augustus 1947] moet zijn
overeengekomen, een federatie te vormen van de zes joegoslavische repu-
blieken met Bulgarije, zo mogelijk ook met Albanië en het griekse Mace-
donië. Tevens zou men trachten Griekenland zelf, slavisch Karinthië en
Triest daarbij te incorporeren. Volgens de joegoslaven waren Dimitrow
[Bulgarije] en Markos [griekse communisten] voor dat plan gewonnen .
.Zonder russische steun was het niet te verwerkelijken. Welnu, de Russen
hebben het getorpedeerd. Waarschijnlijk is het, dat in de buurstaten zelf
sterk verzet is gerezen tegen wat zij joegoslavische expansiedrang noem-
den. Te Belgrado erkent men, dat de Bulgaar Kostov - al verloor hij zijn
leven op beschuldiging van Titoïsme - een even groot tegenstander was
van joegoslavische als van russische invloeden. De joegoslavische verlan-
gens waren zeer onpopulair bij de italiaanse, oostenrijkse en een deel der
griekse communisten. Moskou moet bovendien een zelfstandig Balkanblok
te zwak hebben geacht, om zich te handhaven, én een invitatie voor het
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binnendringen van Westerse invloeden of voor interventies. En tenslotte
hebben de Russen zeker geen lust gehad, voor Tito's plan oorlogsgevaar
te riskeren. In het voorjaar van 1948 reeds werd Dimitrow ter verant-
woording geroepen.
De Joegoslavische communisten evenwel - die na hun uitstoting uit de
Cominform, in Juni 1948, alle hoop op annexatie van grieks Macedonië,
van Karinthië, van geheel Triest en op nauwe samenwerking met het
olierijke Albanië hebben zien vervliegen - wijten het russische veto vooral
aan de afspraak der Russen met Londen in zake Griekenland, en aan
vrees, dat sowjetstaten zich onafhankelijk zouden maken van Moskou.
In het algemeen zwijgen zij echter over deze episode, die hen zelf in een
minder gelukkig licht stelt. Met des te meer ijver werpen zij zich op de
nationaliteiten-h.-westie, betogend, dat Moskou geen onafhankelijke sow-
jetstaten wenst. In een belangwekkende studie heeft Boris Ziherl ['Het
communisme en het vaderland'] met vele citaten van Marx, Engels, Le-
nin en ... Stalin betoogd, dat de nationale vrijheid van elke sowjetstaat
moet worden geëerbiedigd. 'De Joegoslaven hebben het recht, hun volk
als gelijkwaardig te beschouwen aan andere, en zij hebben geen enkele
reden, op welk terrein van sociale en politieke opbouw het ook zij, aan
hun eigen volk minder vertrouwen te schenken dan aan welk ander ook,
zijn scheppende krachten minderwaardig te achten aan die van andere
volken, het te beschouwen als een voorwerp van voogdij, onder welke
vorm dat ook zij.' InJ oegoslavië wordt niet minder aandacht geschonken
aan nationale cultuur, historie, folklore enz. dan in de Sowjet-Unie.
In September 1949 hebben alle sowjetstaten, naar aanleiding van het
proces-Rajk in Boedapest [een proces, waarvan de Joegoslaven omstan-
dig de waardeloosheid hebben trachten aan te tonen, en dat bedoelde, de
'Tito-kliek' voor te stellen als een groep agenten van Britten en Ameri-
kanen] hun vriendschapsverdragen met Joegoslavië opgezegd. Sindsdien
heeft dit in zijn isolement volhard.

Tussen de machten
In politicis gaat het feit voor de theorie. Het is niet zozeer de vraag, of
Tito gelijk heeft, dan wel, of hij zich kan handhaven. Het vaste geloof, dat
geen oorlog aanstaande is, en dat het kapitalisme niet in staat is, het
communisme te overwinnen, berust natuurlijk bij de Joegoslaven op
even zovele wensen. In een oorlog zou het snel met hun 'neutraliteit' zijn
gedaan. De eigen macht is beperkt: gebrek aan kapitaal en geschoolde
arbeidskrachten belemmeren de industrialisatie, de landbouw is onvol-
doende ontwikkeld. De Amerikanen hebben tot nu toe slechts 51,7
millioen dollar aan leningen verschaft. Joegoslavië heeft tijd nodig. Tot
zijn geluk is het voor geen van de partijen een werkelijk gevaar. Zouden
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de Russen willen doordringen naar de Middellandse zee, dan zijn Tur
kije en Griekenland belangrijker barrières op die weg dan joegoslavië.
De invloed van Tito op de buurlanden moet men niet overschatten. In
Griekenland is de guerrilla gelikwideerd, Bulgarije is niet te penetreren,
en in Hongarije verheugt men zich over de breuk tussen Moskou en
joegoslavië: Boedapest [vervuld van vele veten tegen Belgrado] voldoet
geen herstelbetalingen meer en zont zich in de russische sympathie, nu
het de belangrijkste voorpost is geworden in dit deel van Europa. Noch
Oostenrijk, noch Italië [die immers Karinthië en Triest betwist zagen]
bieden aan Tito veel kansen. Hij zou de Donauscheepvaart kunnen on-
derbreken. Maar die wordt uitgeoefend door gemengde maatschappijen,
met de machtige Sowjet-Unie als partner, zodat op de conferentie van de
nieuwe Donaucommissie [te Galatz in November I949gehouden] dejoego-
slavische gedelegeerden als 'quantité négligeable' werden beschouwd:
vrees voor hen was afwezig. Bovendien: joegoslavische schepen bereiken
weer [via Hongarije en de russische zone van Oostenrijk] West-Duitsland,
waaraan ~j pyriet leveren en waarvan zij Ruhrkolen mee terug brengen.
Het belang bij een vrije vaart is wederkerig.
Het Westen heeft geen reden Tito te vrezen, omdat zijn revolutionnaire
invloed zich beperkt tot wat franse, duitse en noorse communisten. Zou-
den zijn theorieën - wat men in Belgrado vurig hoopt - de Chinese com-
. munisten winnen, dan zou het Westen zulks eerder toejuichen. Maar de
verhouding tussen Peking en Moskou hangt nietafvan Titoïstische propa-
ganda. Veeleer van russisch diplomatiek beleid, van de vraag, of de
Verenigde Staten nieuwe blunders begaan en niet het mi?st van de be-
trekkingen tussen China en India.
De joegoslavische leiders weten, dat hun toekomst ligt in behoud van de
vrede. Indien zij tegenstellingen tussen de V.S. en Engeland, tussen de
Sowjet-Unie en China veronderstellen, dan is dat, omdat de vorming
van 'een derde macht', in West en Oost, welke de twee grootste mogend-
heden uit elkaar houdt en aan geen van beide steun biedt, een levensbe-
lang is voor het land van Tito.
Als ideologisch symptoom is dus - bezien van het standpunt der inter-
nationale politiek - Tito [die op 24 Mei opgewekt zijn s8ste verjaardag
heeft gevierd] belangrijker dan als politieke macht. Zijn land is een cen-
trum van allerlei richtingen van het niet-stalinistische Marxisme. Hij is
in de communistische wereld het eerste succesrijke voorbeeld van de
'opstand der zonen' tegen de vereerde vader. Misschien zal eens zijn
naam worden genoemd als die van een voorloper, wanneer ook de
communistische katholiciteit haar onvermijdelijke reformatie zal beleven?
Wie weet. ..
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In memoriam Ida Nasution

Hermans en ik hoorden tot hetzelfde transport krijgsgevangenen, dat van
Changi-jail naar de Meklong reisde in beestenwagens, als vee, eenmaal
per dag gevoederd en gelaafd. Daar liep ik een maand later mijn eerste
malaria op, maar Hirosha, de commandant van het werkkamp, onder-
scheidde de gevangenen alleen in levenden en doden. De doden werden
begraven, de levenden trokken iedere dag naar het werk.
Ik werd van de houthakkers overgeplaatst naar de theekokers, al het
water was daar geïnfecteerd. Alleen de zwaar-zieken werden met dat
lichte corvee belast. Ik werkte met Kleijders en Everling, die in dat kamp
gestorven zijn. Hermans hakte hout met een grote ploeg voor het brugge-
hoofd. Hij bracht ons tussen het werk door afval, zodat wij zelf niet hoef-
den te sprokkelen en bij het vuur konden blijven liggen. Dat was mijn
eerste contact met hem. Hij maakte toen geen bijzondere indruk op mij,
hoewel zijn daad in een gemeenschap van gevangenen, die onvoldoende
gevoed en overwerkt, in uiterste lichaamsnood verkeerden, uitzonderlijk
en opvallend was. De ene vriend hielp de andere vriend en soms dat zelfs
niet, voor het wegdragen van de doden werden aparte corveeërs aange-
wezen. Men liep als regel niet voor een onbekende het risico van een
Japanse aframmeling.
Meer dan duizend dagen hebben wij in krijgsgevangenschap doorge-
bracht en zij zijn voorbij gegaan, evenals de tienduizend andere dagen
daarvoor. Honger en oververmoeidheid, regens en uitputtende hitte, hoop
op een spoedig einde en de vrees dat voor onszelf dat einde te laat zou
komen, dat zijn de eentonige herinneringen aan die jaren. Daaruit te-
voorschijn springen enkele dagen en gebeurtenissen afzonderlijk en meer
onderscheiden, waarvan de gedachten en gevoelens bij herdenking op-
nieuw in opwinding beleefd worden. De avonden, voor wij op transport
gingen, de transporten zelf, de eerste reliefVliegtuigen na de capitulatie en
de nacht, bijna een jaar eerder, toen Nongpladuk-kamp gebombardeerd
werd en de morgen erna, toen wij niet naar ons gewone werk trokken
maar graven dolven voor onze doden.
Apart daarvan en scherp belicht, staat in mijn herinnering die middag,
toen Hirosha in een boom boven de Meklong de uit een ander kamp ont-
snapte Tamillontdekte, zesmaal schoot en zesmaal miste en toen Her-
mans beval de boom om te hakken, die half over de rivier hing, twintig
meter er boven.
1 koelie
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Hermans maakte een gebaar met de hand omhoog, waar om een tak
geslingerd, de Tamil hing.
'Tamil itoe boekan binatang l,' zei hij tegen de commandant die jaren op
Java gewoond had. Hirosha sloeg hem met een rottan dwars over de
mond, toen greep hij zelf de bijlen velen van ons dachten dat hij op Her-
mans zou inslaan. Maar hij draaide zich een kwart slag om en hakte in de
boom. Het was een ranke boom met dunne stam en volle bladerkroon. De
Tamil die stil was gebleven, ook toen geschoten werd, schreeuwde op het
moment dat de boom wankelde, alsof hij zich oP.dat ogenblik pas reali-
seerde waar hij aan toe was. Hij schreeuwde opnieuw toen de boom de
kali insloeg. Verscheidene van ons hebben toen meegeschreeuwd, alsof
zij zich op dit moment realiseerden waar zijzelf aan toe waren.
Nog in dezelfde maand kwam dat deel van de weg klaar en werden wij
naar Nongpladuk gezonden. Het was ons daar toegestaan om ziek te zijn,
ik kreeg kinine en genas voorlopig van de malaria.
Nongpladuk was een basiskamp in Centraal Siam. Wij lagen er met tien-
duizenden, Amerikanen, Australiërs, Engelsen en Hollanders. Hermans
zag ik weinig, hij zat veel tussen de Amerikanen, maar in Kuje kwamen
wij weer bij elkaar. Het was daar een klein kamp van vijfhonderd gevan-
genen, hoog in de bergen, aan een kleine zijrivier van de Meklong. Wij
werkten er aan een smalspoorbaan en kapten brandhout voor de locomo-
tieven van de Thailand-Burmaspoorweg, die wij zelf hadden aangelegd.
Driemaal in de week hoorden wij het fluitje van de Soerabaia-express en
zagen wij de bekende locomotieven en wagons voorbij trekken, met
Indonesisch bedieningspersoneel gezamenlijk naar Siam overgebracht.
Kuje was een boskamp, uiterst primitief van behuizing en slecht van
voeding, rijst met zout, driemaal per dag en volop malaria. Ik was bij
dezelfde ploeg houthakkers ingedeeld als Hermans, iedere morgen trok-
ken wij onder zijn leiding het bos in om hout te kappen. De Jappen
bleven meestal bij de spoorbaan achter. Hun afwezigheid gaf ons een
gevoel van vrijheid dat ontspannend werkte. Het gaf ook gelegenheid om
ons bijvoeding te verschaffen. Ook daarvan had Hermans de leiding, hij
kende alle eetbare planten, varens, vruchten en bladsoorten. De tweede
maand kreeg ik opnieuw een malariaaanval, die Hermans bestreed door
mij aftreksels van poele-bast en poetrowale te geven, die een koortsweren-
de invloed hebben, de malaria niet genezen, maar de temperatuur laag
houden.
In mijn herinnering is die tijd in Kuje de beste geweest van onze gevan-
genschap, ondanks koorts, slechte voeding en rillend koude nachten.
Wij werkten tot onze taak af was en lieten de zieken in de varens liggen.
Soms spoorden wij wild, meestal zonder veel resultaat, wel doodden wij
1 'Die Tamil is geen beest!'
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een enkele maal een paar vogels en vonden eieren. Hermans was een
bekwaam jager, hij kende het spoor van alle dieren, zijn ogen lazen de
tekens van de grond en van de bomen.
Rij hoorde thuis op een van de Papoese eilanden. Zijn vader stamde uit
een Ternataanse Indo-familie, die een geheel eiland in erfpacht had, zijn
moeder was een Amerikaanse, maar in Hongkong geboren. Zelf bezocht
hij een paar jaar een der scholen van de Amerikaanse missie. Toen hij
weer thuis kwam trouwde hij met een der Ternataanse nichtjes. Hij had
een zoon van haar. Met hem jagend en hakkend hoorde ik veel over zijn
vroeger leven, een patriarchaal bestaan, halfhereboer en halffeodaal. Hij
vertelde over zijn jachten, maar ook over de moeilijkheden met zijn rub-
berontginning, zijn zorgen over de klapperaanplant, nog door zijn vader
ontgonnen en zijn eigen mislukte proefnemingen met katoen en koffie.
Als werkvolk gebruikte hij de Papoea's van het eiland zelf, al twee genera-
ties lang op een of andere manier tot de familie behorend. Werkend zij
aan zij, door hem verzorgd in koortsaanvallen, leerde ik hem kennen,
hoewel hij zelden direct over zichzelf vertelde, omdat het voortdurend
naspeuren van gevoelens en motieven, waar wij gespleten en overbewuste
intellectuelen ons in afmatten, hem onbekend was.
Hij was een eenvoudig en ongecompliceerd mens, goedlachs als een kind,
bijna argeloos en tegelijkertijd een man met een natuurlijke autoriteit.
Hij was gewend om leiding te geven aan zijn Papoese koelies daar, en wij,
hulpeloze, uit ons milieu gerukte stadsmensen, overgeleverd aan omstan-
digheden waar wij uit aanleg en gewoonte niet tegen bestand waren,
accepteerden zijn autoriteit. Als hongerige en overwerkte gevangene
leek mij zijn leven zinvol in zichzelf, het bestaan van een boer, die met
inspanning van lichaam en geest de aarde dwong tot een rijkere oogst, een
jager die het schadelijke wild doodde uit verweer en het onschadelijke
tot voedsel voor zichzelf en zijn mensen. Op zijn afgelegen eiland, aan de
rand van de wereld, werkend tussen primitieve mensen, was hij menselijk
en werelds gebleven. Een wereldsheid waar ik, zwervend door de bevolk-
te centra der aarde, nooit aan toe was gekomen, omdat ik een vreemdeling
ben en hij een mens was en een gelijke, van Amerikanen en Papoea's.
Zelfs de Jappen schenen deze menselijkheid op een of andere manier ge-
accepteerd te hebben. Hirosha sloeg hem over zijn mond en daar bleef
het bij, ieder ander van ons was met de Tamil de kali ingeslagen.
Na Kuje werden wij elk naar een ander kamp gestuurd, ik naar Tamuan
en hij naar Takenun. Twee jaar na de bevrijding werden onze zieke
lichamen opnieuw zij aan zij gelegd in het hospitaal van een kleine bin-
nenplaats in West-Java. Gedurende de kampjaren had ik hem benijd om-
dat hij in staat was het leven van gevangene, waaraan ik geestelijk en
lichamelijk dreigde tenonder te gaan, als een gering ongemak, bijna achte-
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loos te verduren. Daar in die kleine witte kamer werd mij geopenbaard
dat niet mijn leven, maar het zijne door deze oorlog en haar nakomende
rampen werd geraseerd.
Ik was bij kennissen gelogeerd, toen een malariaaanval, de tweede dag
gecombineerd met een zware bacillaire dysenterie mijn opname in een
hospitaal noodzakelijk had gemaakt.
Het ziekenhuis lag aan de aloon-aloon, tegenover de missigit en naast het
Hoofdbureau van Politie. Het was een oud indisch huis, een eind van de
weg af gelegen in een grote tuin, die naar achteren doorliep tot de hoge
muren van de gevangenis. Ik werd naar een kamer in een der zijvleugels
gebracht, daar vond ik Hermans terug met dysenterie en malaria als ik
zelf.
Hij sliep toen ik binnengedragen werd en bleef doorslapen. Ik herkende
hem onmiddellijk, hoewel zijn gezicht valer was geworden en zijn haar
grijzer, schuin naar achteren gekarnd, maar boven het sterk hellende
voorhoofd bol staand als de wiek van een grijze duif. Na de slag van Hiro-
sha was zijn linkermondhoek scheef gegroeid, maar het litteken had zijn
uiterlijk niet geschonden. Hij sliep op zijn rug, zoals vroeger, het hoofd
een weinig zijwaarts gebogen. De meeste mensen veranderen in hun slaap,
misschien krijgen zij dan pas hun eigen gelaat, maar Hermans' gezicht
bleef hetzelfde, eenvoudig en trouwhartig, ook met gesloten ogen.
De eerste dag praatten wij nauwelijks. We waren beiden te ziek om ons
met elkaar te bemoeien. Wij werden door twee Rodekruis-zusters ver-
pleegd, die khakiuniformen droegen en pas uit Holland waren gekomen.
De oudste was forsen moederlijk, de jongste had krullerig haar en gichelde.
Het was de warmste maand van een zeer droge Oostmoeson. Wij lagen
stinkend en zwetend in een onberispelijk witte kamer, in een onbarmhar-
tig schel licht, dat tussen de gekalkte muren heen en weer kaatste en door
een grauwe kree, buiten de kamer, niet voldoende getemperd werd.
Sulfas en slappe thee, vierentwintig uur lang, leverden zelfs niet voldoen-
de energie voor enkele persoonlijke vragen. Het duurde tot de derde dag
voor wij onze slapte en het oorsuizen van de kinine konden forceren.
Ik hoorde toen, dat Hermans na zijn terugkeer op Java nog een halfjaar
onder dienst had moeten blijven en nu hier buiten de stad een kleine
rubbertuin beheerde voor de Chinese eigenaar. Hij gaf mij deze infor-
matie over zichzelfin enkele zakelijke korte zinnen zonder gevoelsdetails.
Na een poos vroeg ik hem: 'Ga je niet terug naar je eiland?'
'Voorlopig niet, de verbindingen zijn nog slecht.'
'En je vrouw?'
'Die is er niet meer.'
Hiermee waren de losse vragen, die nauwelijks een gesprek vormden,
afgelopen. Teveel mannen vonden na de oorlog hun vrouwen niet terug
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op de plaats waar zij hen verwachtten. Ik had de moed niet om verder te
vragen en Hermans zweeg.
Een uur later kwam de koorts van de malaria opnieuw opzetten en liet
mij alleen met mijzelf.
Diezelfde middag werd een nieuwe patiënt binnengebracht en in het
lege bed gelegd, dat in de nis tussen deur en kast stond, haaks op de onze.
Hij was een donkere Indo, jong nog, met een mager puistachtig gezicht.
De puisten liepen door tot in de hals, die iets vogelachtigs had.
Hermans' rustige gezicht kreeg een sterkere expressie.
'Ken je hem?' fluisterde ik, terwijl de zusters met de nieuweling bezig
waren.
'Hij heet Etty,' antwoordde hij alleen.
Toen Hermans en ik het acute stadium achter ons hadden mochten wij
's middags in de tuin komen. Onze stoelen werden op het grote grasveld
gezet, dat tot de hoge witte muur van de gevangenis doorliep. Het gras
was verdord tot een lichte hooikleur en door de droge bruine klei van de
grond donker overstoven. We lagen onder een grote flamboyant, een
boom nog zonder bladeren, maar met een dak van uitputtend rode bloe-
sems. Deze overvloedige en alles verdringende bloei contrasteerde zo in
de kale dorre tuin, dat het mij die eerste middag, duizelig en uitgeput van
de korte wandeling neerliggend in dit rode licht, leek, of deze onbeheers-
te bloei de oorzaak was van de ontstellende dorheid, alsof alle vocht en
sappen aan de aarde onttrokken in deze ene bloei waren overgegaan, ten
koste van een duizendbloemige liefelijkheid. Daar onder die boom heeft
Hermans mij over Etty verteld. En hoewel, wa~ ik diezelfde avond en de
daaropvolgende morgen meemaakte, zich in onze kamer afspeelde, komt
het mij nu najaren toch voor, alsof dit gebeurd moet zijn in dit boze licht.
Het kan de tweede of derde dag geweest zijn, dat wij daar lagen, maar ik
weet niet meer wat de oorzaak was, dat ik Hermans naar Etty vroeg. Wel
herinner ik mij, dat er enige aarzeling in zijn stem was bij de beantwoor-
ding van de eerste inleidende vragen. Het verhaal dat daarna volgde was
uitvoerig en levendig als de verhalen die hij mij vroeger verteld had, maar
miste de landelijke en bijna idyllische achtergrond.
'Ze hielden mij in Siam tot begin' 46. We werden ondertussen opnieuw
gedrild en daarna naar Bali gezonden. Ik bleef er maar een maand en
werd toen naar Bandung overgeplaatst. Ik behoorde al tot de ouderen
en dacht dat ik gauw gedemobiliseerd zou worden, maar waarschijnlijk
hadden zij ieder mannetje nodig en ik werd als chauffeur en gids toege-
voegd aan een troep van het K.L. "Ambonnezen' werden wij door de
Hollandse soldaten genoemd. Alles wat bruin was en aan de Hollandse
kant was noemden zij zo.
Etty moet zich daar tussen die Hollanders dood geërgerd hebben. Zij
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snuffelden als nieuwsglenge konijnen aan iedere kampongman en zij
hielden urenlange gesprekken met iedereen die Hollands sprak. De mees-
ten hadden de pest aan hun baantje. Het waren vrijwilligers, die tegen de
Jap hadden willen vechten en nu moeite hadden hun geweten een andere
draai te geven. Zo waren zij tenminste in het begin, later toen er uit hun
troep sneuvelden, veranderden zij wel. Vooral nadat zij enkele vermiste
kameraden dood hadden teruggevonden en hóé teruggevonden. Dat
werkte net zo prompt als het openmaken van massagraven.
Wij hadden bij een van de dessa's in het zuiden van Bandung gevochten
en zeven gevangenen gemaakt. Een ervan was een Japanner in uniform
en ook uiterlijk evident een Nip. We stopten ze zolang bij elkaar in een
kamponghuis met een M.P.-wacht er achter en er voor. Meestal werden
in die tijd de Jappen ter plaatse doodgeschoten, de andere gevangenen
moesten naar Bandung gebracht worden. Zo luidde tenminste het voor-
schrift, maar niet iedere commandant hield zich er aan. Toen de auto
voorreed merkte ik, dat de Jap alleen nog maar zijn militaire broek aan
had, de tuniek hadden zij aan een andere gegeven, zodat er nu ineens
twee Jappen waren. Ik protesteerde en Etty gaf mij een grote bek, maar
ik haalde de Hollandse luitenant erbij, die een fatsoenlijke vent was en de
Jap weer liet aankleden en de pseudo-Jap mee naar Bandung stuurde.'
'Had Etty wat tegen die man?' vroeg ik.
'Dat geloof ik niet. Het zal wel 'tida soeka moeka' geweest zijn, zoals bij
de Japanners. Je herinnert je zelf wel uit Siam hoeveel krijgsgevangenen
een blauw oog werd geslagen, omdat hun blauwe ogen de Jap niet aan-
stonden.
Etty werd kort daarop overgeplaatst, maar dat zal wel met deze zaak
niets te maken hebben gehad. Ik heb hem in een jaar niet gezien en nu
liggen we hier.'
Toen wij weer binnen waren kwam Bellaarts langs op zijn avondronde.
Hij was een onaangenaam man en moet dat voor de oorlog ook al ge-
weest zijn. Hij had toen de naam van een knap dokter te zijn voor zijn
patiënten en een knap geldverzamelaar voor zichzelf. Er zijn mensen die
nog steeds geobsedeerd worden door hun kamptijd, door het lijden en het
onrecht henzelf aangedaan, door de angst en de geestelijke druk van de
gevangenschap, de meeste, maar vele ook door de vernedering, waar zij
alleen maar een krampachtige meerwaardigheidshouding tegenover kon-
den stellen. De door een gekleurd ras vernederde'blanke, dat vreet nog
steeds in velen door en Bellaarts was een van hen. Hij was klein en tenger
van gestalte, had gladde aangename manieren en een net iets te be-
schaafd accent. Die avond stond hij onder de lamp met Etty's koortsstaat
in zijn handen.
'En met de andere jongelui gaat het goed. Morgenochtend ben ik iets
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later, eerst kruisjes uitdelen,' zei hij met een gebaar naar de gevangenis-
muur.
Niemand antwoordde.
'Wat bedoelt hij?' vroeg ik aan Hermans toen hij weg was.
'Ach, dat is een van zijn lugubere geestigheden. Er zit een stel terdood-
veroordeelden in de gevangenis, die zullen morgen geëxecuteerd worden
en daar moet hij altijd bij zijn, om de plaats van hun hart op hun hemd
met een kruisje aan te geven en later om te controleren ofzij dood zijn.'
Iedere morgen om even vier uur werden wij door de beide zusters gewas-
sen. De grootste was snel en zakelijk, de kleine onhandig en gichelig. Na
afloop kregen wij thee en dan gingen de lichten weer uit.
Precies om zes uur knalden de schoten. 'Bellaarts heeft de kruisjes uitge-
deeld,' dacht ik en voelde mijn hele lichaam sidderen. Etty's bed kraakte.
'Nou gaan ze er aan,' zei hij onzeker en uitdagend.
'Houd je bek,' antwoordde Hermans.
Ik draaide mij om. Het licht in de kamer was al grijs. Etty zat op de rand
van zijn bed.
'Blijf in je bed Etty,' commandeerde Hermans. 'Je hebt drie dagen lang
met diarrhee en koorts gelegen.'
'Ze moeten er allemaal aan,' schreeuwde de jongen. 'Al dat inlanders-
tuig!'
Zijn stem was vervormd van zwakte en opwinding.
'En al die fijne ethische meneren, al die sloebers voor de machinege-
weren, dan kunnen onze vrouwen weer veilig zijn.'
Ineens begon hij te huilen.
Hermans was uit zijn bed gekomen.
'Raak mij niet aan,' schreeuwde Etty, 'Je bent er net zo een als zij.'
Ze stonden tegenover elkaar, Etty hield zich aan de rand van de wastafel
vast.
'Heb je wel eens een put opengemaakt, waar tien vrouwen en kinderen
in vermoord waren. En voor ze dood waren! Weet jij wat er met ze ge-
beurd is voor zij dood waren?'
Hij zweeg een ogenblik en tegelijkertijd walmde de stank van de dysen-
terie door de kamer.
Hermans legde zijn hand op zijn schouder, maar Etty sloeg die weg.
'Raak mij niet aan! Is jouw vrouw vermoord?-'
'Ja,' zei Hermans.
Ik zat op de rand van mijn bed op het punt om er uit te komen, maar zijn
antwoord sloeg mij achterover.
'Je liegt vent,' zei Etty, maar nu zonder kracht.
Hij maakte een gebaar naar zijn broek, liet de wastafel los en tuimelde.
'Kun je bellen,' vroeg Hermans.
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'Nee, niet die Hollandse zuster,' begon Etty te jammeren. 'Ampoen,
ampoen, niet die Hollandse zuster.'
We trokken zijn broek uit en wasten hem af en sloegen een handdoek als
een sarong om hem heen. Hij zat op een stoel, groenachtig in zijn gezicht
en mompelde wat. Hermans sloeg zijn arm onder zijn oksel.
'Trek je bilspieren in en loop met kleine pasjes,' commandeerde hij. 'Sla
je andere arm om mijn schouder.'
Ik steunde hem aan de andere kant. Het was een optocht van armzalige
barmhartigen, mijn knieën knikten, het licht flikkerde voor mijn ogen,
hoewel de lamp onbewegelijk hing. Zo deden wij de vijf, zes passen tot
zijn bed. 'Ga nu maar heel stil op je zij liggen,' zei Hermans,' en houd het
in.'
Toen draaide hij het licht uit.
Toen het dag was, begon Etty gebroken te huilen. Hij had alle controle
over zichzelf verloren en snikte hardop. De zuster kwam binnen, stak het
licht aan en ontdekte de rommel bij de wastafel. Zij vroeg een verklaring
maar wij hielden ons slapende. Zij ruimde de boel op, toen begon Etty
luider te jammeren en wij roken opnieuw de stank van de dysenterie. Zij
hielp hem handig en snel. Het was de grote.
'Stil maar,' zei ze en klopte hem op de schouders. 'We zijn er immers voor,
niemand zegt er wat van.'
Bellaarts kwam op zijn ochtendronde. Als hij een grap gemaakt had over
de kruisjes was ik gaan schelden of huilen, maar hij keek niet naar ons om
en voelde alleen Etty's pols. Hij kreeg ijs op zijn hoofd en een warmwater-
zak op zijn buik. Ik had zware hoofdpijn en meende dat de malaria op-
nieuw kwam opzetten, maar het was erger dan koorts, een redeloze niet
onder controle te houden angst.
De volgende morgen werd Etty weggehaald. Waarom wisten we niet.
Ik herinner mij niet hoeveel middagen ik nog gelegen heb in het boze
licht van die rode boom, zij aan zij naast Hermans, onze voeten in de
richting van de gevangenismuur. Executies hebben er in die tijd niet
meer plaats gehad, de verhalen die Hamans mij er deed schokten nauwe-
lijks minder.
Op een middag begon hij onverwachts over zijn vrouw. Ik vermoedde
wat er volgen zou en wist niet wat ik moest antwoorden, maar hij scheen
geen antwoord te verwachten. Hij deed het verhaal in vier, vijf stoten,
met daar tussen in kortere en langere tussenpozen, als om op adem te
komen. Ik herinner mij niet meer in welke woorden hij zich uitdrukte,
alleen deze feiten.
Zij had in Djakarta in een kamp gezeten, de jongen was later naar een
mannenkamp op Bandung overgebracht. Na de capitulatie was ze hem

. gaan halen en terwijl ze in Bandung zaten braken de eerste relletjes uit.
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Zonder te weten, wat er precies aan het gebeuren was reisden ze terug.
De trein stopte aan elk station en pas 's avonds na het donker waren ze
op Krawang aangekomen. Hun eten was op, de jongen wilde buiten wat
gaan kopen, maar een oude Chinees, die naast hen zat, waarschuwde
hem, dat dat voor hem gevaarlijk kon zijn omdat hij militaire kleren
droeg. Toen was zij zelf gegaan en in handen gevallen van een langs de
trein trekkende bende. Bijna op het zelfde moment was de trein door-
gereden.
Terwijl hij vertelde en moeizaam vertelde omdat hij vertellen moest,
staarde ik over mijn voeten heen naar de gevangenismuur. Wij hebben
allemaal bepaalde woorden en bepaalde gebaren voor bepaalde gelegen-
heden in voorraad, maar de aangeleerde formule kon ik niet gebruiken en
het spontane woord ontstond niet in mij.
Later vertelde hij hoe hij zich gevoeld had in Tamuan, toen de eerste ge-
ruchten van wat er in Indonesië gebeurde het kamp bereikten.
Hij zei: 'Ik was toen een van de weinigen, die er wat van begreep. Ik ben
in Shanghai op school geweest en ik wist wat er hier in Azië aljaren gaan-
de was. De trage stroom van de laatste veertig jaar is door de oorlog aan
het bandjirren gegaan. Azië maakt zich vrij.
Toen de eerste verhalen binnen lekten, heb ik geprobeerd om het onze
mensen uit te leggen. Ze overschreeuwden mij. De Republiek was een
Japans maaksel, Sukarno en zijn pemuda'sJapanse moordenaars. Ik heb
het tegengesproken. Toen kwam het bericht van de dood van mijn vrouw.
Zij was een van de eerste slachtoffers. Die moord veranderde mijn houding
niet, al viel ze daar op die afstand en in dat milieu moeilijk te verwerken.
Ik heb er mijn onderscheidingsvermogen niet door verloren.
Toen ik pas uit Siam terug was, heb ik een avondlang in een warong met
een oude chauffeur zitten praten. Hij vertelde mij dat hij heel blij geweest
was zijn vroegere tuan na de oorlog te ontmoeten, want die was altijd
goed voor hem geweest. Maar toen zijn oude baas daarop op Sukarno
was gaan schelden had hij hem geantwoord, dat het Indonesische volk,
nu eindelijk eens vrij moest zijn.
'Ach,' zei hij tegen mij, 'eerst waren de Hollanders de baas en toen kregen
we de Japanners. Wij hebben niet kunnen kiezen en niet kunnen vechten,
wij zijn als handelswaar van de ene hand in de andere overgegaan.'
Later heeft op Bandung een politieman mij een verhaal gedaan waardoor
ik aan de woorden van die chauffeur moest denken. Het was een inspec-
teur die tijdens de oorlogsmaanden in Sukabumi gezeten had. Hij ver-
telde mij, dat de Jappen daar half Maart waren gekomen en hij was bij
de overdracht van de Politieschool tegenwoordig geweest. Misschien
herinner jij je nog dat daar Hatta en Sjahril' geïnterneerd waren. Je kunt
je voorstellen hoe die overdracht plaats had, zoveel wapenen, zoveel
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voorraden, die en die gebouwen. Aan het eind zei de commissaris van
politie: ' ... dan hebben wij nog twee nationalistische leiders, wat moet
daar mee?'
'Ach, laat die maar vrij,' zei de Jap.
Toen hij mij dat vertelde moest ik aan de woorden van die oude chauf-
feur denken, 'wij zijn als handelswaar van de ene hand in de andere over-
gegaan.'
'Eigenlijk was het leven in krijgsgevangenschap veel eenvoudiger,' zei
Hermans een paar dagen later.
'Je leefde naar het einde toe en dat einde was de dood of de vrede. Als het
je lukte om in leven te blijven, en zelf heb ik altijd geloofd dat ik het halen
zou, dan zou je weer teruggaan. Erge problemen had ik toen niet. De
Jappen waren wreed. Je had medelijden met hun slachtoffers, maar hun
wreedheid heeft mij om henzelf nooit geschokt. Ik kende ze niet en ik
nam zonder meer aan, dat het bij hun systeem hoorde.
Maar nu kom ik er niet zo makkelijk meer van af. In dat ene jaar na de
oorlog heb ik ontzettende dingen zien gebeuren. Ik heb beestachtigheden
meegemaakt, zowel van Hollanders als van Indonesiërs, mensen die ik
ken en aan wie ik verwant ben. Soms heb ik weleens gedacht dat wreed-
heid een latente ziekte moet zijn of een dronkenschap, die ontstaat door
het geluid van schoten en het zien van bloed.'
'Ik denk eerder dat het een soort traagheid van het hart is, een passiviteit
van het gevoel.'
'Dan heb je nooit zoiets meegemaakt. Wreedheid is altijd een bezeten-
heid, een waanzin, zoals de waanzin van de beide neven Lockman. Dat
waren Bataviaanse Indo's uit het kleine ambtenaren-milieu. Tjalie vocht
aan de Hollandse kant, Didi voor de Republiek. Daar in Zuid-Bandung
kwamen zij tegenover elkaar te liggen, twee ongeveer even oude jongens
van dezelfde familie, hetzelfde bloed en dezelfde reacties, maar elk aan
een andere kant van de lijn. Hoe zij elkaar ontdekten ben ik nooit te we-
ten gekomen, ik kwam bij die troep, toen het spel al een poos aan de gang
was en de anderen vertelden mij erover. Zij hadden verbinding met elkaar
via briefjes, die ze zichtbaar achterlieten op de plaatsen, waar de een
veronderstelde dat de andere komen kon. Zij spijkerden ze aan oude ver-
keersborden, tegen een boom of een brugleuning, en het antwoord, als
je tenminste de hoon en de bedreigingen in het meest grove Bataviaans
een antwoord kunt noemen, vonden wij op soortgelijke plaatsen.
Het leek soms of dit hele conflict, waarvoor wij moordden en vermoord
werden alleen uit de privé-ruzie tussen de neven bestond. Hun haatgevoel
moet toch wel door de politieke of beter gezegd door de nationaliteits-
keuze zijn opgewekt. Er waren verscheidene in onze troep, die hen beide
voor de oorlog gekend hadden. Zij zaten toen in de derde klas van de
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K.W. lIL Tjalie was een bekend Bataviaans athleet, Didi de beste links-
buiten van Vios. Ze waren bij dezelfde oude nicht in de kost en werden
veel samen gezien in koffiewarongs en op krontjongconcoursen. ,Waar ze
in de japanse tijd gezeten hebben kon niemand mij vertellen.
We wisten dat Tjalie een poging beraamde om Didi te vangen, maar de
andere was hem voor, met de poging tenminste.
Er kwam op een middag een man over de demarcatielijn met een in het
Hollands geschreven briefje, dat hij een van de Indische jongens in de
handen speelde. Een vrouw met twee kleine kinderen - zij tekende met
de naam van een bekende West-javase Indo-familie - zat aan de overkant
gevangen en smeekte om hulp. Het was toen ten strengste verboden om
de demarcatielijn over te gaan, daarom werd de Hollandse luitenant er
buiten gehouden. Tjalie beraamde het plan, hij zou er 's avonds na don-
ker met een paar vrienden op uit trekken. Die middag op patrouille,
maakte hij een smak en verzwikte zijn enkel en dat redde zijn leven. Hij
ging niet mee, de drie andere jongens liepen in de val en werden afge-
slacht.'
'Wat een zeldzaam gemene streek.'
'Dat was het ook, maar ik zei het toch al, die hele ruzie lag in de sfeer
van de waanzin. Een paar weken later kregen we Didi te pakken, de ma-
nier waarop dat gebeurde was net zo fris. Didi had in een van die kam-
pongs daar een vriendin, Tjalie kende haar, want hij had verscheidene
nachten naast haar huis op de loer gelegen om hem in handen te krijgen,
wat nooit gelukt was. Toevallig hoorde hij dat zij samen ruzie hadden.
Hij vrijde die meid op en liet dat via een spion als gerucht aan de over-
kant verspreiden. Didi kwam diezelfde nacht en zij kregen hem op haar
achtererf te pakken. Zij waren bezig hem toe te takelen toen de wacht
langs kwam en hem meenam. Een paar dagen later werd hij opgehangen.
Tjalie was op wacht gestuurd met het stelletje vrienden dat hem gehol-
pen had. De Hollandse luitenant hield zich aan bepaalde regels van fat-
soen, alsof ons hele leven toch niet al door het onfatsoen ondergraven was.
Tjalie en Didi waren beide even bezeten, wreed en bloeddorstig, maar
Tjalie stond aan de goede kant volgens het Hollandse standpunt, en de
andere werd gehangen. Tjalie was de held en Didi de schurk, maar aan
de andere kant van de lijn zou Didi de held en Tjalie de schurk geweest
zijn. juist omdat zij zo op elkaar leken in al hun uitingen en reacties werd
door dit vonnis duidelijk zichtbaar, dat niet de misdaad werd gestraft
maar de keuze.
Ik reed de jeep die hem wegbracht. Het was een rotjob om mee te maken,
maar ik heb niet geprobeerd er onderuit te komen. Het was toch altijd
beter dat ik het deed dan een van Tjalie's vriendjes. Hij zat achter mij in
de jeep met drie bewakers. Zijn handen waren op zijn rug gebonden. Hoe-
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wel zijn gezicht bont en blauw geslagen was, kon je zien hoe hij op Tjalie
leek. Hij had ook dezelfde stem. Er waren twee Bataviase jongens bij ons
die hem van vroeger kenden. Hij praatte met ze. Na de moord op hun
drie kameraden was de hele troep warmgelopen. Nu hij opgehangen
moest worden en zij die zaak konden opknappen was van het wraakge-
voel niet veel meer over. Hij scheen niet te beseffen dat hij op weg was
naar zijn terechtstelling, misschien is zoiets moeilijk te beseffen.
We reden een eind langs een rechte boomloze weg en kwamen toen aan
een langzame helling, waar wat verspreide bomen stonden. Zij zochten
naar een sterke tak om het touw over heen te gooien en hij liep tussen hen
in en ik een paar passen achter ze. Hij had dezelfde losse, onverschillige
houding bij het lopen als zij en leek tot de groep te horen.
'Toe lui, laat mij nu gaan,' zei hij gemoedelijk, alsof het een klein onge-
riefbetrof, waaraan hij ontkomen wou. Tjalie had diezelfde gemoedelijk-
heid onder zijn vrienden, als hij niet op oorlogspad was.
'Hou je smoel Didi,' zei er een en de andere voegde er aan toe:
'Waarom jij dan zo.'
Toen stonden ze onder een boom met sterke zijtakken. Zij zagen mij aan
en ik knikte. Ze gooiden het touw over een tak, aan het ene eind zat de lus,
het andere werd aan de jeep gebonden. Zo is het gebeurd. Toen de jeep
aangezet werd, vloog hij de lucht in, hij moet onmiddellijk dood geweest
zijn.
Ze bonden een zak om zijn hoofd en namen hem mee terug. Hij lag die
nacht buiten en begon in een paar uur op te zwellen, toen wisten wij dat
hij dood was, want er was daar geen dokter. Ik zat iets verder in een
koffiewarong en toen kwamen die twee die hem van Vios gekend hadden
en zij haalden herinneringen op wat een goed voetballer hij geweest was.
Een van die twee zei maar steeds: 'Rot, rot, rot.'
Ik bleef die hele nacht roken en denken. maar uit zoiets kom je niet.'

Toen Hermans en ik uit elkaar gingen beloofde ik hem op te komen zoe-
ken, maar er gingen maanden voorbij voor ik er toe kwam. Het was toen
al regentijd. Zijn rubberonderneming lag aan de grote weg, een klein
uur rijden van de stad. De bus stopte bij een brugje, aan de overkant
gaapte in het rubberbos de donkere tunnel van een rechte laan. Ik begon
naar de lichte opening aan het andere eind te lopen.
Het huis stond op een groot grasveld. Het maakte een verwaarloosde in-
druk, maar het was niet vervallen. Het moet een oud landhuis geweest
zijn, ruim honderd jaar geleden gebouwd, met een hoog pannen dak, dat
vrij steil naar beneden afliep en boven de brede galerijen die het aan alle
kanten omgaven een langzame glooiing kreeg.
Het huis was leeg. Ik liep door de enorme kamers, groot als zalen en koel
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als kelders, met vloeren van rode, plavuizen, vrij onbeschadigd nog. Er
waren hoge boogramen in de zijmuren, met kleine ruitjes van violetkleurig
glas, die de grote binnenruimten schemerig en koel hielden. De hoge deuren
leken nog hoger door hun bovenlichten, roosters van snijwerk in blad- en
bloemmotief, rood gekleurd en gedeeltelijk verguld, maar dof geworden.
In betere staat zou het een seigneurlijke woning zijn geweest.
De enorme achtergalerij zag uit op de Salak. Het vrij vlakke land daalde
achter het huis afin een diep ravijn en steeg dan in een lange glooiing om-
hoog tegen de bèrg op. Een liefelijk, lichtgroen sawahlandschap met
aangename bossages van klappers en bamboes, geraffineerd op de juiste
plaats uitgezet. In het dal was een kampong zichtbaar en overal klonk
het geluid van water.
Terzijde van het huis, waar het rubberbos ophield, stonden enkele bilik-
loodsen. Ik zag vrouwen en koelievolk en daar trof ik Hermans aan in de
coagulatieloods. Hij was bruiner geworden en dikker en zichtbaar blij
mij te zien. Na enkele aanwijzingen in het Sundaas aan zijn mandoer,
nam hij mij mee naar een paar rieten stoelen onder een cherryboom, ach-
ter het huis waar het grasveld afbrak in het ravijn en beneden een kali
glinsterde.
Hij liet bier halen en kroepoek. Een grote gele hond snuffelde aan onze
benen. Er waren eenden en kippen op het grasveld en een kleine aap die
om kroepoek bedelde.
In de afgelopen maanden had ik veel aan hem gedacht. Hij zelf was voor
mij niet veranderd, maar hij had een ander leven en lot gekregen. Die
morgen vond ik hem weer terug in een bloeiend landschap tussen bomen
en dieren, een landelijke achtergrond gelijkend op die. hij zelf met zijn
oude verhalen in Siam voor mij had opgeroepen.
Het tragische lot van millioenen door de oorlog geschonden en ontwortel-
de levens had mij minder ontzet dan het lot van deze ene man, omdat mijn
hart niet in staat was geweest de ellende massaal te verwerken en te reali-
seren. Eerst op dit ogenblik werd het mij bewust, dat ik mijn bezoek aan
hem iedere keer opnieuw uitgesteld had uit angst om ermee geconfron-
teerd te worden. Daarom stelde het mij gerust hem hier zo terug te vin-
den. Er zijn mensen die een vitaliteit bezitten, die niets uitbundigs heeft,
maar een kracht is, verwant aan die van planten en bomen die onuitroei-
baar opnieuw botten uit hun wortelstok nadat de aardbeving en het vuur
verwoestend over de vlakten zijn gegaan.
We aten daar onder de cherryboom en hij vertelde mij over zijn werk. De
rubber had door de verwaarlozing erg geleden en hij had verschillende
bomen moeten rooien. Zag ik dat ravijn? Aan een zijde had hij de helling
tot terrassen laten graven, daar had hij voor het eerst padi geplant.
Na het eten begon het te regenen. De rieten stoelen werden binnenge-
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bracht. Hij bewoonde een kamer aan de zijkant van het huis. Daar stond
zijn veldbed, een uitgeslagen, schimmelige kast en een soldatenkist met
toiletgerei .
Dat waren al zijn meubelen, met de rieten stoelen die nu in de achtergale-
rij waren gezet, een enorme ruimte van tien bij dertig meter. Hoge boog-
ramen gaven uitzicht op het ravijn. We stonden een tijdlang uit te zien op
het landschap. De Salak was reeds achter de nevels onzichtbaar en ook de
Testvan het landschap viel weg achter een dichte regen, die soms als een
gordijn opengeslagen werd, waardoor onverwachts maar alleen voor
enkele ogenblikken bosjes en klapperbomen weer zichtbaar werden.
We dronken koffie. Het huis dat ik eerst bewonderd had, drukte mij nu.
Het was verontrustend groot en leeg en ik merkte dat zijn ruimte onze
stemmen vervormde. Muren, vloer en plafond sloten alleen maar ruimte
in, zelfs geen lamp brak de hoogte. Het leek mij een naargeestige behui-
zing voor een alleen achtergebleven man.
Maar later toen de zon weer scheen, een waterig kortstondig zonnetje
naar het mij leek, begreep ik opnieuw de charme van deze plaats, want
achter de ramen rees het landschap op, dampend en blinkend, bewegelijk
van water en gewas.
Het was tijd voor mij om te gaan. Hij bracht mij weg. Buiten rook de
lucht naar aarde en grassen. .
Ik zei tegen hem: 'Ik begrijp dat dit landschap je boeit en dat je voor-
lopig hier blijft.'
Hij zag mij verwonderd aan en antwoordde: 'Ik houd niet van het Prean-
gerlandschap. Het is mij te parkachtig mooi, er valt niets meer aan toe te
voegen. Jij kent Papua niet, daar reiken de bossen en de savannes van de
zee naar de toppen der bergen. Er is soms wat aanplant aan de kust,
s~ms ook niet, dan wordt het land afgesloten door een gordel, die noch
land noch zee is, stinkende mangroves, die iets voorwereldlijks bewaard
hebben. Klapperaanplantingen vind je veel langs de kust maar klapper-
tuinen hebben nog de sfeer van vrije bossen. Dat soort landschap is het
boeiendste voor mij. Je wilt het ontginnen en je deinst er tegelijkertijd
voor terug, alsof iedere patjolslag in de grond een aanranding van die
andere wereld is.'
'Maar waarom ga je dan niet meer terug?'
'Heb je wel eens die klappers gezien aan de Priokweg, rechts voor de
grote bocht?'
Het leek mij orakeltaal. 'Wat bedoel je?'
'Zijn je daar nooit die onttopte klappers opgevallen. Zo heb ik er twintig-
duizend. Ik zie ze soms in mijn dromen. De Jappen verborgen op ons
eiland hun benzinevoorraden en de Amerikanen bombardeerden de kust.
Door de luchtdruk van de explosies vlogen de kruinen er af. Het huis is
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verbrand, maar dat kan opgebouwd worden, dat is het erge niet. Het
verschrikkelijkste zijn die twintigduizend klapperstammen, die versperren
mij de weg terug. Ik kan ze zien als ik mijn ogen dicht doe, hier en nu en
soms kan ik er niet van slapen.'
'Waar is je zoon,' vroeg ik om hem af te leiden.
'In Amerika, bij de zuster van mijn moeder. Hij studeert er.'
Toen begon hij opnieuw over zijn klappers en zijn vrouw.
'Naar een dode kun je teruggaan. Ik heb mijn herinneringen. Daar kun
je mee leven, maar ik kan niet leven in een dode tuin.'
Toen sloeg zijn stem voor het eerst hoog uit: 'Ik durf niet terug, ik durf
niet tegenover die klappers te staan.' .
Na een tijd zei hij rustiger: 'Mijn grootvader heeft de woeste grond ge-
kocht, mijn vader is gaan ontginnen en ik heb het afgemaakt. Misschien
moet ik ze ook nog opruimen en opnieuw planten, een nieuwe tuin aan-
leggen.'
En opnieuw na een tijd, vragend: 'Is het wel goed een nieuwe tuin aan te
leggen op een gedoemde plaats?'
Ik antwoordde niet en net als de vorige maal, maanden geleden, onder
die flamboyant scheen hij geen antwoord te verwachten.
vVevolgden niet de oprijlaan, maar een smal pad langs de grens van het
rubberbos. De grond was glibberig van de regen en we hadden moeite om
niet uit te glijden. Later werd het pad breder en was met steenslag be-
dekt. Daar bleef hij staan en wees naar beneden.
'Die sawahs heb ik aan laten leggen. Het is goede grond. Driemaal in het
jaar kun je hier oogsten. Drie keer planten en drie keer oogsten, dat geeft
mij rust.'
Hij begon weer te lopen.
'Waarom zou de aarde bloeien en vruchten voortbrengen als het leven
geen zin heeft? Er moet een doel zijn, maar ik kan het niet zien, niet meer
zien.' Het pad daalde afen steeg op naar de grote weg. Ik liep vlak achter
hem. Ineens keerde hij zich half naar mij om en zei: ,In ieder geval heeft
het zin in een wereld die honger lijdt voedsel te planten.'
We stonden naast elkaar op de grote weg.
God Almachtig, dacht ik, maar zonder het accent van een vloek.
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HET ZONDEBESEF

EN DE HUMANISTISCHE LEVENSHOUDING

Onze cultuur is zodanig doordrenkt van de christelijke levensleer, dat ie-
der, die de vermetelheid heeft gehad om de heerbaan van de gelovigen te
verlaten teneinde een eigen richting te gaan, zich genoodzaakt ziet tot een
apologie. Zolang men het christelijk geloof niet in zijn levenshouding weet
te plaatsen, is de vraag naar wat de gelovige beweegt onontkomelijk.
SPINOZA onderbrak zijn redenering in de Ethica, om na te gaan hoe de
mensheid tot een godsdienst gekomen kon zijn; zijn antwoord was, haast
vanzelfsprekend, geniaal en belangrijk. NIETZSCHE had met het ge-
loof af te rekenen zo goed als FREUD, en wat VESTDIJK tot het schrij-
ven van zijn magistrale studie 'De Toekomst der Religie' zette, zal wel-
licht onder meer dezelfde behoefte tot afrekening geweest zijn.
Me dunkt, het humanisme zou nooit het begrip 'menselijke waardigheid'
zozeer tot kernpunt van zijn beschouwingen hebben gemaakt, als het
zich niet te verdedigen had tegen het christelijke verwijt van zedeloos-
heid. Want dit begrip toont duidelijk, wat er voor de humanist juist
aan de christelijke ethica schort, en waarom hij de christelijke levens-
houding niet tot de zijne maken kan: deze doen de mens als mens
tekort.
Dit is niet zonder meer duidelijk. De christen ziet zijn geloof eerder als de
hoogst denkbare verheerlijking van de mens; deze immers is volgens hem
geschapen naar het evenbeeld van de Volmaakte, hij is de kroon der schep-
ping, en bestemd voor een eeuwige gelukzaligheid. Dit is een verheerlij-
king van de mens - hem weliswaar niet door zichzelf aangedaan - die
geen humanist voor zijn rekening zou willen nemen. Maar er staat iets
tegenover: de mens die de liefde Gods versmaadt, degradeert zich tot een
redelijk dier, maakt zijn bestaan zinloos, verliest zijn grootheid, valt ten
prooi aan verdorvenheden. Dit is voor de humanist een overdrijving naar
de andere kant. Hij wenst, ?ich bewust van zijn 'menselijk tekort', zijn
leven zo goed en intens mogelijk te leven, en wat hem hun angst voor het
zichzelf-genoeg-zijn lijkt, vervreemdt hem van de leer der christenen.
De val van de mens, de noodzakelijkheid der verlossing, de leer van de
erfzonde kortom, kunnen voor hem nooit meer betekenis hebben dan een
grootse symboliek, die hem meer ofminder aanspreekt, maar die nooit het
kar:akter van realiteit voor hem verkrijgt. Want voor wie God niet bestaat
als een persoonlijk wezen, is het niet duidelijk wat voor verdoemelijks er
in zijn natuur schuilen kan.
Dit lijkt me de eigenlijke controverse tussen humanisten en christenen.
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Zelfs het meest vrijzinnige protestantisme ziet men aan het zondebesef
veel van zijn relief ontlenen. En terecht": hoewel men het zondebesef in
alle denkbare gradaties aan kan treffen, door de zondigheid van de men-
selijke aard te loochenen is de verlossingsbehoefte, het heilswerk van
Christus, en daarmee in feite de gehele christelijke dogmatiek verworpen.
Wat zou resteren is een van religieuze noodzaak ontdane ethiek, die van
een humanistische niet zou behoeven te verschillen, ware het niet dat de
humanist zich altijd het recht zal voorbehouden, zijn wet naar eigen ge-
weten te bepalen.
Wij zullen ons nu niet verder bezig houden met de mogelijke overgangs-
gebieden tussen christendom en humanisme, maar ons bepalen tot de
vraag waarom het christendom onvermijdelijk met de christelijke dogma-
tiek verbonden is, waarom verschillende christelijke groeperingen dit be-
sef op zo verschillende wijze verwerken, en wat voor de humanistische
levenshouding hiervan van belang kan zijn. - Deze laatste vraagstelling
lijkt misschien vreemd, we staan echter voor het fèit dat de humanist voor-
bij gaat aan wat voor anderen de grondslag van de menselijke existentie
is, inleeft dwars tegen de behoefte van die existentie ... en er niet de min-
ste hinder van blijkt te ondervinden! Dit vraagt om rekenschap.

De humanist zal uiteraard de vraag naar de oorsprong van het zonde-
besef anders beantwoorden dan de christen. Voor hem isde vraag in wezen
een anthropologische: hoe staat de christelijke mens in het leven, in welke
situatie bevindt hij zich, en wat maakt in deze situatie het zondebesef on-
misbaar?
De christen staat niet slechts als mens in de wereld; hij staat bovendien
als mens tegenover God. Hoe zijn relatie tot God ook is, hoe groot ofklein
de afstand die hem van Hem scheidt, altijd is er sprake van een persoon-
lijke verhouding, die, evenals elke relatie, gespletenheid zowel als ver-
bondenheid betekent.
Hoe deze verhouding ontstaat is een tweede. De humanist zal zich het
godsbegrip, met alles wat dit meebrengt, in de menselijke geest ontstaan
denken; reeds zijn verscheidene gedachtegangen ontwikkeld om de gods-
dienst psychologisch begrijpelijk te maken, maar naar mijn gevoel is geen
enkele tot dusver geopperde hypothese geheel voldoende. We moeten hier
ook uiterst voorzichtig zijn: hoe we de godsdienstige belevenis ook willen
zien, in elk geval hebben we te maken met een der diepste geheimen van
de menselijke psyche. Van een 'psychologische ontmaskering' van de theo-
logie zal dan ook nooit sprake zijn; de gelovige, die zijn godsdienst wer-
kelijk als realiteit beleeft, zal in een psychologische theorie nooit méér
kunnen zien dan een bewijs hoezeer de menselijke geest harmonieert met
zijn religieuze werkelijkheid. Ziet de humanist God geprojecteerd vanuit
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d~ menselijke verhoudingen, de gelovige zal zonder enig bezwaar de zaak
andersom kunnen zien.
Hoe dit zij, voor de mens die zich geplaatst ziet tegenover een persoon-
lijke Godheid, bestaat er een merkwaardig conflict. Anders dan voor de
humanist, is voor hem het tweeslachtige karakter van de verhouding tus-
sen hemzelf en het Andere, een benauwend probleem. God immers is niet
slechts de grond van zijn bestaan, Hij is tevens zijn toevlucht, zijn wetge-
ver, zijn uiteindelijke bestemming. Zijn ziel hunkert naar God. Zou God
hem verlaten, dan baatte hem niets meer, en kende hij nog slechts ver-
worpenheid en wanhoop. Dit alles klinkt pathetisch; maar voor de op-
recht gelovige is het volle werkelijkheid. Zijn religieuze verlangen eist
overgave aan God, onderwerping aan Zijn wil, op straffe van onder te
gaan in menselijke verlatenheid. Daarom is de christen verzoend met de
dood, die hem van zijn menselijke situatie bevrijdt, en hem zal doen op-
gaan in de aanbidding van God; en daarom is zijn enige vrees, dat de
dood hem deze verlossing niet zal geven, maar hem integendeel blijvend
gescheiden zal houden van het goddelijke: de bedreiging van de hel. -
We zien de gelovige uiteraard geabstraheerd; er zijn andere psychische
drijfveren, die zijn houding ten opzichte van de dood compliceren.
Maar de overgave aan God is niet de simpele geste die in het woord be-
sloten ligt. Immers, de gelovige blijft mens in zijn godsdienst, hij blijft en-
keling, subject, ik; met andere woorden hij blijft, zelfs in zijn innigste ge-
bed, tegenover God staan. Pas in de mystiek verdwijnt elke controverse;
maar de alledaagse werkelijkheid vraagt te dringend om zijn persoonlijk-
heid ...
Uit deze situatie is maar één uitweg denkbaar. Men kan zijn eigen aard,
de doem van zijn menselijke neigingen en behoeften, niet van zich af
werpen; maar bestrijden kan men ze wel. Zo kan de gelovige zijn aanhan-
kelijkheid aan God pas aan Hem en dus ook aan zichzelf belijden, wan-
neer hij zich zijn aardse lusten, zijn eigendunkelijkheid, zijn vreugde in
het tijdelijke bestaan ontzegt. Daarom predikt het christendom nederig-
heid, soberheid, kuisheid. Zo zijn, naar het ons voorkomt, het zondebesef
en de christelijke onthoudingsmoraal de uitdrukking van het verwerpen
der eigen natuur en het in praktijk brengen ervan. Eldersl heb ik getracht
dit, aan de hand van de steilste vormen van christendom, aannemelijk te
maken, en het zondebesef vanuit de hier beschreven situatie te verklaren.
Van de voornaamste positieve eis der christelijke ethiek, de liefde, is het
dui.delijk dat deze de participatie in de hand werkt; met de lijdelijkheid is
het niet anders gesteld.
Interessant is het om te zien, hoe het zondebesef telkens weer optreedt
waar zich de eenwording voltrekt. Zo beleeft de askeet de begeerten van
1 In het 'Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie' jrg. '49, af1.6, blz. 482 e.v.
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het lijf, en bij hem vinden we vaak een uitgesproken zondebesef; de mys-
ticus heeft, verlost als hij is van de conflictsituatie, het zondebesef niet
meer van node. Ook aan bekeringen plegen uitingen van zondebesef
vooraffte gaan, als symptoom van de strijd die zich in de mens voltrekt.
Dat dit proces de gelovige niet als zodanig bewust is, behoeft geen betoog.
Eveneens zien we het zondebesef en de strenge moraliteit in het bizonder
daar, waar de toevlucht tot God meer dan gewoonlijk noodzakelijk wordt:
bij gevaren - de dreiging van overstromingen! De grote boetpredikers
van het oude testament treden op, wanneer het volk bedreigd wordt door -
vijanden of gebrek. Van een magische poging tot afwenden van het onheil,
die men weIIicht eerder zou verwachten, merkt men in het christendom
weinig. - Het magische karakter van sommige katholieke gebruiken lijkt
me slechts schijnbaar.
In de christelijke mythen - de humanist zal ze niet anders zien dan als zo-
danig - vinden we het genoemde conflict symbolisch verhuld terug.
TaIIoos zijn de bijbelpassages, waarin de menselijke hoogmoed bestraft
wordt; de mens wil aan God gelijk zijn, zichzelf een God, hij grijpt naar
de kennis van goed en kwaad, doch wordt door God verstoten. We kun-
nen het proces der religieuze overgave niet beter gedramatiseerd denken
dan door het paradijsverhaal.
Men kan in di t verhaal een religieus oerphaenomeen zien verzinnebeeld:
de mens wordt, zodra de wiI tot weten in hem ontwaakt, vervreemd van
zijn wereld; de scheiding tussen subject en object voltrekt zich, hij wordt
uitgestoten; kennis isoleert. In dit opzicht verschilt het paradijsverhaal
uit Genesis niet van andere paradijsmythen. Ons interesseert bovenal de
wijze waarop de zondeval plaats vond. De mens blijkt met zijn daad ver-
legen: hij verbergt zich. En God verdrijft hem dan, niet slechts uit toorn,
maar meer nog uit vrees dat de mens, door ook nog van de boom des le-
vens te eten, eeuwigheid verwerven zou! We zien de spanning tussen de
polaire krachten van eigengereidheid en onderwerping.
Hetzelfde vinden we terug in de geschiedenis der boze engelen, welk ver-
haal goeddeels alleen op overlevering berust, maar gemeengoed is gewor-
den onder de christenheid.

Het kan ons nu niet meer zozeer verbazen, wanneer we het zondebesef
altijd vergezeld zien gaan van een moraal, die een strenge onthouding
van aardse genoegens voorschrijft; noch verwondert het ons wanneer we
zien, dat de belijders van de zondeleer doorgaans in dat geloof hun reli-
gieuze harmonie vinden, en het dogma voor niets ter wereld zouden
willen prijsgeven; evenmin, tenslotte, dat de moraal strenger is, en het
zondebesef meer op de voorgrond treedt, naarmate het geloof de mens
verder van God plaatst.
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Op het laatste punt willen we even nader ingaan. De calvinistische an-
thropologie plaatst de mens als enkeling tegenover God; de nadruk valt
meer op de menselijke ve-latenheid dan op haar tegenpool. De religieuze
overgave wordt door niets vergemakkelijkt, in psychologisch opzicht. In
overeenstemming hiermee zien we de wereld streng veroordeeld, het zon-
debesef hevig levend in de totaliteit van het geloof.
De katholiek daarentegen weet zich opgenomen in de 'gemeenschap der
heiligen', terwijl de geloofspraktijk hem dagelijks aan die gemeenschap
herinnert. De kerk en Maria zijn een moeder voor hem. Ook met de Aller-
hoogste staat hij op intieme voet - denken we slechts aan de betekenis van
de communie -; het accent valt sterk op de eenheid. Dit stelt de katholiek
in staat tot een, in zeker opzicht, onbekommerde blijmoedigheid, die kan
ontaarden in een wat burgerlijke zelfvoldaanheid, maar ook kan leiden
tot een zeer innig geloof. De katholieke moraal is misschien niet veel rui-
mer dan de calvinistische, maar de kerk beschermt haar gelovigen tegen
elke onzekerheid, door middel van de biecht. Met de erfzonde heeft de
katholiek bij de doop eens en voorgoed afgerekend, zij het niet met de ge-
volgen ervan. Want ook de katholieke moraal staat in het teken der zelf-
ontkenning. De verboden berusten niet minder dan bij het calvinisme op
de wereldse lust, en zondigend verliest de mens zijn 'staat van genade'.
De zonde vervreemdt de mens van God; maar Hij reikt zelfde helpende
hand om het weer goed te maken.
Merkwaardig is de ontwikkeling van het vrijzinnige protestantisme in al
zijn gradaties. Hoewel ook hier geen sprake is van de gemeenschap met
heiligen en bewaarengelen, toch is de afstand tussen God en mens minder
groot dan bij het calvinisme, en vinden we 'dus' ook een ruimere moraal;
het dogma van de erfzonde staat minder op de voorgrond. Het accent
valt meer op hemel en liefde, dan op hel en verlossing. Hoe deze toestand
mogelijk is, valt wellicht te begrijpen vanuit het karakter der gelovigen;
de tegenwoordige mens is van nature misschien geïntegreerder dan onze
voorouders. Ook de ontwikkeling van de cultuur heeft het stellig in de
hand gewerkt dat de geesten zich wijzigden. Er steekt in het vrijzinnig
christendom veel van het compromis. Typisch is weer, dat het gemeen-
schapsgevoel onder de gelovigen zich eveneens heeft ontwikkeld. De do-
minee staat vertrouwelijk dicht bij zijn gemeente. Men spreekt van de re-
monstrantse 'broederschap'.
Men kan zich afvragen, of de sterkst uitgesproken vormen van zonde-
besef eigenlijk niet als pathologisch te beschouwen zijn. Vergissen wij ons
niet! De 'zondewaan' heeft ook met de ernstigste vormen van zondebesef
niets uitstaande, althans is geen verergering ervan. Men vindt hier en
daar vormen van christendom in ons land [onder meer langs de grote ri-
vieren, op de eilanden, aan de kust] waarover men zou kunnen twijfelen.
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Doch men bezit geen enkel argument om het strengste geloof patholo-
gisch te noemen. Eerder lijkt het mij in vele gevallen mogelijk, uit de om-
standigheden van die groepen te begrijpen waarom juist bij hen een zo
straf christendom ingang kon vinden.
Een andere vraag is, of onze gedachte over de christelijke moraal niet te
zwaar op de hand is; ofwe de christelijke zedelijkheid wel au sérieux moe-
ten nemen. Wanneer we om ons heen zien, ontwaren we immers meer
sleur en hypocrisie dan waarachtige religieuze belevenis. Maar het chris-
tendom had zich niet tot heden kunnen handhaven, en had niet zo'n
enorme betekenis voor onze cultuur gehad, als het niet veel meer was dan
vooroordeel. Het is echter niet ongeschonden door de eeuwen heen geko-
men, en is bijna nergens ontkomen aan een accoord tussen hemel en
aarde. .
Tenslotte moge het niet onvermeld blijven, dat niet alles wat de christen
'zondebesef' noemt, aan de hier gegeven beschrijving voldoet. Het 'do-
mine non sum dignus', een adaequaat besef waaraan geen enkele religio-
siteit ontkomt, is verdieping en zuivering der existentie, die niet specifiek
christelijk is. Het humanisme zou de mens te kort doen, als het dit be-
leven, op eigen wijze verwerkt uiteraard, niet als esse.ntiëelerkende. Want
het is één der grondtonen van elk menselijk contact met mens ofkosmos.

De bevinding dat de christelijke ethiek, althans voorzover het het 'gij zult
niet' betreft, berust op zelfontkenning, kan voor de humanist niet zonder
betekenis zijn. Het maakt de christelijke, dat wil min of meer zeggen ons
aller, moraal voor hem zeer discussiabel. Dat betekent niet dat hij zich
revolutionnair moet toeleggen op een vernieuwing der zeden, - een even
hachelijke als tegennatuurlijke onderneming. Maar het wil wel degelijk
zeggen dat hij de christelijke normen niet als vanzelfsprekend mag over-
nemen, en dat hij ze, voor zover hij ze wel accepteert, van een nieuwe zin
moet voorzien. Deze zin zal gelegen kunnen zijn in de waarde, die zij
voor de gemeenschap hebben, en voor de rijping en de harmonie van zijn
persoonlijkheid. Elke hypocrisie, elk vooroordeel, dient hij te overwinnen,
en waar het gaat om zijn persoonlijk leven, zal hij zijn normen elke al-
gemeenheid moeten ontzeggen. De vanzelfsprekendheid, die de christe-
lijke maatstaven voor ons allen bezitten - wij zijn er mee opgegroeid -
vormt een gevaar voor het humanisme. De humanist zal zijn onvermijde-
lijk erfdeel naar eigen inzicht moeten beheren, en zich daarmee desnoods
de verontwaardiging van de erflaters op de hals moeten halen. Anders
heeft het - voor hem slechts fraseologische - bezinksel van het verleden de
havenmond verzand voordat zijn schip zee heeft gekozen.
Heeft de humanist dus zich ervoor te hoeden, van zijn wereldbeschouwing
een ontkerstend christendom te maken, aan de andere kant geeft hem
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het diep ingrijpende conflict dat de godsdienst eeuwen lang heeft bewerk-
stelligd, te denken. Men zal in het licht van die worsteling, de religieuze
behoefte van de mens, als er niet méér is dan een behoefte!, niet te licht
schatten. Ontdaan van zijn godsdienst staat de mens voor de niet te over-
schatten taak, zijn existentiële en andere dagelijkse moeilijkheden op te
lossen met eigen kracht, waarvan hij de beperktheid bewust is. Het is dan
ook een ongehoord zware opdracht voor het humanisme, om voor de
christelijke zekerheden een compensatie te vinden, die geen schij noplos-
sing zal blijken te zijn. Volbrengt het deze opdracht niet, dan zal het niet
bij machte zijn een culturele factor van betekenis te blijven, en aan steri-
liteit ten gronde gaan. Het humanisme zal eigen religieuze waarden en
mogelijkheden moeten herontdekken en verdiepen; dat het voor de resul-
taten geenszins bevreesd zal behoeven te zijn, hebben hele culturen aan-
getoond. Wanneer de humanist het verder brengt dan humaniteit in
moralistische zin, maar ook alleen dan, zal van geestelijke rijkdom niet
slechts het grondsop voor de goddeloze zijn!



Jo Landheer

ER IS EEN KOU ...

Er is een kou die langzaam-aan
Dieper en dieper komt.
Eerst enkel bovengronds bevriest,
Dan doordringt in den grond.

Maar eindlijk kom( die kou té diep.
Daar gaat het leve'aan heen.
Zooals je mij nu achterliet,
Tot in het merg versteend.

357



P. Minderhout

DE BAL

De tuin ligt stil van kind en spel;
. laat licht roest door de trage blaren
en bij het bed van violier en aphodel
ligt vreemd een bal, ontkomen aan het snel
kinderlijk handgebaren.

Het lijkt een appel, die de tijd daar liet,
vrucht van de gouden zonne-uren ... ,

En morgen vindt een kind in 't vuren
licht dees vrucht en zingt hetzelfde lied
en speelt hetzelfde spel, altijd ...

Even vergankelijk als eeuwig is de tijd.



H. Schulte Nordholt

REISBRIEF UIT ITALIE,1

Die hele tijd gaat weer eens voor me leven. En telkens gaan mijn gedach-
ten naar dat bergnest, Anagni, waar de geslepen tegenstander van de
grote keizer Frederik II, Innocentius III resideert, in zijn onneembaar
vestingpaleis. Anagni, het middelpunt van de theo-papacratie. Waar dan
tenslotte ook Bonifacius VIII in 1303 zo gruwelijk beledigd wordt door
een Franse ridder, die hem met de geharnaste vuist in het gezicht slaat.
Ik heb hier in de bibliotheek, schandelijk genoeg, geen enkel exemplaar
van Dante kunnen vinden. Maar jij zult je wel herinneren, jan, als curso-
risch lezer van Dante, dat daar ergens die beroemde regels te vinden zijn:
Ik zag in Anagni de stedehouder van Christus in het gelaat slaan etc. De
paus sterft kort daarop als een gebroken man. Der Geist der Geschichte
spricht dann und wann ein konkretes Wort, zegt Burckhardt ergens, op
zijn onnavolgbaar licht omsluierde manier. Daarna wordt Anagni nooit
meer door een paus bewoond. Het geweldige kasteel raakt in verval. Een
indrukwekkend symbool.
Maar daar sta ik dan in het nauwe straatje en zie, dat een Amerikaans
bombardement nog een flink stuk van het enorme gebouw meegenomen
heeft. Een meisje stapt naar buiten, met een wasleren boekentas onder de
arm. Onderwijzeresje, schat ik. Ofik wel weet, wat dit voor een gebouw
is? Een praatje, niet gemakkelijk in halfdialect. Er komen hier al heel
weinig vreemdelingen. Als zij een goed woordje bij de Moeder-Overste
doet, mag ik het klooster wel zien. Want er wonen nu zusters van de Cister-
ciensers; als ik het me wel herinner. Na even wachten komt er van een
hoge trap een heel oude moeder aangehobbeld, die ze de hand kussen.
Op haar blozende linkerwang een enorme wrat.
Moeder Overste isdik verpakt in zwarte en witte gewaden en nadat ik de
nodige reverentie bewezen heb aan de 'Reverenda Madre' gaan we samen
een gloednieuwe ziekenhuis trap op, die onverwacht in de 13e eeuw uit-
mondt. De bovenverdieping van het klooster wordt alleen door de schim-
men van het verleden en de duiven bewoond, die vrij in en uit vliegen.
Een aardige Romaanse loggia, van waaruit Bonifacius VIII de Franse
ridders onder de voor tijd en eeuwigheid vervloekte Guillaume de Noga-
ret zag naderen [ik zie van onder de boogjes alleen spelende kindertjes,
want de nonnen hebben daar beneden tegenwoordig een crèche] ; dan de
geweldige zalen met de diepe vensternissen, de open ramen, gehalveerd
door een elegant dun zuiltje. Men heeft hier blijkbaar, nu al weer lang

1 Eén onzer kreeg inzage van deze brief, waarvan wij met toest emming van de schrijver
een gedeelte publiceren. Redactie
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geleden, bescheiden gerestaureerd. Maar de oorspronkelijke ruimtever-
houdingen zijn bewaard, de oude muren en heel oude vloeren. Ik heb
nooit de geweldige Innocentius lIl, de aartsvijand der Staufen, zo duide-
lijk voor me gezien. Wat is het alles duister, somber. Dan maar liever een
Saraceens paleis van Frederik 1I. Maar veilig was het hier wel. De muren
gaan tientallen meters naar beneden onder de ramen. En heel diep en
ver ligt de zachtgroene vlakte. Veilig, zolang de wereld niet verandert.
Bonifacius vergiste zich in de mentaliteit van het vernieuwde Frankrijk
onder Philippe Ie Bel. En van die tijd af, tot op het ogenblik nu in deze
oorlog dat de geallieerden hier barbaars bombardeerden was het mis.
Hier kreeg hij die oorvijg, zegt de eerwaarde moeder. Ze stoort me in
mijn overpeinzingen door uitvoerige verhalen over het bombardement.
Wat een ruïnes rondom. Arme zusters, die hier leven en sterven moeten.
Hoeveel zusters hebt U hier? vraag ik. Ik ben hier al meer dan veertig
jaar, antwoordt ze. Je zult zeggen, dat mijn Italiaans te wensen overlaat,
maar ze was werkelijk een beeue doof. Na herhaling op het gepaste ogen-
blik zegt ze: een goede 20, meer dan de helft is bedlegerig en ze zijn alle-
maal op vier na stok-oud. Dat is toch zo'n last. Ik kan maar geen jonge
zusters vinden.
Waar heb ik die klacht ook meer gehoord? Bij een bisschop, die voor een
catacombenklooster [dagelijks urenlange rondleidingen] geen jonge
broeders kon vinden en daarom, uit naam van de prior van het klooster
twee maal een halve liter wijn per dag beloofde! Dat zal misschien hier
ook niet helpen. Het mensje kijkt me aan, of ik er ook iets op weet, lijkt
het wel. Ik zou cr eerder een paar jonge hier weghalen, van tussen al die
verbrokkelde, oude stenen [met al de bedenkelijke gevolgen van dien!],
dan er nog bijbrengen ook. Dan maar liever rustig laten uitsterven, zoals
vaker. In het geboorteklooster van de Benedictijnen, Sacro Speco, boven
Subiaco, met zijn wonderheerlijke fresco's, leven nog acht oeroude, stok-
dove mannetjes, onnozel als de duiven, in een soortgelijke til. Uit een
raampje [mooi Romaans] zie ik twee jonge zusters op een klein pleintje
met de dorpskinderen spelen. Innocentius en Bonifacius verbleken, het
heden schuift zich ervoor, twee kloosterzusters, met kleine kinderen, die
niet van hen zijn tussen ruïnes. Laat het nog maar veel verder wegschui-
ven, naar die nevelige verte, dat tyrannieke verleden, waarvan ze nog
het gevangeniskleed dragen. Het zal niet zo lang meer duren misschien,
dan zal dit alles vergeten zijn. Ik weet"niet precies meer wat ik nog alle-
maal dacht, wel wat ik voelde ongeveer. Ik geef nog, met enige plicht-
pleging, 100 Lire voor het klooster en zet mijn naam in een indrukwek-
kend boek [merkwaardige namen er in]. De jonge zusters lachen nog
eens, maken geen praatje, want de eerwaarde Moeder Overste heeft ze in
de gaten, met haar kleine varkensoogjes in het bolle appel-gezichtje
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met de wrat, en ik wandel verder door de twee meter brede hoofdstraat.
Naar een zware, strenge Romaanse Dom honderd meter verder. Weer
Bonifacius VIII, nu gezeten levensgroot boven het zijschip buiten. In de
lege, holle, een beetje verknoeide kerk geen sterveling. Buiten gloeiende
zon, wit licht. Hier kille schemering, opklinken vanje eigen voetstappen.
Op een bankje lees ik mijn uitstekende gids van Latium. Weer dat gewel-
dige, gewelddadige verleden.

Als ik eindelijk weer buiten sta, prijs ik bij mijzelf het goddelijke daglicht
en loop nog eens even naar het overweldigende uitzicht vlakbij op het
marktplein. Kaap van Kirke, heet in de verte de uitloper van dit gebergte
in de Middellandse Zee. De zon van Homerus staat er boven. Die is nu al
meer dan een millioen maal over die bergen in zee ondergegaan, sedert
de grote dulder en zwerver, Odysseus, daar landde. De zon, die zijn voor-
geschreven reis voltooit. 'Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke.' Mij ook,
na al de duisternissen der Middeleeuwse krochten.

Ik had nog een heel plan voor de boeg die dag. Ik wilde iets onmogelijks
beproeven, nl. diezelfde middag nog Palestrina bezoeken en dan heel
laat naar Rome terug. Natuurlijk deugde het plan niet, omdat de bus-
verbindingen gewijzigd waren. Maar met bewonderenswaardige lenig-
heid van geest paste ik het aan aan de nieuwe omstandigheden. Een bus
ging om half twee naar Rome. Op de kaart kon je zien, dat hij over de
antieke Via Casilina op 3 km Palestrina passeerde. En daar liep een
kaarsrechte weg, die de schaduwbelovende naam van Ulmata droeg. Ik
stelde me al die lange olmenlaan voor, zeker in de vorige eeuw door
notabelen van Palestrina geplant.
Niemand in de bus had er ooit van gehoord. Maar ik raakte aan het pra-
ten met een boerenarbeider. Heel mooi, alle prijzen en lonen zo goed
mogelijk omgerekend; ons huiverend verdiept in het onvoorstelbare le-
ven in een land, waar ze geen pasta [spaghetti etc.] kennen en altijd die
vervelende groente, genaamd patate eten; waar zelfs rijke "mensen nog
niet eens elke Zondag wijn drinken; maar is het waar, dat de slagzin van
onze regering is: no communisti, no capitalisti? Of was dat Engeland?
Hier in Italië is het er ver van af; de kapitalisten zijn zo machtig, halve
maatregelen helpen niet; in Calabrië zijn hele dorpen om zo te zeggen in
één nacht van Christendemocraten tot Communisten geworden. Ik zal er
niet over uitwijden, je kent de krantenberichten. Hier en daar zijn de
opstanden van haveloze, landbegerige boeren al volgens het klassieke
type op gang gekomen, dank zij de harteloosheid, de bekrompenheid en
de stommiteit van de oude bezitters. Mijn buurman zegt zoiets als: ze
pompen communisten uit de grond. Voor de regering is het probleem
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nog veel moeilijker. Je kunt dat land niet alleen maar opkopen van de
eigenaars, en dan op afbetaling aan de boeren geven. Als je niet ook nog
reusachtige kapitalen investeert in landbouwwerktuigen en grondverbete-
ring op lange termijn en financiële steun aan de doodarme gezinnen en
landbouwscholen, als je geen streekplannen maakt, voor elke streek weer
anders, alsje niet het banditisme bedwingt en hier en daar de malaria, als
je niet en als je niet... en zo ku nje nog even doorgaan, als je dat alles niet
tegelijk doet, dan komt er va n die hele verdeling van de grond niets
terecht. Dan worden die boerljes nog ram pzaliger dan ze al zijn.
Ik zeg, dat het hier misschien over een jaar of tien ook zo zal zijn als nu in
Nederland. De verschillen tussen arm en rijk worden minder, Italië is nog
zo burgerlijk negentiende-eeuws. Maar hij kijkt me ernstig aan en schudt
het hoofd. En ik zwijg een beetje beschaamd om mijn goedkoop optimisme.
De verschillen tussen de volken en rassen zijn toch niet zo groot, als je
nog zo met elkaar praten kunt. Het romantische dogma van de 'geheel
anderen', dat hier door de 'kenners' van Italië nogal eens verdedigd
wordt, bevredigt ons niet erg. We komen zelfs tot elkaar over de geheim-
zinnige 'Ulmata'. Hij herinnert zich, dat daar ergens zoveel bomen ge-
kapt zijn, toen hij nog jong was, een goede dertig jaar geleden. En zo sta
ik dan even later, op een punt, waar hij de autobus heeft laten stoppen,
na vele 'buon viaggio' van de medelevende inzittenden en een hartelijke
handdruk van mijn buurman midden in de wereld op een stoffige weg.
Zowaar, in de verte tegen een geweldige, donkere helling liggen de wit-
gele vlekjes van de terrassenstad Palestrina. De rechte weg, met zijn thans
volkomen misleidende naam ligt voor me. Het was een heerlijke wande-
ling, volkomen eenzaamheid, halfweg een poosje in de schaduw gezeten,
genoten van een pijp en het schitterende uitzicht op Palestrina, het uit-
voerige verhaal in mijn gids gelezen ter laatste voorbereiding. Het was
wel erg ver. Na een km afviel', vijf begint de weg vermoeiend te stijgen.
Stel je namelijk het volgende voor. In de Voor-Romeinse tijd ligt er op de
kop van die berg, evenals op zovele andere, een boerenstadje, veilig in
'cyclopische' muren. [Die er nog gedeeltelijk zijn.] Later als de Romeinen
met list en geweld ook deze vrijheid ten onder gebracht hebben, dwingen
zij, [ik meen Sulla] de bevolking om van de top afte komen en halfweg te
gaan wonen. Nu krijgen ze een heel aardige bron van inkomsten, want
er is een orakel. In een geheimzinnige grot grijpt een jongetje uit een kist
een soort runen, die de waarheid, voorzover goden en priesters dat goed
vinden, aan de nieuwsgierige stervelingen openbaren. Zo wordt het heilig-
dom van de Fortuna te Praeneste [want dat is de klassieke naam] van
enorme betekenis voor Italië. Na een latere opstand van de bewoners
tegen Rome neemt de keizer een kloek besluit; hij schenkt het hele gebied
van het stadje aan de priesters van Fortuna. Die nemen de gelegenheid
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waar om daar een tempel te bouwen, zo reusachtig dat hij het hele stadje
in beslag neemt. Van het onderste heiligdom tot het bovenste zeker meer
van vijfhonderd treden. Alles verbonden met zuilengangen etc. etc. De
heer Leopold, die ik hier laatst nog ontmoette, heeft dat geval eens heel
leerzaam met het grote monument voor Victor Emanuel op het Kapitool
vergeleken. En dan een keer of tien maal zo groot. In de Middeleeuwen
heeft zich dan in de verlaten tempels weer een stadje genesteld. Heel arm,
want de grote bron van inkomsten is met het Christendom opgedroogd.
Het orakel is defect geraakt, om de terminologie van Plutarchus te ge-
bruiken. Ze hebben nu wel een echte, autochthone martelaar van vijftien
jaar geïnstalleerd in een met weinig moeite tot domkerk vermaakte tem-
pel [zijn relieken dan altijd] maar dat trekt nooit zo als een orakel. Zo ko-
men honderden jaren van oorlog en ellende. De bovenste tempel ver-
dwijnt in het baroniale slot. Een schijnbaar zinloze geschiedenis. Dan,
als ook de Renaissance bijna zonder ook maar een schroefgolf te veroor-
zaken aan het inmiddels van naam veranderde stadje voorbijgevaren is,
klinkt de naam Palestrina nog éénmaal als muziek over de hele bekende
wereld: de grote componist is er geboren; hij heeft dan ook een stand-
beeld op de markt gekregen.
Ik ben dus op weg naar de tempelstad, naar het Delfi van Italië. En het
zal er koel zijn. In mijn hoofd hangen nog een paar regel~ van de vroeger
veelgelezen Horatius, die er dikwijls moet verbleven hebben. 'Frigidum
Praeneste' . Een weinig frisse koelte was wel welkom, de zon brandde op
mijn rug. En Horatius maakte geloof ik een tegenstelling tussen het
schreeuwerige Rome en Praeneste, waar hij rustig Homerus lezen kon.
Zo wandel ik dan, met een aura van klassieke dromen om het hoofd, naar
de bergstad. Wat een hellingen. De Dom is lelijk. Leuk is alleen dat hij
gestoffeerd is met wel twintig door elkaar rennende kleine meisjes, met
schortjes voor en stofdoeken, bezems, emmers etc. in de hand. 'Is dit een
kerk voor meisjes?' Si, signore. Alleen voor meisjes? Si, signore. Mag ik
er dan wel in? Si, signore. Maar wat doen jullie toch? Si, Signore. Het
arme kind weet van verlegenheid niets anders uit te brengen. Maar een
wat oudere, bijdehandte vertelt het me gauw: Katholieke jeugdactie.
Middagoefening : kerkschoonmaken. Ze vinden het heerlijk. En je lacht
als je ziet hoe ze een heilige onder zijn neus vegen.

Even later sta ik in die geheimzinnige halfdonkere grot, waar het orakel
was. Het water drupt langzaam van de groenbegroeide rotsen op een
prachtig mozaïek, althans de resten daarvan. Het lijkt wel of we ergens
in een grot diep onder zee zijn. Want het mozaïek stelt allerlei zeevissen
en kreeften voor. Vreemde, bijna tropische beesten, in prachtige kleuren.
In een hoek zit de beroemde vuurtoren van Alexandrië. Mijn gidsje staat
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met een bezem nieuwe kreeften van het mozaïek schoon te schrobben. Zo
is het wel genoeg, een paar mogen wel in de modder blijven slapen. 'Ben
je wel eens in Rome geweest? En in de St. Pieter?' Al een paar keer,
zegt hij trots. 'Eenmaal, tweeduizend jaar geleden, gingen de pelgrims
naar deze grot waar wij nu staan. Ze brachten al die wijgeschenken. Die
werd genezen aan de hand, die aan de voet, die had misschien hoofdpijn.'
Mijn rechterhand glijdt over de terracottamodellen van die lichaamsde-
len. 'Het was één van de heiligste plaatsen van Italië. Zoals de Confessie
van St. Pieter nu.' Die kent hij goed, met de 70 gouden eeuwige lampen.
'.Misschien staat over minder dan 2000 jaar, van nu af gerekend, net zo'n
jongen als jij daar om iemand een hek open te doen, die het vroegere
heiligdom tussen de ruïnes van het Vaticaan wil opzoeken. Misschien
moet die dan ook van zijn zieke vader horen, wat dat eigenlijk toen daar
voor godsdienst was?' Dat gaat te ver. Hij schudt ongelovig het hoofd. Hij
vertrouwt me niet meer, geloof ik. Ik moet ook niet zulke dingen zeggen.
Waarom moet je ook altijd al die ruimten en eeuwen opengooien? Als
we weer buiten zijn is de lucht al purper en fladderen vleermuizen. Ik
geef hem gauw de IOO Lire, waar hij recht op heeft en begin opnieuw de
berg te beklimmen.
Hoe hoger ik op de berg kwam, en het was een hele klim, dat kan ik je
verzekeren, hoe fantastischer het er uit ging zien. Tegen de donkere avond-
lucht stonden de muren zo donker en dreigend. Daartussen keerden,
zwenkend bij elke wending van de trappen, met twijgen beladen ezels naar
huis, gevolgd door schilderachtige mannen. Konje toch tekenen, hoe een
oude heks met een bos uien op haar hoofd een zeker twee meter lange.stok
tegen een paar kindertjes opheft, die tegen de lucht op een brok puin een
stuk lager staan. Een tegenlichtopname. Hoe verder ik kwam, hoe meer
ik tussen de ruïnes kwam. Niet klassieke, maar van het bombardement
uit deze oorlog.

Steeds meer vrouwen en kinderen. Vrouwen met grote koperen vazen
[conche] op hun hoofd, met wel 25 liter water. Ik hielp eens een klein
meisje zo'n ding op haar hoofd te zetten. Ik kon het met moeite opbeuren.
Een kind op de arm ook nog. 'Buona sera'. Als ze goeden avond terug
zegt, zegt ook de ukkepuk op de arm zoiets precies met dezelfde intonatie
na. Ik moet lachen en de moeder is helemaal vertederd; dat ze ook zo'n
voorlijk kind heeft. Op een muurtje midden tussen de meganerie en de
kinderen, en de spookachtige ruïnes zit ik dan even uit te rusten.
Een man bindt zijn ezel, zwaarbeladen en geduldig beest, vast en komt
bij me zitten. De vrouwen staan er'om heen. Ik heb maar één indruk
meer en daar moet ik wel over praten. 'Wat is het hier verschrikkelijk
kapot.' enz. Het grote bombardement, veertien dagen lang in 1943, toen
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de Amerikanen door de Albaanse bergen naar Rome oprukten. Van de
8000 inwoners zijn er toen 3000 omgekomen. Want het kwam nogal
onverwachts. En ze hadden gedacht, dat ze in de Romeinse kelders veilig
waren. Die leken zo sterk en diep. Ze vertellen het zonder al te veel
emotie; ze zijn er sedert dien al zo dikwijls in gedachten doorheengegaan.
Maar voor mij is het des te erger. Ik ben moe van de hele dag, verzadigd
van het zonlicht. Ik zou haast kunnen slapen hier, het bloed loopt al langs
de oppervlakte van mijn huid. En tegelijkertijd zo wakker, en misschien
juist door die vermoeidheid dubbel gevoelig. Wat een verschrikkelijke
dag des oordeels. Daar in die kerk zijn 56 mensen, meest vrouwen en
kinderen, door één inslag gedood. Ik zie, hoe ze liggen te bidden op de
vloer, huilend met hun glazen rozenkransen tussen de vuile vingers. Half
bijgelovig, kinderlijk vertrouwend en toch doodsbenauwd. Liever hier,
aan de voeten van de Moeder, bij al die heilige relieken dan in een schuil-
kelder. Tot het met één slag voorbij was en de vertrouwde klaterglans
van het altaar in één geweldige huilende klap verdween.
Nee, er is sedert die tijd nog bijna niets opgeruimd. Wie moet er ook al
voor zorgen. Wie weg kan komen gaat. Stati-Uniti, New-York, dat is het
beloofde paradijs. Tussen de puinhopen hebben ze nog geen enkel nieuw
huis gebouwd. Alleen de doorgangen zijn vrijgemaakt, de doden zijn
begraven, het schamel huisraad dat nog te vinden was, is verzameld. De
daken zijn nu van stroo, allerprimitiefst, of van gegolfd plaatijzer, dat
alweer doorroest. Roestig ijzer, schurftige stenen, het doet aan Hijnckes
denken. En tussen de mest van ganzen, geiten en ezels kleine kindertjes in
lompen.
Toch lopen daar wat arbeiders met metselgerei. 'Ja, zegt één van de vrou-
wen met kinderlijke blijdschap en trots: we krijgen een nieuwe kerk op
dezelfde plaats, en er is al een gedenksteen ingezet voor die 56.' Ze betalen
er zelf ook nog aan mee. Ik moet me bedwingen om niet te zeggen, dat ik
het een grof schandaal vind om hier een kerk te bouwen, als ze na zegge
zeven jaar nog geen één arbeiderswoning hebben kunnen bouwen. Als de
waterleiding nog niet hersteld is en ze dus nog twee maal per dag het
water door die stukken puin naar boven moeten sjouwen. Beneden heb ik
even eerder de parochiepastoor gesproken. Zowat 75 geef ik hem. Het
zou niet veel helpen, als ik er iets over zei tegen hem. De mensen zijn niet
in opstand, innerlijk niet, uiterlijk nog veel minder. Ze zijn ook niet dof
en gelaten, maar opgewekt, vriendelijk en even mooi en gaaf, met uit-
stekende tanden en prachtige haren, vloeiend in hun bewegingen als
overal in Italië. En troostend en verzoenend ligt over alles, huizen en
mensen, de lichte sluier van de stille, van. de donkere berg afglijdende
nacht. In de verre verte glinstert een streep licht over de zee.
Als ik, na vele hartelijke woorden over en weer, verder loop, weer afdaal
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om een trammetje onder aan de berg op te zoeken, om terug te keren naar
de flonkerende lichtjes van de grote stad daar heel ver in de diepte, zie ik
plotseling scherp, wat het motief van de ervaringen van deze hele dag ge-
weest is. In Anagni al, en nu hier weer, veel sterker. Voor dat grandioze
verleden schuift als een grote coulis, als een muur, het heden, dat een veel
directer beroep op mijn hart, op mijn hoofd en mijn hand doet. Klinkt
het je wat afgezaagd misschien? Dat kan gemakkelijk zo lijken als je iets
eenvoudigs sterk persoonlijk beleeft en dan tracht door te geven. Als ik
hier woonde, wat zou ik dan te maken willen hebben met dat verleden.
Ik zou geen historicus zijn. Die Oudheid, die Middeleeuwen, het zou er
mee uit moeten zijn. Ik zou wat veel practischers gaan bestuderen. Dat
mijn handen niet verkeerd zouden staan, als ik hier bv. sindaco [burge-
meester, maar met meer practische bevoegdheden] was. Mijn ideaal zou
zijn: die hele bevolking uit die afschuwelijke verpulverde, historische
omgeving weg. Laat dit maar aan de archeologen over, wie weet wat die
nog voor 'interessante' bizonderheden vinden uit de laatste drieduizend
jaar. Daarginds, dicht bij het dal, waar de akkers zo mooi groen zijn, een
nieuw dorp. Waar bloemen en groen om de huizen willen groeien. Het
hoeft niet lelijk te zijn, maar de stijl kan me niet eens zo veel schelen. Als
het maar nieuw is. Geen herinneringen aan zuilen en arcaden oproept.
Want die traditie is verstikkend. En als er een school en een badhuis is,
en waterleiding en electriciteit, en kleding en voedsel en werk, dan kan er
ook een kerkje staan. Alweer niet met zuilen en bogen, vooral niet met
zo'n nagemaakt Barok-koepeltje, en met een jonge pastoor.
Ja en daar ben ik, ik merk het nu ik het schrijf pas, aangeland bij het
grote ideaal van Faust: mit ncuem Volk aufneuem Land zu stehen. Naar
huis gaande, in het rammelende trammetje, anderhalf uur lang, denk ik
telkens, met onderbrekingen van kwartieren halfschemerige slaap, na over
het probleem van mijn werk in de jaren, die ik hopelijk nog heb. Over
het 'in opdracht van de tijd' van U, Professor Romein en over Uw leven.
We hadden daar eigenlijk eens samen moeten zitten, misschien was ik er
dan beter uitgekomen.
Dat was dan één dag van mijn leven hier, ik geloof een heel belangrijke,
al heb ik dan toen geen enkele notitie gemaakt voor mijn toekomstige
boek.
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Hij haalde de schouders op, en maakte een breed en berustend gebaar met
beide armen. Op dit ogenblik wist hij werkelijk niet of Nel te vertrouwen
was.
'Heb je haar geen geheimhouding gevraagd?'
'Ja .. .Ja, dat wel. Maar wat is zo'n belofte waard? Je weet hoe dienst-
meisjes zijn: ze zal 't niet opzettelijk doen om mij te benadelen, maar op
'n goeie dag verraadt ze me tóch, al was 't maar om zich interessant te
maken ... '
'Ik geloof toch niet, dat je enig gevaar loopt. Ik wil wel 's voor je infor-
meren, ik heb 'n neef die advocaat is. Naar mijn mening bestaat er geen
direct verband tussen jouw handtastelijkheden en die beroerte. 'n Beroer-
te krijgt iemand van drift, en hij wás al driftig, dat bewijst, dat hij je
vader uitschold; dat dóet iemand niet die bij z'n bezinning is.. .'
'Verder,' zei hij, blij dat hem een nieuw argument te binnen was gescho-
ten,' bestaat de mogelijkheid, dat hij ervan opkomt en 't zelf vertelt. 't Is
misschien 't beste als 'k vlucht.'
'Dat zou 'k zeker niet doen. Daarmee geef je je schuld toe. 't Gaat hier
om kleine verschillen: wanneer je oom, en ook dat dienstmeisje, - die 't
bovendien alleen maar van jezelf gehoord heeft, - wanneer zij beweren,
dat je 'm naar z'n keel gevlogen bent, dan kun jij daar makkelijk tegen-
overstellen, dat je 'm nauwelijks hebt aangeraakt.'
'De dokter zal de indrukken van m'n nagels wel zien. Ik heb 'm ook nog
'n slag in z'n gezicht gegeven. Daar ben 'k mee begonnen.'
'Je maakt 't hoe langer hoe erger,' zei zij geprikkeld, 'maar vluchten zou
'k in geen geval. Waar zou je heenwillen ?'
'Dat weet 'k niet. Naar zee bijvoorbeeld: homines tenues, obscuro loco
nati, navigant.' - Een flauw glimlachje speelde om zijn lippen: hij merkte
met voldoening, dat zij erop inging, dat zij het ontvluchtingsplan over-
weging waardig keurde. - 'Geringe mensen, van onaanzienlijke geboorte,
gaan varen. 0, ik zou 't niet voor m'n genoegen doen, denk dat niet. Ik
ben niet geschikt voor handenarbeid, en 'k heb 'n slecht gebit, zoals je
weet; zeelui moeten hun mes tussen hun tanden kunnen houden en op
pik kauwen en zo. Dat is voor mij niet weggelegd. 't Zou gemakkelijker
zijn als 'k geld had, dan kon 'k 'm naar Brussel smeren; maar'k heb geen
geld, - 0ja, ik heb 'n gulden, van m'n tante, gisteren ... ' - Hij greep in zijn
borstzak om naar de gulden te voelen. - 'Zeg, jij zou me eigenlijk geld
moeten geven, en later geld opsturen.'
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'Ik heb geen geld,' zei ze kort, 'm'n vader is rijk, ik niet.'
Hij grijnsde. - 'Je zou 't aanje verloofde kunnen vragen. Hij is de oorzaak
van alles: als hij m'n gebit niet beledigd had, zat 'k nu niet hier; dan
had 'k jou nooit ontmoet, jij zou me niet gezoend heb ben, en ik hadm 'n
oom niet vermoord. Dat hangt allemaal samen, vind je ook niet?'
De toon, waarop hij sprak, was zo smalend, de manier, waarop hij daar
aan de tafel zat, deed zo sterk aan die van een afperser denken, - een
jong, nog ongeoefend afperser, maar met de beste vooruitzichten voor
zijn verdere loopbaan, - dat zij al haar kalmte verloor en zich met
gebalde vuisten naar hem overboog. Haar adem floot; zij siste hem toe:
'Zeg, zijn dat soms verkapte dreigementen? Ik meen dat al eerder van je
opgemerkt te hebben. Ik laat me nergens toe dwingen, heb je dat goed be-
grepen? Je moest je schamen om zo'n toon tegen me aan te slaanlJe krijgt
geen cent van me, geen cent; je kunt dreigen zoveel je wilt; je kunt drei.
gen alles aan m'n verloofde te vertellen .. .'
'Daar had 'k niet aan gedacht,' zei hij, terwijl hij opstond, en het hoofd
in de nek wierp. Strijdlustig stonden ze tegenover elkaar, op enige pas-
sen afstand, -"t Zijn geen dreigementen; ik sla die toon alleen aan om
je aan je plichten tegenover mij te herinneren. Je doet net of je er niets
mee te maken hebt .. .'
'Dat heb 'k ook niet!'
,Als jij me niet gezoend had, zou 'k nooit zoiets hebben gedaan, al had
hij m'n vader tien keer oplichter genoemd. 't Is niet eens om wat je ge-
zegd hebt, - dat ik 't niet meer verdragen moet, en dat alles, - 't is niet
eens om die belofte, die 'k heb afgelegd. 't Is alleen om die zoen. Dat
bracht me in 'n toestand van opwinding, - nogal glad: ik ben tenslotte
nog jong en onervaren ... '
Zij sloeg haar hand voor haar mond. - 'Jong en onervaren! Zoals je daar
staat...' - Zij lachte schel. - "n Leerling van de zesde klas lyceum, 't is
ongelooflijk! Ongelooflijk! En ik geloof't ook niet: jij hebt veel meer mee-
gemaakt danje hebt willen doen voorkomen! Ik heb nooit iemand gezien
die zo geraffineerd, zo ploertig, zo in doortrapt, 't rolletje wist te spelen van
de man die 'n vrouw aan haar medeplichtigheid komt herinneren. Maar
dan ben je bij mij aan't verkeerde adres!'
'Dat staat te bezien,' zei hij, en kwam langzaam naderbij, éen hand in
zijn zak, de andere naar voren gestrekt, 'neem aan, dat 't aangeboren
talent is; ik merk waarachtig zelf ook wel, dat't me goed afgaat. Ik ben
misschien 'n ploert; maar voor ploertigheid word je niet gestraft; wel
voor moord. Ik ben ten einde raad, dat zie je toch zeker wel? Je denkt
misschien, dat ik 'n waardig zoon van m'n vader ben, denk je dat niet?
Je zou m'n vader misschien ook wel oplichter willen noemen? Hè?'
Naarmate hij dichterbij kwam, week zij achteruit, de handen op de rug,
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bleek, waakzaam, niet merkbaar bang. Haar verbazing om zijn meta-
morphose had nog de overhand. Toen zij tegen de schrijftafel stuitte,
hief zij het hoofd op:
'Wat wil je eigenlijk?'
'Met jou vluchten,' zei hij, gehoor gevend aan een nieuwe glorieuze in-
val, 'we hebben 't samen gedaan, we horen bij elkaar. Ik beweer niet eens,
dat 'k van je houd, maar 't noodlot heeft ons... eh samengesmeed.'
Dit was zijn fout. Niet een fout in zijn gedrag, ofzelfs maar in zijn gevoel,
dat hij tot een grote gelijkenis met echt gevoel had opgezweept, - maar
een fout in zijn woordkeus: zijn eigenste domein. Wat hij die ochtend
Schotel de Bie verweten had: rhetoriek, hij had er zich zelf aan schul-
dig gemaakt. Zijn aarzeling, even voor het uitspreken van het laatste
woord, bracht Lida onmiddellijk op het spoor, dat hier iets niet klopte;
instinctief voelde zij de valse toon, de overdrijving, de comedie die hier
niet zonder talent gespeeld werd, - met zoveel talent inderdaad, dat hij
werkelijk geloofde aan wat hij zei. Alleen hadden de woorden geweigerd
zich naar dit geloof te voegen.
In zulk een schaterend gelach brak zij uit, achterovergeleund tegen de
schrijftafel, het gezicht tot een haast pijnlijke grimas verwrongen, dat hij
verbaasd zweeg, toen boos, toen wanhopig, omdat hij begreep, waarómzij
lachte. Maar hij gaf het nog niet op: met éen stap was hij bij haar, greep
haar om haar middel, wou haar naar zich toetrekken. Zij verweerde zich
al lachende; zij verweerde zich alleen maar dóor te lachen; zij hoefde
verder niets te doen: de lach, déze bevrijdende, niet eens al te boosaardige
spotlach, maakte haar zwaar en onhandelbaar, en ongenaakbaarder dan
wanneer zij hem met koude hoon of vlammende blikken, geheel in stijl,
terechtgewezen had.
'Je moet niet letten op wat 'k zeg,' stamelde hij, 'je denkt, dat 'k 't niet
meen, maar van die zoen dat meen 'k. Ik zweer je, dat 't van die zoen
kwam. Ik had nog nooit iemand geslagen; en 'k was altijd al beledigd
door m'n oom. Maar na die zoen was dat onmogelijk: iemand die door
jou gezoend is mag geen belediging meer verdragen, - en dat was toch
ookje bedoeling? Is 't niet? - Is 't niet?' herhaalde hij, toen zij maar niet
met lachen ophield.
'Ja ... Ja, zo zal 't wel zijn,' zei zij eindelijk, zich op de lippen bijtend en
in haar ceintuur zoekend naar haar zakdoek om haar tranen af te vegen,
'je moet me niet kwalijk nemen, zeg, de toestand is voor jou ernstig ge-
noeg, maar ik zag alleen nog maar 't idiote ervan, - de komische kant;
die moet jij toch ook zien. 't Is werkelijk uit de tijd, je leeft nog in 't jaar
achttienhonderd zoveel. 't Is 'n comedie van je welste.. .'
Met gebogen hoofd liep hij naar de tafel terug, draaide zich toen naar
haar om: 'Comedie, en geen comedie; zo is 't altijd met mij. Er is geen
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woord dat ik gelogen heb, letterlijk geen woord, geen syllabe, en toch was
misschien alles gelogen, maar dan op 'n andere manier. Ik zal nu maar
weggaan; maar 'k zou graag willen, dat je me geloofde wat die zoen
betreft.'
'Waarom niet?' zei zij, al veel ernstiger, 'ik heb je die zoen alleen gegeven
omje over die schaamte heen te helpen voor je tanden en kiezen.' - Weer
begon zij te lachen, en beet op haar zakdoek. - 'Hemel, ja, dat is op zich-
zelf ook al gek genoeg ... Maar als 't waar is, datje nooit eerder'n meisje
hebt gezoend, dan spreekt 't wel vanzelf, dat die zoen van mij enige
indruk op je heeft gemaakt. Dat komt niet door mij, maar doordat 't de
eerste keer was. 't Komt omdat je 'n dichter bent,' voegde zij er hoopvol
aan toe, in de mening verkerend hiermee het verlossende woord gesproken
te hebben. Hij zag er zo ongelukkig uit, dat zij hem graag voor de tweede
maal had gezoend.
'Dat verandert niets aan 't feit, dat jij mij al zoenende tot 'n moordenaar
hebt gemaakt.'
'En wat dan nog? Als 'k morgen op straat 'n wildvreemde meneer vrien-
delijk aankijk en de man wordt daardoor tot 'n toestand van razernij
gebracht en schiet een van z'n schuldeisers overhoop .. .'
'Ja, als je 't zo ziet,' bromde hij, uit het veld geslagen.
Samen liepen zij naar de deur. Hij wist niet meer wat te zeggen, en zij
wist het wel, - woorden van bemoediging, van vriendschap, van moe-
derlijke troost, - maar durfde niet, omdat ieder woord voor hem een
aanleiding zou kunnen zijn haar opnieuw op de proef te stellen. Zelfs
de waarschuwing, dat hij niet meer terugkomen mocht, liet zij achter-
wege. In de deur keek zij hem na, vriendelijk, medelijdend, maar op haar
qui vive.
'Goeienavond,' riep zij hem na. Hij stond al bij de trap; in zijn ogen
lag angst, angst voor het alleen zijn op straat.
'Ja, goeienavond,' mompelde hij, liep op haar toe, en kuste haar de hand.
Toen zij alleen op haar kamer was, voelde zij haar knieën knikken.
Op de dichtstbijzijnde stoel viel zij neer. Had het hevige gelach haar niet
uitgeput, zij zou in snikken zijn uitgebarsten. Het belachelijke van alles
wat er gebeurd was zag zij nog wel, maar als op een afstand, verkleind,
verscherpt; en wat steeds naderbijkwam, steeds groter en overheersender,
werd, zij het ook vager, was zijn ongelukkige gezicht, zijn blond haar, zijn
verwoeste mond. Die mond was géen comedie, dacht zij, - en ik heb zijn
tanden niet eens gezien ... Plotseling dook daarnaast het beeld van Scho-
tel de Bie voor haar op, zelfgenoegzaam en idealistisch stralend: de
prozaïsche man met de onprozaïsche levensroeping, de onberispelijke
leraar, die zijn school helemaal voor zichzelf alleen hield, die haar geen
kier gunde waardoor zij naar binnen had kunnen gluren, die niet eens de
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fout wilde goedmaken, die hij op die school had begaan, wanneer zij hem
aan die fout herinneren kwam. Zij keek naar de witte anjers, en haar
voorhoofdrimpels verscherpten zich. Ze zag heel duidelijk in haar leven,
op dit moment, - in haar toekomst: in het kleine beetje toekomst, waarin
die witte bloemen nog op hun plaats waren.

XXI

Op het pleintje teruggekeerd, merkte hij, dat de wind was opgestoken:
grote flarden papier, kranten, strooibiljetten, stormden naar een stilstaan-
de tramwagen, waar passagiers uitstapten, die allen zonder uitzondering
naar de papieren keken, en bleven kijken, zelfs toen de tram al weggere-
den was. Deze eensgezindheid, hoe kortdurend ook, maakte hem wan-
hopig. Waarom stond hij niet tussen hen in te oreren, op die vluchtheuvel?
Iedere onbekende, die andere onbekenden kende, die samen met hen
naar een huis ging of naar een café, stond gelijk met een persoonlijke be-
lediging; deze mensen maakten harteloos misbruik van het feit, dat hij
alleen was. Hóe alleen, - dat begon pas goed tot hem door te dringen na
Lida's weigering om met hem te vluchten. Niet dat dit voornemen hem
ook maar een ogenblik ernst was geweest. Maar haar weigering bracht
hem bij, dat hij, wilde hij tóch nog vluchten, dit alleen zou moeten doen.
Terwijl hij in een onbestemde richting verderliep, een van de tramlijnen
volgend, bedacht hij, dat wat hij nu deed, en het laatste uur gedaan had,
al bedenkelijk veel weghad van een vlucht. 'Timore poenae exterritus
fugit,' citeerde hij voor zichzelf, kouwelijk gedoken achter zijn kraag, zijn
hoofd bijna schuldbewust tussen de schouders getrokken. Hij bleef op een
van de tramrails lopen, waarbij hij de voeten voor elkaar zette: niet alleen
om het aangename, gladde gevoel, alsof hij op gymnastiekpantoffels liep,
maar vooral omdat hij zich hiermee de illusie verschafte zich zo smal
mogelijk te maken. Timore poenae ... Maar voor welke straf was hij bang?
Alles wat hij tegen Lida gezegd had begon al vaster vorm in hem aan te
nemen, als een lasterlijk verhaal, dat een ander over hem had verteld,
maar dat achteraf op waarheid bleek te berusten. Hij dacht zich in de
mogelijkheid in, dat de politie hem zocht, nu al. Dat Selhorst's hals de
indrukken van zijn nagels droeg, was hem pas te binnen geschoten toen
hij het haar zei; hij wist ook niet of het waar was, of hij wel zó hard had
geknepen en ofzijn nagels zo lang waren; maar waren ze er, die indruk-
ken, dan hoefde de dokter er maar zijn oog op te laten vallen om onraad
te bespeuren. Hij stelde zich de dokter voor: een nogjonge man, energiek
en bewegelijk, en erg bijziend, - maar zijn brillenglazen stonden hem on-
getwijfeld toe alles te zien wat hij nodig had te weten, en meer dan dat.
Dat de dokter min ofmeer op de hoogte was van hun huiselijke omstandig-
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heden, kon even goed in zijn nadeel zijn als in zijn voordeel: het kon de
dokter op de gedachte brengen van geweldpleging, het kon hem van die
gedachte ook ver verwijderd houden, omdat geweldpleging niet waar-
schijnlijk is bij ruzie tussen een oud man en zijn pupil. Nu schoot hem te
binnen, dat Selhorst zelf altijd lange nagels had, die indrukken kon hij
zichzelf dus hebben bezorgd, toen hij zich in benauwdheid naar de keel
greep. Dit zou hij altijd kunnen zeggen.
Maar dan was Nel er nog. Tijdens het gesprek met Lida had hij zich een
nieuwe figuur Nel geschapen, een vrouw die niemand geheel zou willen
vertrouwen, een vergeetachtige vrouw bovendien, - tot zekere hoogte was
de werkelijke Nel dit ook geweest. De werkelijke Nel liet hem een ge-
dicht overschrijven, terwijl zij wist, dat haar man jaloers was; en dan
gaf ze hem het gedicht terug met een gezicht alsof hij haar eer had be-
laagd: dit waren twee bewijzen van onbetrouwbaarheid, vlak over elkaar
heen. Tegenover Selhorst had Nel wel eens gelogen, meestal na hèm in
vertrouwen te hebben genomen, maar een enkele keer ook niet. Dit leek
hem nu niet alleen bedenkelijk, maar het bewijs dat zij hem verraden zou.
Overigens wilde hij misschien wel verraden wórden, .dacht hij bij zich-
zelf; dat zou alles vergemakkelijken; en dan hoefde hij zichzelf ook niet
aan te geven, zoals men dat in boeken las, in Russische romans vooral,
waarin de macht van het geweten zich langs de bochtigste omwegen toch
altijd weer openbaarde in dat ene, waarop het geweten het van het begin
af aan had aangelegd: een simpele bekentenis. Wie lang genoeg aan zijn
schuld dacht, in die romans, stapte als vanzelf een politiebureau binnen
en stortte zijn hart uit aan een listig mensenkenner in uniform, die eerst
nog een poos voor eigen vermaak kat en muis speelde, soms vijftig blad-
zijden lang, maar die tenslotte toch ook weer niet anders doen kon dan
constateren, dat hij de dader te pakken had, en zich dienovereenkomstig
gedragen. Intussen had hij zich een commissaris van politie altijd als een
bij uitstek dom en onbeschaafd wezen voorgesteld: van nog iets minder
slag dan commandanten van de brandweer; met subtiliteiten of drama-
tiek zou hij zo'n machthebber zeker niet aan boord moeten komen; hij zou
zich moeten bepalen tot sprekende feiten; en dat betekende, dat hij zou
moeten overdrijven, want de feiten waren in het geheel niet sprekend.
Toen hij, aan het begin van een gracht, een agent voorbijgelopen
was, zonder de minste neiging om de man in te lichten, - terwijl hij
toch voortdurend aan zijn schuld dacht, - begreep hij van zichzelf
althans niets te vrezen te hebben. Na deze conclusie voelde hij zich op-.
eens als herboren; hij had kunnen fluiten en dansen; hij had al weer on-
duidelijke visioenen van voorbijgangers die hij te lijf ging, of die hij min-
stens dwong naar zijn woorden te luisteren: een dwaze toespraak vol
galgenhumor, doorspekt met citaten van Cicero, tegenover een wille-
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keurling op straat, een boodschappenmeneer, een hondjesjuffrouw, aan
de grond genageld van schrik door het Latijn, dat zij gedwongen waren
aan te horen, - die gevaarlijke en moorddadige taal, waarvan Lida zo
onder de indruk wa!>geweest. ..
Met zwaaiende armen liep hij de gracht op, onder de vlaagsgewijs ruisende
bomen, waarvan de vergeelde bladeren gedeeltelijk in het water, gedeelte-
lijk op de straatstenen vielen, eerlijk verdeeld, goed geregeld, zoals alles
goed geregeld was op deze gracht, waar agenten op hoeken stonden en
verder niemand was te zien. En plotseling begreep hij waarom hij zo
goedgemutst was. Het uur der wrake was gekomen! De groote vereffening
was in aantocht! Nog drie huizen, - en hij stond voor het domicilie van
de grootste verrader van allemaal, de misselijke kleinburger, de geldwolf,
de driewerf verdoemde tandenpeuter, die alles op zijn geweten had! Don-
ker en ernstig, blauw van stoep en zeer hoog van ramen, keek het huis
van de tandarts L. P. Brandt op hem neer, en hij grijnsde van leedver-
maak, wanneer hij aan de boerse Mongolenogen van het misbaksel dacht.
Voor het sombere huis had hij nog wel enig ontzag, al was het maar
omdat het een van de zeer vele huizen was waar hij niet in kon om de be-
woner met zijn persoonlijke aangelegenheden lastig te vallen; maar voor
de tandarts L. P. Brandt had hij niet het minste ontzag. Een lantaren was
niet ver: hij ging erheen, krabbelde met potlood op een papier1je: 'Hae
pecunia per vim atque iniuriam captae tibi fraudi esse debent,' en wikkel-
de in dit papiertje de gulden, die hij van zijn tante gekregen had. Na
behoedzaam rondgekeken te hebben nam hij een aanloopje en smeet het
projectiel door het raam van de wachtkamer, waar hij de vorige dag zijn
sonnet had geschreven. Toen zette hij er de pas in, stikkend van het lachen,
maar met een schuwe blik naar de overkant van de gracht, waar toch
mensen bleken te lopen. Haastig sloeg hij een steeg in, waar het naar
groentenafval stonk. En opeens dacht hij weer aan Selhorst. Al zijn
vrolijkheid verdween; het was ofhij voor het eerst tot de ontdekking kwam
van wat er gebeurd was, en zijn gehele ziel, zijn gehele lichaam reageerde
op die ontdekking, samenkrimpend als na een koud stortbad. Wat een
vreselijke straf, peinsde hij, terwijl hij zijn pas weer vertraagde, om ver-
moord te worden - vermoord te worden door iemand van wie je hield, de
enige die je nog in het leven had - alleen omdat je 'oplichter' had gezegd!
Bovendien wás hij een oplichter; niet alleen zijn vader was er een, hij was
het zelf! Want dit was zijn tweede gedachte, die hem nog veel sterker aan-
greep dan de eerste, die veel tastbaarder samenhing met een werkelijk
misdrijf: hij wás een oplichter, sinds de vorige dag immers, toen hij dat
meisje in de groentenwinkel voor een paar centen had benadeeld. Wel
was hij van plan geweest ze haar terug te geven, maar hij wist hoe het
ging met zulke plannen; en meestal had hij ook geen centen. Een ondrage-
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lijk medelijden met dat meisje bekroop hem, een medelijden veel groter
nog dan met Selhorst. Dat meisje had hem niets gedaan ... En aan zijn
tocht door de steeg scheen maar geen eind te komen: steeds nieuwe stoe-
pen, steeds nieuwe handkarren, en een kat die voor hem uitschoot en die
ook verdwaald scheen te zijn, en steeds nieuwe groentenstank. Hoog
boven hem uit, aan het uiteinde van de steeg, hoog in de lucht, grijnsde
de onmenselijk brede bek van een rode, klapwiekende Erdalvogel, van
een lichtreclame, die telkens aan- en uitging. Op de tenen sloop hij naar
de uitgang, als het ware onder die vogel door met zijn geraamteachtige
vleugels; pas toen hij in de brede, winderige straat stond, zag hij op welk
een enorme afstand die vogel zijn propagandistische kunsten tegen de
nachthemel vertoonde.
Hij herinnerde zich het karakterbeeld, dat Sallustius van Catilina had
ontworpen: dat summum van schurkachtigheid, zij het ook de schurk-
achtigheid van iemand die in de Romeinse geschiedenis zijn sporen had
verdiend als samenzweerder. 'Elke schaamteloze boef, allen die wegens
hun misdaden van vrees voor de rechter vervuld waren, in éen woord,
alle boosdoeners waren Catilina's warmste en meest vertrouwde vrienden.
Reeds als jongeling had hij aan zijn dierlijke lusten menig offer gebracht.
Een jonkvrouw uit een aanzienlijk geslacht, voorts een priesteres van
Vesta en vele andere ongelukkigen waren in zijn strikken gevallen .. .'
Een prachtige beschrijving, die hij indertijd had opgezocht en in een
kladschrift vertaald, - op school las men zulke dingen niet, - en die hem
nu tot een onnoemlijke troost werd. Want indien Sallustius inderdaad
tot de groten behoorde, dan mocht men zeggen, dat hij Catilina, de
bleke schurk, geheiligd had met zijn relaas. ZÓin de geschiedenis te staan,
door zulk een pen beschreven, het maakte alles goed, het verzekerde van
een eeuwige, een hogere straffeloosheid, het ontzondigde op een wijze die
ook voor de minste misdadiger datzelfde domein opende van moorden
opgewogen door gulden perioden, van schelmenstreken weggebrand door
een gulden stift. De schurk, die zijn illustere geschiedschrijver vond, wás
geen schurk. De oplichter, wiens leven men beschreef, kon met opgehe-
ven hoofd iedere kerk en ieder rechtsgebouw binnengaan. Vertederd
speelde hij met deze gedachte, en opeens, hij wist niet hoe, stroomden de
tranen hem weer over de wangen, en hij moest al weer aan Selhorst den-
ken, die op dit ogenblik misschien de laatste adem uitblies. Ja, die kans
had hij voorbij laten gaan; hij, de dichter, de taalkunstenaar, had op het
beslissende moment niet begrepen wat het enige waardige antwoord was,
wanneer de vader 'oplichter' werd genoemd door iemand die men niet
verachten kon en aan wie men alles had te danken. Hij had moeten zeg-
gen, met een strenge zelfbeheersing, die op zichzelf reeds met een ant-
woord gelijkstond: 'Ja, oom, mijn vader was een oplichter. Maar vertelt
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u d aar toch meer van, dan zal ik zijn leven beschrijven. En dan is hij geen
oplichter meer, misschien zelfs in uw ogen niet meer.' Een huivering voer
door; hem heen, hij snikte, diep ontroerd door deze onsterfelijke repliek,
die hem te laat te binnen geschoten was. Nu zou hij alleen maar een ge-
dicht kunnen wijden aan dit onderwerp, een gedicht dat Selhorst niet
lezen zou, en dat hij, zo hij in leven gebleven was, nooit zou hébben ge-
lezen. Met een verbijsterende snelheid vormden zich versregels, als ging
het buiten hem om, als zei iemand anders ze op, terwijl hijzelf geheel in
beslag werd genomen door dat ontzondigende gebaar, waarmee hij
opraapte in dit leven wat een dode had laten liggen. 'Als kind aan huis
in 't dodenrijk,' prevelde hij voor zich heen; 'heb ik mijn vaders schim
bezocht...' De woorden voltrokken zich zo ver van dit gebaar, dat hij er
bijna minachting voor koesterde: dit was het toch niet wat hij gewild had,
al zou ieder moeten toegeven, dat het door niets zo dicht benaderd werd
als door deze woorden ... 'Hij stond op een schavot te prijk, Dat ik als
zoon niet naad'ren mocht. Maar haastig zocht ik naar mijn stift, En te-
kende de woorden op, Waarmee hij zijn misdaad' ge drift, - Die leeft ook
in mijn harteklop, - Beschreef. Zo werd hij tot een licht, Dat ik voorzich-
tig met mij droeg; Ontzondigd was hij in 't gedicht: Hij werd mijn stem,
dat is genoeg.'
De weg, waarlangs hij zich bewoog, begon langzaam-aan te zwemen
naar het karakter van een buitenwijk. Nog lang begeleidden hem de
tramrails, die hij na de steeg weer had opgevangen, en zo nu en dan
passeerden trams, slecht bezet tegen elven: vaak niet meer dan drie
of vier passagiers per wagen, die op grote afstanden van elkaar zaten,
sommigen in een krant verdiept; er waren ook werklui onder. Er was
niets naargeestigers, niets drenzerigers denkbaar dan het bellen van zo'n
tram: men ried de vermoeidheid van de voet waarmee de bel bewerkt
werd door de wagenbestuurder, stampend als een afgejakkerd paard op
stal voor een lege ruif. Werklui bevonden zich ook onder de voorbijgan-
gers, en de huizen werden hoger en lelijker, en dan veel lager, en nog
lelijker, en tevens nieuwer. Bij een tramhuisje was het eindpunt; hier be-
schreef de tram een bocht, door een zijstraat in te slaan; het stuk rails,
waarover hij weer terugreed, had het in zichzelf gekeerde en bescheidene
van iets dat maar in éen richting wordt gebruikt. De zijstraten werden
talrijker, de verlichting slechter. De nacht was zonder maan; met vrij
grote snelheid zag hij de rossig door de stad beschenen wolken achter de
lage, rechte daken verdwijnen. Hier en daar speelden nog haveloos ge-
klede jongens, gebukt over een goot, een stok in een rooster stekend.
Eindelijk sloeg hij een smalle straat in, die alles van deze buurt nadrukke-
lijk scheen te willen herhalen: de zeer lage huisjes zonder tuin ervoor, de
rossige wolken. Voor de deuren stonden nog vrouwen te praten; ofzij lie-
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pen naar hun eigen deuren, alsof zij de vlucht namen, laag en gebogen,
met hoge, gillerige uithalen tot afscheid. Op hem lette niemand. Zo
spaarzaam was de verlichting hier, dat hij vlak langs de huizen moest
lopen om de nummers te kunnen onderscheiden; dat de meeste ramen
verlicht waren, maakte de duisternis bij de deuren nog groter. Ongeveer
op de helft van de straat vond hij wat hij zocht, en trok aan de bel. Ook
hier was de kamer verlicht, achter het bruingele vlak van het rolgordijn;
maar hij zag niets bewegen; en op het gordijn viel geen andere schaduw
dan van een stoelrug, die vlak voor het raam moest staan, hetgeen op een
of andere wijze de voorstelling opriep van een ongewoon kaal gemeubeld
vertrek. Nog voor het gerinkel geheel tot zwijgen was gekomen hoorde hij
voetstappen; even later werd de deur op een kier geopend.
'Ik ben 't,' fluisterde hij.
Er kwam geen antwoord. Wel week de deur nog verder achteruit: hij was
dus herkend. Aan zijn handen werd hij binnengetrokken, de deur viel
dicht, en in het donkere gangetje, dat naar kool rook, stond hij nu in een
minutenlange omhelzing, zo prompt, zo warm, dat het wel leek alsof zij
erop gewacht had van het ogenblik af dat zij was thuisgekomen. Overal
op haar gezicht zoende hij haar, driftig en snel; en zij zoende terug, lang,
en op zijn mond vooral, die zij telkens opving waar hij op haar gezicht
rondzwierf. Er wèrd niet gesproken; in huis bleef alles stil.
'Is je man niet thuis?' vroeg hij, toen zij hem losliet.
Zij moest lachen, omdat hij dat niet uit haar gedrag had kunnen opmaken
en omdat hij niet eens fluisterde toen hij het vroeg. - 'Hij is thuis geweest;
er lag 'n briefje op 't theeblad: hij is kwaad, omdat 'k er niet was. Om
half éen moet hij iemand wegbrengen, dus voor tweeën zal hij wel niet
thuis zijn.'
'Hoe gaat 't met oom?'
'Ik heb gewacht tot de dokter kwam: die gaf niet veel hoop. Hij haalt erg
moeilijk adem, telkens houdt 't op. De verpleegster is bij 'm.'
'Heeft de dokter niets gezegd? Niets over indrukken van nagels of zo ?'
'Nee; wel had je oom 'n buil op z'n hoofd, van de val. Die hadden wij niet
gezien. Of jij wel? Nee, hè? Maar die is misschien pas later komen op-
zetten.'
'Dus niemand vermoedt iets?'
'Welnee, jongen. Maar je ~oet nu naar huis, Philip, anders vindt je tante
't gek. Dan moetje zeggen, datje helemaal in de war was, dat geloven ze
wel vanjou, enje moet ook zeggen, datje hier geweest bent, om te horen.
Je moet altijd zo weinig mogelijk liegen.'
'Je bent werkelijk volleerd,' lachte hij dankbaar, 'ik heb 'n ellendige
paar uur achter de rug; je moest me 'n kop thee geven.'
'Ga dan zo lang in de kamer, dan zet 'k water op ,
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'Ja.' - Maar hij bleef staan, en greep haar bij haar bovenarm. Hij had
het gevoel niet van haar te hunnen afblijven, in deze nieuwe omgeving,
in dit nauwe gangetje vol etenslucht van dagen her. Zij was nieuwer dan
nieuw, en hij begreep niet hoe hij anderhalf jaar met haar onder éen dak
had kunnen leven zonder haar anders te beroeren dan met een paar vin-
gers onder haar schortband of een arm om haar middel, die zij niet eens
voelde. - 'Als hij doodgaat, moet 'k naar tante Hermien. Dan zien we
elkaar niet meer.'
'De wereld is groot,' zei zij, vlak bij hem, haar gezicht goed herkenbaar
voor zijn aan de duisternis gewende ogen. Hij wist niet, dat ze zo mooi
kon zijn; er was niets zo mooi, dacht hij, als die brede, moederlijk glim-
lachende mond daar vlak voor hem; en haar geruststellend knikje maak-
te alles nog mooier dan het was.
'Zullen we samen vluchten?' vroeg hij losweg.
'Ben je nou helemaal...!' - Zij liep naar de kamerdeur, die zij half open-
de; het licht viel tussen hen in; zij bleefin het duister, geheimzinnig. - 'En
ik. m'n kinderen in de steek laten zeker? Je komt hier maar 's 'n k;pje
thee halen, als je bij je tante bent. En zo ver is 't ook nog niet.'
De huiskamer bleek beter gemeubeld te zijn dan hij verwacht had. Er
stond zelfs een oude leren clubfauteuil, vol krassen, wellicht van kinder-
schoenen, en de gele lampekap verspreidde naar boven een zacht licht;
eronder was de belichting te schel, omdat de lamp te laag hing, hetgeen
ook de scherpe schadu w van de stoel tegen het rolgordijn verklaarde.
Onder deze lagen van geel en wit licht, die de kamer als het ware in twee
étages verdeelden, zou het bloedrode tafelkleed moordend zijn geweest,
indien het niet grotendeels schuil was gegaan onder een opengevouwen
krant, naaiwerk, een kruideniersboekje, en zo meer. Op de grond lag
kinderspeelgoed: een pop, een ruwgetimmerd houten wagentje; en een
oud hondje, in een kapotte mand bij het raam, vulde de ruimte met
een piepend gezaag, dat niets gezelligs, maar ook niets vijandigs had.
Het enige wat in deze kamer op armoede duidde was het ontbreken
van overgordijnen, en, misschien, dat er nergens een goed portret te zien
was, alleen voddige kiekjes, opgespeld of tussen de spiegelrand gescho-
ven. Toch wist hij, dat de chauffeur maanden lang werkeloos was geweest,
en niet voor het eerst.
Met een half oor naar de geluiden in de keuken luisterend, nam hij éen
voor éen de kiekjes uit de spiegelruit, en herkende vele malen Nel met
steeds dezelfde kinderen, en éen keer Nel te midden van een ongehoorde
familiereunie : wel twintig hoofden en lijven, op het kleinste glimmende
vlak verenigd, en in leeftijden variërend van twee tot tachtig. Hier zag
zij er zo ordinair toegetakeld uit, dat hij er de ogen van sluiten moest.
Met enige belangstelling beschouwde hij de beeltenis van haar man, die
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twee maal voorkwam, éen maal in chauffeursuniform, een ander maal in
een tuintje op een stoel, met een van de kinderen op zijn knie. Voor de
kinderen interesseerde hij zich niet; hij kon niet eens goed onderscheiden
of het jongetjes of meisjes waren; maar de man bestudeerde hij lang en
aandachtig, en hij kwam tot de slotsom, dat deze onbehouwen gedaante,
deze vierkante kop, deze diepliggende, maar kleine en zwemmerige ogen
hem in hoge mate onsympathiek waren. Een ogenblik vroeg hij zich af,
of hij er wel goed aan gedaan had Nel zo lang achter elkaar te zoenen;
niet uit angst voor de chauffeur, of uit schuldbesef, maar omdat deze
zoenen, hoe men het ook wenden of keren wou, toch ook een beetje op dit
terugstotende bakkes terechtgekomen waren; dat blijkbaar een zekere rol
in Nel's leven speelde. Dat de chauffeur minstens tien jaar ouder was dan
Nel, was hem bekend; maar hij had hem zich altijd voorgesteld als niet
zoveel minder toonbaar dan Nel zelf.
1uist vroeg hij zich af waarom zij zo lang in de keuken bleef talmen, toen
de buitendeur geopend werd; op de voetstappen op straat had hij niet
gelet. Op dit ogenblik stond hij bij het raam; hij had de portretjes aan hun
lot overgelaten, en zich gebukt om het oude hondje te aaien, dat rustig
doorsliep en niet eens van plezier kreunde. Even later hoorde hij stem-
men in de gang; de woorden kon hij niet verstaan, te meer omdat de
fluitketel juist met zijn signaal was begonnen en hij wilde niet naar
de deur lopen, omdat, naar hij meende, de chauffeur ieder ogenblik
binnen kon komen. Het was natuurlijk de chauffeur. Hij voelde zich ge-
heel op zijn gemak, haast nog meer dan enkele ogenblikken te voren: de
aanwezigheid van de chauffeur ontsloeg hem althans van de plicht ook
in deze kamer Nel met liefkozingen te overladen, ten overstaan van het
piepende hondje en de portretten. Was de man niet thuisgekomen, dan
zou hij het liefst naar de keuken zijn gegaan om zijn thee te drinken.
De stemmen klonken nog maar gedempt, waarschijnlijk uit de keuken.
De fluitketel zweeg. Het amuseerde hem uit de ste.mbuiging, de klank, op
te maken waarover zij het hadden: Nel dringend, vlot overtuigend, de
toon die hij zo goed van haar kende, vooral na deze avond, de man schor
en sullig, met iets van onderdrukte kracht. De vage notie, dat zij over
hèm spraken, beroerde hem nauwelijks. Hij bleef in de buurt van het
hondje staan, en wachtte af, in het geduldige ongeduld van een gast, die
tijdelijk aan zijn lot wordt overgelaten door een door huiselijke beslom-
meringen in beslag genomen gastvrouw.



KORT BESTEK
Iets over de heer De Kadt
Van een man als de heer Jacques de Kadt, schrijver van verscheidene
lezerswaardige publicaties op het gebied der politiek en ookder letterkunde
in verband met de politiek, wil men verwachten dat hij hetgeen hij
schrijft kan verantwoorden en doordacht heeft. Dit blijkt echter niet altijd
het geval. Met name niet, wanneer een bij hem klaarblijkelijk inwonende
kwaadaardigheid zich van hem meester maakt en hem de grenzen van
goede smaak en betrouwbaarheid doet overschrijden. Wat er dan boven
komt, kan men lezen in een stukje als hij in het Nov./Dec. nr. van het
tijdschrift Libertinage heeft geschreven. Dit stukje is gericht tegen het-
geen onze mederedacteur Wertheim in de vorige jaargang van De
Nieuwe Stem heeft geschreven onder de titel Monopoly. De Kadt maakt
van zijn goed recht tot bestrijding een slecht gebruik. Hij begint nl. in
verband hiermede de Amsterdamse Universiteit, haar curatoren aan wie
de zorg over deze is toevertrouwd en het bestuur der stad dat voor de be-
noeming der professoren verantwoordelijk is en dat Prof. Wertheim na
een eervolle loopbaan bij het Hoger Onderwijs in Indonesië de benoe-
ming heeft waardig gekeurd tot hoogleraar in de geschiedenis en de
sociologie van de Indische Archipel, als onmondig voor te stellen. Vol-
gens de Kadt zou deze benoeming nl. zijn geschied 'ofschoon hij de
eerste beginselen van de sociologie nog moest leren, niets van geschiede-
nis wist en bovendien een volkomen onhistorische geest is'. De Kadt, die
dit alles blijkbaar beoordelen kan, schrijft deze misplaatste en ridicule
benoeming toe aan 'de Romein-kliek' die hem tot hoogleraar zou he b-
ben 'gebombardeerd', Zodoende is de Amsterdamse Universiteit ontsierd
kunnen worden door een 'Stalin-likker', 'een specialiteit in het doceren
van dingen waaromtrent hij minder weet dan de gemiddelde leek', In
dezen trant hangen de uitlatingen van De Kadt aan het adres van onze
mederedacteur en van 'de Romein-kliek' van insinuaties aan elkaar.
De Kadt deelt voorts mede, dat het artikel van Wertheim geschreven is
'voor de lezers van De Nieuwe Stem, het maandblad van de meelopers
van Moscou en van de meelopers dier meelopers'. Voor de lezers van
Libertinage geeft De Kadt hiermede alweer een zo brutaal onware in-
lichting, dat men zich moet afvragen of hij liegt of dat verblinding hem
parten speelt. Wij menen daarom dat de redactie van dit tijdschrift
beter voor zijn lezers en voor zijn medewerker had behoren te zorgen,
en deze valse voorlichting in een publicatie die ook onder haar verant-
woordelijkheid heeft plaats gevonden had moeten voorkomen. Of
vergissen wij ons, dat ook onder tijdschriftredacties een ongeschreven
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code van c.oIlegialiteit geldt, die over en weer goede trouw waarborgt!
De heer De Kadt heeft het ons moeilijk gemaakt hem nog als heer te
beschouwen, nu hij zich ons op zo bedenkelijke wijze als heerschap heeft
gepresenteerd. Niemand behoeft zich te schamen 'voor handen die op
eerlijke wijze vuil zijn geworden, daar bestaat groene zeep en puimsteen
voor. De Kadt echter heeft met inkt geknoeid op een wijze dat de zijne
moeilijk schoon te krijgen zullen zijn, zeker niet door ze in onschuld te
wassen.

~en1pora n1utantur
Dat de tijden veranderen en wij met hen is een oude wijsheid, die helaas
geen deel is van de opstellers van het rapport v~mhet [R.K,] Centrum
voor staatkundige hervorming, dat onder de titel Overheid en openbare zeden
verschenen is en dat een bedenkelijke tendentie verraadt.
Dit rapport geeft een aantal aanbevelingen voor wettelijke maatregelen,
voor verboden en straffen ten aanzien van het dragen van kleren [te
weipig kleren], baden, zwemmen, kamperen, dansen, het neo-malthusia-
nisme, de prostitutie en de homo-sexualiteit. Dit alles ter bevordering
van het 'zedelijk goede' tegenover 'de helaas toenemende zedelijke ver-
wording.'
Geen woord in dit rapport van begrip voor de voortdurende verandering
van de zeden als gevolg van gewijzigde sociale verhoudingen, waaraan
geen kerk iets heeft kunnen doen en, voorzover van verwording sprake is,
geen woord over de ontreddiring tengevolge van oorlogen, die geen kerk
heeft gepoogd te verhinderen.
Achter dit rapport schuilt de angst voor elke vernieuwing, angst voor
het ontglippen der gelovigen aan zeden van weleer, dezelfde angst die
bisschoppen doet waarschuwen voor deelneming der schaapkens aan
personeelsverenigingen.
Angst voor verleidingen die onvolgroeiden niet verdragen en die een
pater Van den Burg een boek doet schrijven "Onze grotere jeugd aan
Christus', waarin hij met perverse zinneprikkeling de verleidingen op-
roept, waar hij tegen waarschuwt.
Achter dit rapport loert ook de zucht eigen bekrompenheid tot maatstaf
te stellen voor goede zeden en wettelijke bepalingen. [Een verheugende
reactie tegen dit rapport is de afdoende veroordeling door de Katholiek
Mr E. Brongersma in het Nederl. Juristenblad van 8 en 15 April.]
Tenslotte ergert de onwaarachtigheid van hen die tot deze tijd geen woord
hebben te spreken. Hoe men ook tegen het neo-malthusianisme te keer
gaat, men volgt en geeft geen leiding. Wedden, dat in hoge katholieke
regionen het gesprek over een geleidelijke toelating van preventieve mid-
delen tegen zwangerschap al gaande is? En dat het verzet er tegen poli-
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tiek en conventioneel is en dat de zedelijk-godsdienstige bezwaren m
principe al ondervangen zijn?
Tempora mutantur.

Geest en Geld
Materiële en geestelijke behoeften en belangen, noden en genietingen zijn
nu eenmaal op zo veelvuldige wijze met elkaar verstrengeld, dat het geen
wonder is, dat wij zo kort na onze beschouwingen gewijd aan de dollar
en het boek, ons opnieuw genoopt voelen hier iets te zeggen over het boek
en een munteenheid, ditmaal onze eigen eens gave gulden.
Het is de meeste mensen, die een boek kopen, wel niet bekend, dat zij,
dusdoende, ook nog belasting betalen en wel 6 cent op elke gulden, die zij
neertellen. Omzetbelasting. Dat is ergerlijk, even ergerlijk als alle omzet-
belasting op andere onmisbare levens- en genotmiddelen is en geweest is
sinds Alva's tiende penning werd geheven, waarom we indertijd revolutie
hebben gemaakt. Ergerlijker nog is, dat dit een erfenis is van de bezet-
tingstijd, want vóór de oorlog was althans het boek ervan vrijgesteld.
Maar het allerergerlijkst is, dat de regering nu zelfs van plan is deze be-
lasting nog met één percent te verhogen.
Wij sluiten ons dan ook van harte gaarne aan bij het protest dat een aan-
tal eerbiedwaardige organisaties hiertegen in de vorm van een rekwest bij
de Tweede Kamer heeft ingediend. En wij onderschrijven het hoofdmo-
tief van rekwestranten: het komt ook ons voor 'dat de Overheid tot
plicht heeft, voorzover dit in haar vermogen ligt, alles in het werk te
stellen om elke belemmering voor de verspreiding van het boek uit de
weg te ruimen.'
Zeer juist gezegd. Elke belemmering. Wij hopen daarom dat de Overheid
deze, haar plicht zal erkennen, de omzetbelasting op het boek zal af-
schaffen ... en nu eindelijk ook aandacht zal besteden aan die andere
'belemmering voor de verspreiding van het boek': de dollar van f.5 voor
het Amerikaanse boek. Voor ons maakt het namelijk geen verschil dat
het afschaffen van de ene belasting de uitgevers en boekverkopers ten
goede komt, terwijl die van de andere mogelijkerwijs ten nadele van de
boekhandelaren strekt. Het gaat hier, met alle waardering overigens voor
beide groepen belanghebbenden, noch om de uitgevers noch om de
boekhandelaren, maar om het boek, dat wil uiteindelijk zeggen, om de
cultuur.
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WILFRED CANTWELL SMITH, Afodern Islam
in India. A social analysis. Gollancz, Lon-
don, 1949.
Godsdienst-sociologische studies over de
Islam ontbraken tot dusverre vrijwel ge-
heel. Max Weber is in zijn studies over
'Religions-soziologie' aan de Islam niet
meer toegekomen. En het weinige, dat hij
in 'Wirtschaft und Gesellschaft' over de
Islam schrijft, gaat weinig diep en is zeer
betwistbaar. De pogingen van Carl Becker
om in zijn 'Islam-Studien' deze leemte aan
te vullen, zijn maar zeer ten dele geslaagd.
En nu beschikt men in 'Modern Islam in
India' ineens over een studie, die naast
Max Weber's geschriften met ere genoemd
mag worden. De schrijver is niet onbeschei-
den, als hij zijn werk 'a minor 'Religion
and the Rise ofCapitalism', as it were, for
Indian Islam' noemt.
Maar in zekere zin is het werk ook moder-
ner dan zijn voorgan~ers, niet alleen door-
dat het zich in het bijzonder met de ont-
wikkelingen van de laatste eeuw bezig-
houdt, maar vooral ook door de wijze
waarop de verschillende stromingen in de
moderne Islam worden herleid tot econo-
mische en sociale verschuivingen. De schrij-
ver is Marxist, zonder enig dogmatisme.
De maatschappelijke factoren, die de ver-
schillende stromingen in de huidige Mos-
limse samenlevingen mede bepalen, krij-
gen volle aandacht, zonder dat de poging
tot herleiding van het 'geestelijk zijn' tot
het 'maatschappelijk zijn' hier iets ge-
forceerds krijgt. In dit werk komt duide-
lijk naar voren, hoe een ontwikkeling, die
in West-Europa eeuwen behoefde, in het
Oosten slechts enkele tientallen jaren nodig
had. Hoe kon de Islam, die nog kort gele-
den de religie was van een middeleeuwse
gemeenschap, de godsdienst worden van
kapitalisten, liberalen, onverzoenlijke na-
tionalisten, en socialistische dromers - al-
dus de vraagstelling van de schrijver.
Hij toont aan, hoe de opkomst van een
Islamitische bourgeoisie in zijn verschil-
lende stadia telkens tot een Islam in een

vernieuwd kleed leidde, passend bij dat
specifieke maatschappelijke ontwikkelings-
stadium.
Bijzonder verhelderend zijn de beschou-
wingen over de liberale stroming in de
Islam, die paste bij de tevreden Indische
bourgeoisie uit het einde van de 19de eeuw.
Dit was een periode, waarin de leiders van
het modernisme sterk onder de indruk
waren gekomen van de Westerse cultuur.
Hun streven was er op gericht, aan te to-
nen, dat men Islamiet kon zijn, en toch
een modern, wetenschappelijk denkend
mens. Deze liberale Islam stelde aan het
leven van de Islamitische burger geen
eisen - hij schonk hem alleen de bevredi-
ging die past bij een welvarend bestaan.
In het begin van de 20ste eeuw verander-
den de materiële omstandigheden voor de
Islamitische bourgeoisie. Deze kwam nu
in botsing met het Engelse kapitalisme,
zowel als met de Hindu-bourgeoisie. Er
waren voor de vele gegadigden nu niet
genoeg economische kansen meer. De
enkeling stond eenzaam in de stedelijke
maatschappij, en zocht troost in de liefde
voor de Profeet. In deze periode komt
Mohammed, niet meer als wonderdoener,
maar als geïdealiseerde menselijke figuur
sterk naar voren. Hij wordt voorzien van
alle deugden, die men kan bedenken -
typisch burgerlijke deugden. De zendelin-
gen zuchten zelfs, dat de Profeet geschil-
derd wordt in kleuren uit de Christelijke
verfdoos - maar zien daarbij over het
hoofd, dat ook het burgerlijk Christendom
zijn eigen Jezus-figuur had geschapen.
De nadruk valt in deze periode op de bur-
gerlijke plichten van de Islamiet, op de
zuiverheid in zijn individuele verhoudin-
gen tot zijn medeburgers - meer dan op
zijn plichten tegenover de mensheid. De
godsdienst is meer een rem op de uitleving
der menselijke driften dan een stimulans
voor nobele impulsen. Hij stelt maar wei-
nig eisen aan het individu. Burgerdeugd
houdt regels in over de besteding van het
verdiende geld - men moet zich onthou-
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den van luxe, en men moet liefdadigheid
plegen; met de wijze, waarop de rijkdom
wordt verkregen, laat de godsdienst zich
niet in. De kapitalistische structuur als zo-
danig wordt niet aan critiek onderworpen.
Tenslotte wordt het veeleer de taak van de
Islamiet, een religie, dan de mensheid te
redden! Trots op zijn godsdienst gaat de
böventoon voeren. De concurrentie met
de bourgeoisie van andere gezindheid
[Engelsen, Hindu's, Parsi's] leidt tot een
aaneensluiting op godsdienstige grondslag,
en tot een verheerlijken van de eigen gods-
dienst. Het fanatiek, onverdraagzaam In-
disch 'communalisme' ontstaat, en door-
breekt het Indisch nationalisme. De schrij-
ver toont aan, hoe snel daarbij 'de moder-
nisering van de Islam verzandt in een
sociaal conservatisme. De bourgeoisie
krijgt niet meer de kans, tot volle ontplooi-
ing te komen. De Islamitische burger komt
spoedig in een afwerende positie. Hij moet
zich verdedigen tegen een nieuw opkomen-
de klasse, die draagster is van socialistische
ideologieën. En de Islamitische bourgeoi-
sie reageert hierop, niet door mede te wer-
ken aan een verandering van het maat-
schappelijk bestel, maar door te prediken,

dat de Islam reeds alles biedt, wat men
maar wenst: gelijkheid, socialisme, demo-
cratie en wat niet al.
In latere jaren krijgt de Islam echter een
meer dynamisch karakter. Hierbij zijn
twee stromingen te onderscheiden: één,
waarbij de Islam zich in socialistische rich-
ting beweegt en hervorming der samen-
leving predikt, maar zich daardoor ook
steeds minder van het overig socialisme
onderscheidt en zijn typisch-religieuse in-
houd steeds meer verliest. En daartegen-
over een reactionnaire beweging, die zich
in fascistische richting beweegt en tracht
met een maximum aan machtsontplooi-
ing front te maken tegen elke vernieuwing
der samenleving. Het is vooral deze laatste
strominf;, die het 'communalisme' tot zijn
uiterste consequentie heeft gebracht in de
vorming van de staat Pakistan.
Een uiterst leerzaam werkje, dat stellig
waardevolle gezichtspunten biedt voor een
bestudering van de moderne Islam in In-
donesië, en misschien zelfs zal kunnen bij-
dragen tot een beter begrip van de liberale
en burgerlijke aspecten van de overige
godsdiensten, waaronder ook het Christen-
~~ WRW
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KENNETI! PERRY LAND ON, Southeast Asia,
Crossroadof Religions, University of Chicago
Press, 1949.
De schrijver, die jaren lang werkzaam was
als zendeling. in Siam, heeft getracht in
kort bestek een overzicht te geven van de
voornaamste godsdienstige stromingen in
Zuid-Oost-Azië. Hoewel hij schijnbaar zo
ver uiteenliggende gebieden behandelt als
het onder Chinese invloed staande Annam,
het gehinduïseerde Siam en het geïslami-
seerde Indonesië, is zijn betoog er meer op
gericht het gemeenschappelijke, dan het
afwijkende in de diverse sferen aan te tonen.
De grondtoon van zijn beschouwingen is,
dat onder de oppervlakte van Hinduïsme,
Islamisme, Buddhisme, Taoïsme en Con-
fucianisme er een kern van religieuse op-
vattingen en tradities is blijven voortbe-
staan, die over het gehele behandelde ge-
bied tot op zekere hoogte aan elkaar ver-
want zijn.
De behandeling van deze stof is onderhou-
dend en, voorzover ik heb nagegaan,
tamelijk nauwkeurig, hoewel allerminst
feilloos. Maar het betoog gaat ner-
gens diep, en blijft te zeer staan bij de
uiterlijke aspecten van de godsdienstige
vormen. Zo is de conclusie aan het eind
van het hoofdstuk over de Islamisering van
Zuid-Oost-Azië, waar wordt vastgesteld,
dat de Islam voor de meeste Indonesiërs
iets oppervlakkigs is gebleven, en hen niet
tot een nieuwe levensbeschouwing heeft
gebracht, zeer aanvechtbaar. Ook de be-
tekenis van het Christendom van West-
Europa gaan wij niet afmeten naar de mate
waarin men zich aan de vormendienst of
aan de kanonieke wet houdt. Het was
de Islam, die menig Indonesiër bewust
maakte van zijn waarde als individu.
Zijn eigenlijke betekenis ontleent het boek
naar mijn gevoel aan het laatste hoofdstuk,
over de verwestersing van Zuid-Oost-Azië.
Ook hier wordt het gehele gebied als een
samenhangend geheel behandeld, valt de
nadruk meer op het gemeenschappelijke
dan op de verschillen. Voor Indonesië

zijn vooral de bladzijden over de refor-
mistische stroming in de Islam, de Mu-
hammadiyah-beweging, van belang. De
schrijver beproeft hier, evenmin als el-
ders, een godsdienst-sociologische inter-
pretatie van de religieuze stromingen, die
hij beschrijft, te geven. Wanneer men
echter tracht aan de hand van de mede-
delingen van de schrijver deze stroming te
interpreteren in het licht van Wilfred C.
Smith's 'Modern Islam in India' l, dan
komt men tot de conclusie, dat dit alles
een merkwaardige bevestiging vormt van
Smit1,'s visie op de Islam in India. Ook de
moderne Islam in Indonesië blijkt alle
karaktertrekken te bezitten van een libe-
rale, burgerlijke godsdienst. Ook de Mu-
hammadiyah legt nadruk op typisch-bur-
gerlijke deugden, als zelfbeheersing en
nederigheid. Ook zij verzet zich tegen
ascese en staat de burger toe, de goede
dingen des levens te genieten; ook deze
beweging is er op gericht Moslims in staat
te stellen met personen van andere gezind-
heid te verkeren, zonder daarbij gehinderd
te worden door een minderwaardigheids-
gevoel als gevolg van een zekere achter-
lijkheid van tradiIionele vormen dienst ; ook
hier zijn de positieve eisen, die de moder-
ne Islam stelt aan zijn volgelingen, gering.
En vooral is belangwekkend de uitspraak:
'Th ere will be more difference between
conservative and hberal Moslems or be-
tween conservative and liberal Christians
than between liberal Moslems and liberal
Christians' [po 192).
Tenslotte wil ik als interessante bijzonder-
heid vermelden de tekst, die men op p. 194
kan vinden van keizer Bao-Dai's troon-
afstand ten behoeve van de 'Democratisch-
Republikeinse Regering' van Ho Tsji-
Minh, op 22 Augustus 1945. Zou ons
Mini,terie van Buitenlandse zaken, toen
het de regering van Bao-Dai erkende, van
dit stuk hebben kennis genomen?

w.P.W.

1 Hierboven besproken op blz. 382/383
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