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UITBREIDING DER REDACTIE

Vlaanderen - Zuid-Afrika - Nederland

De jaren van gedwongen scheiding der gebieden van den Neder-
landsen stam hebben deze, dank zij het sterk doorleefd besef van
wat die scheiding ons deed missen, juist nader tot elkaar gebracht.
In hun overeenkomstige moeilijkheden om hun rechten en belangen
bij de grote naties naar behoren te doen gelden en met kracht te
bepleiten hebben de kleine naties elkaar bovendien in eendrachtige
actie weten te vinden, de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse sa-
menwerking is de uitdrukking hiervan en in het bijzonder ook het
culturele accoord van België en Nederland. De verhoudingen zijn
nimmer zo hartelijk geweest als thans, een besef van saamhorigheid
en de behoefte aan samenwerking hebben reeds voór den oorlog de
richting gewezen waarin na de bevrijding op zo gelukkige wijze
is voortgegaan. Men behoeft dit gunstige verschijnsel volstrekt
niet enkel als een uitvloeisel van welbegrepen eigenbelang en reëel
inzicht in het noodzakelijke op te vatten, het is ongetwijfeld van
een diepere ideële betekenis. Deze samenvoeging van belangen
op een redelijken grondslag vormt een model en kan een uitgangs-
punt gaan vormen van een politiek zoals het naar zijn evenwicht
zoekend Europa behoeft. De vormgeving ener Europese samen-
leving der volkeren is het grote probleem van de wereld waarin wij
leven en wij zeggen niet te veel, als wij de toekomst der Europese
beschaving, die wederom een wereldbelang is, ermede gemoeid
zien. Wat in het groot thans niet tot stand te brengen lijkt, kan
wellicht voortkomen uit de samenwerking die in Europa in kleinere
gehelen van a.h.w. voor zulk een samenwerking bestemde groepen
van volkeren tot stand komt. Daarom behoort de samenwerking
der kleine landen tot de weinige positieve verschijnselen van de
periode die wij doormaken en zij houdt toekomstbeloften in die
onze gemeenschappelijke inspanning en medewerking vragen.
Wij zijn van oordeel, dat de redactieuitbreiding met vertegen-
woordigers in Vlaanderen en Zuid-Mrika niet alleen aan het tijd-
schrift ten goede zal komen, maar ook tot de vervulling der cultu-
rele samenwerking van de bevriende landen en tot den politieken
wederopbouw van een democratisch Europa enerzijds iets zal
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bijdragen, anderzijds de geestelijke banden van taal en letterkunde
met het ons zo na verwante Vlaanderen en Zuid-Afrika, waarmede
het contact weer intens begint op te leven, zal helpen versterken.
Het is in deze verwachting dat wij onzen Vlaamsen mederedacteur
Prof. Willem Pee en onze letterkundige middelaars Jan Greshoff
voor Zuid-Afrika en Marnix Gijsen, voor Vlaanderen, verwel-
komen en bij onze lezers inleiden.



UYS KRIGE

VERGESIG

Kruine van koper,
klowe van git
en teen die verste roosrooi berg
'n dorpie ver en vaag en wit.
'n Tijdelose stilte hier
asof die berge bid.

Die aand drijf in die helder dag
doér hier en daar 'n swarte wig.
Maar die reusagtige vallei
is één glansende vergesig
met tussen mij en daardie dorp ie niks
as net 'n goue see van lig.

Dis of ek in een wêreld staan
en uitkijk op 'n ander,
want twintig jare is verby
en hier, lijk dit, het niks verander.
Daar stijg 'n weemoed in mij op
langsaam soos 'n silte brander.

Nog is die Laeveld één glans, één gloed,
die berge God se goue kandelare.
Maar waar's die wonder, waar die
verrukking van die helder jare,
hul wat so hoog gestaan het teen die tijd
en toe grond-toe moes neig, net soos die are?

Kruine van koper
klowe van git.
'n Seun het weggegaan en ver geswerwe.
Nou keer hij terug. Net dit.
'n Man bijt deur die skil van sy gedagtes
tot in die harde, bitter pit.
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PLAASHEK
Bloedrooi die alwijn langs
die slingerpad.
Dis of daar vonke uit
elk vuurpijl spat.
Maar niks, niks roer nie ... net
'n luggie wat
skrams aan die ritselende
grassate vat.

Daarbo die blou, blou lug,
daaronder die rivier
wat deur die boorde kronkel met
'n groene swier.
Niks stoor die ijle swewende
bergstilte hier.

Na al die jare maak ek weer
'n pIaashek oop.
Waar het mij paaie
tog nie geloop
om mij hier bij 'n hek te bring
van al mij waan gestroop,
maar met mij denke helder
en in mij hart die hoop.

Die hek staan in die skad'wee van
'n kremetart.
Die stilte in mij's volkome met
niks troebels, niks verward.
Ek lig die knip ... Ek maak
'n hek oop in mij hart.



KAREL jONCKHEERE

TWEELINGPENNEN

VoorP. N. Van Eyck

Zoals een bruidspaar den dag voor zijn huwelijk het huis der ouders,
de vrienden, het licht, de eigen handen, elkaar, kortom de ganse
wereld met vernieuwde ogen gaat beschouwen, heb ik den indruk
dat wij, voor onze generatie, d.w.z. voor al degenen die nog werken
of van dit werk genieten, de correlatie Holland-Vlaanderen even-
eens met versen blik moeten bekijken, zonder daarom alles wat
voorafging anders dan binnen een aureool van gelouterde en ver-
geestelijkte sympathie te laten stollen.
Op gevaar af als primair te worden versleten, voel ik er veel voor,
als nieuw begin dan, onze beide landen elk een effen en eigen
kleur te geven: Holland oranje en Vlaanderen groen. Quitte om
later de impressionistische analyse toe te passen en oranje in geel
en rood onder te verdelen, en groen in geel en blauw. Dit natuur-
lijk zonder in spitsvondige kleurensymboliek te willen vervallen,
tenzij het u toch met voldoening kon vervullen te ontdekken dat
in uw rood de schijn brandt van uw koloniale en andere malaises,
in ons blauw het momenteel limpidere van ons economisch bestel
weerspiegeld ligt, en in beider geel de gouden glans doorstraalt
van onze beider gave volkskracht.
Want wij zijn anders geworden. Doch, onze traditie, onze taal en
ons klimaat wezen er om gedankt, wij hebben een gemeenschap-
pelijke middenpaneel, waaruit een figuur als Vondel ons sedert
meer dan driehonderd jaar met vertrouwden en betrouwenden
ernst aanstaart.

In zake letterkunde bestaat geen concurrentie. Laten we zelfs
enkele ogenblikken vergeten dat onze boeken moeten verkocht
worden, vergeten dat, sedert de geboorte van den eersten boek-
handelaar, de alchimistische droom werkelijkheid werd, waardoor
hart en geest in lood kunnen verandèrd.
Zijn wij dan, die trachten zo eerlijk mogelijk het woord met per-
soonlijke waarden te laden, geen medestanders naar een vergulde
en papieren kroon, wij bezitten elk een geestelijke factorij, waarin
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specerijen worden opgestapeld, waarvan het omzetten, door den
aard van ons wezen, ons onvervreemdbaar monopolie is. Zodat
de opgave van het probleem minder is beide bedrijven te fusio-
neren, dan wel naar royale middelen uit te zien om samen de bomen
onzer kennis te laten gedijen en deze met een in gemeen overleg
aangewend kopersulfaat van vreemde of eigen bladluizen te zui-
veren; alsmede de aldus gewonnen levenskruiden uit te wisselen,
ter verfijning van onzen persoonlijken smaak, tot genezing desnoods
van onze weke plekken tot het absoluut genot van onze hogere
zinnen. Wat dan tevens meebrengen zou, tegenover vreemden, het
zeldzaam schouwspel van een serene maar allerminst broze ver-
standhouding.

Hoe zien wij elkaar, hoe zien de Vlamingen u?
Holland: calvinistisch en katholiek, met middenin de bohème
van Amsterdam. Vlaanderen, katholiek en vrijdenkend, met nie-
mendal middenin.
Holland: streng en stroef, monter en welsprekend in het zuiden,
zijn provincialisme sublimerend in de hoofdstad en dit provincia-
lisme optillend door internationale gist. Vlaanderen, romantisch
juveniel, met gezond middenrif, - waar de lachspieren liggen -,
in de opperste lagen Frans geestig georiënteerd, in de kleine steden
en in vele dorpen boertig, zompig en nog steeds gekoloniseerd
door een matten lageren clerus.
Tot de literatuur komend:
Holland, nuchter typerend, hieraan wel ontsnappend in klassieke
en zwierige parabolen naar de hoge regionen van de uitwendige
koele abstractie, of, andere weg tot ontsnappen, opslaande in wilde
en sentimentele vlagen van schone passie, getemperd door gezonden
aanvoer uit Friesland, Brabant, het buitenland, maritieme stro-
mingen, waarin het koloniale avontuur wordt aangevoerd, en ook
door een sceptisch geblasseerd zijn, dit volgens de wetten der re-
actie. Het geheel in elk geval doordesemd met een geest van tra-
ditie, die bij uw Geuzen begon en gesterkt werd door het merg van
een onvervangbare placide XVIIe eeuw.
Vlaanderen, zonnig en mild beschrijvend, regenbogen spannend
met primitieve spontaneïteit tussen den dauwdruppel en den
stralenden godstroon, weidse burgerlijke draperieën hangend,
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waar, te midden in, voor eigen morbied genot, het abelspel der
tot het paroxisme opgedreven zins-en zielsconfticten wordt opge-
voerd; Vlaanderen, waar ook nog de strijd in den schrijver geleverd
wordt tussen zijn heidensen drang naar cosmisch aanvoelen en een
door de Kerk gehypothekeerd geweten om alles tam en kuis en
didactisch te houden; Vlaanderen, ten slotte, waar nog Germaanse
barden met stijve, liefst rubberboorden, de laatste rederijkers
tot hun kamp trachten over te halen om in woelige maar nutteloze
steekspelen uit te komen tegen subtiele jongleurs, weemoedige
menestrelen en sceptische eenzamen. Ziedaar onze litteraire fauna,
ten minste zoals mijn lectuur, mijn herinnering en mijn omgang
zich die voorstellen.

Het ganse panorama overschouwepd kunnen we drie scharnieren
ontdekken, die ons soepel aan elkaar houden: een oorspronkelijk
bakermat, waar wij same"n onze middeleeuwse jeugd hebben
doorgebracht, ten tweede het Brabantse element, dat nog bestaat
en, naar het buitenland kijkend, een bestuiving, die zowel huma-
nistisch was als thans nog modern internationaal is.
Over elk van deze luiken de effen kleur strijkend van zoëven, mag
dan gezegd:
uw zuiverste incarnaties, zij die uw gemenen deler vertegenwoordi-
gen, blijven op den grond wanneer ze dien grond bezien. Ontdekken
ze hun eigen hart en dat van de medemensen, dan beginnen ze met
den grond tot symbool te maken zodat hij Gorter's "Mei" wordt
en Roland Holst's "Winter aan Zee"; om dan het eigen hart te
camoefteren maar het kloppen er van uit te deinen met een groot
en intensief aanwenden van den geest, geest die dan hetzij over
"DeVrouw in het Woud" regeert, hetzij over het verzameld
werk van Verwey, hetzij met een reeds duidelijk heimwee naar een
restitutie van geest aan hart optreedt in "Tempel en Kruis" van
Marsman.
"Vij, Vlamingen, zien ook onzen grond maar we huppen er meer
over, tenzij ge het een slenteren noemen wilt, waar gij liefst zitten
blijft. Van de vier seizoenen, die ons gegeven werden, zouden wij
cr liefst zestien maken. Wij houden van gedaanteverwisselingen en
waar ze, in de realiteit, trager werken, ontleden wij ze in al hun
mogelijke, en soms onmogelijke nuances, om toch maar den indruk
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van het mobielere, het dynamischere te krijgen. Zodat we soms,
zoals Streuvels, den mens vergeten, die, op ons te wachten staat.
Of nog, wij versnipperen dien grond, verkavelen hem over onze
zintuigen, altijd om er de statiek uit te werken en dan schrijven
we "De Boer, die sterft". Tenzij wij dien grond, het begrip grond
althans, voljagen met mensen en de groeikrachten der natuur
overhevelen op de schepsels, die er op en langs bewegen, zoals
Walschap doet, die zelfs zijn stijl van de syntactische remmen be-
vrijdt, precies om het wisselende en jagende effect te erlangen.
Wellicht daarom zijn wij, voorlopig, vlugger vertellers dan gij.
Anderzijds is ons hart niet groter dan het uwe, het onze ligt alleen
rapper bloot. Ofschoon bij u, in de jongste tijden, een neiging te
bespeuren valt om het uwe ook eens op de open handpalm te leggen.
Dit sluit dan een milder etaleren uit van het nog warme woord,
wat bij de minder beheersten uit onze landbouw spoedig een ele-
fantiasis in de zegging laat ontstaan, waarvan wij zo spoedig mo-
gelijk, met uw hulp hopen wij, dienen te genezen. Maar is de be-
heersing, die opperengel van de rede, wel aanwezig, dan ontstaat het
mirakel van "Dien Avond en die Rooze" en van "Het Bergmeer".

Om dit alles nu te herleiden tot enkele klare en simpele woorden,
tot factorij taal als ge wilt, wat kunnen wij ruilen? Vooreerst een
grote illusie. Wat geschreven. staat, kunnen we immers niet meer
wijzigen, en over wat nog moet geschreven worden hebben we bitter
weinig profetische macht. Gij kunt ons niet in oranje tinten trekken
en wij kunnen evenmin van u daltonisten maken, die groen aanzien
voor rood. Dit is echter totaal overbodig, we wezen er zelfs voor
behoed. Niet omdat wij slechte Hollanders zouden zijn en gij ver-
basterde Vlamingen maar omdat wij rijke Nederlanders moeten
blijven en gelijkschakeling een dwaze vorm van armoede is. Doch
naast deze illusie kunnen we elkaar met nog zoveel bedenken, dat
niet de minste zweem van melancholie meer overblijft.
Wij waren gelukkig niet aanwezig, toen de toren van .Babel werd
opgetrokken. Tussen onze landen bestaat geen spraakverwarring.
Waar enkele molshopen in zake spelling waren opgeworpen, ver-
leden jaar waren een paar energieke voeten voldoende om "Pe-
gasides Plein" te niveleren. Vereist weze dan voortaan dat uw
landmeters van het taaloppervlak-kadaster de onzen zijn.
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Spreken en schrijven we dezelfde taal, het ware zonde onze par-
ticuliere subtiliteiten uit te roeien. Eiken van Dodona en eiken uit
het Zoniënwoud vertonen eveneens minimale afwijkingen, maar
ze blijven eiken. Daarom zouden puristische tolbeambten de di-
vers geklede dochteren onzer taal, zelfs al werden ze winkeldoch-
ters, bij de grens niet mogen beduimelen. Daarnaast, wanneer uw
en onze brieven, wat het port betreft, op dezelfde schalen .worden
gewogen, dan, moet ook elk boek, dat niets anders is dan een dikke
liefdebrief van auteur tot lezer( es), hetzelfde voorrecht genieten.
De onschendbaarheid van het brie(~eheim weze verruimd tot de
onschendbaarheid van de boekenbiecht.
Waar gij, als verstandelijken, meer hoofdbrekerijhebt en wij, als ge-
moedsuitstorters meer harten breken, dienen wij ons allen af te
vragen of gij niet een verdieping dalen kunt tot in de kamers van
uw hart en wij niet een verdieping kunnen klimmen tot in de cellen
van het brein. Vermits gij bra ins bezit en mensen blijft en wij meer
hartkloppingen kennen maar er ons ook gezond mee bevinden,
en vermits we, als mens van hetzelfde deeg zijn en nagenoeg de-
zelfde lage lucht inademen, moeten deze overwichten en deze
tekorten ons kunnen intrigeren. In het licht van de vaststelling dat
gij soms ongenietbaar wordt voor ons en wij voor u, is het onze
zoveelste voorname vriendenplicht te beproeven wat hoender-
kwekers, hondenfokkers en hoveniers doen, d.w.z. eens flink, dank
zij verdapperde lectuur en drukker over en weergeloop, uitzien of
hier en daar niet wat voorzichtig en judicieus te enten valt.
En dan, vooral, vooral, vooral, en dit is geen loslippig uitgesproken
wens maar een fel verzoek en een intens cordiaal verlangen, wij
moeten elkaar in deze tijden van geloer en gegrijns charmant, open-
hartig en grondclijk leren waarderen. Alle complexen van meerder-
en minderwaardigheid moeten wij de volgende jaren, of, zijn er
maar maanden meer toe nodig?, afleggen, bewust, eIken Zaterdag
bij ons wekelijks bad. Is het nog nodig dat wij u benijden en gij ons,
waar gij met pauweveren kunt pronken en wij slechts judaspen-
ningen bezitten, nodig dat wij uit hoovaardij den neus krullen om-
dat onze eyriel Buysse destijds "Per Auto" schreef en uw Bertus
Aafjes zijn reis naar Rome te voet moest afleggen?
Als we hierover akkoord gaan, laten we dan uit achting voor elkaar
en ook uit volstrekte eerlijkheid een dubbel wijs besluit treffen:
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dit, onze beider goede boeken wederzijds te kopen, te lezen en er,
glimlachend, gelukkig om te zijn; dat, onze eigen prullen thuis te
houden, hun waarde, of liever hun gebrek aan waarde, door een
Barnum-publiciteit geen strabistische perspectieven te verlenen;
m.a.w., laten we eerst voor eigen deur keren, dan zullen we minder
verplicht zijn de banaanschil of de lege schoendoos op buurmans
voetpad te signaleren.
Vergeten we evenmin deze samenwerking toe te passen in ons res-
pectievelijk literatuuronderwijs. Wij zijn samen gekomen om zeer
klaren wijn te schenken en met licht gemoed wil ik vandaag gaarne
de kan vasthouden. Gelieve dan te gedogen dat u hartig doch met
spijt worde gezegd: met drie kwart van de Nederlandse literatuur-
geschiedenissen en bloemlezingen kunnen wij in onze Belgische
scholen niets aanvangen. Van een evenredige vertegenwoordiging
er in is er geen sprake, de zin voor evenwicht in de schaal der
waarden of zelfs maar een goedbedoeld parallelisme ontbreekt
deze werken tenenemaal. Met vertroebeld gemoed en vraagtekens
boven onze wenkbrauwen zitten we hoofdschuddend over de
Hollandse telling van honderd jaar geleden te dubben. Te meer
daar, de hand op het hart, geen enkele van de overzichten door Vla-
mingen gemaakt, deze disproportie vertoont, wanverhouding die
zelfs misdadig wordt in een overzicht van de Nederlandse letter-
kunde door een Hollander, in elkaar gestoken zogezeid ten dienste
van scholieren met speciale filosofische vorming. Waar de meesten
onder ons reeds over de helft van den levensweg zijn, dienen we,
als verantwoordelijkheidsbesef geen ijdel woord geworden is, be-
ginnen met de jeugd een normale visie bij te brengen. Waardering
opgetrokken' op een stevige basis in de jonkheid, wordt doorleefde
en getoetste waardering bij rijperen.

Elkander waarderen. Met al de geestdrift waarover ik nog beschik
wil ik u, Hollanders, een dubbele hulde brengen. Een eerste maal
aan het Hollands genie waarvan de grondtrekken standvastigheid
zijn, ernst en een drang naar volmaking, in de letterkunde geïllus-
treerd door traditie, ambachtelijke vormgaafheid en een streven
naar tijdeloosheid in de weergave van wat u treft. Een tweede maal
aan den persoon, die dit genie incarneert, zestig jaar werd en
Pieter Nicolaas van Eyck heet.
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Concreet onze bewondering en onzen eerbied voor den dichter
Van Eyck uï"tsprekend, betekent meteen getuigenis afleggen van
onze hoogschatting tegenover de ziel van uw land.
Van hem en van u leren wij dan een hoge opvatting van het dich-
terschap. Er bestaan hogere waarden dan kunst, wanneer men
alleen den klemtoon zou leggen op haar esthetische resultaten.
Maar men kan bitter weinig hogere waarden dan kunst ontdekken,
wanneer men in haar ook de protagoniste ziet van de opwekking
tot geluk. Van beide, samengekoppelde strekkingen is Van Eyck
de goede, degelijke en zeer intens meevoelende procureur geweest.
Hij heeft onze noden preciese gestalte gegeven in zijn proza en
ze lyrisch voor gelijkluidend verklaard in zijn poëtische akten. Hij
is meer geweest. Waar velen het dichterschap als een aparte functie
beschouwen, als een eiland, waarop men zich terugtrekken kan,
heeft Van Eyck met vasten wil en indringend vernuft het met al de
andere vitale domeinen tot een archipel verenigd en in begenadigde
momenten van volstrekte klaarte hun integrale eenheid geschouwd.
Wij allen zoeken naar den grondzin van het bestaan, maar wij doen
dit naast onze artistiek geïnspireerde vlagen, hetzij als louter filo-
soof, hetzij als gewoon onrustig mens. Van Eyck's preoccupatie,
bestendige preoccupatie is het dezen grond zin met en door zijn
dichterschap te achterhalen, aldus, van uit menselijk kun-stand-
punt beschouwd, een unificatie van den tweeden graad betrachtend.
Waar enkelen van ons het niet verder brengen dan tot het onder-
verdelen van de stof tot molecules, kan van Van Eyck worden ge-
zegd dat hij, alle levenscomplexen tot hun essentie willende herlei-
den, het atoom van de levenseenheid heeft bevroed. Dit is de hoog-
ste en moeilijkste opdracht, die gelijk wie zich opleggen kan, die
niet vooraf de schepping aanvaardt als een worp van een God,
dien we niet begrijpen kunnen.
Is Van Eyck dan op eerste zjcht een verstandelijke dichter, zijn hart
zingt mee in de keuken waar het vers wordt geprepareerd. Er zit
te veel encantatie in zijn gedichten, opdat men van intellectu-
alisme zou kunnen spreken. Eén van onze jongere essayisten,'
Clement Bittremieux, die zo pas een kleine studie aan Van Eyck
heeft gewijd, ziet in zijn werk twee aspecten: een eenheidsbewust-
zijn en een bewustzijn van conflict, een rust en een strijd. Zou de
drang naar rust niet bewijzen dat Van Eyck bestendig, ofschoon
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in den achtergrond, zijn hart inschakelt, hart dat de rol speelt van
regulator, van balansnaald, die de immer verder vorsen willende
geest tot beheersing en berusting wil nopen en daar tijdelijk in
slaagt, tot die geest weer ontwaakt om in steeds fijner krullende
spiralen te trachten een verrukkelijk olympisch zenith te bereiken?
Waar zo'n mensen wonen, mogen wij dan niet, als Vlamingen ver-
wachten dat én voor hart én voor geest een onbesmette waardering
gedijt?



/

ANTHONIE DONKER

DE RAILSEPOETSER

Als ik de ogen open in den nacht,
verrijzen onder den onmeetlijk verren
hemelhoog wemelenden stroom van sterren
zij aan wie overdag niet is gedacht -

Laat zijn wat was? het onheil is volbracht -
Maar wat gebeurd is blijft altijd gebeurd.
Weer is de voorhang dezen nacht gescheurd
en klimt uit diepten op de dodenklacht.

Weer wordt de buit in 't duister weggebracht.
Weer wisselen als alarmsignalen kreten.
Weer wordt wat samenhoorde uiteengereten.
Weer wordt door Joden op den trein gewacht."

Weer raast de ijz'ren stormvlaag door den nacht
van Westerbork naar Auschwitz langs de rails.
Wat wordt hun lot? Zij twijflen merendeels
zelfs nog als de gaskamer opengaat
en hen met een stuk zeep de hoop verraadt -

Weer komen zij mij voor den geest vannacht.

* **
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Het was op een Vrijdagavond
vóór het vallen van den nacht.
De duisternis had het dralend
daglicht nog niet in haar macht.
Een schemering hing er vragend
alsof er nog iets werd verwacht.

Zij die op straat voorbijgingen
terugkerend van hun werk,
waren arm aan herinneringen
en in verwachting niet sterk.
Van de moeheid van stervelingen
droegen zij allen het merk.

Dat het Goede Vrijdag was
waarop Christus is gestorven,
deerde hen niet, elk was
vervuld van zijn eigen zorgen.
Afgeschermd was hun dag
tegen gisteren en tegen morgen.

Reeds lang scheen de nood vergeten
die zo dicht nog achter hen lag.
Genoeg aan zijn eigen zweet en
ellende heeft iedere dag.
Het wereldleed uit te meten,
geen sterveling die het vermag -

Tezeer in beslag genomen,
teveel naar zichzelf gekeerd.
Wie zijn noodlot is ontkomen
weet alleen nog: ik ben ongedeerd -
Niet denken meer aan de Joden,
uit Polen niet teruggekeerd,
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Maar vooruitzien in den avond
naar de kaarten, het brood en het bed.
Laat de doden hun doden begraven,
pleeg tegen het lot geen verzet.
- Wel heeft hen de oorlog gehavend
maar niet hun geheugen gewet.

* **
Waar het duister door werd gestuit
en de schemering door bleef hangen,
plotseling brak het uit
boven hun hoofd in een bang en
hartverscheurend geluid,
alsof de hemel ging janken.

Dat was het luchtalarm!
De siddering van het geweld
verlamde hun voet en arm -
Het was of een oude zwerm
angsten kwam teruggesneld
in het hemelhoge gekerm.

Angst is de sombere slaaf
in dienst van het zelfbehoud.
Uit hun verdoving gejaagd
haastten zich jong en oud
uit elkander, leeggevaagd
lag de straat, desolaat en koud.

Zij lag door eenzelfde paniek
als in oorlogstijd leeggestroomd,
aan dezelfde koortsen ziek,
door een vreemde stilte omzoomd.
Machtige angst - had zo fanatiek
De wereld maar ooit gedroomd!
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Niets dat zo spookachtig is
als een plotseling verstorven stad.
o Leven dat zich in gemis
van leven veranderd had,
en wereld zo ongewis
dat zij niets van zichzelf meer bezat.

Maar het vreeselijkste begon,
door geen sterveling gezien:
Het verrijzen van wat niet meer kQn.
Daar verschenen als voordien
als onder een middernachtzon
Joden, een stuk of tien.

Zij kwamen van zo ver
als geen mens ooit is gegaan
op een dooItocht her of der,
niet te zeggen waarvandaan.
Zij droegen de gele ster
uit het einde van hun bestaan.

Zij betraden de lege straat
met oneindig bedroefd herkennen,
de stad waar de Duitse soldaat
hun intimiteit kwamen schennen.
Verschrikking lag op hun gelaat
om aan geen leven ooit meer te wennen.

Schoorvoetend kwamen zij nader
en vermeerderde zich hun getal,
moeder, kinderen, vader,
grauw van het dodendal
en van stof en regen tegader,
een loodgrijze engelenval.
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DE RAILSEPOETSER

Zij vulden de lege wegen
van ,de uitgestorven stad
Zij schuifelden voort en zwegen
mismoedig en afgemat,
nauwelijks morrend tegen
een wereld die hen vergat.

Het was beter te zijn vergeten
dan gemarteld en vervolgd,
beter zeker te weten
dat geen toekomst meer iets verborg,
alles beter dan het verleden
van het uitverkoren volk.

Maar zag niemand hen verschijnen,
niemand ontving die schok?
- Een railsepoetser, een kleine
onnozele leunde op zijn stok.
Hij stond midden op het plein en
wist niet wat daar langs hem trok.

Zijn weinig begrijpende ogen
vroegen niet wie daarnader kwamen,
waarvandaan zij waren getogen,
en tot wie zij hun toevlucht namen.'
Hun blik zo leeg en bedrogen
was als uitgebrande ramen

* **
Maar den aanblik dien zij boden,
doodmoe van de dodenreis,
doodsbleek van de duizend doden
kon op geen enkele wijs
een sterveling ooit bevroeden
die niet zelf er bij was geweest.
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Zij kwamen uit Auschwitz, uit Polen
met denzelfden dodentrein
om nog eens door hun stad te dolen,
op den Dam, op het Waterlooplein, -
Om te zien hoe zich allen verscholen
voor hun ellende en pijn.

Toen het hemelhoge gejank
van de aangehouden sirene
weer tot bede riep en tot dank,
en allen opnieuw verschenen
uit de schuilkelders van hun angst,
waren zij l~ng reeds verdwenen.

Niemand heeft het gezien,
niemand heeft het begrepen,
Alles bleef als voordien,
elk in zijn angst benepen,
Het moest wel zo bijaldien
het elk op zichzelf had begrepen.

Terugkerende van hun werk
nu met versnelde pas
had geen der voorbijgangers erg
dat het Goede Vrijdag was
en dat de Calvariënberg
op het Victorie plein was.

Maar de railsepoetser stond midden
op het nu weer druisende plein
als een onnozele te midden
van verkeer en bedrijvig zijn
met gevouwen handen te bidden,
verloren, voor apostel te klein -
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Kent U Ernst Haeckels Welträtsel nog, dat triumphante boek uit
1899, dat a.h.w. de Ige eeuw afsloot met een juichkreet van vol-
doening over het feit, dat al die raadselen, die de mensheid sinds
haar bewustwording hadden gekweld, nu - eindelijk - waren op-
gelost? Ik denk of liever ik ben wel zeker van niet; wij verslonden
het indertijd als gymnasiast, maar zijn theorieën immers zijn in-
middels overwonnen en een gemiddeld mensenleven is te kort om
zich ook nog voor overwonnen theorieën te interesseren - zelfs als
de mens in kwestie zich historicus noemt en hij als zodanig de ge-
heimzinnige bekoring kent, die er juist van dat overwonnene kan
uitgaan. Waarom ik aan Haeckel herinner? Niet alleen omdat hij
voor mij, juist als een van de niet héél groten zo'n typische vertegen-
woordiger der eeuw is, die in deze cursus onze belangstelling boeit,
maar ook omdat ik, de taak ov<:rwegende, mij in deze cursus toe-
bedeeld, moest denken aan zijn bio-genetische grondwet, d.w.z.
aan zijn theorie, die leerde, dat elk organisme in zijn individuele
ontwikkeling in verkorte vorm de ontwikkeling van het organisme
als geheel herhaalde. Het bekendste voorbeeld is wel: het voor-
komen van kieuwen bij embryo's van vogels en zoogdieren, die dus
het vis-stadium van het organisme representeerden. Want is het
niet mijn taak om in kort bestek nog eens a.h.w. alle stadia dezer
cursus te herhalen, door saam te vatten wat er over de politieke,
de economische, de sociale, de literaire, de wijsgerige geschiedenis
alsmede over de geschiedenis der muziek en van de overige kunsten
in de dertien voorafgaande colleges te berde gebracht is? En zou
dan die samenvatting de naam van cultuurgeschiedenis verdienen?
De laatste vraag, mijn hoorders, boeide mij meer dan de eerste,
omdat ik al gauw inzag, dat ik, minimaal stukje leven dat ik ben,
niet behoefde te proberen het leven zelf in zijn ontwikkelingsgang
te imiteren. Vergun mij daarentegen een ogenblik te blijven stil-
staan bij die tweede vraag: wat is cultuurgeschiedenis? Zij moge dan
ons onderwerp niet rechtstreeks raken, haar beantwoording is
,) Tekst van het laatste college van het Studium Generale voor de Faculteit van Letteren
en Wijsbegeerte der Amsterdamse Universiteit over de negentiende eeuw gegeven op
22 Mei 1947.
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niettemin noodzakelijk, wilt U een duidelijk begrip krijgen van
waar het zo straks om gaat.
Het zal wellicht velen Uwer verbazen, maar het feit ligt er nu
eenmaal: wat cultuurgeschiedenis is staat helemaal niet vast. Het
begrip zelf heeft een hele ontwikkeling achter de rug. Zij is te moei-
lijk en te weinig onderzocht ook, om haar hier te behandelen.
Daarom volsta het volgende globale overzicht. Voor Voltaire, die
het eerste stadium vertegenwoordigt, was cultuurgeschiedenis de
geschiedenis van "les mreurs et l' esprit des nations". Dat was te
veel; arbeidsdeling trad ook hier in. De Duitsers beperkten de cul-
tuurgeschiedenis tot zedengeschiedenis, maar die breidden zij dan
weer uit tot de geschiedenis van zeden, gebruiken, gewoonten en
geloof, speciaal van het volk. Zo ziet de cultuurgeschiedenis er b.v.
uit in de eerste jaargangen van het Zeitschriftfür Kulturgeschichte, dat in
1856 begon te verschijnen. Doch het proces van arbeidsdeling
werkte door. Dit hele gebied werd zelfstandig in een aparte weten-
schap waaraan de Engelsen een tien jaar eerder de naam folklore
gaven en dat wij nu volkskunde noemen. Wat bleef er nu voor
de cultuurgeschiedenis over? Zij werd geschiedenis van alles wat
niet tot de geschiedenis, d.i. tot de historia politica placht te worden
gerekend, maar wist met zichzelf toen niet erg goed raad meer,
zoals blijkt, wanneer men de heftige strijdschriften dienaangaande
leest, die daarover einde van de vorige en begin dezer eeuw zijn
verschenen en die ik kortheidshalve samenvat in de namen van
Ottokar Laren;;;en Dietrich Schäfer aan de politieke, van Kar! Lamp-
recht en Kurt Breysig aan de andere kant. Intussen was de grote
Jacob Burckhardt zijn eigen eenzame weg gegaan, die ons, als ik
wel zie, uit het slop kan voeren. Hij sloot in zijn beschouwingen
over de Renaissance de wording van de staat, het politieke dus, niet
buiten, maar binnen de cultuurgeschiedenis - en beperkte ze tot
één periode. We kunnen dus dit zeggen: de cultuurgeschiedenis
heeft alles tot object wat in het verleden geweest is, evenwel niet
om zichzelfs wille, maar om te speuren naar het verband, dat tussen
alle levensgebieden in een bepaalde tijd bestaan heeft, waarbij we
dus uitgaan van de hypothese, die ons eigen cultuurbesef ons aan
de hand doet, dàt er tussen de politiek, de economie, het sociale
en het denk- en gevoelsleven van een tijd een dergelijk verband
inderdaad bestaat. Om U één voorbeeld te noemen: een cultuur-
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historische vraagstelling is dus deze: toen ik zoeven van een arbeids-
deling in de ontwikkeling der cultuurgeschiedenis sprak, gebruikte
ik daarbij nu een eigenlijk ongeoorloofde metaphoor inzoverre
als ik een term aan de industriële geschiedenis ontleende, ofwas dit
juist zeer terecht en bestaat er inderdaad verband tussen die in-
dustriële en intellectuele arbeidsdeling en hoe is dat verband dan
gelegd? Is het "toevallig" in zoverre één oorzaak beide processen
beïnvloedde, is het tweede aan het eerste ontleend en zo ja, is dat
bewust of onbewust in zijn werk gegaan? De cultuurhistoricus
zoekt dus in de eerste plaats naar genoemd verband en vervolgens
naar de overgang van een zo'n cultuurperiode naar een volgende
en tracht die eerst te "zien" en dan te verklaren. Onnodig te zeggen
dat deze synthetische cultuurgeschiedenis nog in de windselen ligt
en - dat zij niet ieders werk is. Zij is de meest universele wijze om de
geschiedenis te beoefenen en eist evenveel kennis als inzicht en ten-
slotte scheppend vermogen.
Is nu, vraag die hieruit logisch volgt, de Ige eeuw een cultuur-
historisch object, in de zin zoeven bedoeld? Ik ken U genoeg me-
thodologisch besef toe om - zij het dan liefst in gedachte - in koor
"neen" te roepen. In die zin is de cultuurgeschiedenis der Ige eeuw
een voorlopig onbereikbaar ideaal. U hebt iojuist gehoord hoeveel
onbeantwoorde vragen er al niet rezen bij dat éne woord "arbeids-
deling" en er liggen in die éne eeuw, als onze hypothese van een
algemeen verband juist is, niet tientallen, maar minstens honderd-
tallen van zulke verbanden.
Wil dit nu zeggen, dat we niets in deze richting kunnen beproeven?
Was ik die mening toegedaan, dan zou U mij hier niet zien staan.
Wekunnen wel iets doen, wàt dat zal ik U zo dadelijk zeggen, maar
eerst nog wil ik U ter dege duidelijk maken, dat cultuurgeschiedenis
dus heus niet iets is om met dichte ogen van te genieten. Het is
integendeel een vak, waarbij men zijn ogen sperwijd open moet
zetten, tenzij dat men soms ze half sluit, zoals men dat wel ziet bij
mensen die zich bizonder inspannen.
Wat ik zoëven van de Ige eeuw zei, geldt natuurlijk van alle eeuwen
evenzeer. Toch bestaat er ook een verschil, waarvan wij ons reken-
schap dienen te geven. We hebben van de Ige eeuw een minder
scherp beeld, omdat wij er te veel van weten. En die "wij", dat zijn
dan niet U en ik, maar dat is die ongrijpbare "wij", die in duizen-
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den documenten en boeken verspreid ligt. Men kan inderdaad te
veel weten van iets om het te begrijpen. Een heel eenvoudige para-
dox als U even nadenkt en het begrip "be-grijpen" vat. U kunt er
zelf de proef van nemen als U straks thuis bent. Schrijft U dan eens
de indruk op die U kreeg van iemand, die U eens ontmoet hebt en
probeer dan hetzelfde eens van iemand, die U goed kent, dan
zult U merken dat het eerste vlot gaat, terwijl er alle kans is, dat
het laatste mislukken zal. Met alle respect overigens voor uw kun-
digheden die mijn onbekendheid ermee van me eist. Met de Ige
eeuw zijn we nog verbonden. Zo bij vlagen, herinner ik mij, is
mij in de jaren '20 het bewustzijn gekomen, dat die eeuw toch voor-
bij was, dat ik er anders tegenover kwam te staan. En juist dat
proces is nog in volle gang. In' I7 b.V. zou het nog betrekkelijk ge-
makkelijk geweest zijn, een synthetisch beeld te geven - in '67 zal
het weer. gemakkelijker zijn. En toch is het goed om het, juist nu,
te proberen, al was het alleen om dit proces van bewustwording
omtrent het "andere" der afgelopen eeuw te bevorderen.
Waarom gaat het nu bij dat "begrijpen" van een historisch com-
plex? Methodisch gesproken om een soort vereenvoudiging, om het
brengen van een zo groot mogelijk aantal verschijnselen onder een
zo klein mogelijk aantal noemers, in één woord om het vormen
van "begrippen". Daarop richt zich het eigenlijke scheppingsver-
mogen van de historicus. Wat hem bij die begripsvorming in de
weg staat en daarom de juiste begripsvorming tot zo'n inspanning
maakt, is het feit, dat er reeds een aantal begrippen omtrent de
Ige eeuw bestaat, gedeeltelijk gevormd in die eeuw zelf door on-
middellijke waarneming, gedeeltelijk door reflexie in onze tijd.
Veelal zijn dat begrippen-paren. Ik noem er U een aantal van,
die U vertrouwd zijn, maar wijs meteen op hun ontoereikendheid,
die in het algemeen hierin bestaat, dat zij wel steeds een aantal,
maar steeds te weinig verschijnselen omvatten. De Ige eeuw is
de eeuw van het nationalisme en van het imperialisme en van inter-
nationalisme of van het liberalisme en socialisme; de eeuw van de
romantiek en van het realisme en naturalisme, met op het einde de om-
slag naar im- en expressionisme en een neo-romantiek; of de eeuw van
het rationalisme met weer op het eind, de omslag naar een neo-
irrationalisme of hetzelfde, van het religieuze uit gezien, de eeuw der
ongodsdienstigheid. Men kan haar ook de eeuw van het positivisme of
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wel van het industrialisme noemen of de eeuw van het determinisme,
of juist die van de dialektiek, terwijl zich tenslotte nog de term
optimisme voordoet, waarbij men dan de reeks pessimistische cultuur-
critici dier eeuw over het hoofd ziet. Een twintigtal begrippen,
maar alle, zoals gezegd ontoereikend. Van één ervan wil ik U dat
iets nader laten zien, en wel van de ongodsdienstigheid. Zij bevat,
als alle andere, ongetwijfeld een deel van de waarheid, maar slechts
een deel. Het verschijnsel van de ontkerkelijking in de Ige eeuw
is met onweerlegbare cijfers aan te tonen. "Onze gelovige voor-
ouders leefden van een schaduw," zei Ernest Renan, "wij leven
van de schaduw van een schaduw - waarvan zal men na ons leven?"
Maar aan de andere kant: Charles Bradlaugh, de agressieve
atheïst en neo-malthusianist, in '80 als radicaal in het Engelse
Parlement gekozen, weerde men nog tot '85 omdat de eed hem
geen ernst was en men met een belofte geen genoegen nam. En van
de vier populariteiten uit die zelfde tijd: Livingstone, Gordon, Shaftes-
bury en Gladstone heeft Trevelyan terecht gezegd, dat hun leven be-
stond in de dienst aan God.!) In 1871 wordt eindelijk in Engeland
ook de godsdienstige kwalificatie voor academische posten opge-
heven 2), maar zeven jaar later gaat William Booth over tot de
stichting van het "Leger des HeiIs" . En de Bijbelkennis? Zij is on-
getwijfeld in de Ige eeuw hollend achteruitgegaan, doet het nog
steeds, maar aan de andere kant: het "Boek der boeken" is nu
in + 1100 talen vertaald, 997 dier vertalingen zijn uit de Ige eeuw.
De Katholieke Kerk tenslotte heeft in de Ige eeuw onder invloed
van liberalisme en socialisme slagen te verduren gehad, die een
tijdlang dodelijk schenen, maar zelfs een Joseph McCabe, haar
hardnekkigste bestrijder misschien, zal wel toegeven, dat zij in
Igoo meer macht had en op een groter gebied dan in 1800. Wie zal
in staat zijn, om alleen op dit éne punt de eindbalans op te maken?
Ja, is er zoiets als een eindbalans?
Over dit en de andere genoemde begrippen heb ik veel nagedacht
en ze stuk voor stuk als ontoereikend verworpen. Maar ik bevond
daarentegen, dat alles wat ik van die overrijke Ige eeuw wist of
meende te weten en dat wil dus in mijn definitie zeggen, dat de
cultuurgeschiedenis der Ige eeuw zich liet beschrijven in een

1) English Social History, 1942, p. 563.
2) a.w. 568
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tweetal termen, waarbij dus tegelijk, althans globaal, het gezochte
verband tussen al die verschijnselen is aangegeven, temeer omdat
beide termen ook nog in een onderling verband tot elkaar bleken
te staan. Het zijn de termen expa11.Sieen ontbinding. Als dit juist zou
zijn, moet dus de Ige eeuwse cultuurgeschiedenis te begrijpen zijn
als de resultante der beide genoemde krachten. Ter voorkoming
van een veel voorkomend misverstand wil ik hierbij echter opmer-
ken, dat ook dit "krachten" slechts een begrip, wil men zelfs slechts
beeldspraak is. Ik stel mij niet voor, dat zij in de geschiedenis-als-
werkelijkheid werkzaam zijn. Als alle andere begrippen behoren
zij thuis in de geschiedenis-als-wetenschap. Zij zijn een hulp-con-
structie, niet meer, maar ook niet minder, om ons tot ordening van
het anders onhanteerbare feitenmateriaal in staat te stellen. De
oefenaar dier wetenschap moet elk ogenblik waarop nieuwe feiten
hem daartoe zouden dwingen, bereid zijn, haar weer te laten vallen
en door een andere constructie te vervangen, die beter bij het dan
bekende past. Hoever we met de beide genoemde termen intussen
reeds kunnen komen, zal ik proberen aan te tonen in wat ik verder
zeggen zal.
Doch aan die poging vooraf moge nog een andere gaan, een poging
tot fundering dier beide begrippen expansie en ontbinding in een
diepere laag dan die der zuivere descriptie. Want vatten wij dit
goed: deze twee begrippen mogen dan méér verschijnselen omvatten
dan één van de twintig reeds bestaande, die ik U noemde, verklaren
doen zij op zichzelf nog niets. Waar moeten wij zijn voor iets
dat dan, voorzover mogelijk, iets verklaart? Geschiedenis gaat altijd
om mensen. Dat geldt zelfs voor de beide meest extreme opvat-
tingen, die er in de Z.g. geschiedfilosofie bestaan. Want zij die in
de geschiedenis Gods werk zien, laten hem dit werk toch ook door
mensen uitvoeren en aan de andere pool staat van Marx zelf de
. uiting, dat de mensen hun geschiedenis zelf maken. Een verklaring
van alle historische verschijnselen, voorzover die ons gegeven is,
moet dus gezocht worden niet in de geschiedenis, maar in de psy-
chologie. De mens nu is een wezen dat vrees heeft voor de onein-
digheid. Bij een beetje nadenken, dat wil op psychologisch gebied
zeggen, bij een beetje introspectie, begrijpt U licht, dat hij daarom
voortdurend met die oneindigheid bezig is; zij laat hem nooit
los.Vóór de Ige eeuw nu had hij, in het algemeen gesproken, met



VAN DE NEGENTIENDE EEUW

die oneindigheid een zeker soort compromis gesloten a.h.w. in zijn
religieuze voorstellingen. De ISe eeuw was getuige van een diep-
gaande crisis op dit gebied en nu zie ik het, psychologisch gespro-
ken zó, dat de mens van de Ige eeuw die vrees voor de oneindigheid,
die hij op de oude manier niet meer de baas kon worden, op een an-
dere wijze trachtte te overwinnen, dat hij de leegte, ontstaan door
het wegvallen van de religieuze binding, trachtte te vullen door
expansie, in een krampachtige poging om a.h.w. die, daarmee ge-
seculariseerde oneindigheid in zich op te .nemen en daarmee om zo
te zeggen onschadelijk te maken. Nu God uit zijn hart was wegge-
vallen, moest hij de wereld in zich bergen.
Dat wat de fundering der expansie-zucht van de Ige eeuw betreft
en nu de ontbinding. Zij is omgekeerd niet iets wat nagestreefd
wordt; zij is - en daarom hangt zij er zo nauw mee samen, gevolg,
ongewild en voorzover beseft betreurd gevolg van de expansie. De
religieuze voorstellingen nu verloren, hadden niet op zichzelf ge-
staan, zij waren het bindmiddel geweest van een heel stel overge-
erfde traditionele voorstellingen en gedragingen, die nu allen
wankel worden. Men moet zich dat correlaat expansie-ontbinding
dus voorstellen, als mij een natuurkundige vergelijking geoorloofd
is, als een zich uitzettend gas, dat in die uitzetting zijn consistentie
verliest, dat zich in die uitzetting "ontbindt," verijlt. Om het woord
van Renan nog eens te herhalen: terwijl zijn gelovige voorvader
van een schaduw geleefd had, leeft de Ige eeuwse mens van de
schaduw van een schaduw.

Nu niet meer psychologisch, maar historisch gesproken is de Ige
eeuwse expansie een gevolg van twee verschijnsel-complexen, die
zich beide in de tweede helft van de ISe eeuw waren begonnen te
ontvouwen, het eerste van materiële aard in Engeland, het tweede van
geestelijke aard in Frankrijk: de industriële revolutie en de Grote Re-
volutie. Daardoor komt het, dat men ook in die expansie nog een
materieel en een geestelijk aspect zou kunnen onderscheiden, maar
wij zullen dat niet doen, omdat die onderscheiding slechts schijn-
baar verhelderend zou werken, in werkelijkheid zou zij immers
juist die onontwarbare verstrengeling van materiële en geestelijke
z.g. factoren verduisteren, diewij alswezenlijk voor onze cultuurhisto-
rische hebben leren onderkennen. Want de machine, die met de in-
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dustriële revolutie voor het eerst en voorgoed haar intrede deed in
de geschiedenis der mensheid is zelf weliswaar een zeer materieel
ding maar zij is enerzijds dan toch de vrucht van het menselijk
vernuft, dat op middelen zon om het spinnen het versnelde weef-
proces en toen weer omgekeerd het weven het versnelde spinproces
te doen bijhouden, en anderzijds is zij verantwoordelijk voor het
feit, dat het is alsof tussen 1850 en 1915 ieder mens ongeveer 500
slaven onder zijn bevelen gekregen had 1) hetgeen niet alleen de
voorwaarden voor de materiële welvaart en cultuur, maar evenzeer
de geestelijke ten diepste heeft beïnvloed. En omgekeerd is de Franse
Revolutie, die voor het eerst en voorgoed de gecombineerde ge-
dachte van vrijheid, gelijkheid en broederschap in de hoofden en
harten der mensen wekte, weliswaar als zodanig een geestelijk proces,
maar zij is enerzijds het duidelijk resultaat van de begeerte der
bourgeoisie om naast de economische ook de politieke macht uit te
oefenen - een zeer materiële begeerte - en haar verbreiding over
Europa is anderzijds ook weer de voorwaarde geweest, waar-
onder de machinale industrie zich heeft kunnen ontplooien.
Ik wil dan ook veeleer trachten U iets van die wederzijdse door-
dringing van geest en materie te doen zien, die wij cultuur
noemen dan dat ik er op uit zou zijn, beide aspecten kunstmatig
te scheiden.
Reeds bij onze poging om een indruk van de omvang dier expansies
te geven, zal de onontwarbaarheid dier beide aspecten blijken, ook
zonder dat we genoodzaakt zullen zijn daarbij het moderne materie-
begrip, waarbij het zich moeilijk meer van beweging laat onderschei-
den, te introduceren. Trouwens, tussen twee haakjes: dat moderne
materie-begrip is zelf niet zonder samenhang, menen wij, met onze
moderne beweeglijke maatschappelijke structuur. Het is geen toe-
val, dat wij nu de materie als een vorm van beweging en zelfs een
uitermate snelle beweging onderkennen, zomin als het toeval was,
dat het oude materiebegrip zich deze als iets constants voorstelde.
Dat iswel een kwestie van ontwikkeling der wetenschap, maar deze
ontwikkelt zich niet autonoom, doch blijft afhankelijk van de
maatschappij, waarin zij zich ontwikkelt en dat niet alleen door de
materiële voorwaarden voor die ontwikkeling. En zegt U nu: ziet
U niet, hoezeer U daarmee haar resultaten relativeert? dan ant-
') Anspacher, Story rif Liber!y, [944, blz. 84'
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woord ik daarop: dat zie ik zeer wel, maar wij kunnen dat niet
anders, want ook dat relativisme beschouw ik uiteindelijk als ge-
conditionneerd door of althans als functioneel samenhangend met
de onstabiele sociale verhoudingen, waaronder wij leven.
Doch nu de omvang der Ige eeuwse expansie. Cijfers b.v. van de
ontsloten gebieden der aarde of der geëxploiteerde energievoor-
raden, van het toegenomen productie-vermogen, van de toename
van het aantal kilometers spoorrails en het aantal en de grootte
der schepen, van de handelsomzet, van de grootte der steden,
van de organisaties hetzij der legers, hetzij der politieke partijen of
wel van de aangezwollen boeken- en tijdschriftenproductie of van
dé steeds hoger opgevoerde snelheden in het verkeer, zal ik hier
niet geven. Ze zijn met enige moeite wel te vinden. 1) Ik geef
U liever een beeld, dat bij een gehoor beter beklijft. U
kent de theorie - zij het dan, vrees ik, even oppervlakkig helaas
slechts als ik - van De Sitter .over het uitdijend heelal, die hypo-
these, die zegt, dat het heelal eens als een punt begonnen is, zich
toen is gaan uitzetten, dat nog enige millioenenjaren zal volhouden,
om dan weer in te krimpen tot een punt? Welnu, als zo'n uitdijend
heelal zie ik de Ige eeuw. Het expandeert in drie dimensies. Eén er-
van kent U de ruimtelijke expansie: techniek en verkeer brengen ook
de meest afgelegen volken met de beschaving in aanraking - tot
hun voor- of nadeel blijve hier onbesproken: de opvatting die de
waarheid het meest nabijkomt is wel, dat ook deze aspecten niet
te scheiden zijn. Daarnaast bestaat echter een tweede, minder
zichtbaar, maar niet minder belangrijk: ik noem haar de tijdelijke.
Ik bedoel ermee het afdalen in de historie op een wijze en met een
volheid die geen eeuw tevoren gekend had en daarachter in die-
zelfde dimensie het nog veel verder afdalen met behulp van de
biologie en paleontologie in de voormenselijke geschiedenis. Historie
en biologie zijn, ahyeer niet toevallig, de beide Ige eeuwse weten-
schappen par excellence, zoals evenmin toevallig, dat daarvóór de
wiskunde en mechanica waren geweest. En tenslotte is er de derde
dimensie, moeilijk te benoemen, maar misschien, cultuurhistorisch
gesproken, d_ebelangrijkste van de drie. Ik bedoel het verschijnsel,
dat zich in de IBe eeuw aankondigt, in de 20ste nog steeds voort-
schrijdt, de expansie van de cultuur naar beneden toe in sociale
) Veel bij Woytinski, Die Welt in Zakten, 7 din, Berlijn 1925-'28.
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lagen, die daarvan tevoren gespeend waren gebleven, met alle ge-
volgen van dien, waarover we nog komen te spreken, zowel voor
die sociale lagen als, niet minder, voor de cultuur. Hier kan in het
klein hetzelfde beeld dienst doen: een zich uitdijende cultuur,
die, door 'die uitzetting, verandert, verijlt. Een cultuurhistorische
beschouwing die met dit fundamentele feit van de vermassalisering
der cultuur in de 1ge eeuw geen rekening houdt, is van tevoren
vertekend.
Ik hoop, dat U mijn uiteenzetting tot nog toe heeft kunnen volgen.
Ik ben zo duidelijk geweest, als het onderwerp toeliet. Ik hoop het
vooral daarom, omdat het niet mijn schuld is, wanneer ik nog iets
moeilijker moet worden. Die drie dimensies der 1ge eeuwse ex-
pansie staan n.l., zoals het beeld dat ik gebruikte, U al zal hebben
doen vermoeden, niet los van elkaar: integendeel; het is in laatste
instantie één proces. En dat zal ikU nu moeten trachten te tonen.
Om dat te doen moet ik een beroep doen op het voorstellingsver-
mogen, dat U indertijd ook nodig had, toen U stereometrie deed.
Ik verander mijn beeld daarvoor van een dynamisch in een statisch,
maar ik verander er zo weinig mogel~jk aan: ik maak er een drie-
assige ellipsoïde van: ik krijg dus een figuur, die men zich kan voor-
stellen als een zacht-gekookt liggend ei, waarvan ook de dwars-
doorsnede tot een ellips is uitgezakt. Welnu, dit zacht gekookte ei
laten we nu weer uitdijen: aantrekkelijke figuur, niet waar? in
deze tijd van eierschaarste. Binnen die figuur trek ik nu door het
middelpunt drie assen, één in de lengte, één in de breedte en één
in de hoogte en die noem ik resp. de a, b en c-as. De beweging langs
de a-as, dat wat ik tevoren de ruimtelijke expansie heb genoemd,
dat is dus de verbreiding van onze westerse beschaving over de
gehele aarde, heeft o.a. tot gevolg gehad, dat de primitieven ont-
dekt zijn. En met ontdekt bedoel ik nu niet alleen het constateren
van hun aanwezigheid, hetgeen al eerder gebeurd was, maar het leren
kennen van hun bestaan in de ruimste zin genomen, door de weten-
schappen der ethnografie en ethnologie. De 1ge eeuwse literatuur
op dit gebied is onoverzichtbaar groot. Ik noem alleen, omdat
dit zo zeer knooppunt is en het ons juist om die knooppunten te
doen is, die het onderlinge verband van de drie assen aantonen, de
desbetreffende geschriften naar aanleiding van en de reisbeschrijving
zelf van Darwins tocht met de Beagle, in de jaren 1831-'36. Want
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de belangstelling voor en de kennis van die primitieven was zowel
door de historische belangstelling van de 1ge eeuw geïnspireerd
als dat zij aan die belangstelling een perspectief gaf, verder terug-
reikend dan de eeuwen daarvoor maar ook hadden kunnen ver-
moeden. Dat historisme zelf behoort echter niet op de a-, maar op
de b-as thuis en daarom daarover straks pas meer. Want we zijn
over die primitieven nog niet uitgepraat. Niet alleen Darwin,
maar ook Marx - ander knooppunt van 1ge eeuwse cultuur ver-
banden - had er mee te maken. Zijn voorstelling en die van
Engels van een oer-communisme - dat deze onjuist en trouwens
nog maar betrekkelijk onjuist was, doet hier niet ter zake - is
zeker beïnvloed door de toenmalige stand der ethnologie en even
zeker mede verantwoordelijk voor zijn grootse conceptie - oer-
communisme> private economie> modern communisme. Deze
trits - zij is geen toevalsverschijnsel, maar in de 1ge eeuw een bijna
algemeen schema voor historische processen - herkent U gemakkelijk
als speciale toepassing van de Regelse drieslag: these> antithese
> synthese, die Marx inderdaad van Regel had.
Aan de andere pool om zo te zeggen van die a-as, de niet zoals de
primitieven naar het verleden, maar naar de toekomst gerichte,
ligt het verschijnsel van het moderne imperialisme, dat omstreeks
1875 begint, want men vertrok niet van de Europese en later ook
van de Noord-Amerikaanse en nog later van de Japanse havens
uit om primitieven te zoeken en ethnografie te bedrijven, doch om
heel wat materiëlere motieven: om grondstoffen en afzetmarkten
te zoeken voor de expanderende industrie, alsmede een goedkope
arbeidsmarkt, om een beleggingsmarkt te vinden met een hoogere
rentevoet en groter winstmogelijkheid voor het expanderend ka-
pitaal. Ook dit a-as-verschijnsel heeft weer een dubbele verbinding
met b-as-verschijnselen. De botsingen, die van het imperialisme
het gevolg waren: de Japans-Chinese, de Spaans-Amerikaanse
en de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, vallen allen nog binnen de
chronologische 1ge eeuw met het verhevigde nationalisme als te-
gelijk oorzaak en gevolg, hebben anderzijds toch niet kunnen be-
letten, dat sinds dit imperialisme een zeker besef van eenheid der
wereld zich toch ook begon baan te breken, zeer natuurlijk trouwens
want beide verschijnselen immers zijn het gevolg van het kleiner-
worde.n van die wereld door opvoering van de snelheid en intensiteit
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van het vervoer. Zowel het eerste gebruik van het Suezkanaal als
de eerste spoorverbinding tussen de Oost- en Westkust van het
Amerikaanse continent vallen in 1870. En dat vage besef van een-
heid leidt in combinatie met de evolutie-gedachte van de b-as tot
die ener wereldorganisatie, waarbij de b-as van het historisme tot
de toekomst wordt doorgetrokken. Ik noem hier alleen de beide
Haagse vredesconferenties, I8gg en Ig07, met hun voorbereiding-
tot het Permanente Hof van Internationale Justitie. Het lijkt mij
al bijna overbodig er nog op te wijzen, dat deze imperiale gedachte
medegevoed wordt en op zijn beurt weer voedt die van de triom-
fante zegetocht der toegepaste wetenschap, die op zo'n eigenaardig
Frans beminnelijke wijze optreedt als de inspiratrice van het werk
van Jules Verne.
We hebben intussen de b-as reeds leren kennen als die van het
historisme en de biologie, de leidende wetenschappen voor de cultuur
van de eeuw die ons bezighoudt. Zij zijn verbonden in de evolutie-
gedachte, maar zij zijn er van een andere kant toe gekomen. Van-
waar die historisch gerichte blik van de Ige eeuw? Een historisctIe
vizie kan op zichzelf evenzeer progressief als regressief zijn. Maar
de historische belangstelling in de Ige eeuw is aanvankelijk onge-
twijfeld het laatste. Zij is een reactie-verschijnsel op de Franse
Revolutie en de omwoelende onrust die deze en de daarop vol-
gende Napoleontische era gewekt had. Terug tot achter die Re-
volutie, terug ook tot achter de tijd van het absolutisme, die daaraan
voorafging en die tot die Revolutie geleid had, terug zelfs tot achter
de I6e eeuw, die zelf een tijd van woeling geweest was, terug, rust,
terug tot de rust van de Middeleeuwen. Het is niet belangrijk dat
die rust-slechts verondersteld was, ook niet, dat het beeld, dat de
romanticus zich van de Middeleeuwen maakte, in zowat elk opzicht
verkeerd was. Belangrijk zijn twee andere dingen voor het roman-
tisch levensgevoel en daarmee voor de cultuur in de eerste helft der
eeuw. Belangrijk is dit: de romanticus was door zijn afkeer van zijn
heden gedwongen zich in een verleden te verplaatsen - en vond
daardoor zichzelf, want men vindt zichzelf alleen door de con-
frontatie met een als anders ervaren andere, doordat dan alleen
het "ik" object wordt in éénzelfde belevenis. Denk aan de verkleed-
partijen van kinderen; een onmisbare schakel in het proces van hun
zelfbewustwording. Hoe meer zij zich "de ander" voelen, hoe
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meer zij zichzelf worden, maar zolang het proces der bewustwording
duurt, geeft het een gevoel van gespletenheid, van onzekerheid om-
trent het zelf. Zo ook de romanticus, hoe meer hij zich middel-
eeuwer voelde, hoe meer Ige eeuwer werd hij, maar zolang hij
zich een ander voelde dan hij was, voelde hij zich gespleten: de
rust die hij in de Middeleeuwen zocht, vond hij niet in zichzelf
en we vinden alleen de rust die wij in onszelf voelen, wanneer wij
onszelf herkennen en erkennen als wat wij zijn. Maar bij dat zoeken
vond of hervond hij twee dingen, die sindsdien niet meer zoek
raakten: individualisme en de gedachte aan organische ontwikkeling,
beide in tegenstelling tot de Franse Revolutie en de Napoleontische
oorlogsjaren. Deze toch waren Ie. voor die tijd van een verbijsteren-
de massaliteit en anonymiteit geweest. Dat zij ons in omvang nu
bescheiden lijken komt alleen omdat de expansie van de Ige eeuw
er tussen ligt en 2e. achtte men hen de wrange vrucht van een po-
ging om staat en maatschappij a.h.w. van buitenaf door de ratio
te regelen met miskenning juist van het organisch-gegroeide. Eich-
hom en Von Savigny lieten dat bijv. zien voor het recht. Maar nu
was, ook van die kant de belangstelling voor de historie en die
gezien als geleidelijke ontwikkeling, blijvend gewekt. Uit het succes
van Walter Seolt zou blijken, hoe breed die belangstelling was.
Voeg daarbij het nieuwe nationale besef in Frankrijk zelf door de
Revolutie gewekt en in Duitsland o.a. door de reactie tegen de
Franse overheersing en ge begrijpt, hoe die belangstelling ook aan
de geschiedenis als wetenschap vorm kon geven: Stein, Pertz en de
Monumenta Germaniae Historica zijn er de bekende eerste vrucht
van en dit zou zich in de loop van de Ige eeuw al verder, al fijner
ontwikkelen tot dat imposante gebouw van historisch kunnen en
kennen, op het einde der eeuw al zo groot, dat geen enkeling er de
weg meer in kon vinden. Hoe dynamisch zou zich ontwikkelen wat
begonnen was om rust te vinden. Niet alleen in de geschiedenis,
ook in de wijsbegeerte komt dat dynamisch element dat van de
1ge eeuw onafscheidelijk is. Het centrale probleem der oudere
filosofie: de substantie en haar attributen, wa, statisch geweest.
In de romantische filosofie wordt het vervangen door de object-
subject relatie, maar dat is een bewegend geval, want wat ik heb,
als ik het niet-ik wil beschouwen, staat niet eens en voor altijd vast.
Het kan zelfs gaan tot een identificatie van het ik met het niet-ik
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in zoverre als hetik het niet-ik stelt. En zover ging het bij Schelling:
uiterste grens van de individuele expansie. Bij de romantische dicht-
kunst en muziek dezelfde individuele expansie die de klassieke
harmonie doorbreekt en haar vormvastheid ontbindt.
De historische belangstelling heeft geen grens naar het verleden
toe: archeologie en prehistorie worden meer dan liefhebberij. De
Deen C. J. Thomsen stelt in 1830 de reeks - alweer een trits-
steen-, brons- en ijzertijd op. Het is niet uitgesloten, dat ook deze
opstelling een steen werd in het gebouw van het historisch materi-
alisme, is ook hier in elk geval de productiewijze niet als criterium
gekozen voor de onderscheiding van culturen? Zelf is die trits weer
moeder-en-dochter inénen van de evolutie-gedachte.
Die evolutie-gedachte is voortgekomen uit het historisch besef - we
zagen het zoëven. Zij gaat alles doordringen. Hoe evolutionair-
historisch blijkt Hegel te denken als men hem naast zijn grote
voorganger Kant legt. Zijn trits: kunst, religie, wijsbegeerte als
opeenvolgende wijzen van wereldbegrip, zegt ons niets meer, maar
het is duidelijk dat zij bedoelde een historische constructie te zijn,
zo goed als wat later de trits religie, wijsbegeerte en wetenschap van
Comte, de grondlegger van het positivisme, een interpretatie-
wijze van de ontwikkeling van de menselij~e geest voorstelt.
Maai:'misschien nog belangrijker is de invloed dier zo typisch expan-
sieve gedachte van de evolutie in de biologie geworden. In over-
eenstemming met het Bijbelse scheppingsverhaal, maar evenzeer -
vergeten wij dat niet - met het statische wereldbeeld, dacht men
zich vóór de Ige eeuw de bestaande plant- en diersoorten als even-
zoveel afzonderlijke scheppingsproducten. Het weinige wat men
wist van de uitgestorvene maakte op die voorstelling geen inbreuk.
God had ook deze gegeven en blijkbaar - genomen, zoals hij alles
gaf en nam. Linnaeus had, statisch, de plantensoorten keurig ge-
ordend: hoe ze ontstaan waren was voor hem van geen belang. En
zo met al het geschapene, ook de hemellichamen. Ook de mens
- deze alleen een heel aparte schepping. Het op de wiskunde ge-
inspireerde mechanische wereldbeeld van Descartes en Newton
tastte deze opvatting niet aan noch deed dit de filosofie, die weer
op dit wereldbeeld berustte. Zij deed het zelfs niet in haar 18e
eeuwse materialistische gedaante. Zij kende eenvoudig geen evolu-
tie-probleem: met massa en beweging, met geest en materie en
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hun zó-zijn was alles gezegd. Kant en Laplace gaan zich dan inte-
resseren voor de oorsprong van het zonnestelsel: een zeer grote, zeer
hete wervelende nevelvlek, die langzamerhand afkoelde. Die ge-
dachte laat niet meer los. Zouden dan ook de soorten een oorsprong
hebben? Vanwaar toch die verschillende soorten? Lamarck houdt
er zich mee bezig. Cuvier ook. Voor de eerste zijn het de verworven
eigenschappen, die, erfelijk, de ene soort in de andere kunnen doen
overgaan. De laatste moest hier niets van hebben: het zijn een reeks
katastrofen geweest, was zijn hypothese, die tot verschillende
scheppingen aanleiding gaven: vandaar de verschillende soorten.
Maar ,met Cuviers theorie kwam de bioloog en geoloog nog wel
niet tot een principiële ontkenning der schepping; het was in zekere
zin erger: hij kwam in tijdnood. Hoe viel de traditionele 6000 jaar
en nog wat, die de aarde oud heette te zijn, te rijmen met de toen
nieuwste onderzoekingen? De geologische en biologische theorieën
zijn niet zonder invloed geweest op de Bijbelcritiek. Strauss' Leben
Jesu levert in 1835 hier de grote slag tegen de orthodoxie en de
Bijbel-kritiek zal in die ene eeuw alle fazen doorlopen tot een radi-
calisme, dat maar drie ofvier "echte boeken overhoudt en waarvan
men overigens al weer is teruggekomen. Species vertalen wij wel met
soort, ma~r het betekent meer eigenlijk: voorkomen, verschijning, .
vorm. Was het wel zo iets onveranderlijks? Ging het zelfs wel om
de afzonderlijke vormen en niet veeleer - ook hier weer expansie -
om het levensproces in zijn geheel, dat nu eens aan deze dan aan
gene vorm het aanschijn geeft? Darwin denkt na - en hij leest
ondertussen bij Malthus, die het volgens sommigen weer van Con-
dorcet had 1), dat de bevolking toenam in een meetkundige reeks
(dus 2, 4, 8, 16) de voedselproductie slechts in een rekenkundige
(dus I, 2, 3, 4). Dat brengt Darwin op de gedachte, dat er een prac-
tisch oneindige reeks soorten moet geweest zijn, waarvan de meeste
waren uitgestorven bij gebrek aan bestaansmiddelen. Welke soorten
hadden overwonnen? De geschiktste, de meest aangepaste. Aan-
passing in de strijd om het bestaan was dus het vormproces, dat
voor het ontstaan der soorten verantwoordelijk was en gesteld, dat
alle hadden kunnen blijven leven, dan zou de reeks gesloten zijn:
alle kwamen uit één oer-dier. In 1859 kwam zijn Origin of species
uit. Het zeer geïnteresseerde lekenpubliek las het vluchtig: "de
I) Russell, History of western Philosophy, 194.6, p. 750.
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mens stamde van de aap af." Maar dit had het toch zeer goed be-
grepen: de mens was niet een afzonderlijk schepsel, maar de tot
nog toe hoogste diersoort. En is het nu te gewaagd om hier weer
verband te zien met de maatschappij dier dagen? Streed ook daar
niet iedereen voor zich de strijd om het bestaan en bleven ook daar
niet alleen de geschiktsten over? Als het verband er niet is, moet
men toch constateren, dat het gelegd werd. Sociologen en histo-
rici hebben tientallen jaren diep onder invloed van de evolutie-leer
gestaan ... Marx is misschien de enige, die zijn hoofdwerk aan Dar-
win had willen opdragen, maar hoeveel historici hebben niet weer,
onder heftig neenschudden, Marx min of meer gevolgd? Maar
het verband is misschien nog fijner aantoonbaar: Darwins veran-
deringen waren stap tot stap gedacht, zoals te verwachten was bij
een reële industrie-vorm die nog over betrekkelijk weinig vast
kapitaal beschikt en het productie-proces daarom nog van stap
tot stap kan wijzigen, maar ook moèt wijzigen terwille van de con-
currentie. Later zou dat meer schoksgewijs gaan als nieuwe ener-
giebronnen of nieuwe machinerieën hele nieuwe installaties gaan
eisen. Later zou dan ook de evolutie-theorie evolueren naar de
opvatting van een evolutie met sprong-variaties: de theorie van
Hugo de Vries. Let wel: hier is het vermoeden van dergelijke ver-
banden uitgesproken. Ik zeg niet, dàt ze er zijn en aangetoond
acht ik ze helemaal niet.
Hebt U vastgehouden, dat we nog altijd bezig zijn met onze uit-
dijende drie-assige ellipsoïde? De c-as, die de expansie in de diepte
van het sociale vlak voorstelde, bleef nog onbesproken. Ik moet
hier met een schets volstaan, het aan Uw eigen lectuur en histo-
rische vormvermogen overlatend haar op te vullen. Mag ik Marx
nemen als zinnebeeld van die c-as? Hier komen zoveel draden
samen, die uit het verleden naar de toekomst lopen: Hegels dia-
lectiek, Feuerbach's humanisme, de politieke ervaring van de
Franse Revolutie, de kennis van het Engelse industriële stelsel en
tenslotte de arbeidersdemocratie. Democratie dan genomen in
de radicale zin, die de eerste helft van de Ige eeuw nog aan dit
woord hechtte 1). Was niet ook Robespierre met zijn Terreur,
Babeuf met zijn Samenzwering zonder tegenspraak democraat
genoemd? Welk een expansie weer van dit energie-centrum Marx
1) Voor dit verschil A. Rosenberg, Demokratie und Sozialismus, Amsterdam 1938.
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uit. Hij is zelf bezeten door het expansieve kapitalisme van zijn tijd.
Das Kapital heet zijn hoofdwerk van 1867. Hij zingt er het hoog-
lied van het kapitalisme, Smith en Ricardo volgend, al begeleidt
hij het dan ook voortdurend door de bas van zijn meedogenloze
en menslievende kritiek. Aanvankelijk geldt het nieuwe ideaal nog
de kleine burgerij, de handwerksman: hij is de held nog zelfs van
de Commune in 1871, dan wordt het ook de industrie-arbeider.
Hij vecht om zijn bestaan, hij vecht ook om zijn verheffing-uit doffe
slavernij, tenslotte ook om kennis. "Kennis is macht", het feit is
ouder dan de negentiende eeuw, zoals ook de spreuk, maar alge-
meen en populair wordt zij nu pas. Hij vecht niet alleen: men komt
hem ook van boven tegemoet. Niet uit klassemin doch uit noodzaak.
Het technisch verfijnde industriële en verkeersapparaat heeft ge-
schoolde arbeiders nodig. Het onderwijs expandeert naar alle
kanten. Maar het blijkt zinloos als alle sociale voorziening achter-
wege blijft. De georganiseerde macht van de arbeiders dwingt hier
en daar een begin van sociale wetgeving af. De arbeider krijgt toe-
gang tot de cultuur, maar nog niet door de hoofdingang. Door de
achterdeur komt hij het gebouw binnen, waar het magazijn van
de afleggertjes is der grote burgerlijke beschaving. Zelfs de expansie
van de Ige eeuw had haar grenzen. Zij had ook haar tegenkant.
Doch daarover straks.

Slot volgt



MICHEL VAN DER PLAS

SONNETTEN

Pijl door mijn weerloos hart, wond in mijn moede leden,
zoet leed voor mijn gelaat: vrouw, vrouw, en nog eens: vrouw -
herinner u die nacht, toen wij door heel het Eden
der zoetheid zijn gegaan - vóór ik u missen zou;

gij waart zo lief, mijn lief, gij waart zo aangebeden,
toen gij sliep bij de maan, ontwaakte in de dauw
en huiverend voor mij stond in uw beleden vreede:
herinner u die nacht, uw heengaan en mijn trouw.

Is dit u niet genoeg? Herinner u uzelf,
zoals gij zijt geweest met al uw liefelijkheden.
Herinner u uw kreet, herinner u uw eden -

Gij zijt de goudader waar ik vergeefs naar delf:
ik speur de gang na die ik hakte, maar 't gewelf
antwoordt mijn eigen stem, zwakker reeds, zonder reden ...



SONNETTEN

Zie, lief, dit is mijn angst, dat voor gij weer zult keren
het einde komt aan al wat mensen kinderen dromen:
dat bliksem steden velt, dat dagen zullen komen
waarop de hemel splijt wat wij nog steeds begeren.

Keer weer, voordat de lucht, de sterren en de sferen
geschokt worden, 0 vrouw; keer weer voordat de bomen
als halmen vallen en de woeste wateren stromen
over het laatste bezit dat wij beangst beheren.

Laat ons nog éne macht het goede lichaam prijzen
voordat het bukken moet onder Gods wrede stem:
Klaroenen schallen morgen door Jeruzalem -

Keer weer, dwaal nog eenmaal door liefdes paradijzen -
ach ziet gij, ziet gij niet hoe alle einders grijzen!
laat óns niet 'eenzaam, zoals ik eenzaam ben.
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SONNETTEN

Gezegend zij die op de dag van rouwen rampen
verstrengeld liggen in de droom die minnaars boeit:
die dag werpt muren om, die dag dooft alle lampen,
maar spaart de kleine tuin waar liefde eeuwig bloeit.

Vervloekt de eenzame die zich dan vast moet klampen
aan wat hij nog bezit: het boek dat hij vermoeid
dichtsloeg, de verzen die hij schreef - want stormen schampen
de wanden van zijn cel als God's sirene loeit.

Vervloekt is op die dag, 0 vrouw, uw troubadour
als gij niet bij hem zijt en aan zijn zij zult rusten:
vervloekt ben ik die dag, vervloekt mijn droom, mIJn lusten -

Maak ons gezegenden: kom weer, lief, en beroer
mijn hoofd, mijn hart en hand, want God ligt op de loer
en wie hij eenzaam vindt zendt hij naar barre kusten.



ALFRED KOSSMANN

DE DISTEL EN DE ELF

Dit zei de distel tot de elf:
Het jaargetij bepaal ik zelf,
't Seizoen laat mij zo ongemoeid
Dat het kan sneeuwen eer het bloeit.

Dit lokte u, maar ik stel teleur,
Want gij zocht kracht. Gij zijt een geur.
Een kleur in 't bos, een luchte waan
In 't spel van de onvruchtb're maan.

Gij zocht in mij de vaste steen
Waarop gij standbeeld zijt, het been
In 't vluchtig droombeeld of de bloem
Waarvan gij geur kunt zijn en roem.

En gij vergiste u: alleen
Ben ik een distel tussen steen,
Die 't laatste leven op de rots
Met moeite voortleeft: dor en trots.

Ik ben een wereld, ik ben vrij,
Maar gij wou 't leven, God en mij,
Gij scheurde 't kleed dat voor u past
Voor groene schijn en rood bombast,

En gij gaat heen: na uw besluit
Heb ik u lief en ban u uit,
En als gij terugkeert vol van vrees
Steek ik mijn dorens in uw vlees.

Adieu. Rijd op uw fabeldier
Naar het tumult van uw vertier
En koester aan de warme schijn
De kleine steek van mijn venijn.



GEDICHTEN

Ik blijf alleen; mij snerpt de kou
Wel even scherp als het berouw
Nu reeds uw kleur in 't verre gras
Zijn vlammen dooft. De rest is as.



GEDICHTEN

DE BOSHEKS

De bosheks de schrik van dit woud
Hurkt 's nachts met ogen vol goud,
Gebogen, bedrogen en oud,
Bij dor loof, dorre stenen, dor hout]

Zoekt haar last met slepend misbaar
Onder dwepende maan bij elkaar,
Toont als een belachelijk gevaar
Haviksneus, knoestenstok, heksenhaar.

Verderfelijk omdat zij veracht?
Onsterfelijk omdat zij verwacht?
Lachwekkend, schrikwekkend als geen?

Maar wie weegt ons, wie meet onze kracht,
Wie weet of niet hout en steen
Goud wordt in de g~ote nacht?



CATHARINA VAN DER LINDEN

. DE VISGIER

Ruig behaarde stammen
Staan dodenwacht aan d'oeverkant
Van 't melkwit spieg'lend meer.
Een zalmforel slaat kring na kring
Op 't blank-gestrekte watervlak,
Dat in een tempering van licht
't Geruisloos teken vangt.

De stilte sluipt door 't woud
Op moszachte roofdierpoten,
Met de wiekslag van het uilgebroed
Breidt zij haar vlerken uit.

Een rauwgekreten dodenschreeuw,
Een jammerroep uit stervenskeel
Kaatst aan de naakte rotsen:
Als vlijmscherp mes in levend merg
Klieft hels gekrijs de stilte.

De ljom stiet andermaal
Zijn onheilskreet, zijn doodstrompet,
Over het vlerkombruiste water.

Dan sluit de stilte zich:
Een onbesprongen waakzaamheid
Staat langs de donk're oevers.
Een rimpeling vervloeit
En naar de diepte duikt
De misgeslagen prooi.



-
WINTERVANGST

De waterdichte anorak
Sluit aan de schouders bultig strak
Over 't beverbonten jagersjak.

De ijshouweel in blote hand,
De bikbijl met zijn ijzertand,
Wordt slag op slag in 't ijs geplant.

Een zwarte driehoek gaapt het wak
Als speerwond in het witte vlak -
De staarpupil van 't oog dat brak.

De visspeer hoog in schuinen stand
Trilt in de peez'ge hongerhand
Nu 't lichaam elke zenuw spant. -



S. DAVIDS

TUSSEN PLEIN EN OUDEMANHUISPOORT

Het is al een tamelijk oude anecdote - een Nederlands gezant, gezet,
opvliegend en met een sterk gevoel voor ponteneur, loopt door een
Balkanpaleis op wegnaar de vorst bij wie hij isgeaccrediteerd; in een
der vertrekken brengt zijn habitus een paar hof-juffers aan het
ginnegappen; en dan ontsteekt hij in toorn en grauwt haar toe:
"Quand je porte mon pantalon blanc, je suis la reine!"
Een lachwekkend verhaal - tot uw dienst; en toch, in die zotte
woorden schuilt een krachtige idee. Deze idee: ik ben hier niet ik,
een misschien wat komische figuur die op uw lachspieren kan
werken, ik ben hier een representant van mijn koningin, van
hoofd - en symbool- van de Nederlandse staat, en als zodanig heb
ik recht op uw respect of althans op uw zelfbeheersing. Deze idee:
Wie als lid van de buitenlandse dienst optreedt in een ander
land, vertegenwoordigt Nederland, maakt Nederland daar in zijn
persoon aanwezig, toont Nederlands gelaat.
De vraag is alleen maar: welk Nederland?
Ook het antwoord op die vraag is er: Niet steeds het Nederland
zoals het in het midden der twintigste eeuw reilt en zeilt, doch al
te vaak dàt Nederland, dat machtig was vóór de politieke bewust-
wording en opkomst van kleine burgerij' en arbeidersklasse - een
Nederland, dat gepersonifieerd kon worden, naar binnen en naar
buiten, door de combinatie adel-patriciaat. ~en verleden Nederland.

Het heeft lang geduurd aleer het voortleven van dat oude Neder-
land in het nieuwe tot critiek heeft geleid. Dat is begrijpelijk. De
diplomatie - om ons tot dat belangrijke fragment te beperken -
is voor het volksgevoel altijd een ongrijpbaar ver geval geweest, iets
dat zich, niet alleen in de letterlijkste zin, afspeelde in een vreemde
taal. Er was een categorie mensen, die voor dat onderdeel onzer
staatkunde zorgden; hoe de arbeidsdag van die mensen gevuld was
- daarvan had men geen flauw vermoeden; hoogstens zag men
hen in zijn fantasie hoofse gebaren maken en, in het Frans, ge-
wiekste en snedige gesprekken voeren tot verondersteld nut van
het Nederlands algemeen. Het Plein had een buitenlandse politiek,
en daar, en op de posten in het buitenland, werd die politiek ge-
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voerd - een neutraliteitspolitiek, een zelfstandigheidspolitiek.
Misschien was er daarbij ook wel eens een dag weinig te doen.
De oorlog heeft het Nederlaridse volk gedwongen, vele denkbeelden
te herzien, ook vele denkbeelden met betrekking tot zijn ver-
houding tot het buitenland. Al wat er nog aan zelfgenoegzaamheid
kon resten, is verdwenen. Ook de minst politiek-geschoolde Ne-
derlander wordt als het ware door elke krant die hij leest door-
drongen van wat men deftig "het primaat der buitenlandse po-
litiek" noemt. Hij moet wel gaan begrijpen, dat het voor zijn eigen
persoonlijk leven en voor dat van zijn beroep, voor dat van zijn stad
of voor dat van zijn dorp, wel degelijk van hard belang is, hoe er
gedacht kan worden op het Haagse Plein en in die huizen in vreem-
de hoofdsteden, waar het wapenschild van het koninkrijk tegen
de gevel is gespijkerd.
Er was:ook dit: meer Nederlanders dan ooit tevoren zijn rechtstreeks
in aanraking gekomen met het apparaat van onze buitenlandse
dienst, in Engeland en Amerika, in Zweden, Zwitserland, Spanje
en Portugal. Al deze dingen hebben geleid, en leiden, tot critische
beschouwingen, tot ~nquêtes en rapporten (missie in Berlijn, Rode
Kruis, commissie-Cleveringa), maar vooral tot een groeiende be-
langstelling, tot bezinning en tot het uiten van wensen.

In de zittingen der Tweede Kamer op 18 en 20 November j.l. is
bij de behandeling der begroting van Buitenlandse Zaken ook het
rapport ter sprake gekomen, dat een commissie uit het Comité
voor Actieve Democratie heeft opgesteld over een mogelijke de-
mocratisering van de buitenlandse dienst. De heer van der Goes
van Naters heeft daarbij opgemerkt, dat hier "constructieve voor-
stellen worden gedaan", en dit is zeker geen onverdiende quali-
ficatie. Want het rapport heeft zich niet beperkt tot het opsommen
van bezwaren tegen samenstelling en manier-van-werken van het
apparaat van Buitenlandse Zaken, het heeft ook aangegeven' hoe
die samenstelling ruimer kan worden, die manier-van-werken
moderner, het geheel democratischer. .
De desiderata mogen hier, tot goed begrip van wat de' commissie
bij het uitbrengen van haar rapport voor ogen stond, kort worden
saamgevat:
I. een breder samenstelling van de commissie-van-vijf, die "ge-
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schiktheid en bekwaamheid" (een tekenende volgorde) van de
candidaten voor de buitenlandse dienst onderzoekt, opdat een einde
kome aan de onopzettelijke bevoorrechting van hen die over
sociale relaties beschikken; vervroeging van de mogelijkheid om
jongelui te testen op geschiktheid, d.w.z. vóór het begin der aca-
demische studie; mogelijkheid van studie geheel op staatskosten;
inschakeling van psychotechnisch onderzoek.
2. uitbreiding van de staf van het departement van Buitenlandse
Zaken en van het aantal attaché's in het buitenland; meer contact
van de mensen van de buitenlandse dienst met Nederland-zelf,
door regelmatig tijdelijk verblijf hier te lande.
3. minder-stroeve promotie-naar-ancienniteit, opdat ook bekwame
jonge krachten op ambassadeursposten kunnen worden benoemd;
niet steeds een carrière-minister (gewezen diplomaat of hoofdam-
tenaar van het departement), immers de noodzakelijke demo-
cratisering kan slechts door een buitenstaander worden voltrokken;
zo nodig hoger verblijfsvergoedingen voor ambtenaren van de
buitenlandse dienst, opdat men ook zonder over eigen middelen
te beschikken, zijn taak naar behoren kan verrichten.
4. Meer contact tussen Buitenlandse Zaken en openbare mening,
door pers-conferenties, radio-lezingen, publicaties uit de archieven.

Nu kan men, zoals schrijver dezer regelen, zulke constructieve
voorstellen van ganser harte hebben onderschreven, en niettemin
van oordeel zijn, dat hiermee in wezen nog slechts een doel is
aangeduid, en niet de middelen, politieke en andere, om dat doel te
bereiken. De democratisering van departement en buitenlandse
dienst wordt niet verwezenlijkt door haar te verlangen en door aan
te geven wat ervoor nodig is. Zij moet in politiek opzicht worden
bevochten en in wetenschappelijk opzicht worden voorbereid, en
het een hangt samen met het ander. Wat de wetenschappelijke
voorbereiding betreft worden nieuwe mogelijkheden geboden
door de stichting der zevende faculteit, de faculteit der politiek-
sociale wetenschappen, aan de Universiteit van Amsterdam.
De commissie-van-vijf, die voor het departement "geschiktheid
en bekwaamheid" der candidaat-diplomaten onderzoekt, let
(blijkens art. 28 van het Reglement van de Buitenlandse Dienst)
in het 'bijzonder op de algemene ontwikkeling, het genoten onder-
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wijs, mogelijke praktische ervaring, de persoonlijke eigenschappen,
het verleden, het optreden en de omgangsvormen van de ambte-
naren-in-spe. Het is duidelijk, dat de zevende faculteit te Am-
sterdam zich tot de eerstgenoemde twee à drie punten moet be-
perken. Lessen in maintien zullen, ook al ontbreekt het vermoe-
delijk niet aan daarvoor geschikte krachten, in de Oudemanhuis-
poort niet worden gegeven, en aan de persoonlijke eigenschappen
en het verleden der candidaten kan men er weinig of niets doen.
Maar wanneer over 'n vijf zes jaar de eerste doctorandi in de dip-
lomatie met hun bul de poort uitwandelen, dan zijn zij er, en men
zal hun aanwezigheid niet kunnen, en, naar men vertrouwen
moet, ook niet willen negéren.

In de Nederlandse politieke geschiedenis zal dat betekenen, dat
- ditmaal op het terrein der buitenlandse betrekkingen - de tijd-
geest, zoals die door Amsterdam vaak zo sterk vertegenwoordigd
wordt, aan de deur klopt van een Haagse burcht, waar van oudsher
een onmiskenbaar conservatisme zich verschanste.
Er is ten onzent nu eenmaal een historische tegenstelling, of moet
men zeggen een historisch evenwicht?, tussen Amsterdam en Den
Haag, en het valt niet moeilijk dat wat zich thans afspeelt te zien
als het jongste hoofdstuk in deze "tale of two cities". Natuurlijk
is hierbij elke versimpeling, elke generalisatie onzinnig; er zijn
"Amsterdammers" onder de Hagenaars, zoals er "Hagenaars"
zijn onder de Amsterdammers. Maar niettemin - het blijft, om op
ander gebied een voorbeeld te vinden, veelbetekenend, dat de
samenwerking van alle vooruitstrevenden, in de bewind~centra der
residentie een volslagen onmogelijkheid, in het bestuur der hoofd-
stad iets volkomen natuurlijks is. Daar, slechts een Burgwal van de
Oudemanhuispoort af, weidt de katholieke wolf bij het commu-
nistische lam, vleit de sociaal-democratische panter zich bij het
christelijk-historische bokje, en het knaapje d'Ailly leidt hen allen.
Om het minder Jesajaans uit te drukken - er is daar een prettig-
samenwerkend college van Burgemeester en Wethouders, allen
partij-apparaten ten spijt. (Een kleine hint aan het adres van de
toekomstige promovendi der zevende faculteit: wie geeft ons een
spannend proefschrift over de mysterieuze kracht van partij-ap-
paraten en over de kunst dezelve te hanteren?)
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Maar waarom zou men eigenlijk voorbeelden zoeken op een ander
gebied? Men kan ze immers vinden op het terrein der bUItenlandse
betrekkingen zelve. Enige jaren vóór de oorlog, in een tijd toen het
Haagse Plein het bestaan der Sowjet-Unie nog listiglijk negeerde,
reisde burgemeester de Vlugt - geen rood en geen rose man, neen-
neen, een anti-revolutionnair, maar tevens (en dat woog hier het
zwaarst) een echte Amsterdammer, naar Moskou om daar zaken
te doen voor "de werf van Goedkoop". Dat was politieke wetenschap
in de practijk, en economische erbij. Het was Amsterdamse buiten-
landse politiek.

Waarlijk, het is geen toeval, dat de plannen voor een faculteit der
politiek-sociale wetenschappen bij een Amsterdams hoogleeraar,
prof. Posthumus, zijn gerijpt, en zeer kort na de bevrijding het fiat
kregen van een Senaats-commissie, samengesteld uit vertegen-
woordigers van alle faculteiten der Amsterdamse Alma Mater.
In de door prof. Romein opgestelde Memorie van Toelichting
bij de ontwerp-verordening leest men: "Hij (prof. Posthumus )
begreep terecht, dat het nieuwe Nederland, dat uit de vernedering
van het oude zou moeten herrijzen, zowel naar binnen als naar
buiten toe op politiek en sociaal terrein beter toegerust zou moeten
zijn dan het oude was, wilde het zijn positie in de nieuwe wereld
herwinnen en behouden. De verregaande politieke naïveteit en
sociale onkunde van de Nederlandse intelligentia, tijdens de oor-
log bij herhaling op zo funeste, want den bezetter onbewust
steunende wijze, gebleken, kon en mocht niet blijven voortbe-
staan ... " En verderop: "Het ideaal moet zijn, het staatsbestuur
zoal niet tot wetenschap te maken - de politiek zal altijd óók een
kunst blijven - dan toch de uitoefening van een politiek-sociale
functie tot een professie, waar op studie gegronde kennis en inzicht
intuïtie, empirie en traditie zullen aanvullen c.q. vervangen".
In deze door negen hoogleraren uit zes faculteiten onderschreven
woorden beluistert men een typisch-Amsterdamse klank, een
klank van rede en vooruitstrevendheid, een "linkse" klank.
Is het ook een klank van kracht? Het valt niet te ontkennen: de
kracht tot handelen, in dit geval tot het voeren van een politiek
en het dienstbaar maken van apparaten aan een politiek, is vaak in
ruimer mate aanwezig bij conservatieven dan bij progressieven, meer
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bij hen, die gewapend zijn met intuïtie en geharnast door traditie,
dan bij hen, die zich aangorden met "op studie gegronde kennis en
inzicht". Nog altijd is het in de landspolitiek vaak zo, dat links wikt
en rechts beschikt - denk eens aan Indonesië. De Memorie van
Toelichting bij deontwerp- verordeningvoor de zevende facul teit zegt,
in grote intellectuele properheid, dat "het onderwijs in de politiek-
sociale wetenschappen een sterk objectief karakter moet dragen".
Het is voortreffelijk links ge-wik, en op den duur ook kracht, doch
twijfeler niet aan: voorshands blijft rechts beschikken op het Plein.
Maar de tijdgeest klopt aan de deur, en men moet, om te beginnen,
die deur op een kier zetten. Men doet dat ook. In de Kamerzitting
van 20 November heeft minister van Boetzelaer van Oosterhout,
sprekende over de sugegsties, gedaan in het rapport van het Comité
voor Actieve Democratie, gezegd: "Voor deze suggesties, waarvan
sommige zozeer met zijn inzichten stroken, dat de betreffende
maatregelen onafhankelijk van het rapport reeds zijn ingevoerd,
heb ik een open oog, en ik wil gaarne verklaren, dat ik steeds met
ernst naga in hoeverre zij kunnen worden overgenomen." Ook de
heer Lovink zal, na zijn Chinese jaren en zijn Moskouse jaar aan
de arbeid tijgend als secretaris-generaal, "met ernst nagaan", en
dat is van belang, want hij is de man die blijft.
En denk bij dit alles niet te snel aan louter lippendienst. De hel-
derste koppen aan Buitenlandse Zaken beseffen natuurlijk zeer
wel, dat de mogelijke waarde van conserverende continuïteit niet
mag omslaan in de stellige onwaarde van continu conservatisme.
Zij weten zeer wel, dat Pascals gedachte, dat "men als stuurman
van een schip niet per se die reiziger kiest die van de beste komafis" ,
ook voor het schip van staat geldt, en in onze tijd ook voor dat schip-
van-staat wanneer het zich buitengaats begeeft, naar vreemde landen.
De democratisering van de buitenlandse dienst - die ten slotte in
een allerminst vicieuze cirkel vastzit aan een vooruitstrevende
buitenlandse politiek - moet, zoals gezegd, in politiek opzicht be-
vochten worden. Vanaf de Amsterdamse Burgwallen zijn in die
strijd de eerste schoten gelost"": begint er misschien dáárom iets
te kraken op het Haagse Plein?



THEUN DE VRIES

ONTMOETING MET KARL MARX

Friedrich Engels en Mary Burns, fabrieks-
meisje uit Manchester, bevinden zich op
een hotelkamer in Brussel, waar zij de
nacht hebben doorgebracht.

Toen het scherm om de wastafel gezet was, zodat zij op haar beurt
toilet kon maken, en Friedrich op het verbleekt rood fluweel van de
enige fauteuil bij het vuur ging zitten, om zijn eerste sigaar te roken,
kwam het gevoel, dat zij een opgewekte comedie tegen hem speelde,
dubbel sterk terug. Hij schrok, toen haar stem eensklaps aarzelend
vanachter het scherm kwam.
- Dearest ...
Het was niet de stem van de Mary, die hij kende. Hij begreep, dat
ze iets op het hart had, dat ze nu veilig voor zijn blikken dorst
zeggen. Hij giste meteen wat het zijn moest. De comedie; de scha-
duw op hun Brusselse reis, waar ze niet meer om heen konden lopen.
- Die vriend van je ... met die leeuwenkop ...
- Marx.
Dr. Marx; right. Ik vind hem een aardigen man.
Hij is reusachtig.
Is hij Jood?

Friedrich klakte met de tong.
- Waar jij, Ierse immigrante in een Engelse katoenstad, je hoofd
niet over breekt... Hij is geen gewone Jood. Hij is een Levantijns
edelman, een Moresco. Hij heeft de hele beschaving van Alexan-
drië en Cordoba in zijn zak. Hij is om het zo te zeggen de Cid der
emigranten ...
- 0, wat sla je weer een hoogdravende nonsens uit.
- Als ik het over Karl heb, moet ik wel lyrisch worden. Hij is uniek.
Maar om je gerust te stellen: hij is gedoopt, ondanks alle rabbijnen,
waar hij van vaders- en moederskant van afstamt.
Haar kort lachje had weer iets onnatuurlijks.
- Je weet best, hoe ik dààrover denk ... Was zijn vader rabbijn?
- Beware. Die was advocaat. Ik geloof zelfs, dat hij deken was van
de orde van juristen in Trier. Geen peulschilletje, Mary.
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- Blijkbaar niet ... In ieder geval was dr. Marx hoffelijk tegen me
en,knikte me een keer ofwat toe. Ik ben blij, dat hij je vriend is.
- Hij kàn inderdaad erg aardig zijn. Dan lijkt hij op zijn moeder;
zij is zo'n klein zorgzaam dribbelend huismoedertje; maar als ik
Karl hoor, is ze wel wat teleurgesteld in hem, omdat hij met al zijn
geleerdheid geen grote zakken vol geld verdient... Trouwens:
Karl's vader had hem ook een andere carrière toegedacht. Maar hij
hoeft geen getuige meer te zijn van de ontsporingen van zijn zoon;
hij is al jaren dood.
Er was even stilte achter het scherm buiten het lichte ritselen van
gesteven onderkleren. Mary overdacht blijkbaar een ogenblikje,
wat hij haar had verteld.
- Komt zij ook uit Trier? vroeg ze onverwacht.
Hij hoefde niet te vragen, wie ze nu op het oog had. Hij blies voor-
zichtig een blauwe kring.
- Ja, zij ook... Je vindt haar zeker onuitstaanbaar?
- Ik weet 't niet. Ze deed zo ijzig voornaam. Daar kan ik slecht
tegen.
- Ze is inderdaad erg voornaam. Van huis uit.
- Een soort gravin of zo? Hoe heet ze van zichzelf?
- Heb ik je dat nooit verteld? Jenny von Westphalen. En er wàs
een graaf in haar familie, als ik me niet vergis. Verscheidene. Haar
vader was Landrat in Trier.
- Wat is dat?
- Hm. Een soort gouverneur, snap je? Een van de weinige Pruisen
overigens, die geen Pruis was.
- Dat begrijp ik niet.
- Nu. Ik ben een Duitser ... maar bèn ik een Duitser?
Ze lachte achter het scherm; het klonk echter dan voorheen.
- 0, op die manier. Wat weetje nog meer van haar?
- Niet zo veel. Oude adel. Die graven, waar ik het over had, waren
Schotten uit een geslacht van soldaten en rebellen. Dat is belang-
rijk, zieje. In de familie Von Westphalen zijn ze of opstandig, of
keihard van het knoetleer gesneden. Jenny's oudste broer b.v. Of
beter: haar halfbroer. Die is Regierungsrat ofzo iets in Pommeren
en zal het nog ver brengen.
- Humph! Is ze zo deftig?
Ze lachten allebei om haar uitval.
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- Ja, en ze kan den kerel volstrekt niet uitstaan. Daarom heeft ze
het ook nooit over Ferdinand, maar altijd over den Herrn Re-
gierungsrat ... Hij is een van die hoogweledelgeboren schoeljes, die
het ongeluk van Duitsland zijn. Almanach de Gotha ... wanneer
de laatste jaargang?
- Frederic! Waar hebje't over? Ik wil iets horen van hààr!
Hij liet zijn studentikoze toon varen en werd ernstig.
- Mag ik al komen? Ik kan beter met je praten, als ik je zie.
- Je mag komen en me helpen met mijnjapon ...
Ze geurde fris naar zeep en zag er roerend mooi uit in haar onder-
kleren. Veertien dagen niet-werken hadden haar jonger gemaakt.
Geen wonder dacht hij, een ogenblik verbitterd, dat de vrouwen van
de bourgeoUe, die géén spinmachines hoeven te bedienen, zo goed
geconserveerd blijven. Hij stond even sprakeloos naar Mary tè
kijken, en zij scheen aan zijn gezicht te zien, wat hij voelde; ze
leunde tegen hem aan en stak hem haar mond toe.
- 0, wat smaak je naar tabak Geef me nu die japon aan, Fre-
deric. Neen, niet zo kreukelen Ik geloof, dat je toch lang niet
zoveel van vrouwenzaken afweet, als ik altijd gedacht had. Nu
boven mijn hoofd houden ... Zo. - Ze slipte snel in de mouwen en
trok de nieuwe jurk, die hij te Parijs voor haar had gekocht, over
haar knieën en enkels neer. Daarna draaide ze hem de rug toe.
- Knoopjes vastmaken.
Hij lei zijn sigaar weg en deed, wat hem gezegd was. Terwijl hij
de kleine glimmende knoopjes vastpeuterde, dacht hij aan de cot-
tage te Greengate. Daar had hij op Zondagochtenden, als Lizzie
het ontbijt voor hen tweeën had klaargezet en discreet uit wande-
len was gegaan, dikwijls de knoopjes van Mary's japonnen vast-
gehaakt. Wat deed Lizzie nu, op deze Zondagochtend? Misschien
zat ze in de Hall of Science. Goodness, na; die was natuurlijk al
lang uit. Misschien sliep ze een gat in de dag vandaag, of wandelde
ze langs de Irwell, tussen de twee watervallen. Nog geen maand
geleden hadden ze met zijn drieën die tocht gemaakt.
- Frederic ... ! Je geeft geen antwoord!
Hij was terug bij Mary. In Brussel. Hotel Du Commerce. Wat had
ze gevraagd? Iets over mevrouw Marx. Hij draaide Maryam,
zodat hij haar weer in het gezicht keek, en hield haar boven de
ellebogen vast.
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- Luister, Mary ... Mrs. Marx is geen alledaagse vrouw. Ze is
dapperder en groter dan de meeste vrouwen van haar stand. Jij
moet dat in de eerste plaats kunnen begrijpen. Ze hoort bij de re-
bellen uit het geslacht Westphalen. Daarom kon ze jonkers en
generaals en grondbezitters een blauwtje laten lopen en met Karl
trouwen, om zijn overtuiging en zijn armoede te delen. Ze had
in een paleis kunnen wonen, en ze zit hier te Brussel in een twee-
kamer-huisje.
- Oh weIl...
- Neen, luister. Ze leven als arbeiders en ze vinden het heel ge-
woon, want ze horen bij de arbeiders. En Jenny en Karl hebben
elkaar. Mrs. Marx heeft haar goed huwelijk duur betaald, Mary.
Vergeet dat niet. Daarom betekent het huwelijk denkelijk zoveel
voor haar. Ze zou een slechte pupil zijn van den ouden Owen ...
Ze glimlachte even.
- En jij mag haar wel?
- Zij en ik mogen elkaar heel. graag. Gelukkig maar. Ik kan
alleen niet helpen, dat ik over ... die dingen anders denk dan
zij. En we weten het allebei. Je moet het haar niet kwalijk
nemen, Mary. Je bent een halve eeuw verder dan zij. In elk mens
zitten restjes van het verleden. In haar zit een grote dame. Een
dame met de strenge begrippen van Protestantse voorouders. Nie-
mand kan zijn verleden verloochenen.
Ze tikte hem licht op de wang.
- Als ik jou zie, zou ik anders denken ...
Hij maakte een grimas.
- Breng me niet van mijn chapiter af ... Het is voor jou niet prettig
geweest, dat mrs. Marx je zo... veronachtzaamde. Als ze je kende,
zou ze dat trouwens niet gedaan hebben. En daar begint mijn fout,
Mary. Ik had toch niet met je hier moeten komen, zo in't openbaar.
Het was te plotseling.
Ze keerde zich weer naar de spiegel; haar gezicht was bleker.
- Nee, Frederic, het was goed, dat je me meenam. Jij was niet
bang voor het oordeel van je vrienden. Waarom ik dan wel?
Ze begon het een of ander uit te voeren met haar haarwrong, of-
schoon Friedrich niet kon zien, dat er nog iets aan kon worden
gedaan. Hij zag in het spiegelglas, hoe ze zich op de onderlip
beet.
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- Frederic.
- Mary?
- Jij moet alleen naar Parijs vertrekken.
- What 's that?
- Ik ga terug naar Manchester. Vandaag nog.
Hij draaide haar voor de tweçde keer naar zich toe en schudde
haar bijna ruw. In haar ogen was weer het ongewone, vochtige
glanzen. Meteen had hij spijt van zijn onbeheerst gebaar.
- Dat kun je me niet aandoen, Mary. Dit is onze vacantie.
Ze schudde het hoofd. Ze stond voor hem, zoals hij zich haar her-
innerde uit de eerste dagen van hun kennismaking. Zelfbewust,
afwerend bijna.
- Jouw leven is te groot voor het mijne. Dat kleine stukje in Enge-
land ... daar hoor ik bij. - Ze vatte hem bij zijn revers. - Ik zeg het
niet uit valse nederigheid, Frederic. Ik ben blij om alles, wat ik van
jou had en wat ik van je zal hebben. Maar ik moet terug. Mijn
leven is Manchester, en onze vrienden daarginds ...
Hij staarde haar aan, hulpeloos door de vastberadenheid van haar
blik en mond, maar meer nog getroffen doordat zij met de eenvou-
digste woorden had gezegd, wat hem zelf de laatste jaren als een
gevoel en een bijna vaststaand begrip had vergezeld. Maryen
Engeland. Eindelijk zei hij:
Wat wil je, dat ik zal doen?
Wat ik zei. Naar Parijs teruggaan.

- Ik denk er niet aan.
o ja, je moet zelfs. En ik wil het bovendien, Frederic.

Hij zag, dat hij verloren had. Ze had natuurlijk, sinds ze wakker
werd, geweten dat ze niet mee terug ging naar Frankrijk. Misschien
had ze het gisteren al geweten, toen ze deArbeiterverein verlaten had-
den. Hij dacht aan haar ongewone tederheid, aan haar toespelingen
op Parijs en andere vrouwen. Mary wist alles, begreep alles. Hij kende
haar veel te goed, om niet te weten, dat haar besluit vaststond.
- Mary, laat mij je dan in elk geval naar Ostende brengen.
- Als je dat verkiest, Frederic.
Pijn en bewondering vervulden zijn hart. Hij boog zich naar haar
handen over en kuste de vingertoppen. Ze hield het hoofd afgewend.
Hij wist niet meer, wat te doen of te zeggen. Hij schelde, om af te
rekenen en een vigilante te bestellen.
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Ze stonden met de valiezen gepakt en de jassen aan; hij plooide de
shawl om haar hals; zij strikte de keelbanden van haar kiephoedje
vast met een gebaar, dat al een afscheid betekende. Hij keek voor
het laatst de kamer rond. Dit was dus het einde van hun feestelijke
trip. Het vuur brandde, maar het wanordelijke bed en de tafel
met. de gebruikte koppen en eierresten en de lege koffiepot, het
kamerscherm, dat weer opgevouwen stond en de handdoeken, die
weggegooid lagen - het werd alles koud en zinloos; geleende dingen,
die men één keer gebruikt en die symbolisch worden voor alle
dierbaarheden, waarvan men scheiden moet.
- Frederic ... , zei ze, haast niet hoorbaar.
Ze kwam bij hem staan en drukte haar schouder tegen hem aan.
Het gebaar was als een beroep op al wat mannelijk goed was in
hem. Hij sloeg zijn arm om haar heen. Het kwam hem voor, dat
hij haar beschermen moest, en tegelijk had hij een besef van vluch-
tigheid en onmacht. Deze tegenstrijdigheid, die leven heet. Deze
onvrijheid, waarom al dit wanbegrip, deze grenzen en onvolkomen-
heden? Allen moeten het goede leven in hun armen kunnen druk-
ken als een geliefde. Vrijheid is bedoeld voor allen, geluk en ge-
nieting voor allen. 0 Mary, deze bitterheid van het bestaan kan
nooit lang meer duren. Als deze wereld van hebzucht en privébezit
en mannenheerschappij in elkaar valt, zal men ook begrijpen, wat
de schoonheid van het lichaam en de vriendschap van het hart
kunnen betekenen; dan zal het geen schande meer zijn, als een
vrouw de eenvoudige moed heeft een man te laten merken, dat hij
haar bevalt - zonder te hoeven bedenken, of het voor één etmaal
dan wel voor een heclleven zal zijn.
Er werd geklopt. De jongen, die daareven hun schoenen blinkend
gepoetst naar boven had gebracht, stond met zijn sproetengrijns
op de drempel.
- Beneden is m'sieur Marx voor m'sieur.
Friedrich en Mary keken elkaar aan. Friedrich wees den jongen op
de valiezen en zei:
- Breng die alvast naar beneden en zeg tegen M. Marx, dat we
dadelijk bij hem komen.
- Wil je hem zien, Mary? vroeg hij weifelend, toen de jongen met
de bagage was weggestommeld. Hij merkte, dat ze nerveus geworden
was, maar zich beheerste.
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- Waarom niet? zei ze luchtig. - Laten we gaan; hij moet niet op
je hoeven wachten.
Hij hield beschermend Mary's arm vast, terwijl ze de trap af-
daalden. Ze beefde een beetje. Moedig zijn degenen, die tegen hun
eigen angst ingaan, dacht hij. Ze negeerden de nieuwsgierige blik-
ken van den hotelhouder, die met den bakkebaardigen k<;llrier
en een werkvrouw in een blauwe arbeiderskiel achter zich als bij
toeval aan de voet van de trap stond, kennelijk om te zien, wat voor
vlees men met dit illegitieme paar in de kuip had. Friedrich en
Mary liepen, zonder elkaar los los te laten, naar den zwartharigen
man toe, die in de koffiekamer zat en bij hun nadering langzaam
opstond. Het viel Friedrich op, dat Marx' gezichtskleur bleker
was dan doorgaans en dat hij zijn donkere vilthoed onhandig
tegen de borst gedrukt hield en hoe versleten zijn paletot er uit zag.
Marx' eerste beweging was er een in de richting van Friedrich, toen
bedacht hij zich blijkbaar en reikte Mary de hand. Ze werden alle
drie even verlegen.
- Hoe vaart u sinds gisteren, miss Burns? zei Marx. Hij sprak
Engels en zijn stem had een ietwat haperende klank. Mary knikte
sprakeloos.
Ze gingen aan het tafeltje zitten. Marx roerde in zijn koffie, voor
hij weer naar hen keek.
- Je zult het wel vreemd vinden, dat ik je hier opzoek, zei hij
toen tegen Friedrich. - Maar ik ving je adres van Bornstedt op ...
- Die weet ook alles, zei Friedrich, scherper dan hij bedoeld had.
- Wat wil je? zei Marx, de scherpe toon van zijn vriend veron-
achtzamend. - 't Is 's mans beroep, van alles op de hoogte te zijn ...
Maar goed. Ik ben blij, dat ik je nog aantref. Jullie gaan weer op
reis?
Friedrich blies een denkbeeldig stofje van zijn mouw.
- Koek is op. Mary moet weer in Manchester zijn. En ik... zoals
je weet, bij de broeders in Parijs.
Mary keek naar de grond. Ze dachten alle drie aan hetzelfde,
maar niemand zei het, Karl Marx kuchte even.
- Ja, iedere Vastenavond heeft zijn Aswoensdag ... Apropos, Engels.
Je weet natuurlijk, waarvoor ik je hebben wou.
Friedrich knikte met komische lijdzaamheid.
- De geloofsbelijdenis.
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Ze grinnikten voor het eerst, beide.
- Precies ... -Karl keerde zich naar Mary toe. - U vindt 't hoop
ik niet erg, miss Burns, dat ik over zaken kom spreken?
Er was iets aandoenlijks in zijn onbeholpen hoffelijkheid, dat
haar zachter stemde.
- Zaken zijn altijd belangrijk, zei ze. - Vooral die, waar u beiden
mee te maken hebt.
Marx keek haar vol erkentelijkheid aan.
- Blij, dat u er zo over denkt ... - Hij liet de ellebogen op de tafel-
rand rusten en keek weer naar Friedrich. - Ik heb nog altijd je
ontwerp thuis liggen, maar je vond zelf al, dat 't anders moest.
Blijf je er bij, het ding Communistisch Manifest te noemen?
- Ja. Die naam lijkt me niet gek.
- Integendeel. Maar wat doen we er nu mee?
Friedrich streek zich door het dikke blonde haar.
- Tja. Wat ... ? Ik ben eerlijk gezegd niet zo erg in de stemming,
om er nu aan te werken. Maar ik veronderstel, dat ik niet aan de
dans ontspring. Meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Luister
Marx. Ik breng Mary vandaag naar Ostende en kom vanavond
van het station rechtstreeks naar je toe. Dan maken we de defini-
tieve opzet.
Als je dat doen kunt ...

- Reken er op.
- Schitterend.
Ze z~egen even. Marx had weer zijn hoed ter hand genomen en
draaide die tussen de vingers. Daarop wendde hij zich opnieuw tot
Mary.
- En hoe was Parijs, miss Burns?
Mary kleurde licht, maar ze keek hem recht en onbevangen aan.
- Parijs is heerlijk. Maar erg gevaarlijk voor een gewoon meisje als
ik. Ik zou maar op ideeën komen, mr. Marx, als ik er te lang was.
Nu lachten ze alle drie.
- Heb jij Louis Blanc nog kunnen bereiken, Engels?
Friedrich schudde het hoofd.
- De kleine grand-seigneur zit gebarricadeerd achter dubbele
deuren en wordt omzwermd door een horde van bezoekers. Geeft
consequent belet. Schijnt zich alleen te interesseren voor het feit, dat
het tweede deel van zijn boek dezer dagen van de pers is gekomen.
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- Zijn Geschiedenis van de Franse Revolutie? Rm, een ijdeltuit
zal hij levenslang wel blijven. Wat dat boek betreft,'t wordt zeker
een wedstrijd tussen dat van hem en :Nlichelet, niet?
- Zo iets. Maar zodra ik in Parijs ben, ga ik hem toch weer op-
zoeken. We moeten hem voor onze propaganda winnen. Tenslotte
noemt hij zich links. En hij heeft invloed. Voorlopig moet ik je
zeggen, dat er met de Réforme meer te beginnen is. Flocon is god-
dank de bereikbaarste en toeschietlijkste van allemaal.
Marx knikte langzaam.
- En je indruk van de situatie momenteel?
Friedrich haalde de schouders op.
- Toujours la même chose... Reactie troef. Rothschild ontvangt
tegenwoordig het hof aan huis; geeft je zo'n beetje een graad-
meter van de positie, waartoe het bankkapitaal gestegen is....
George Sand predikt de mobiele vrouw ... De geheime genootschap-
pen schieten als paddestoelen uit de grond. Guizot denkt, dat hij
het met de politie en de Garde Nationale wel af kan. De Réforme
roept iedere week de schim van Robespierre op, en het J ournal des
Débats verdedigt de orde... Maar ik weet niet, of dit alles lang
stand houd t. Guizot ismij té zelfverzekerd, en op de dag, voor we naar
hier vertrokken, heeft Louis Philippe de Kamers geopend met een
rede, die weer droop van sentimentele vrijheidsfrasen. En de oppo-
sitie is waarachtig eens uit haar slof geschoten en de aanval begon-
nen. De boel stinkt. Je weet, toen we in Londen waren, dat de
burgerpers daar nogal sceptisch schreef over de stabiliteit van de
Franse economie.
Marx knikte weer.
- Ja. Als de grootmogols zulke intieme zaken van elkaar gaan bloot-
leggen, dan hapert er meestal iets. Ik zou alleen graag weten:
wanneer treedt het naar buiten?
- De eeuwige vraag zo langzamerhand.
- Ik geloof niet, Engels, dat die eeuwigheid zo groot is, of jij en.
ik zullen de afloop ervan nog meemaken. Is er al een datum be-
paald voor het volgende Parijse réforme-banket?
- In Februari waarschijnlijk. Ja, nu je 't zegt. Dat is interessant.
Men begint nu al over het banket te spreken. Zo onschuldig als
het ding is, breekt de regering zich er blijkbaar het hoofd over.
- Des te beter.
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- Natuurlijk. Misschien wordt het in al zijn demonstratieve on-
schuld de Achillespees van de bende.
Marx zuchtte.
- Geefmij voorlopig maar Brussel. Hier is godbetert voor de goede
zaak meer bewegingsvrijheid dan in heel het grote Frankrijk. -
Hij stond bruusk op. - Kom. Ik houd jullie op.
Hij nam Mary's hand.
- Goodbye, miss Burns. Ik vond het erg pleizierig, kennis met u
te maken. Ik hoop, dat we elkaar gauw terugzien. Voorlopig: een
goede overtocht.
Hij hield Mary's hand even vast. Ze voelde, dat de warmte van zijn
stem en gebaar uit het hart kwamen en de bedoeling hadden iets
uit te spreken, dat hem dwars zat en waarvoor hij de woorden niet
had kunnen vinden. Een licht gevoel van bitterheid mengde zich
haars ondanks met de vertedering, die Marx in haar opriep.
- Thanks, mr. Marx. U weet, dat Friedrich's kameraden de mijne
zijn. - That will teach you, dacht ze. Vlak daarop had ze spijt.
Marx had zijn best gedaan. Ze beantwoordde zijn handdruk met
een blik en een glimlach vol vriendschap. - Tot weerziens, yes.
Marx lei zijn hand op Engels' arm.
- A ce soir.
- Bien entendu. - Friedrich was opgestaan en liep een paar pas
met hem in de richting van de deur.
- Nee, nee, blijf bij je vrouw. - Weer lei Marx zijn hand op die van
Friedrich. Zijn stem daalde: - Sie ist reizend. Het spijt me, dat. ..
Friedrich wist precies, wat hij wilde zeggen. Hij viel den ander
haastig in de rede.
- Forget it. Tot vanavond.
Hij keek den vriend na, die fors, zwart en uitheems onder zijn
breed gerande hoed de koffiekamer van Du Commerce verliet.
Nartuurlijk was hij niet alleen gekomen voor het manifest. Hij had
alles goedgemaakt, wat er in de Arbeiterverein bedorven was,
zonder dat de naam Jenny was uitgesproken. Geniale, goede kerel.
Hij ziet er niet al te welvarend uit. Verdient natuurlijk geen cent.
Ik moest hem kunnen helpen. Maar hij is trots ...
Op straat rolden wielen nader, een schaduw streek zwaar voorbij
de ramen en bleef daar halt houden. Het rijtuig was er. De schoenen-
jongen greep de valiezen al en torste ze naar de stoep. Mary,
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die de vigilante ook gezien had, was opgestaan en liep met gebogen
hoofd langs den hotelier en den mageren bakkebaardige, die hun
buiging volvoerden, langs de werkvrouw met haar mannenkiel,
langs den schoenenpoetser, die de deur voor haar open hield en
langs den koetsier, die bij het opengeslagen portier van zijn koetsje
stond en aan de rand van zijn hoed tikte. Friedrich volgde, op-
gehouden door het uitdelen van fooien. De natte, neerslachtige
koude van de sneeuwdag sloeg hem verkillend om de benen. Hij
kwam haastig naast Mary in het somber pluche van het rijtuig ge-
schoven; zei, toen de koetsier het portier achter hem sloot: - Gare
du Nord en een beetje vlug, - en voelde, terwijl het koetsje weg-
schommelde over de al vast geworden onderlaag van sneeuwen
slik in de Rue d'Escalier opnieuw de ontnuchtering van het komen
en gaan. Mary's kalm en beheerst profiel tegen het half met sneeuw
,befloerste ruitje gebood hem alleen te zwijgen.

(Fragment uit een roman over het jaar (848).



IN KORT BESTEK

DE WAGON MET 46 DODEN

Men kent de feiten. Nederlandse militairen waren belast met een
treintransport van Indonesische gevangenen van Bondowoso naar
Soerabaja. Bij aankomst, na een reis van dertien uren, bleken 46
gevangenen overleden.
Is zo iets mogelijk - vroegen wij verbijsterd. Om er dadelijk op te
laten volgen: is zo iets bij ons Nederlanders mogelijk? Wij riepen
ons tal van Japanse gevangenentransporten in herinnering. Elke
zweem van" verzorging" ontbrak cr gewoonlijk. Eindeloze tochten
in gesloten wagons, verstikkende hitte, geen ventilatie, geen eten
of drinken - dit alles kennen wij maar al te goed. Maar 46 doden,
in dertien uur tijds! Welke afmetingen moet de beestachtigheid
hebben aangenomen om zulk een gevolg teweeg te brengen? ja,
bij de Duitsers waren deze dingen mogelijk, en nog heel wat ergere.
En wat de Japanners hebben gedaan met de overlevenden van
het in September 1944 nabij Padang getorpedeerde krijgsge-
vangenenschip, is hiermee te vergelijken. Maar bij ons!
De menselijkheid van het onmenselijke werd ons wel diep bewust.
Goddank scheen het, dat ook de verantwoordelijke autoriteiten
het zo voelden. De Nederlands-Indische regering deelde mede, dat
zij "met leedwezen, afschuw en verontwaardiging" van de feiten
had kennis genomen. Alle aansprakelijke personen zouden, na een
gestreng onderzoek, op voorbeeldige wijze worden gestraft.
Deze officiële reactie schonk ons althans de zwakke troost en vol-
doening, dat critiek en zelfcritiek, die in het Duitse en Japanse
systeem zo volkomen ontbraken, bij ons de onmenselijkheid nog'
konden temperen.
Deze zwakke voldoening wordt ons ontnomen door het ontstellende
cynisme, dat blijkens het beschikbare Aneta-bericht doorklinkt
in het rapport van Jhr van Vredenburgh, Generaal Spoor en de
heer Abdulkadir, opgesteld na een onderzoek ter plaatse. Een min
of meer geïmproviseerd treingeleide, een sergeant-majoor die bang
was dat hij niet zou mogen afzwaaien in geval van ontvluchting,
gebrek aan ventilatie, letterlijke uitvoering van instructies, een sa-
menloop van omstandigheden - hoc onmenselijk klinkt dit alles!
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Want dit zijn slechts "vergrijpen, die in geen enkele verhouding
staan tot het gebeurde", wanneer men uitgaat van de simpele
vooropstelling, dat "inlanders" geen mensen zijn, geen recht hebben
op menswaardige behandeling!
De onmenselijkheid, die men bedrijft, is onvergelijkelijk erger dan
de onmenselijkheid die men ondergaat. Snel recht inzake Zuid-
Celebes en het dodentransport zijn voor Nederlands toekomst van
oneindig groter belang dan de berechting van Duitse of Japanse
oorlogsmisdadigers of Indonesische terroristen. Als wij niet het
Hitlerisme in ons zelf overwinnen, is de strijd tegen Hitlel' vergeefs
gestreden.

Prof. Gerretson

Een befaamd Nederlands hoogleraar en dichter acht zich ge-
rechtigd in een hoofdartikel in het dagblad van christelu"k-historischen
huize, De Nederlander, tegenover het achteloos laten omkomen
van 46 mensen onder Nederlands militair geleide te wijzen op de
republikeinse uitspattingen en te doen uitkomen dat er volgens hem
blijkbaar niet zoveel verloren is gegaan aan "zesenveertig per abuis
gestikte extremisten". Er is zóveel verloren gegaan, prof. Gerret-
son, dat de Duitsers ook U hebben bijgebracht de levens van wie
U onwelgevallig zijn minder te tellen en achteloos heen te lopen
over iets dat voortkomt uit dezelfde geest waaraan de misdaden
tegen de mensheid zijn ontsproten waarvoor de Duitse oorlogs-
misdadigers hebben terecht gestaan.
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Boekaankondigingen

"Indonesië", No. 8 - 9 (Aug. - Sept.) 1947 van CRITERIUM, adm.
Meulenhoff, Amsterdam.

De vraag kan worden gesteld, of een aankondiging van het Indo-
nesië-nummer van Criterium onder Bonae Litterae gerechtvaardigd
is. Deze aanhef is niet bedoeld als een inleiding tot een onvriendelijke
letterkundige kritiek, die dit Indonesië-nummer gaat toetsen aan de
norm "goed" of "slecht". Veeleer bedoel ik hiermee, dat de doelstelling
van de Redactie van Criterium niet in de eerste plaats gericht was op
het verkrijgen van een bepaald litterair niveau, maar op het nader
brengen van moderne Indonesische cultuuruitingen tot het Nederlands
publiek. Hierdoor draagt dit nummer in zijn geheel noodzakelijkerwijs
het hybridische karakter, dat aan alle culturele uitingen inhaerent is,
die behalve artistiek verantwoord ook interessant willen wezen. Uit deze
doelstelling is het grote onderlinge kwaliteitsverschil der bijdragen te
verklaren, b.v. tussen het fascinerende "Pelaboean Kajoe Arang" van
Beb Vuyk of het van talent getuigende "De onzichtbaren" van Joke
Moeljono enerzijds en het melodramatische "Shamuro" van Rs. Soetia-
soemerga anderzijds. Uit dit hybridische karakter vloeit ook voort, dat
men nogal eenzaam temidden van litteraire bijdragen een politieke be-
schouwingvindtvàn den Heer Pal ar, welke noch in stijl noch in betoogtrant
iets typisch Indonesisch vertoont; afgezien dan van het feit, dat zij geschre-
ven is dooreen poli tiek-bewust Indonesiër .Vandaar da t men in dit nummer
een stukje aantreft van Hurustiati Subandrio getiteld "Ervaringen van
mijn zoontje", waarin men veel over de Indonesische revolutie en de
reactie van volwassenen op dit grote gebeuren, maar vrijwel niets over
de gevoelswereld van dit zoontje terugvindt. Vandaar dat men naast
verzen, die ondanks vertalingsmoeilijkheden ons toch een onmiskenbare
schoonheidssensatie geven, gedichten vindt, die alleen onze belangstel-
ling kunnen wekken als psychische uitingen van een door een revolutie
op drift geraakte jeugd.
"Interessant" is het woord dat bij lezing van dit alles het meest naar

voren dringt. Het doel: de moderne jonge ontwikkelde Indonesiër, in
zijn verscheurdheid, in zijn betrekkelijke gebondenheid aan de Neder-
landse cultuur, in zijn trots op de eerste staatkundige vormgeving
aan zijn idealen, nader tot ons te brengen, wordt bereikt.
Toch is het niet verwonderlijk, dat wij ons pas ongestoord aan onze

appreciatie voor het interessante kunnen geven, waar de schrijver ons
niet door een ietwat kunstmatig aandoende litteraire sluier tegemoet
treedt, maar van mens tot mens tot ons spreekt in het "document humain"
bij uitstek: de brief.
De twee brieven van vóór de Pacific-oorlog, maar geschreven onder
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de ban van de oorlog en vaak met heel wat meer begrip voor de naoorlog-
se wereld dan men aantreft bij velen, die middenin de naoorlogse wereld
staan, vormen voor mij de hoofdinhoud van dit nummer.
Een brief van Sjahril' - de banneling in Banda, ons reeds zo goed be-

kend uit de Indonesische Overpeinzingen. Deze brief stamt uit een wat
latere periode, toen Nederland reeds bezet was, en de gebeurtenissen
zich duidelijker aftekenden. Sjahril', door de koloniale verhoudingen
extra gevoelig voor politieke ontwikkelingen, onderkende toen reeds
dat het illusie was te menen, dat deze oorlog een ideologische oorlog
zou worden tegen het Hitlerisme in onszelf en overal waar wij dit tegen-
komen. Getemperd door een lichte zelfspot, treedt Sjahril' ons ook in deze
brief tegemoet als een onverzettelijk strijder voor menselijkheidswaarden,
vóór de geestmens, tegen de beestmens waar hij die ook tegenkomt, in
Duitsland, in Japan, in het Nederlands koloniaal régime en onder zijn
eigen volk.
Van zeker niet minder gehalte is de brief van Soejitno Mangoen-

koesoemo aan du Perron over zijn ontmoeting met zijn verbannen
broer, de bekende nationalistische leider dr. Tjipto. Uit deze brief leert.
het Nederlandse publiek de schrijver kennen als een uiterst fijnzinnig
opmerker, een intelligent denker, en vooral- een hoogstaand sympathiek
mens. In zijn persoon vindt men de zo zeldzame harmonische combi-
natie van Oosterse en Westerse cultuurelementen, het verlangen ook
naar een harmonische oplossing van de conflicten tussen Oost en West.
Zijn afwijzing van het kolonialisme, zijn liefde voor eigen land en volk,
zijn niet minder krachtig dan bij zijn oudere broer. Maar men ziet reeds
in deze brief, dat mr. Soejitno geen uitgesproken strijdersnatuur heeft,
dat hij meer neigt naar het beschouwelijke. Er ligt een fijn waas, als van
een glimlach, over de beschrijving van zijn ontmoeting met zijn broer
na vele jaren. Het prachtige Nederlands van zijn brief alleen al recht-
vaardigt de aankondiging van het Indonesië-nummer inderdaad onder
Bonae Litterae!
Soejitno is niet meer. Verleden zomer is hij in een sana tori um in Zwitser-

land overleden. Is zijn heengaan, op dat moment, een symbool dat de
laatste hoop op een harmonische oplossing van het conflict tussen Ne-
derland en Indonesië, de laatste hoop op blijvende culturele banden
tussen beide landen en volken, is vervlogen? Het is vooral deze vraag, die
het Indonesië-nummer van Criterium in onze hoofden hamert.

W.



Aan dit nummer werkten o. a. mee:

UyS KlUGE, geb. 1910

Bontebokskloof (Swellendam, S.Afr.), stud. rechten; journalist, ver-
bleef enige tijd in Engeland, Frankrijk en Spanje; publiceerde o.a.:
Kentering (poëzie, '35), Afrik. Versameling (bloemlezing), Die Palm-
boom (verhalen, '40), Die Arrestatie en Magdalena l~etief (toneel,
'39 en '38).

KAREL JONCKHEERE,geb. 1906
'Woont in Panne (Vlaanderen); is inspecteur der openbare biblio-
theken; reisde veel o. a. naar Zuid-Amerika: vandaar "De Mexi-
caansche Serenade" (1939); heeft voorts verzenbundels en romans
gepubliceerd o. a.: "De Zevende Haven" (1942) en "Spiegel der
Zee" (1946).

PROF. DR N. A. DONKERSLOOT(Anthonie Donker), geb. 1902
Hoogleraar Neder!' letterk. aan de Universiteit van Amsterdam,
voorheen red. De Stem, thans red. Critisch Bulletin, dichter en
essayist.

PROF. DR J. M. RmlEIN, geb. 1893
Hoogleraar geschiedenis aan de Gem. Universiteit te Amsterdam,
voorheen journalist en particulier docent, publiceert op het gebied
van de algemene Vaderlandse en Cultuurgeschiedenis.

:iV!ICHEI,VANDER PLAS, geb. 1927

op!. Seminarie "Hageveld", N.O.I.B. Nijenrode. Pub!' in: Ad Interim,
Eoeping, Lit. Paspoort, V. N. Ter Perse: Dance For You (sonnetten),
I Hear America Singing (vert.). In voorber.: In The Mood (gedichten).

ALl<'REDKossMANN, geb. 1922
opgeleid voor de boekhandel, werkzaam in een Uitgeverij, pub!.
De Dansschool, gedichten (1943), Het Vuurwerk, gedichten (1946).
Samen met C. Reedijk vert. v.: Lewis Caroll, De avonturen van
Alice in wonderland en in spiegelland (1947). Bijdragen in boeken
en tijdschriften.

CATllARINAVANDER LINDEN, geb. 1909
op!. H. B. S. (6-jarige cursus), stud. Noors, Oud Noors en Deens,
1936 EXClmenphi!. cand. a. d. Universiteit te Kopenhagen. Pub!' o. a.
in De Stem, Het Kouter, Het Nieuwe Leven, Tidens Stemrne,
Dansk Udsyn en in Gyldendals Juleroser.

MR S. DAVIDS,geb. 1897
op!. H. B. S., Staatsexamen, studeerde rechten, is sedert 1922 in de
joumalistiek, thans (sedert Juni 1945) als redacteur van De Groene
Amsterdammer.

TIIEUN DE VRIES, geb. 1907
voorheen bibliothecaris en journalist; voornamelijk romanschrijver,
ook dichter en essayist.
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MIJNS BROEDERS HOEDER
Geb.j 4. 75

Gooi- en Bun/ander

Geb. f 7.90

"De schrijver weet zijn figuren in volle levensechtheid te
schilderen. Het is een eerlijk en boeiend boek, dat men -wel-
licht juist om zijn eenvoud van handeling en zijn sterke karak-
terschetsen gespannen uitleest."

"Onder dit illusieloze proza ruist een warme, ononderbroken
toon van levensaanvaarding die tot in de onaanzienlijkste
brokjes dialoog of beschrijving hoorbaar is gebleken."

Rotterd. Nietl1l!sb/ad

Stepan Varesku, een man uit het volk, die vrijheid
en leven waagt voor de vrijheid van zijn onder-
drukte landgenoten, vlucht uit de gevangenis, waarin
men de "volksmenner" heeft geworpen en wordt
opgenomen door een zigeunerstam. Om hem te
beschermen en te redden, zodat hij zijn roeping ver-
vullen kan, blijken de Zigeuners bereid opgejaagd,
gefolterd en uitgeroeid te worden. Een ongewoon
thema, dat aangrijpend is uitgebeeld door de crea-
tieve kracht van een bijzonder talent.

"Jo Mihaly doelt met haar boek niet op één land, één overheid. Zij schrijft het
treurspel van onze tijd, sober, eenvoudig, boeiend, met grote innerlijke kracht.
En daarmee wint zij het pleit van een zo riskante zaak als de eis "mijns broeders
hoeder" te zijn, thans is." Dr j. C. Brandt Corstius

EGBER T EEWIJCK

DE VLEGEL

HENRI A. A. R. KNAP

SANATORIUM
Een romandebuutvan de bekendejOt/ma/ist

Geb. f 7.90
Voortreffelijk weet de auteur de sfeer van het sanatorium
te schilderen als een klein, beperkt wereldje op zichzelf,
de hoop en angst van zijn bewoners, de moeilijkheden
van het ongewone en niet-actieve bestaan en de compen-
saties daarvoor. Maar tegelijkertijd laat hij zien, hoe in
deze abnormale omstandigheden het leven dezelfde pro-
blemen stelt als in het gewone bestaan, voor de oplossing
waarvan de Jiguur van de geneesheer-directeur een interes-
sante, kundige en sympathieke gids blijkt. Het boek is
geschreven zonder enige mooidoenerij, recht op de man
af. Compositie en stijl boeien tot het einde.

Verkrijgbaar in de boekhandel
VAN LOGHUM SLATERUS N.V. - ARNHEM

N.V. DRUKKERIJ G. J. TIIIE~lE - NIJ;lTEGEN
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