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Nille van der Schaaf

DE EEUWIGE BEKORING

Ik weet niet of het goede geluk stervende is,
Ik weet niet of het in jeugd wel geborgen,
Veilig naar een verre doelstreek gaat,
Ik heb het ervaren toen ik het niet noemde,
Anders dan zo: mooie violen, lieve rozen,
Het blijft niet in enige vorm; als de geur
Raakt het gauw verloren, de reuk van 't vergaan
Duurt langer, 't skelet van een bloem doet ons staren.

Het straalt uit van de zuivere goedheid
En verduistert spoedig, het heeft geen treffend verweer,
Het is besmeurd tot afzichtlijkheid; de christen noemt
Jezus aan 't kruis en verzekert: schoon verrezen!
Doch de kwetsbare aardse mens kan niet rijzen
Uit doodlijke schending, het kwaad overmant hem.

Er zijn zoveel verscheurende dieren geschapen,
En het vrolijke huppelen der jonge grazers,
En de bezorgde gezapigheid der oudere,
Vergaat in doodssiddering, in doodswee,
Om de honger van de roofdieren te verzadigen,
De natuur heft zich in weelderig evenwicht.

Zal de mens zijn eigen roofdieren overwinnen,
Om een argeloos en blij wezen te bevrijden?
Doch eer enig antwoord komt doorgedrongen
Heeft de natuur ons met menig spinsel omweven,
Wij zijn vol herinnering en de aflaat van zwaarte
Is de liefde tot de andere, die in droom of lijflijk
Simpele woorden aanhoort en ons herberg geeft
In het klein heden, in het ongemeten verblijf
Van de tederheid, in dood ofleven.

De zeer lange tijden doen ons sidderen om de onwerklijkheid,
De momenten, de vuurwerk en van onze momenten, •
De uren, de jaren, die kleine kettinglengte,
Is onze werklijkheid; de aarde die groent en dort,
De natuur die bijt en vleit: groot symbool
Van onze hartetuinen en wildernissen.
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In de zeer -grote kosmos is het ergens, onwerklijk
Van verte, waar het onze in andere gedaante
Evenals hier, als nu, leven kreeg. En men zou,
Waar die sprook zich tot vizioen openbaarde
Van wonderlijk vredige schoonheid, de vraag stamelen
Schouw ik in tijd? in verte? en zulk vragen
Heeft het antwoord der dromen in zich:
Ergens is mensenleven ongehavend;
Eender is bij die zekerheid de duiding:
In"de zeer lange tijd van ons gescheiden,
Of op zeer ver verwijderde planeet.

Elke dag is volmaakt, of er mensen schreien
In ontroostbaar leed, of er mensen zingen.
Van de grote aandacht reikt slechts een kleine
Veder het mensdom en tekent rozen en bloed
Aan de hemel, oneindige vluchtige beelden,
Opgaand in grote wolken, in het hoog blanke,
En alle schouwspel, alle beleven is ons een bekoring
Als het ons heden, ons lijf, onze ziel van
Het heden niet snijdt; - ontzetting vervluchtigt
Als wolken, want je bent levend als je kunt
Lezen: zo leefde, zo bloeide, zo brak het,
- En zo bleef nog behouden in 't heden
De levensdraad in ons, en het nog behoudene
Zint immer op wording en laat de diepten
Neven zich, achter zich in angst en verlangen.

Wij zijn zo velen, hoe meer wij opeenschuiven,
Hoe meer wij tezamen onze voeten wond lopen,
Hoe verder wij van elkaar raken, da's vreemd;
Een bittere glimlach kleurt 't dagervaren,
Wij gaan om in de moede oude landen,
Bij het oud worden draagt elk zijn gramheid
Uit naar de ander en prevelt: het mijne
Is mij genoeg, al het andere te veel, nutloos.

De stengels van de gelovigheid met hun schone
Devotie-bloemen zijn ook maar aards en verganklijk:,
Veel mensen sterven zo naakt, zo beroofd,
Alle pronk in de smart verzengd, zij gaan
Op in het niet-zijn, hebben de symbolen,
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De bloemen, al 't schoon gespreide, 't golvend
Melodische, al aardse herinnering, opgegeven,
Moeten opgeven in eindloze bitterheid, vragen nog:
Niet-zijn, bedrieg ons niet! Alleen ledigheid,
Zwartheid en rust is ons nog een verlangen.

Zo nachtlijk gaan mensen onder en met hen
Vaart 't eeuwige wezen, roerloos rouwend,
Vaart buiten 't getwinkel der sterren, vaart stil,
In die diepe nacht der verbrijzelde harten.

Aan deze grens van het leven geloven wij,
De verfoeilijke, de ondraaglijke smartgrens,
En daaronder dat zwarte meer, dat niet-zijn,
Als de grote ontspanning ons doet uitademen
't Laatste verzet, 't domme lijftijk verzet
Tegen al-goede, al-verduisterende genade.

Broos zijn wij opgesteld uit zeer wilde krachten,
Ons is de droom gegeven van dat kan zijn
Het onze, in de dag, volmaakt naar de mensen,
Die niet komen zal over die wij nu zijn.
Kleine veder van u, aangebeden onzichtbare,
Teken iets van de wegen voor onze harte-ogen,
De wijsheid is in leven en dood verborgen,
Zo wij het een ontvluchten en het andere begeren,
Mogen wij meer dan al het groot wezen
Aanhangen, ordenend zo wilde krachten,
Volmaakt, doch niet naar de mensen,
Natuur, houd je van de mensen?
Je gaf ons veel, je gaf elk jaar lente,
Telkens die nieuwe jeugd, tot in onze ouderdom,
Nieuwe mensen draven en juichen onze welkheid voorbij,
Doch uw stem van de nachtegalen, uw uitgevouwd
Nieuw lover is ons de oude weelde.

Geweldige moeder, uw gifplanten, uw voedzame cadavers,
Uw gulzig ongediert mijden wij schuchter,
Wij menen u soms te zien, 't oog fonkelgroen, één
Zuivere bedreiging, zoeken uw zachtheid, uw ademend zwijgen.

Als wij jong zijn, zelfingenomen en sterk,
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Zien wij onszelf en tevens u in uw klare
Waterspiegels en weten argeloos-koel
Van uWgeheimzinnigheid, uw vreemde uitbreiding,
Wij zijn hooghartig en staan opgericht voor u.

Zichtbare godin, groen waaierend over de aarde,
Wij hebben uw vreeslijke weegschaal zien opgeheven,
Nu wij weifelend ons richten naar gemeenschap:
Stijgt de vreugde, stijgt de smart, alle leven
Beweegt tweestrooms uit u, elke verrukking
Heeft tegen zich evenredige ontzetting. Tederheid
Doet angst rijpen. Wij zoeken achter u.

Wij zochten altijd achter u de onzichtbare,
Wij zochten altijd uw zaad van liefde
In zoveel bolsters, de een stekelig, de ander glanzend,
En hoorden uw pralend lachen. Elk zaad
Uw zaad, al het onzichtbare
In onze greep openbaart u.
De haat en de liefde zijn beide veelvoudig
In 't wrede en 't zachte. '\Treed is het dier
In de mens dat haat en de daad zoekt
Ter bevrediging. Doch de weerloze zachte
Vindt de haat die de enige zachtheid is,
Voor veel wonden die zo diep ontdoen
De mens van zijn jeugd, die eenvoudig mint
In het jonge; \vrede, mooie natuurbos;
Die haat en de liefde zijn twee die gereed
Tezamenvloeien en twee grote gezichten
Zien op die stroom: leven- en doodsverlangen.

Uit het onzichtbare heet het:
Zoek niet naar mij, waarom
Je aan de zon te verzengen,
Als een beetje warmte voldoet,
Als een beetje warmte in 't hart,
En wat eigenzinnig geluk,
Het gewone varen op aarde,
Tussen gerustheid en angst,
Op het water van weemoed en lust,
Toch je deel nog kan zijn,
Genoeg om te leven en te behoeden
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Je dromen, de goede en bijna
Vormloze, - je ikheid een donkere
Ontvanger van het eeuwige ...

Ja, van de eeuwige bekoring,
Doch de gemartelden met hun sterke stoot
Van de smart die in alle leven dringt,
Leggen om ons de klem van hun somberheid,
Zij richten zich naast de dromen, die zijn
Krachten der natuur, toverend bloemen uit slik.
Zij morren: kracht niet, bloemen niet, het lijden
Is wezenlijk; het bleef, tot de eindlijke
Goede dood ons verloste; - in onze hitte
Verdampen de goede dromen, - ik ben, wij zijn
Geslagen aan 't eeuwige kruis, het staat
Tegen elke hemel en voor elk vergezicht!

Maar de bekoring van het eeuwige is ook
Dat geen mensen in de eeuwigheid staan,
In den beginne was de mens niet,
In onze diepste ziel is niet het schrift van de mens,
Daar is een verrukkelijke ledigheid,
Ledigheid is het verste waar de mens kan treden,
En de bekoring geleidt naar waar wij niet weten.

Ik geloof in de almachtige harmonie,
Al het geschapene heeft daar zijn begrenzing;
In de onmeetlijke ronde van het leven,
Werd in brokkelend steen der aarde
Het organische leven geplant,
Het driftig-sombere: eet of wordt gegeten,
Het blij-triomferende: ik treed in de wereld;
De geest wierp van zich uit in blinde verte
De mens met zijn zinvol, vermetel bewustzijn,
De ikheid. En schiep deze zijn eigen licht,
Zijn warmte. Heil en verderf in blinde verte,
Want die moest zijn. Als ijle vlaag nevel,
Om klank en kleur, als weelde-verlaten vrede,
Is om de mens soms het driftloos mededogen
Van de geest die wierp. En die ziet wederkeren.



H. NiJhoff

1. NAAR BELGRADO

Wie in deze tijd Joego-Slavië bezoekt, kan een staalkaart te zien krijgen
van de politieke problemen van deze tijd. Het is geen wonder, als de reizi-
ger dan bij zijn thuiskomst iets treuriger, en wellicht iets wijzer gewor-
den is.
InJoego-Slavië overheerst het voorlopige. Wat we hier zien is in de eerste
plaats ontwikkeling, en snelle, vaak grillige ontwikkeling, waarover we
ons vaak, om met Sindbad de zeeman te spreken, 'verbazen met grote
verbazing' . Gevoelens van bewondering en teleurstelling beide komen in
ons op en daarbij komt nog dat we, onze notities ordenend, geen afgerond
geheel, doch slechts een aantal indrukken en fragmentarische mededelin-
gen kunnen aanbieden aan de lezer. Trouwens, wat hier van belang is
kan niet in een moment-opname gevat worden. De tijd zal ons nog zeer
veel moeten leren. Naar we hopen, zullen de volgende notities bij die
lessen van enig nut zijn.

Na enige tijd in Slovenië geweest te zijn, trokken we naar de hoofdstad
van de Federatieve Volksrepubliek.
Op een Zondag maakten we dus een lange treinreis naar Belgrado, en we
kregen toen weer een indruk, die herinneringen opriep aan Nederland
in 1944. Het was niet de eerste keer, dat we aan ons vaderland werden
herinnerd en het zou ook niet de laatste zijn. Wanneer we door de winkel-
straten liepen en we zagen de etalages met slechte kwaliteit textiel, karige
uitstallingen van houten speelgoed, wanneer we zagen, hoe men nog het
beste gemaakt had van de twee of drie artikelen, die er in een bepaalde
branche te krijgen waren, dachten we onophoudelijk aan de oorlogstijd.
Aldus ook in de trein, die op Zondag vol zat met stadsbewoners die naar
het platteland geweest waren om daar, zo mogelijk, bij familie of kennis-
sen de producten van de landbouw te halen. Men had gekocht of geruild,
precies als bij ons.
Intussen, verschillen waren er ook. Misschien was het wel symbolisch te
noemen, dat de soldaten, onder enkele uniformstukken, gewone burger-
kleren droegen en wanneer ze hun jasjes hadden uitgedaan, nauwelijks
meer als zodanig opvielen. Toen een soldaat niet in staat bleek, het raam
open te krijgen, terwijl een meisje dat wel kon, moesten de officieren
lachen en zeiden tegen ons: 'Daar heb je nu de kracht van' het leger'. Er
was, leek ons, een duidelijk waarneembaar verschil in stemming tussen
deze soldaten en de militairen, die we eerder in ons bestaan hadden mee-
gemaakt.
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De hele dag zaten we zo in de trein. We keken naar de bergen, die links
en rechts opstaken, bedekt met hun grote, donkere bossen. Van tijd tot
tijd reden we langs het dal, waar de Sava stroomde, de rivier die min of
meer de nationale stroom van dit land is, en we dachten aan Tito's uit-
spraak, dat de Sava nog eerder zal terugstromen naar de bergen van Slo-
venië dan dat Joego-Slavië terug zal komen van het socialisme. De Sava
stroomde in ieder geval nog de goede kant uit, wat de burger weer moed
geeft. Of nou, de burger ...
Passagiers stapten in en uit en wij verhuisden zo nu en dan van de ene
coupé naar de andere. Zo konden we met deze en gene gesprekken voeren.
'Is hier vrijheid van meningsuiting?'
'Nee, als je wat verkeerds zegt, ga je de gevangenis in'.
En dat wordt zo-maar gezegd in een trein, waar men niemand kent. Zul-
ke dingen hoort men vaak, ook in volle café's, en het is waarlijk niet ge-
makkelijk na te gaan, hoeveel individuele vrijheid men hier heeft, hoe ver
men kan gaan met critiek. Slechts iemand die van te voren al weet, wat
hij in Joego-Slavië zien zal, kan op dit punt ferme uitspraken naar huis
sturen. Wij kunnen slechts vage indrukken geven. Zeker is, dat de Joego-
Slaven onder elkaar vaak geen blad voor de mond nemen. Zeker is ook,
dat er niet direct een bepaalde straf op de zonde volgt. Maar toch is er
een zekere angst. 'Het wordt allemaal opgeschreven,' meent men. Waar-
schijnlijk komt het er op neer, dat iemand die hoger op wil, of hoger op wil
blijven, wel moet opletten, wat hij zegt. Zo iets als in Nederland dus, al-
leen misschien in een wat sterkere mate. Ongetwijfeld zijn er in Joego-
Slavië velen, die 'tegen' zijn. We vroegen iemand, hoe dat dan ging bij de
verkiezingen, maar hij vertelde ons dat men kon horen, in welke kist de
kiezer zijn rubber-balletje liet vallen, dat de verkiezingen dus niet geheim
waren en dat de tegen-stemmers narigheid konden verwachten.
Intussen heeft de overheid er wel voor gezorgd, dat de publicatie-midde-
len in 'goede handen' zijn, en er is van jongs af aan een politieke scholing.
De soldaten krijgen per dag twee uur politiek onderricht. Tegenover ons
zat een soldaat, die van zijn verlof teruggeroepen was vanwege zijn uit-
latingen bij de lessen. Hij zat er overigens niet zo erg over in, want het zou
wel loslopen. De beschuldiging was, dat hij gezegd zou hebben, dat de
Sowjet-Unie in 24 uur Joego-Slavië onder de voet zou kunnen lopen.
'Maar dat heb ik helemaal niet gezegd, dat heeft een ander gedaan, een
partijlid nog wel, en die probeert mij dat nu in de schoenen te schuiven.
Ik heb juist gezegd, dat dat hameren op de macht van Rusland slecht
was voor het moreel van het leger. Hier, neem nog een sigaret.'
'Wie zo reist moet een middenweg zoeken tussen nicotine-vergiftiging en
onbeleefdheid. DeJoego-Slaven zijn vaak echte kettingrokers, de sigaret-
ten zijn immers zonder bon en niet bijzonder duur. Nu hadden wij wel
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losse tabak bij ons, maar omdat er tijdelijk geen vloeities te krijgen waren,
rolden wij sigaretten met behulp van de papieren servetjes, die we uit
de hotels hadden meegenomen. Later zagen we 1\1uzelmannen uit Bosnië
ook sigaretten rollen, maar toen wij hun vroegen, waar zij hun vloeitjes
vandaan haalden, antwoordden zij: 'Servet'. Die dag in de trein kregen
we ook veel rookmateriaal van een oud mannetje. Hij bleek ploegbaas
bij de spoorwegen te zijn, en als laagstbetaalde 'maandgelder' had hij
een buitengewoon laag inkomen, lager dan dat van de meeste arbeiders.
Maar hij had blijkbaar vrij reizen, en zo had hij op die Zondag vele
honderden kilometers gereisd voor ravitaillering. Nu zat hij treurig voor
zich uit te kijken, want hij had niets kunnen krijgen.
Zo gaat de dag voorbij. Zij, die een zitplaats hebben, staan die soms af
aan degenen, die moeten staan. De koffers gaan open en de pas verwor-
ven levensmiddelen worden aangesneden. Hierbij deelt men weer uit aan
de medereizigers. De fles gaat rond en wordt door ieder aan de mond ge-
zet. Alleen ter ere van buitenlandse gasten veegt men de hals met een
stukje krantenpapier schoon. Verder krijgen de kinderen beneden de drie
jaar geen flesmaar een borst, en dan sukkelt iedereen zo langzaam aan in
slaap.

Op de straten van Belgrado is steeds ruimte genoeg. Vervoermiddelen
zijn er schaars, alleen een enkele maal zagen we een glimmende auto
voorbij rijden, en die was dan van de Nederlandse ambassade of iets der-
gelijks. Gedrang is alleen merkbaar in de stampvolle trams en trolley-
bussen, die met grote intervallen de bevolking van en naar haar werk
brengen. Een kolenboer stapt met zijn ossenwagen langs de Boulevard
van het Rode Leger, en lost zijn lading ergens op een stoep. Vlak bij
de Maarschalk Tito Boulevard lopen de kippen los op straat langs de
rijen van schoenpoetsers en de krantenstalletjes. Hier komen velen hun
ochtendblad kopen. Zij nemen de Borba ['De Strijd'] of een sportblad,
en zoeken daarin gauw op, ,vat de uitslag is van de voetbalwedstrijd
Zagreb-Belgrado, of van de internationale wedstrijden, waaraan Joego-
Slaven meedoen.
Dit Belgrado is weinig imposant. Hier zijn geen wereldberoemde ge-
bouwen, geen Champs-Elysées, geen grootse monumenten. Geen touris-
ten trouwens, zelfs geen cola-reclames. Een enkele rode ster of een gekalk-
te leuze met een heilwens voor Tito is wel te zien, maar dit beheerst ner-
gens het stadsbeeld, waarin de bewoners hun gang gaan van 's morgens
tot 's avonds, waarna de straten met water worden gewassen, zo dat ze
's nachts blinkend in het licht van de lantaarns liggen.
\Vie nu van de stad uit de Sava-brug overgaat, komt op de weg naar
Zemoen, een voorstadje van Belgrado. Tussen deze twee steden lag
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vroeger een moerassige vlakte, waar reeds voor de oorlog zand op ge-
spoten is. Het plan is nu, Zemoen en Belgrado samen te laten smelten
door een geheel nieuw centrum op deze vlakte te bouwen. Dit is Novi
Beograd, Nieuw Belgrado.
Hier vonden wewoonwijken van arbeiders en barakken van werkbrigades,
terwijl ter opvrolijking overal Philips-Iuidsprekers waren aangebracht,
zodat het geweldige muziek-lawaai het gesprek soms onmogelijk maakte.
Maar de inwoners schenen hier weinig last van te hebben.
Het bouwen van het nieuwe centrum is al lang begonnen. Overal rijzen
de blokken van staal en beton omhoog en wÎe de plannen hoort, en die
geraamtes ziet, komt diep onder de indruk van het feit, dat hier een nieu-
we, grote stad voor zijn ogen opgroeit, dat deze wijde vlakte eens een
centrum zal zijn van intens, nieuw, politiek leven. Machtig staat daar het
grootste gebouw, bestemd voor het praesidiurn. Hoog en hoekig boven
de weilanden waar de ambtenaren-wijken zullen komen, boven de akkers
waar het centrum van het corps diplomatique zal zijn. Hier zullen scho-
len en warenhuizen gebouwd worden, een opera-gebouw, een stadion,
hotels.
Maar het beeld vertoont barsten. Want het praesidium-gebouw blijft een
betonnen geraamte en dat is het ook al lange tijd geweest. Waarom? Dat
is niet direct duidelijk. Wij vroegen ernaar en kregen verschillende ant-
woorden: men wacht op het houtwerk, dat nog gefabriceerd moet worden.
Of: voor verder bouwen zijn materialen nodig, die alleen Rusland zou
kunnen leveren. Ook wel: er zijn geen arbeidskrachten genoeg om verder
te bouwen. Dit laatste zou er natuurlijk alleen op kunnen wijzen, dat met
dit bouwen een grote economische fout is gemaakt. \Y'ant hier staat nu
het product van arbeid ongebruikt, terwijl het gebrek daaraan zo ontzet-
tend groot is. Maar nog een andere, mogelijke reden hoorden we. De
constructie op deze plaats zou verkeerd zijn. De bodem is niet goed ge-
noeg, en het gebouw zou al beginnen te verzakken. Verder was het maar
beter, niet te veel vragen te stellen over deze hele geschiedenis.
Wat hier wel afgebouwd wordt, dat zijn de studenten-huizen. Ook weer
grote blokken, verdiepingen boven elkaar, met een daktuin. Er zijn kamers
voor één of voor twee studenten. Niet bijzonder ruim, maar zeker goed
bewoonbaar. Het is de bedoeling, dat hier 30.000 studenten komen wonen;
voor 2000 zijn de kamers al klaar.
Dit werk wordt gedaan door dejeugd. Zij heeft ook de andere gebouwen
in Novi Beograd grotendeels gemaakt, zij het dan onder leiding van be-
roeps-technici. Door heel ]oego-Slavië organiseert men werkbrigades.
Deze jeugdgroepen zijn vrijwillig en komen onder eigen leiding naar de
werkobjecten, die o.a. bij Belgrado en Zagreb liggen. Ook de studenten
kennen dit werk. Trouwens, buitenlandse studenten en arbeiders, de laat-
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sten vooral uit Italië en Frankrijk, zijn de vorige zomer en ook al eerder in
groten getale naar Joego-Slavië geweest. De ']eugdspoorweg' naar Sara-
jewo is beroemd geworden.
Of ook deze zomer weer zoveel buitenlandse werkers naar Joego-Slavië
zullen worden genodigd, staat nog geenszins vast. In de eerste plaats gaf
hun aanwezigheid zeker geen positief saldo, want na één of twee weken
van werk kregen ze steeds een excursie van een week of meer aangeboden.
Hun prestaties waren trouwens vaak niet hoog, de goeden niet te na ge-
sproken. Verder is het wellicht ook zo, dat een stroom vreemdelingen,
waaronder niet alleen burgerlijke studenten, maar ook dissidente com-
munisten van allerlei soort, toch door de Joego-Slavische leiding niet
als wenselijk wordt gezien, temeer, daar de meningsvorming over het door
Tito toegepaste socialisme de laatste tijd vastere vormen begint aan, te
nemen onder hen, die er aanvankelijk zoekend en vragend tegenover
stonden.
De vraag komt natuurlijk op, hoe groot de vrijwilligheid is van die bri-
gades. En hier moeten we met een half antwoord volstaan. We weten het
eigenlijk niet precies. Ook hier weer een soort dwang wellicht, die uitge-
oefend wordt met behulp van een zekere, tamelijke vage vrees voor ver-
keerde gevolgen van een weigering. Die gevolgen hoeven heus niet zo
ontzettend te zijn, vaak wordt misschien nog meer het worteltje van
meerdere mogelijkheden dan de stok van werkelijke straf gebruikt. Een
Servisch student vertelde ons b.v. hoe hij, ondanks het feit dat de dokter
hem wegens klier-aandoeningen had afgekeurd voor zwaar werk, toch een
jaar lang in een kamp gewerkt had, daar hij anders wellicht bij het gaan
naar de universiteit niet zo vrij zou zijn in zijn keuze van studierichting.
Sommige faculteiten selecteren nl. uit de te grote toeloop van studenten.
De terug-gewezen en kunnen dan wel gaan studeren, maar alleen in vak-
ken, waar men meer 'ruimte' heeft.
De gewone jeugd-brigades bestaan dus uit jongens en meisjes van een be-
paalde streek. We hebben ze met veel enthousiasme zien werken. 's Avonds
is er meestal politiek onderricht, en dit zal wel een belangrijke functie
van de kampen zijn.
Maar er is ook nog wel ander onderwijs na de werkdag. We kwamen in
verschillende barakken, waar schoolbanken stonden. Leerlingen van tien
tot twintig jaar leerden lezen en schrijven. Met veel ijver werkten zij on-
der leiding van een oude onderwijzer, die de klas introduceerde met de
mededeling: 'Dit zijn allemaal analphabeten'. Maar de meesten slaagden
er toch in om op te schrijven: 'Holandija je krasna zemlja' - Holland is
een mooi land. Wat we in sommige opzichten wel konden beamen. In-'
tussen bleken niet alle leerlingen tegelijk te schrijven. Daarvoor waren
er niet genoeg potloden, want die zijn in Joego-Slavië ook zeer schaars.
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Toen we onze potloden in stukjes hadden gesneden, en iedereen schreef,
bleek ook nog, dat er eigenlijk twee klassen in één lokaal waren. Eén
groep leerde Servo-Kroatisch, een andere Roemeens, omdat zij kwamen
uit de Roemeense minderheidsgroep. Later zouden daar nog Slovenen bij
komen, ook met hun eigen taal. In een andere barak werd Albanees ge-
doceerd.
In heel joego-Slavië zijn momenteel meer dan 50.000 studenten. Dat is,
in verhouding tot de gehele bevolking, ongeveer evenveel als in Neder-
land. En intussen, er is een geweldig verschil in sociale samenstelling te
zien tussen de 'studentenmaatschappij' hier en in het socialistische land.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de stipendia, gul uitgedeeld door de
overheid. Zoals reeds gezegd is, iedereen die een gymnasium, een tech-
nische of economische middelbare school heeft afgelopen, komt in aan-
merking voor een toelage. De grootte hiervan wisselt naar behoefte, d.w.z.
zij, die van huis uit of door eigen inkomen in hun onderhoud kunnen
voorzien, krijgen geen stipendium, ofwel een kleiner. Van dit geld kunnen
de studenten, mits ze zuinig zijn, inderdaad studeren. Dit wordt verge-
makkelijkt door verschillende voorzieningen, b.v. door lage kamerhuren,
door de mensa, door goedkope vacantie-verblijven en door de lage prij-
zen der boeken. Wat die mensa betreft: voor weinig geld kan men daar
twee, soms drie maaltijden per dag gebruiken. In de vacanties is er gele-
genheid, om voor bijna niets een maandlang in een vacantie-verblijf te
zijn, daar te skiën, of wat dan ook. Zelfs de treinreis erheen is in de lage
prijs inbegrepen. Trouwens, in het algemeen is het voor de leden van sport-
verenigingen mogelijk, verschillende faciliteiten te verkrijgen.
De studenten van de verschillende faculteiten worden vertegenwoordigd
door studenten-comité's, bij geheime verkiezingen verkozen. Deze vor-
men tezamen een algemeen studenten-comité, dat ongeveer éénmaal per
maand vergadert, en de belangen van de studenten moet behartigen,
wat betreft hun sociale positie, hun recreatie, e.d. Dit comité heeft een
executieve, die wekelijks of meer vergadert. Men schat, dat van alle stu-
denten ongeveer een vijfde deel lid is van de communistische partij, ter-
wijl van het studenten-comité tweederde deel partijlid is. De executieve
tenslotte bestaat geheel uit partijleden. .
Het centrum van de universitaire studie is nog steeds Belgrado, waar
ongeveer 30.000 studenten zijn, meer dan de helft dus van alle studenten
in het land. Reeds voor de oorlog, in het reactionnaire joego-Slavië,
was deze universtiteit een eiland van progressieve beweging.
In Belgrado is ook de enige hogere opleiding in de politieke wetenschap-
pen, een federale instelling dus. Hier wil men opleiden voor journalistiek,
diplomatie, en de buitenlandse handel. Daar voor dergelijke functies
speciaal partij-leden in aanmerking komen, ligt het voor de hand, dat
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een zeer groot deel van de studenten aan deze 'Hogeschool voor Politieke
Wetenschap' partijlid of -candidaat is. Deze studenten zijn het ook, die
vele belangrijke plaatsen in de studenten- en jeugdorganisaties bezetten.
Naast de geschriften van Marx, Engels, Lenin, Stalin, Plechanov, etc.
worden ook de eigen politici, als Kardelj en Mlovan Djilas ijverig bestu-
deerd. Deze schrijvers stellen, op grond van de Joego-Slavische omstan-
digheden, nieuwe interpretaties tegenover het l'vfoskouseMarxisme, met
nieuwe combinaties van Lenin-citaten. Dit is 'Joego-Slavisch marxisme'.
Deze boeken zijn, zij het in beperkte oplaag, wel te koop, maar verder
worden door de studenten ook college-dictaten gestencild en verspreid.
Ieder jaar wordt er van de studenten verlangd, dat ze een scriptie zullen
schrijven over een zelf te kiezen onderwerp uit een van de studievakken.
Onder de studentenvermaken is natuurlijk ook de bioscoop. De belang-
stelling hiervoor is trouwens ook bij de anderejoegoslaven groot. Vroeger
draaide men voor een belangrijk deel Russische films, maar deze zijn
thans geheel ofbijna geheel verdwenen. Men kan nu aangekondigd zien
de Franse film Clochemerle, de Amerikaanse film Madame Curie (als
Frans product aangekondigd) en ook Tarzan in New Vork. Daarnaast
heeft Joego-Slavië een eigen filmindustrie, en op een avond togen wij uit
om een product daarvan te zien. Eerst zagen we advertenties voor over-
heidsbedrijven en diverse manifestaties, gemaakt in dezelfde irritante
kleuren als hier te lande gebruikelijk. Daarna kwam er nationaal en ook
alleen maar nationaal, nieuws. Opnamen van sport en industrie, opna-
men van Tito, die gasten ontvangt. Hierbij werd door sommigen in de
zaal geapplaudisseerd. De hoofdfilm was getiteld: Het Toverzwaard. Het
spijt ons te moeten zeggen, dat het een slechte film was, een kruising zo
ongeveer tussen de Russische Stenen Bloem en een cowboy-film. Door
zijn slechtheid wel weer amusant, teleurstellend als men bedenkt, wat
een opkomende filmindustrie kan leveren. Het publiek was overigens zeer
enthousiast, applaudisseerde niet alleen aan het einde, maar leefde geheel
met de held van het verhaal mee, gaf hem een ovatie, tienmaal zo groot
als die voor Tito, bij elk dozijn tegenstanders, dat hij weer had neergeveld.
Naar onze begrippen Wasdeze film te kinderachtig voor volwassenen en
te griezelig voor kinderen. Duidelijk was overigens te zien, dat men zich
bij de opnamen moeite noch kosten had bespaard. Laten we hopen, dat er
nog eens iets beters gemaakt zal worden in het land van Tito.
Een ander publiek troffen we aan in de concertzaal. Noch voor, noch na
deze avond zagen we in Joego-Slavië zoveel mannen-met-dassen, zoveel
vrouwen-met-lippenstift bij elkaar. Dit concert werd ongetwijf~ld bezocht
door de beter-betaalden.
Na het concert mochten we naar de 'kring' van de Belgradose schrijvers,
en hier spraken we met enige auteurs en hun critici. Bij een fleswijn werd
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langdurig gediscussieerd, ook tussen de joego-Slaven onderling, over de
merites van verschillende schrijvers, over socialistisch realisme, over
etiketteren in het algemeen, en we kregen natuurlijk een overzicht van de
organisatie. In verschillende republieken dan zijn de schrijvers georgani-
seerd in verenigingen. Wie er van de vereniging lid zullen zijn, wordt
uitgemaakt door de leden, in overleg met de uitgevers. In Montenegro
telt de vereniging 3 leden, in Macedonië IS, maar de andere republieken
hebben meer schrijvers en de overkoepelende organisatie heeft 350 leden.
Dit lidmaatschap brengt verschillende voordelen met zich mee, o.a. het
ontvangen van de zo belangrijke distributie-kaarten. Toch hebben, naar
men ons vertelde, de meeste schrijvers nog een andere betrekking, b.v.
in de journalistiek, bij het toneel of de film. De overkoepelende, federale
organisatie heeft ook weer een bestuur van ongeveer 20 leden, en dit
bestuur kiest een executieve uit zijn midden. Dit orgaan telt zeven leden,
waarvan er vijf aangesloten zijn bij de partij. De hele organisatie telt
ruim honderd partijleden.
Er zijn natuurlijk ook niet-leden van de verenigingen, die toch publiceren.
Voor allen gelden de bij de wet vastgestelde tarieven voor letterkundig
werk. Deze betaling is buitengewoon gunstig, en de auteurs behoren dan
ook tot de bestbetaalde leden van de joego-Slavische gemeenschap. Hun
levenspeil ligt heel wat boven dat van de gemiddelde werker.
Zoals te begrijpen valt, is de literatuur hier veeltalig. Behalve in het Servo-
Kroatisch, Sloveens en 1tfadeconisch wordt er ook in andere talen ge-
publiceerd. Vooral het Hongaarse volksdeel schijnt cultuurrijk te zijn.
Er zijn verschillende uitgeverijen, ook met onderlinge taakverdeling,
meestal in handen van de massa-organisaties. Hier worden niet alleen de
producten der joego-Slavische schrijvers uitgegeven, maar ook heel wat
vertalingen. Na de oorlog verschenen o.a. werken van Homerus, Aeschy-
lus, Rabelais, Stendhal, de Balzac, Daudet, Shakespeare, Toergeniew,
Gorki, Andersen en Multatuli.
In de boekwinkels vonden we heel wat aardige uitgaven en alles was zeer
goedkoop. Aan de grote vraag naar boeken wordt overigens lang niet
voldaan. De edities zijn vaak heel snel uitverkocht. De best-seller der
laatste jaren, de Duizend en Eén Nacht, was na één dag al uit de boek-
handel verdwenen. Maar ook hier was speculatie in het spel: er worden
boeken nieuw gekocht tegen de lage prijs, cn direct daarna verschijnen ze
in de antiquarische boekhandel, waarbij de handefaar een forse winst
kan maken. Of dit onaangename verschijnsel werkelijk grote omvang
heeft, zouden we niet kunnen zeggen en evenmin kunnen we mededelen
hoe men 'Lauricrgracht no. 37' in het Servo-Kroatisch heeft vertaald,
want ook de Max Havelaar was al lang uitverkocht.
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[fragment uit 'Het Pakt der Triumviren']

De oorlog duurde reeds acht weken. Al het kunstig ineengetimmerd
officieel optimisme ten spijt bleek de krijgskans de wapenen der Entente
niet gunstig gezind. Zoals de vriesganzen de nakende winter voorspellen,
zo dreven vreemdsoortige vliegtuigen boven onze kust en kondigden het
naderen van het vijandelijke leger aan. Op een stille Oktoberdag dat ik
op het staketsel de Sonnets from the Portuguese las, zag ik in de lichte
maar mild doorzonde mist gehavende Belgische compagnies aan de voet
der duinen naar het Westen aftrekken. De jongens zongen:

Wij reizen om te leren
Door heel het land
En hebben als wij keren
Ook meer verstand...

Ze schenen niet eens bewust van de bittere, weemoedige humor, die in
deze omstandigheden uit het lied klonk.
Thuis gekomen trof ik in onze Japanse veraridah mijn moeder aan, mijn
zuster en neef Gaston; ook mejuffer Minerva en Van Ertborn. Blijkbaar
bekreunden deze laatsten zich niet meer om fatsoenlijke schijn. Het
'Qu'en dira-t-on?' was één der eerste slachtoffers van de oorlog geworden.
Van Ertborn behoorde sinds enkele maanden niet meer tot de regering in
functie. In de ogen van zijn collega's was hij door zijn star conservatisme
een struikelblok gebleken op de weg naar de 'onvermijdelijke politieke
vernieuwing'. De opdringende jeugdige elementen der Partij, tuk op
idealisme: vlaamsgezindheid en sociale christendemocratie, eisten dat
'men de bakens zou verzetten'. De verstokte staatsman, die nog altijd
zwoer bij 'Gand français!', volhield dat een arbeidersgezin met een dag-
loon van een frank zestig behoorlijk kon rondkomen, en in zijn privé
leven ergernis gaf aan de moraal die de Grondwettelijke partij, naar luid
haar programma, gezworen had overal te doen eerbiedigen, werd onder-
gebracht in het tuighuis der afgedankte groten. Mejuffer Minerva noemde
dat: 'Bevorderd tot minister van State'. Ten einde hem over deze 'be-
vordering' te troosten en hem tevens het einde van zijn actieve politieke
loopbaan voldoende diets te maken, werd de afgedankte daarenboven
tot de adelstand verheven. Baron van Ertborn: het klonk niet zo mal! En
Moret smeedde dadelijk een lijfspreuk: 'Ik spaar!' voor de zuinige Een
Frank Zestig ...
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Ik wist dat de met zoveel eerbewijzen bekroonde privatim zijn wrok had
gelucht: 'Ware Koning Leopold de IIde nog in leven, dit alles zou niet
gebeurd zijnl' En inderdaad, de reactionnaire vorst, de stichter van de
Kongostaat en joviale viveur had steeds een beschermende hand ge-
houden boven de politieke konkelarijen, de profijtelijke finantiële onder-
nemingen en de sentimentele fratsen van een vriend, die op dit drieërlei
gebied opvattingen huldigde die zo nauw aan zijn eigen grootmoedig,
ondernemingslustig en avontuurlijk hart lagen.
Ik was dan ook niet verwonderd vast te stellen dat de nieuwbakken edel-
man in zijn conversatie met neefGaston het beleid van de regering, waar-
toe hij niet meer behoorde, aan een zo hoffelijke als perfiede kritiek
onderwierp: 'Men kon van opvatting verschillen over de wijze, waarop
graaf de Broqueville gemeend heeft in een te bravoerige toon op het
Duitse ultimatum te moeten reageren. Zou een meer genuanceerd
antwoord aan de Keizer [die niet de brutale idioot is waarvoor, onder de
drang der gebeurtenissen, onze dagbladen hem menen te moeten dood-
verven!] de belangen van ons land niet beter hebben gediend? Ik bedoel
enkele subtiele distinguo's - à bon entendeur demi-mot suffit! - waaruit
Bethmann-Hollweg had kunnen deduceren dat, na een gematigd verzet
om de eer der wapenen te redden, ons leger de naar Parijs vorwärts-
stormende heerscharen verder geen stro meer in de weg zou leggen.
Mij dunkt dat het de plicht was van een van haar verantwoordelijkheid
volkomen bewuste regering, om de deur tot een eervol en reddend
arrangement, al was het maar op een kiertje, open te houden. Om u
onbewimpeld mijn mening te zeggen: Tout en faisant la part du feu, het
kwam er op aan de schade te beperken.'
Mejuffer Minerva knikte instemmend en blies de lichte sigarettenrook
naar de Japanse geisha's, die zij één voor één aandachtig in ogenschouw
nam. Gaston verklaarde dat hij gelijkaardige beschouwingen in de mond
van meneer Moret had gehoord ...
'Niet alleen mijn vriend Moret deelt deze opvatting maar. .. ' de staats-
minister aarzelde even en vervolgde dan fluisterend: 'Ik verzoek u dit
als een staatsgeheim van eerste belang te beschouwen; ik wil U wel toe-
vertrouwen dat Charles Woeste, de verstandigste Staatsman die België
en mijn Partij ooit hebben gekend, er niet anders over denkt. .. '
Innerlijk grinnikte ik: 'Ditmaal, trots al zijn capriolen, spreekt Een
Frank Zestig duidelijker taal dan destijds met zijn potsierlijk tautologie:
'Uw plicht is... uw plicht te doen!. .. '
Van Ertborn hernam:
'Onze regering die - dit is een tweede staatsgeheim: thans te Oostende
haar tenten heeft opgeslagen - acht het verstandige politiek, om het
moreel der burgerbevolking te stalen, berichten te verspreiden, die, om
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het beleefd uit te spreken, met de werkelijkheid niet stroken. De forten
van Luik houden nog steeds stand? Bah! Niet alleen de forten van Luik
en Namen maar nu ook die van de vesting Antwerpen worden het ene
na het andere door de Duitse monsterkanonnen in gruizelementen ge-
schoten: hetgeen een derde confidentie is, waaraan ik u verzoek geen
ruchtbaarheid te geven ... Intussen rukken de Duitse horden, die ik
evenzeer verafschuw als een elk onder u - verbitterd door de onverwachte
Belgische tegenstand, in ijlmars naar de kust op - onnoemelijke wandaden
plegend en rokende puinen achter zich latend. In het bijzonder [dit
tussen ons] moet ik u waarschuwen dat zij onze Belgische jongelieden
naar Duitsland wegvoeren om ze als kanonnenvlees tegen de Kozakken
te gebruiken. Ik meende dat het mijn plicht was U hiervan op de hoogte
te stellen. 'Welnu, madame Brulez en gij, monsieur Gaston, wat derL.~tgij
te doen?'
Mijn moeder antwoordde dat zolang er Belgische gekwetsten in ons hotel
verpleegd werden het haar plicht was te Borgen te blijven. Haar dochter
Micllcline achtte zij door haar armband van het Rodc Kruis voldoende
gevrijwaard tegen de 'onnoemelijke wandaden', waarop de heer minister
van State gezinspeeld had, maar oordeelde het wenselijk dat haar zoons
Lucien en Raymond naar Holland zouden vluchten. Gaston beaamde dit
plan. De' koets van het Hotel Doggerbank zou morgen in de vroege
ochtenduren ons saam met cousin Gaston's vrouwen zijn twee dochter-
tjes naar Oostburg rijden waar hij cen brouwer kende, die ons zeker onder-
dak zou verlenen. Hijzelf zou ter plaatse blijven en een onder glas in-
geraamde brief van de Hertog van Hessen-Darmstadt, vol lof over. de
eens genoten verpleging, aan de ingang van zijn hotel vastspijkeren. Dit
dokument zou de invaller imponeren.
Mijn zuster, ogenschijnlijk bezorgd voor 1'1ejuffer Minerva's charmes,
die niet door een Rode Kruis-armband tegen de baldadigheden van het
teutoonse soldateska gcvrijwaard waren, stelde de schalksc vraag: 'En u
mejuffel', welke zijn uW plannen?' De schone vrouw wces glimlachend
met het hoofd naar haar vriend, die geenszins onthutst door de nieuws-
gierige vrijpostigheid, antwoordde:
,Als minister van State ben ik wel verplicht de regering te volgen op de
troostcloze wegen der verbanning, ,,\'aar deze haar ook mogen heen-
leiden ... '

Dank zij de tijdige waarschuwing van minister van Ertborn zouden wij
de grens overtrekken nog vóór de grote uittocht der Belgische bevolking
naar Zeeland begon. De ruime koets van het Hotel Doggerbank voerde
ons op een frisse Oktobermorgen naar het Noord-Oosten. De gulle zon
dooide de rijm op de weiden, maar vermocht niet hetzelfde te doen met
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de ijsachtige monogrammen .p.':D. die de spiegelruiten versierden. Ons
gezelschap leek er meer een van genoeglijke toeristen dan van verschrikte
vluchtelingen; want wij wisten dat in het vreedzame Oostburg, de brou-
wer, een goede vriend van cousin Gaston, ons zonder twijfel onderdak
zou verschaffen. Ons gezelschap bestond uit Martine, Gastons vrouw,
haar twee kinderen, mijn broeder Lucien, zijn verloofde Fortuna en uw
dienaar.
Van al onze bloedverwanten was Martine de aanminnigste, de elegantste,
de voornaamste en goedmoedigste. Haar welgemanierdheid was zo accu-
raat, dat haar nooit enige manifestatie van wrevel of ongenoegen zou
ontglipt zijn. In het concert der familiale stemmen, waar de falsetti ieker
niet ontbraken, bleef de hare steeds een fluwelige en verkwikkelijke
'sotto voce'. Onder de tallozen die mijn moeder opzochten, was Martine
één der zeldzamen, die nooit enig boosaardig, schamper of jaloers
woord over de medemens sprak. - Het is waar dat haar welstand haar
immuun maakte tegen nijdigheid. Daarenboven was zij van een voor-
komende gedienstigheid: steeds speurend naar ingenieuze geschenken,
die ons konden genoegen doen. Want - naar zij vaak, als verontschuldi-
ging voor deze overdreven mildheid verklaarde - hoe zou zij ooit de
onschatbare schuld van erkentelijkheid tegenover tante Hélène vermogen
af te lossen? Martine's geboorte had haar moeder, mijn tante Léonie,
het leven gekost en mijn moeder had het weeskind opgevoed. Hiervan was
ik wel op de hoogte, maar thans deelde mijn nicht mij enkele bijzonder-
heden mede, die ik tot dan toe niet kende en waarvan ik betreurde dat
mijn moeder mij deze nooit had verteld: de radeloosheid der verwanten
verzameld op het Schaerdyckse landgoed in de tragische nacht, Hélène,
zelf nog een jong meisje, soeverein kalm beslissend onder de jammeren-
den: 'Ik neem het kindje mee naar Borgen! Louis, span de arreslee in!'
De vijf kilometer lange tocht in de winternacht over een landbaan uit-
gewist onder de sneeuwlaag, maar die de brave paarden volgden op hun
instinct; naar een doel duister en onpeilbaar in de sneeuwdrift, ware daar
niet de vuurtoren van Borgen geweest, vriendelijk naderwenkend als met
moederlijk gebaar. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind ? .. Het
kindje de sneeuwdoop ontvangend nog vóór die der christelijke lustrale
wateren. Hoe dramatisch en liefelijk tevens dit romantisch tafereel, in
hetwelk mijn moeder zich aftekende in graciele jeugd en kordate beslist-
heid! En dan de povere weduwnaar dagelijks zijn kind bezoekend ten
huize der schoonouders; stilaan hopend dat Hélène niet alleen de pleeg-
moeder van zijn dochtertje, maar ook zijn tweede gemalin mocht wor-
den - maar er was een jonge gemeentesekretaris, een Charles Brulez die
reeds haar jawoord had gekregen. 'Ge ziet Raymond en Lucien, het
scheelde weinig of ge waart mijn halfbroers! ... '
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De koets stopte te Knokke, aan de herberg van Moeder Siska. De koet-
sier reikte dampende glazen verse melk door het raampje. Deze bejaarde
Louis, was hij wellicht de Louis, die de arreslee voerde in de winternacht?
Martine knikte bevestigend. Of hij zich de beroerde tocht herinnerde?
De zware bewant~ ..handen wezen: zo groot was het wicht geduffeld in
sjaal en bontmantel! - Mijn moeder? - Een jong, dapper en dj ent meis-
ken, bevallig in haar blauw fluwelen casaquin. Zo triestig en zo moedig! ...
Ik zag in verbeelding mijn moeder het salon van het Hotel D'Hondt
binnentreden, haar vader 1\1artinus en moeder justine naderend, die,
instinctief voorvoelend het verwachte onheil, ingekrompen onder de
greep van het Noodlot, schuilden naast het haardvuur. Het jonge meisje
desolaat en fier. In blik en mond: de doodsmare; op de armen: het broze,
liefelijke leven.
De paarden draafden weer rustig verder over de hobbelige kalsijde. De
hotelkoets ... de arreslee ... Ik vertelde Martine dat zij mij herinnerden
aan een ander, heel wat vreemdsoortiger vervoermiddel, dat in mijn ge-
heugen onafscheidelijk verbonden bleef aan haar persoon. Als kleine
knaap woonde ik voor het eerst de optocht van een Borgense Zomer-
cavalkade bij. Met welke bewondering en ontdaanheid ["t Is merveilleus
en 't is affreus!', zou Héloïse uitgeroepen hebben] herkende ik mijn nicht
in de Maria van Boergondië, neergevlijd op het draagkoetsbed. Hoe
verrukkelijk: het roze zijden kleed, de spitse topperhoed met de lichte
sluier uitwaaiend op de zeebries! Hoe indrukwekkend en onheimelijk
tevens: de paarden gehuld in de rode laken dekkleden, als de boetelingen
der processie te Veurne in hun pijen, de vergulde baldakijn omhangen
met kleurige wapenschilden. Maar een Martine, omringd door baarlijke,
gebaarde piekeniers, werd zij wellicht weggevoerd uit Borgen, uit onze
familie, naar een ander land, naar een andere tijd? Met het tuiltje rozen
dat zij naar mij wierp, wuifde de lieve ons wellicht een eeuwig adieu toe?
In mijn ogen, die zich zozeer verlustigd hadden in het fraaie schouwspel,
joeg dit somber vermoeden de tranen van het verdriet. Mijn gouver-
nante, juliette, lachte hartelijk om de onzinnige vrees, die ik haar toe-
vertrouwde. 'Gij dwaze jongen! Weet dan dat van avond, als uW nicht
de topperhoed afzet, de hertogin weer hotelierster wordt; net zoals de
piekeniers, eens hun baarden afgeweekt en de wambuizen uitgetrokken,
opnieuw hun gewone taak van koetsier, keukenpiet of kellnel' zullen
vervullen.' Ik geloofde mijn gouvernante, want ik had in al hetgeen zij
mij voorhield en leerde steeds een onwrikbaar betrouwen. Haar verzeke-
ring bedaarde en vervluchtigde mijn verdriet; maar meteen ontroofde
zij mij de wonderlijke illusie, die ik was begonnen te koesteren: dat een
tovermiddel u ogenblikkelijk van stand kon doen veranderen en u zelfs
naar een andere tijd overbrengen ...
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Mijn broeder, Lucien de filosoof, commentarieerde: 'Wij blijven inder-
daad gekluisterd aan onze eeuw; maar wat de standenwisseling betreft,
wie weet of ingevolge deze oorlog Karl Marx geen gelijk krijgt en straks
de kamermeisjes de hotels dirigeren en de hertoginnen gedwongen wor-
den zelf hun bed op te maken en hun hutsepot te stoven? .. '
- 'Het ware wat fraais!' zuchtte 1\1artine.
Aldus, onder het houden van gemengde bespiegelingen, bereikten wij ten
slotte Oostburg. De brouwer-redder. in de nood zat rustig een partijtje.
schaak te spelen met de heer notaris. Hij verwelkomde ons hartelijk.
Gezien de evolutie der krijgsverrichtingen, die hij met gespannen aan-
dacht en oprechte compassie voor de Belgische zuiderburen volgde, had
hij zich min of meer aan onze komst verwacht. De goedhartige vent
toonde ons de gereedgemaakte slaapkamers, liet thee zetten voor de
dames, schonk borrels voor de mannen. Op mijn broeders vraag 'hoe
hij, een neutrale en zodus objectieve geest, de waarschijnlijke uitkomst
van het conflikt zag', rukte hij zonder enige aarzeling met een profetie
aan: Er werd, op het eigenste ogenblik, tussen Verdun en Toul een be-
slissende slag geleverd. Viel die uit ten gunste der Moffen dan reed Keizer
Willem op een witte schimmel binnen de drie weken Parijs binnen. In
het tegenovergestelde geval was .het even zeker dat hij binnen de zes
weken, in de boeien geklonken, door een Engelse kruiser te Sint Helena
aan land zou gebracht worden. De notaris knikte zwijgend beamend.
'Als het jullie niet hindert,' oordeelde Martine, 'dan zagen wij liefst de
oorlog nog die vereiste zés weken duren ... '
- '0 mevrouw, uw aangenaam gezelschap zal ons geen moment ver-
.drieten!'
En hierop bogen onze strategen opnieuw hun gespannen aandacht over
het slagveld van hun schaakbord.
Dezelfde avond schreef mijn broeder Lucien aan professor Bolland, zijn
vereerde meester te Leiden.
Per kerende post ontving hij dit, ietwat onthutsende, 'Welkom Banne-
ling!' :
'Alhoewel ik Duitsgezind ben, wil ik mij aan den plicht der vriendschap nièt ont-
trekken..Gij en uw verloofdezult gastvrijheid vinden onder mijn Leidse dak.'
Lucien oordeelde terecht, dat het niet het ogenblik was om zich over een
in zulke bevreemdende termen geformuleerde 'uitnodiging' te formali-
seren. Hem wachtte echter nog een zonderlinger verrassing. De eerste
vrijpostige vraag die de Meester aan zijn discipel stelde, luidde: 'Waarom
zijt gij niet als vrijwilliger opgetrokken ?'
Mijn broeder wees naar zijn Roemeense verloofde: hij kon haar toch
niet aan haar lot overlaten! Daarenboven leek het hem niet bepaald
redelijk dat de professor in de Logica, die met zijn sympathie aan de zijde
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van Keizer Willem stond, tevens verlangde dat eenieder de Duitse legers
zou bestrijden. Bollands refutatie klonk heldhaftig en genuanceerd:
'Kerel, waren de Pruisen mijn land binnengevallen, zo zou ik tegen hen
het geweer hebben opgenomen ... maar met pijn in het hart!'
Deze complexe stellingname tegenover de oorlog maakte op mijn broeder
diepe indruk. Ik werd erdoor niet zo erg geïmponeerd. Had ik Juliens
ketterse gezindheid weliswaar niet goedgekeurd, maar toch tot een zekere
hoogte kunnen begrijpen, op grond van de gefundeerde grieven die de
bewuste Vlaming tegenover de franskiljons en hun ruggesteun Frankrijk
kon doen gelden, zulk verkeerd partijkiezen van een Nederlander, wie
Frankrijk nooit een stro in de weg had gelegd, en vooral van iemand, die
ik op mijn broeders gezag voor 'de meest verlichte geest van deze eeuw'
hield, leek mij onbegrijpelijk. In een conftikt waar, in de tegenstelling
België-Duitsland althans, het ongelijk honderd procent aan de éne,
Duitse zijde lag, stond hij, die de Vlamingen voor 'duurbare stam- en
taalbroeders' hield, in het vijandelijke kamp!
Ik begreep algauw dat wij voor Bolland, in de complexiteit van het we-
reldconftikt, als een faktor van luttele betekenis voorkwamen. Maar wat
in 's Hemels naam deed hem Frankrijks nederlaag wensen? Een zo
simplistische als oppervlakkige voorstelling van het Franse wezen! Vol-
gens de Meester der Zuivere Rede heerste te Parijs: Moulin-Rouge-
cultuur en betekende de Franse literatuur al niet veel meer dan wat varia-
ties op Monsieur Jourdain's: 'Madame, vos beaux yeux me font mourir
d'amour.'
- Hij sprak de bekende volzin boers en onhandig uit, niet omdat het
precies zo op het toneel moet gebeuren, maar omdat hij het niet beter
kon.- .
Trouwens ook van onze Vlaamse cultuur wist hij al niet veel af. Toen
mijn broeder Bolland er eindelijk toe had kunnen bewegen Vermeylens
Wandelende Jood te lezen, die hij als een specimen van Vlaamse literatuur
van wereldbetekenis had aangeprezen, en hij hem nadien zijn oordeel
vroeg, maakte de filosofieprofessor van Leiden er zich van af met een
Jantje van de dito stad: 'Die held die neerduikelt in een moeras en op-
vliegt naar de hemel,: dit alles is nog geen Zuivere Rede en haar werke-
lijkheid!'
Zuivere Rede waren: de martiale deugden der Duitsers, die geroepen
waren het dekadente Europa mores te leren: Am deutschen Wesen soU die
Welt genesen.
Had ik enkel Bolland gehoord dan zou dit contact met Nederland erg
ontmoedigend zijn geweest. Gelukkig viel mij een ander, veel guller
hulpbetoon te beurt. Ik had mij gewend tot het Leidse Comité voor
Belgische vluchtelingen. Dezelfde ochtend hadden drie studenten Zich
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bereid verklaard in de door hen op de Witte Singel bewoonde villa Co-
wyck een Belgische vluchteling te herbergen. Bij voorkeur een jonge dame.
Dit mocht niet omwille van het fatsoen. Wd, dan maar een student ... Ik
was deze uitverkorene bij gebrek aan beter. De joviale Visser, de dege-
lijke Bas van der Zwaan, de precieuze Weisman, ik blijf hun dankbaar
voor de milde vriendschap die zij mij betoonden. Beter dan op de banken
der Leidse Universiteit, waar ik college liep bij Verdam en Uhlenbeck,
heb ik in ongedwongen en gezellige omgang de schoonste aspecten van
het Hollandse studentenschap leren kennen. Deze jongens hebben mij
hun steun en hun sympathie niet karig toegemeten. Waarachtig deze
drie vormden een triumviraat, waaraan wij: Bertrand, Julien en ikzelf
ons hadden kunnen spiegelen! En ook aan anderen denk ik, aan de leden
van het clubje Litteris Sacrum, die mij vroegen een lezing te houden over
Van Nu en Straks en waar Mea, de dochter van dichter Albert Verwey,
naar mij toekwam, gekleed in vuurrode japon met zwarte galons:
precies een aflevering van De Beweging.
Spijts al deze gastvrije vriendelijkheid zou heimwee naar het vaderland
mij vrij spoedig bezoeken. Hoe dikwijls ben ik in die herfstige dagen van
Leiden naar Katwijk gewandeld omdat deze baan en dit landschap in
hun geleidelijke overgang van polder naar duinen zo roerend geleken op
de streek tussen CIaven en Borgen? Eén belangrijk verschil was er echter:
halverwege geen frivool Nieuw Fort der Vriendschap, maar een dorpje met
soliede herinneringen aan Spinoza! Dit bracht mij er toe bij mijn Hol-
landse vrienden te informeren of hun nationale zeden zulke graad van
perfekte degelijkheid hadden bereikt, dat ontucht een akademisch be-
grip was geworden hetwelk hoegenaamd geen werkelijkheid meer dekte,
en ofVermeers sublieme Koppelaarster, heden ten dage, wat het scabreuze
voorgestelde beroep betreft, in Holland geen weerga meer vond. Zij
glimlachten om mijn naïeveteit en schepten er genoegen in mij de menig-
vuldige gecamoufleerde gedaanten te demasqueren, waartoe de Hol-
landse losbandigheid haar toevlucht neemt om tot haar evident goed
recht te komen.
Op de banken der Leidse universiteit trof ik zekere dag ook een studie-
makker aan uit Brussel. Gemobiliseerd in de eerste dagen van Augustus,
had hij deelgenomen aan de gevechten om het fort Waalhem, - vermoede-
lijk met een matige strijdlust, want toen de uitkomst hopeloos leek, was hij,
in burgerskleren over de Hollandse grens gevlucht. Nu, vertrouwde C.
mij toe, voelde hij gestadig een knagende drang om zich bij zijn strijd-
makkers aan de Ijzer te gaan vervoegen, maar vooreerst wou hij nog
enkele weken het college van professor Verdam over Van den Vos Reinaer-
de volgen. Dit was van kapitaal belang. Daarná ...



Johan Daisne

HUWELIJK

Je houdt van me, je zegt het vaak,
en dikwijls maakt het me verlegen;
men moet zijn liefde wel niet wegen,
maar ik ben pijnlijk op mijn spraak.

De echo-dichteren ik laak,
al kom ik graag de mensen tegen
op wezenlijke levenswegen,
ook als ik soms een omweg maak.

Elk heeft zijn eigen weg of pad,
en om elkander te ontmoeten
zijn kruispunten van vreugd of boete
voldingender dan eender wat.

Daarom, mijn kleine, jonge schat,
beantwoord ik je liefdegroeten
zo vaak met woorden die sehoorvoeten:
ik lijk niet graag bij drank of zat.

Maar als ik je dan zeg: ik ook,
maar soms als grijsaard, met van 't leven
al het vertederends gebleven
niet als de asse maar de rook -

is onze liefde dan niet even?
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Firmin van Heeke

ZUSTER ANNA

Waarom dien sleutel dan ons in de hand gegeven,
Wanneer 't verboden is den drempel te overtreên
Van het geheim vertrek van 't ongekende leven
Waarin 't geraamte rot van wie hem overschreên?

Daagt er verlossing slechts voor hen die biddend beven
Voor slot en het verbod? En leeft en streeft er geen
Die alle deuren inbeukt en die niet zal sneven
Omdat zijn zegezwaard blauwbaard heeft neergestreên?

Wie, van het leven of de dood, moet eeuwig voortgaan?
Waartoe die wacht, die immer blijft voor elke poort staan?
Rijdt er een redder langs den zoom van 't somber bos?

- Er zal niets komen ooit, want alles is gekomen,
Het stond geschreven, zuster Anna, in uw dromen,
Die broeder is een schim op een gedroomde ros.
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BERN ARD SHAW
II

Midden in de oorlog, in 1942, schreef hij in The New Statesman, toen het
Engels volk vervuld was van dankbaarheid over de houding van de
Russen: 'Ik heb de volkeren aangeraden het communisme te aanvaar-
den en ze precies verteld hoe ze dit doen moesten zonder elkaar de
hals af te snijden. Maar als ze verkiezen dit te bereiken door wèl elkaar
de hals af te snijden be~ekent dit nog niet dat ik daarom geen com-
munist ben.' En elders: 'Als ze beginnen te schieten kruip ik onder het
bed en kom pas weer te voorschijn wanneer ze zakelijk kunnen worden.'
En daarbij liet hij niet af er voortdurend [en daarmee ergerde hij zijn
tegenstanders natuurlijk nog het meest] op te wijzen dat alles wat de
vijand in .de schoenen wordt geschoven net zo goed, zij het in andere
vorm, dicht bij huis ook te vinden was. De dictators en de sadisten
waren niet alleen in Duitsland, Italië en Rusland te vinden, maar even-
goed in Engeland, in elke fabriek, op elk kantoor, in elke school. En ver-
schrikkelijk als een revolutie kan zijn, de oorlogen die de tegenstanders
van het communisme organiseren zijn minstens even verschrikkelijk en
dragen juist in zich de kiemen van nog vreselijker revoluties en uitspat-
tingen en onderdrukkingen.
Hij begon meer en meer in te zien dat zijn vroegere oppositie tegen ge-
weld en dictatuur door de gebeurtenissen der laatste tientallen jaren on-
juist was gebleken. In zijn persoon was Shaw, meer nog dan andere
Engelse socialisten, de 'nette' burgerman, die door geweten en verstand
gedwongen werd de kant van de revolutie te kiezen en niet door tem-
perament of aanleg. 'Ik ben', zegt hij in de voorrede tot Major Barbara,
'een revolutionair schrijver, omdat onze wetten elk recht onmogelijk
maken; onze vrijheden alle vrijheid vernietigen; ons eigendom geor-
ganiseerde roof is; onze moraliteit niets dan onbeschaamde huichelarij.'
Maar daarom zag hij niet minder duidelijk dat ook de revolutie door
misdadigers kan worden benut, en hij gaat verder: 'Ik ben een vijand van
de bestaande orde om goede redenen; maar dat maakt mijn aanvallen niet
minder nuttig voor mensen die er de vijand van zijn om kwade redenen.'
Dat risico heeft hij wel degelijk gezien en vaak is hij er op terug gekomen.
Maar met zachtheid en philantrophie kan de maatschappij niet gered
worden. Dat was ook de fout en de zwakheid van het Leger des Heils
al had het, waarschijnlijk onbewust, Bloed en Vuur als zijn symbool ge-
kozen, vaag begrijpend dat het niet genoeg is 'de duivel te lijf te gaan met
gebeden - je moet ook met hem vechten.'
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En zo is het tevens met de democratie. Telkens weer verklaart hij dat het
in onze dagen niet meer gaat om democratie of dictatuur, maar om
socialisme of kapitalisme. 'Democratie gekoppeld aan kapitalisme is leu-
gen.' Zuiver parlementaire actie kan ons niet bevrijden, en, paradoxaal
als Shaw [met opzet] steeds is legt hij deze opvattingen in de mond van
zijn grootkapitalist en wapenfabrikant Undershaft, die echter eerlijk is
en onpartijdig: 'Zolang de mensen vrijuit over de politiek redeneren
zullen ze niets anders doen dan netjes voor hun dagelijks brood werken.'
En tot Barbara's verloofde zegt hij: 'Als jullie goede mensen liever preekt
en je terug trekt inplaats van mijn wapens te kopen en daarmee de geld-
wolven te bevechten dan moeten jullie er mij geen verwijt van maken!'
Was hij communist in de zin die de kranten in onze dagen aan dat woord
geven? Een slaafse navolger van wat Moskou, en 'dus' Stalin dicteert?
De vraag stellen is - voor ieder die Shaw kent - de vraag beantwoorden.
Hij was en bleef een groot bewonderaar van Stalin, een groot vriend van
het revolutionaire Rusland en zijn leiders. Maar wat men tegenwoordig
stalinisme noemt, verwierp hij even grondig als hij alle blinde navolging,
alle onderworpenheid veracht~e. Maar, zei hij, het stalinisme is niet enkel
onder communisten te vinden, niet alleen in Rusland: elk land levert er
voorbeelden van, elke politieke partij toont het in de een of andere vorm.
Men zou van het communisme van Shaw kunnen zeggen dat het 't com-
munisme is zoals men het in Rusland waarschijnlijk graag zou willen
zien, maar waaraan men daar nog lang niet toe is, nog niet toe kan zijn.
Maar het experiment had zijn volle sympathie en eindeloze belangstel-
ling. Met zijn meester, Sidney Webb [die zoals men weet samen met
Beatrice een vrij uitvoerig boek over het nieuwe Rusland heeft geschre-
ven] was hij vol bewondering voor Stalin. Daarom wachtte hij vol ver-
trouwen het einde van de oorlog af en verzekerde iedereen reeds in 't
begin dat Hitlel' 'niet de minste kans had tegen Stalin' . Gedurende het
genoemde bezoek aan Moskou had hij ook een onderhoud met joseph
Stalin, waarvan hij later getuigde dat het 'the most vivid of all my
cherished memories' is gebleven. Uit de kranten heeft men kunnen zien
dat op de schoorsteenmantel vlak boven het bed waarin hij stierf twee
grote portretten stonden: een van Gandhi en een van Stalin.
Het betekent een volkomen miskennen van Shaw's levenshouding wan-
neer men nu, nu het communisme bij velen in de slechtst denkbare reuk
staat, niet wil zien dat Shaw leefde en stierf als een socialist die in het
moderne communisme en in de U.S.S.R. wel degelijk de verwerke.1ij-
king of althans de gedeeltelijke verwerkelijking van de vroegere idealen
zag. Als profeet ging zijn blik ver in de toekomst, voorbij aan de hinder-
nissen en het leed die op de weg naar die toekomst overwonnen moeten
worden.
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Men heeft er vaak op gewezen dat het moderne socialisme of communis-
me vele puriteinse trekken vertoont. Ook in dit opzicht staat Shaw er
dicht bij, dichter dan vele andere bekende socialisten van het Westen.
Het puritanisme komt in zijn beschouwingen over de maatschappij, over
de godsdienst, over de moraal, duidelijk naar voren; vormt ook een ge-
deelte van de achtergrond van zijn stukken. Ook is het een door en door
Engels puritanisme. Zijn pose alsof hij, omdat hij toevallig in Dublin
was geboren [hoe gemakkelijk had het met een vader als de zijne niet net
zo goed in Londen kunnen zijn] een Ier was nam hij bewust aan, omdat
hij aldus de Engelsen kon zeggen wat hij wilde en op de manier waarop
hij het wilde. Van een Engelsman hadden de Engelsen het niet 'geno-
men'. 1vlaar hij had niets, maar dan ook werkelijk niets van wat men
Keltisch en Katholiek en typisch voor een Ier kan noemen. De woorden
van Cauchon in Saint Joan: 'Krab een Engelsman en je vindt een Protes-
tant' zijn ook van toepassing op Sha",v!Want hij was door afkomst en op-
voeding en zelfs door zijn physieke gesteldheid een onmiskenbaar product
van het Engelse protestantisme, dat zozeer het accent legt op zelfbeheer-
sing en gezond verstand. Dit natuurlijk afgescheiden van het dogmatischc
protestantisme, waarvan Shaw al even weinig wilde weten als van welk
kerkelijk geloof ook. Zijn puritanisme was positief, was Lebensbejahung,
een vreugdevol aanvaarden van het leven in al zijn vormcn:
'Dit', zegt hij in de brief aan zijn vriend Walkley in de Voorrede van
Man and Superman, 'is de ware vreugde in het le\'en: gebruikt te worden
voor een doel dat je zelf als iets machtigs gevoclt; volkomen opgebruikt te
zijn voor je op de vuilnisbelt wordt geworpen; een natuurkracht te zijn
inplaats van een klein zelfzuchtig brokje kwaaltjes en grieven, dat zich er
over beklaagt dat de wcreld er zich niet op toelegt je gelukkig te maken.'
Een afkeer van alle oude-wijverij, van alle valse sentiment, van alle
huichelarij. En die afkeer uitte hij in woorden die de mensen van zijn tijd
wel màèsten ergere!l. Maar zonder de mensen te ergeren, zei hij, kunje ze
ook niet tot denken stimuleren. Als 'beroepsopruier' had Shaw in zijn
jeugd dat gemak in het dcbateren, die snelle en rake manier van antwoor-
den verkregen die o.a. zijn dialogen zo levcndig maken. En de mensen
vatten het verkeerd op en maar al te vaak persoonlijk. Toch was Shaw
nooit persoonlijk, men kan bcter zeggen dat hij personcn als symbolen
voor bepaalde gedachtcn en bewegingen nam, die hij wilde aanvallen.
Mcnsen die hem in het publiek hebben horen debateren getuigen hoe hij
nooit zijn goedmoedigheid verloor. Dan dachten de betwctcrs dat hij
maar gck deed en al die dingen alleen maar zci om het lcuke er van. Hij
was, al zou hij zichzclf niet zo genoemd hebben, een voorbeeld van dat
Engelse ideaal: de gentleman. Daarom zei hij de dingen !liet zo scherp
als misschien wel nodig ware gcweest, en dat namen de 'erge' revolutio-
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nairen hem weer kwalijk. In het gewone leven moet hij een en al wel-
levendheid en goedhartigheid zijn geweest, maar zodra het om een oor-
deel ging over wat er in de wereld gebeurde, mocht allee'n het verstand de
doorslag geven, zonder sympathie of antipathie. Zijn bewonderenswaar-
dige vitaliteit en gezondheid, ongetwijfeld voor een goed deel het resul-
taat van een bewust-verstandige levenswijze, verlieten hem nooit. De
twee verpleegsters die hem in zijn sterven verzorgden hebben er nog van
getuigd: hij was altijd zo vol grappen, 'sa full of fun', dat zij vergaten dat
ze een oude, bijna honderdjarige man voor zich hadden.
Die goedgehumeurdheid vindt men ook terug in zijn kunst. Hoe scherp
ook de aanvallen mogen zijn op al die zotte ijdelheid en de domheid van
zijn karakters toch hebben ze nooit iets bitters of rancuneus. Hij combi~
neerde daarbij een 'gezond' d.w.z. een op de praktijk gericht verstand
met grote kennis, twee dingen die zo zelden samen gaan, en hij was steeds
bereid die twee in dienst van iedereen te stellen.

Het heeft lang geduurd dat men hem op zijn werkelijke waarde ging
schatten, en nog zijn het betrekkelijk maar weinigen, als men in aanmer-
king neemt hoe lang hij zijn tijdgenoten heeft bezig gehouden. Hij kan er
op bogen door vertegenwoordigers van zowat alle richtingen van mense-
lijk denken miskend, bespot en beschimpt te zijn. Een Kropotkin ergerde
zich aan Shaw's uitspraken over de wetenschap, een Tolstoy berispte
hem over zijn houding tegenover God, een Lenin had het over zijn klein-
burgerlijke opvattingen en Churchill stootte zich aan zijn socialisme en
communisme. Ezra Pound liet zich minachtend uit ~ver Shaw's kunst;
T. S. Eliot lachte om zijn Life Force.
Maar nu het stil om hem is geworden zien we wel dat bijna alles waarvan
men Shaw verkeerd heeft beticht berustte op een eenzijdige uitleg van
zijn woorden. Nergens heeft Shaw ernstig wetenschappelijk onderzoek
bespot, integendeel, hij was vol belangstellende nieuwsgierigheid. Hij
hoonde slechts het publiek dat volgens zijn [en Tolstoy's] overtuiging van
de wetenschappelijke ontdekkingen niets begrijpt, maar zich voor de
wetenschap buigt zoals het zich voorheen voor de kerk boog. En hij be-
spotte de priesters van dit nieuwe [bij]geloof, de professoren die zich
laten bewieroken en zich zo voelen omdat ze geleerd zijn. Maar geleerd-
.heid op zichzelf is niets: 'de geleerde is een luilak die zijn tijd doodt met
studie' [Maxims for revolutionists].
Hij rustte niet voor hij tot het wezen van wat er beweerd wordt was door-
gedrongen. Naar aanleiding van wat er in lvIan and Superman staat schreef
Tolstoy hem verwijtend: 'U schijnt een God aan te nemen wiens doel en
streven voor U begrijpelijk is.' Maar ook dat was niet juist: Shaw zegt wel
dat we de uitwerking van de Lire Force kunnen nagaan, maar het doel en
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streven blijft een mysterie. In die dagen hadden deze controversen meer
belangstelling dan later. Het was de tijd dat de meer behoudende ele-
menten in de godsdienst en in de kerk het beste middel zagen tegen het
opkomende socialisme en de revolutionaire stromingen in alle landen. De
tijd, dat Kaiser Wilhelm der Zweite, het enfant terrible onder de vorsten,
uitriep: 'Das Volk solI Religion habenl' Die houdingen lokten, hoe kon
het anders, vanzelfsprekend menig bijtend commentaar van Shaw over
kerk en geloof uit.
Een staatskerk als de Anglicaanse was vanzelfsprekend vaak het doelwit
van zijn scherpe uitvallen. In Back to Methuselah noemt hij dit instituut
'een bederf voor de jeugd, een gevaar voor de staat en een hindernis voor
de broederschap van de heilige geest'. En hij laat niet na ernstige bewij-
zen voor zulk een bewering aan te voeren. In latere jaren bracht hij
tegenover het algemeen geldende geloof zijn idee van de Levenskracht,
de 'Life-Force', waarvan Chesterton zei: hoe kan men nu een verbin-
dingsstreepje aanbidden. Maar het ging Shaw niet om aanbidden; hij
probeerde slechts een redelijke verklaring voor het onverklaarbare te
geven, een hypothese om op voort te bouwen. Men kan zijn denkbeelden
dienaangaande weer het beste in de voorreden vinden, vooral in die van
Man and Superman en Back to Methuselah. Als Shaw daarbij geijkte termen
zoals de woorden God en Heilige Geest gebruikt geeft hij er zijn eigen
betekenis aan. Al kon hij zich dan niet met kerkelijke dogma's en belij-
denissen verenigen - het geborneerde materialisme van de negentiende
eeuw doorzag hij als iets onzinnigs. Shaw, net als de door hem zo bewon-
derde Samuel Butler en andere denkers uit die dagen keerde zich tegen
de conclusies waartoe Darwins onderzoekingen en ontdekkingen hadden
geleid, zoals men o.a. ook weer in Back to Methuselah kan zien. Tegenover
Darwin's natuurlijke selectie, die Shaw liever 'circumstantial selection'
noemt, zet hij zijn scheppende evolutie, 'creative evolution' en wijst er op
hoe Darwin's theorie van 'Survival ofthe fittest' ellendige invloed had op
de geesteshouding der mensen en o.a. het militairisme in de hand werkte 1
Telkens weer toont hij aan dat zo iets als geloof ook een deel van's men-
sen geestelijk arsenaal zal vormen. Steeds zal de mens naast hetgeen hij
weet ook een opvatting willen bezitten over wat het weten niet kan om-
vatten. En daarom, omdat hij dit alles zelfstandig doordacht, kon hij in
zijn Saint Joan tegelijk de betekenis van het geloof en de geest van de
Middeleeuwen uitbeelden zoals nog niemand dat vóór hem had gedaan,
juist omdat hij ook het geloof als een der steeds wisselende uitingen van de
menselijke geest zag, beseffend dat 'de wijze waarop wij denken veran-
dert precies als de wijze waarop we ons kleden en dat het voor de meeste
mensen moeilijk, zo niet onmogelijk is op een andere wijze te denken dan
in die van hun eigen tijd'.
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Hij maakt, zoals hij in de voorrede tot Major Barhara uiteenzet, verschil
tussen Christianity en Crosstianity, hetgeen we zouden kunnen vertalen
als het verschil tussen het belijden of volgen van de leer van de Christus
der evangeliën aan de ene kant en het geloof in het kruis, dat wil zeggen
in een galg, aan de andere kant, een symbool waarvan hij-walgt [the
Cross which I loathe as I loathe all gibbets] omdat het 't symbool is van
haat en wreedheid, van wraak en straf en door de eeuwen als zodanig
werd gebruikt.
Wat Shaw van het geloof in het algemeen en van het Christelijk geloof
in het bizonder denkt heeft hij onomwonden en naar mijn idee duidelijk
voor iedereen uiteengezet in zijn lange voorrede tot Androcles and the Lion.
Het zou mij niet verwonderen als latere generaties in deze voorrede een
der meest gezonde, een der meest eerlijke, en in de grond meest eerbie-
dige commentaren op het Nieuwe Testament zullen zien.

Dat Shaw's figuren geslachtloos zouden zijn is voor iemand die zijn
werk kent en zijn toneelstukken goed gespeeld heeft gezien, moeilijk vol
te houden. Maar ook hier waren zijn scheppingen reacties op de opvat-
tingen van zijn [en onze] tijd. In zijn voorreden en op andere plaatsen
heeft hij het duidelijk gemaakt hoe de conventionele, vaak leugenachtige
en onzedelijke opvattingen over het liefdeleven, het bedekken met een
valse romatniek van de verhouding der geslachten, hem er toe bracht zijn
personen uit te beelden zoals hij dat deed. Dat begint al met Mrs. War-
ren' s Prqfession. Hij had zijn tijdgenoten van het einde der vorige en het
begin" van deze eeuw nauwelijks op een scherper manier de waarheid
kunnen zeggen. Zij voelden zich dan ook diep beledigd en het stuk
werd onderdrukt. Daar vertelde me deze auteur aan de Engelsen
dat het houden van een bordeel heus nog niet de ergste vorm van
kapitalisme is en dat prostitués ook mensen zijn, slachtoffers van een
rotte maatschappij. Daar nog bij een dominee met 'n verleden en een
baronet als aandeelhouder! En omdat Shaw Mrs. 'Narren niet aanvalt
concluceerde men dat hij zo een vrouw dus verdedigt. Shaw's moraal
ging aan de meesten voorbij. Maar hij zette zijn strijd voort en in Man
and Superman en latere stukken heeft hij nog eens uitvoerig zijn opvat-
tingen over de verhoudingen der geslachten uiteengezet. Het gaat bij
hem om de maatschappelijke toestanden die ook het liefdeleven hebben
vergiftigd en een kunst hebben geschapen die druipt van zwoele erotiek.
Ook het huwelijk wil hij tot zijn juiste proporties terug brengen, als een
menselijk instituut, "dat past bij een geordende maatschappij, maar op
zich zelfnoch goed noch kwaad is en zeker niets te maken heeft met mora-
liteit. Als Don Juan in de hel uitroept: 'Het huwelijk is het meest los-
bandige van alle menselijke instellingen: dat is het geheim van zijn popu-
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lariteit' dan laat hij er op volgen: 'De verwarring van huwelijk met zede-
lijkheid heeft meer dan enig andere vergissing er toe bijgedragen om het
geweten van het menselijke ras te ruïneren.' En in zijn '.Maxims' zegt hij
het nog wat duidelijker: 'Het huwelijk is daarom populair omdat het een
maximum van verleiding combineert met een maximum van gelegenheid.'
Maar met een natuurlijk instinct en met moraliteit heeft dit instituut
niets te maken. Shaw laat ook doorschemeren dat het liefdeleven wel
eens andere vormen in de toekomst zou kunnen aannemen dan we nu
kennen. Dat de mens van nature monogaam zou zijn acht hij een sprook-
je; dat polygamie in onze tijd geen kans heeft ligt aan de maatschappe-
lijke omstandigheden: 'Polygamie, zoals die geprobeerd is onder de
Mormonen is niet vol te houden door de opstand er tegen van de massa
minderwaardigen die daardoor tot het celibaat zou worden veroordeeld.
Want het moederlijk instinct van een vrouw leidt haar er toe een tiende
deel in een eersterangs man te verkiezen boven het exclusieve bezit van
een derderangs man.'
De liefde der geslachten voor elkaar is de Levenskracht, de 'Life-Force'
aan het werk om zich te handhaven en zich te bestendigen. En ook deze
drang hoort onderworpen te zijn aan het gezonde verstand. Maar 'omdat
we lafaards zijn verhinderen we de natuurlijke keuze in zijn werk, en
omdat we luilakken zijn verwaarlozen ,ve de kunstmatige selectie, onder
de dekmantel van fijngevoeligheid en zedelijkheid.' [In ons land zou hij
er waarschijnlijk aan hebben toegevoegd: godsdienst]. De drang tot
paren is [volgens hem] sterker bij de vrouw dan bij de man; vandaar dat
zijn vromlienfiguren zo vaak de jagers zijn op het wild dat man heet.
Het is best mogelijk dat de conventionele opvattingen over het geslachts-
leven in Engeland ook zonder Shaw rationeler zouden zijn geworden,
maar we kunnen ons Shaw in de omwenteling ook op dáÏ: gebied niet
meer wegdenken. Ook in deze dingen waren zijn ogen open gegaan door
zijn kennismaken met Ibsen's werk en zijn The Quintessence of Ibsenism, van
I8g I, een van zijn diepzinnigste critische essays, resultaat. van een lezing
voor de Fabians in 18go gehouden, werd vooral daarom gepubliceerd
omdat de opvoering van Ibsen's 'Spoken' in het Independent Theatre
een geweldige storm van 'zedelijke verontwaardiging' in de kranten had
veroorzaakt.
Ook Shaw moest ondervinden dat niets sommige mensen zo kwaad kan
maken als aanvallen op hun zedelijke belijdenissen. Men werd persoonlijk
en begon zich bezig te houden met het geslachtsleven van de schrijver
zelf. Dat was niet moeilijk want Shaw leefde al lang in een glazen huis;
van geen tijdgenoot is zoveel intiems bekend geworden. Men verdiepte
zich in Shaw's verhoudingen tot de vrouwen, tot de vele actrices die hij
had leren kennen; vooral natuurlijk in zijn langjarige en vreemde liefde-
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per-brief met de mooiste en meest gevierde: Ellen Terry, op wie, zoals
Shaw in een van zijn 'Pen-Portraits' bekent, 'in de laatste 25 jaar van de
Igde eeuw iedere beroemde man verliefd was'. Men haalde zijn schou-
ders op over zijn late en lange huwelijk; zijn kinderloosheid en zoveel
meer. Men weet hoe vooral.het boek van Frank Harris 'Bernard Shaw'
zich al zeer in het bizonder met deze dingen heeft bezig gehouden,
waaraan het waarschijnlijk zijn succes te danken had. Een enigszins
louche figuur, deze Harris, eens de redaeteur van de Saturday Review, die
Shaw in het zadel zette, avonturier en hoogst onbetrouwbaar in zijn ver-
halen over zichzelf en anderen. Toen hij in I93 I stierf, ï6 jaar oud, had
hij het làatste hoofdstuk juist af en hij liet de proefdruk over aan Shaw.
Deze zegt in het nawoord dat hij veel rare karweitjes in zijn leven op te
knappen kreeg, maar dat dit wel 't vreemdste was! Maar, zoals we van
hem kunnen verwachten, hij heeft zorgvuldig alles, ook de malste dingen
die er over hem in het boek worden gezet, nagekeken en laten staan en
zich ongetwijfeld geweldig geamuseerd toen bij de publicatie zijn tegen-
standers hem op grond van Harris' 'onthullingen' van alle kanten over
zijn liefdeleven verwijten gingen doen en er de verklaring van al zijn
perversiteit in vonden!
In dit verband is het verhaal dat Shaw van het bezoek van een Frans-
man vertelde beter op zijn plaats. 'Wat,' riep deze uit, 'ik had gedacht
een groot man te ontmoeten en ik vind hier een burgerlijk interieur en
een dame die er alle schijn van heeft zijn echtgenote te zijn!' De bondigste
toelichting op Shaw's liefdeleven is het gezegde dat in de mond van me-
vrouw Patrick Campbell wordt gelegd: Wanneer Shaw zou beginnen
biefstuk te eten laten dan de vromven oppassen!

Het 'épater Ie bon bourgeois', het op stang jagen van zijn zelfgenoegzame
landgenoten, was voor Shaw het middel om de mensen tot het luisteren
naar zijn boodschap te dwingen. Hij wist dat hij een roeping had, dat
het hem was gegeven de werkelijkheid duidelijker te zien dan de meesten.
En hij heeft lang genoeg geleefd om te ondervinden hoe zich de opinie te
zijnen opzichte en ten opzichte van wat hij verkondigde begon te wijzigen.
Dat veel van wat hij heeft geschreven op de jongeren van onze dagen
geen indruk meer maakt komt eenvoudig door het feit dat dit alles nu in
Shaw's geest is veranderd, gewoon is geworden. Bovenal moeten wij niet
vergeten dat, al hield hij zich nog zo met de problemen van de dag bezig
en al richtte hij zijn scherpe aanvallen op de bestaande orde, hij dit alles in
de eerste plaats ook binnen de kunst van het toneel trachtte te brengen.
Hij wilde wel degelijk populair zijn opdat de mensen naar hem zouden
luisteren. Maar nooit heeft hij die populariteit nagestreefd ten koste van
zijn karakter of zijn eerlijkheid. Er zijn genoeg ogenblikken geweest dat
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hij alle populariteit verloor, zonder dat hij probeerde haar terug te
. winnen door de memen naar de mond te praten. Hij ontzag de 'heiligste'
gevoelens van zijn volk niet, zoals dat heet. Toen hij kort na het uitbre-
ken van de eerste wereldoorlog zijn Commonsense about the War publiceerde
scheelde het weinig of ze hadden hem gelyncht of in de gevangenis ge-
gooid [een compliment voor de Engelsen dat dit niet is gebeurd - bij ons
zou geen enkele drukker de publicatie hebben aangedurfd]. Dit opstel
verscheen als supplement van 'The New Statesman' in November 1914.
In de door de bladen aangewakkerde anti-Duitsheid die in de eerste tijd
tot zulke zinloze excessen leidde, zag Shaw geen heil, niettegenstaande
zijn vanzelfsprekende afkeer van het Pruisendom waarvoor hij het prach-
tige woord 'Potsdamnation' smeedde. In dit opstel zei Shaw dat het nu
na een maand oorlog tijd werd de zaak eens nuchter te bekijken. Als de
soldaten hun verstand zouden gebruiken dan zouden ze hun officieren
neerschieten en naar huis terug gaan om hun gewone werk te hervatten.
Dat was dus het oude principe van alle revolutionairen: als er geschoten
moet worden, schiet dan op hen dieje dat bevelen! Maar hij veroorzaakte
waarschijnlijk nog veel grotere toorn door het de Engelsen duidelijk te
maken dat de Duitse Junker ook een Brits 'instituut' was. De militaire
wetenschap noemde hij een pseudo-wetenschap. Hij hekelde de rol van
Edward Grey, die de wereld tot op het laatste moment in twijfel liet over
de rol die Engeland bij een eventuele oorlog zou spelen. Shaw vertolkte
daarmee tenslotte niet enkel zijn eigen persoonlijke opvattingen. Bij het
uitbreken van die oorlog woonde ik in Engeland en ik weet nog hoe de
kranten berichtten van pro-Engelse demonstraties in Berlijn, waar men
meende dat Engeland neutraal zou blijven, en hoe de Oxfordse universi-
teit [of althans vertegenwoordigers er van] een pamflet uitgaf met als
motto: geen oorlog met Duitsland, het land waar wij Engelsen zoveel
aan te danken hebben. En opnieuw riskeerde Shaw alle populariteit
toen hij in de tweede wereldoorlog, nadat Duitsland en Rusland Polen
hadden verdeeld, Engeland aanraadde nu maar vrede te sluiten want
het verder voeren van de oorlog zou slechts de grootste ellende ten ge-
volge kunnen hebben.

Hoe profetisch klinken reeds nu vele van zijn woorden en hoe profetisch
zullen ze in latere eeuwen de mensen toeschijnen die eenmaal op onze
dagen zullen terugzien! In zijn Commonsense about the War, nu reeds bijna
veertig jaar geleden geschreven voorspelt hij: 'Het grote gevaar dat voor
ons ligt, is het gevaar dat wij wapens uitvinden die in staat zijn de be-
schaving sneller te vernietigen dan wij in staat zijn mensen voort te bren-
gen waarvan we kunnen vertrouwen dat zij die wapens op een wijze
manier gebruiken.'
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Hadden wij maar geluisterd! Ik ben er van overtuigd dat de mensheid
hoe langer hoe meer zal gaan inzien dat Shaw eigenlijk altijd gelijk heeft
gehad, dat hij de profeet is geweest die het heden volkomen doorzag en
tegelijk tot in een verre toekomst doordrong die voor de meesten een
gesloten boek lijkt.

Daarom kan men zijn stukken niet uitsluitend uit een aesthetisch [of zo
men wil, poëtisch] standpunt beoordelen. Daarom is het volkomen dwaas
van een verloochening van een talent te spreken. ''''ie zal kunnen voor-.
spellen wat komende geslachten het meest zullen waarderen? ''''ie kan
met zekerheid de stukken noemen die blijvend zullen zijn? Is dit voor
tijdgenoten ooit wel mogelijk? Het lijkt vanzelfsprekend dat zo een stuk
aIS The Philanderer en, in nog meerdere mate, zulk een puur gelegenheids-
stuk als Genevanooit meer enige kans zullen hebben. Maar wat kunnen we
van de smaak van komende geslachten zeggen? Het is zeker dat Shake-
speare's tijdgenoten andere stukken en andere gedeelten van die stukken
waardeerden dan wij. Wie had kunnen vermoeden dat een toneelstuk
als Fanny's Firsl Play, op het ogenblik nauwelijks meer genoemd, een zo
lange reeks voorstellingen zou beleven, zo iets als zes- of zevenhonderd?
Of dat Widowers' Houses, dat in 1892 op de planken kwam, daarna dertig
jaar 'dood' was, in onze dagen weer een groot succes zou worden?
De poëzie en de boodschap zijn twee kanten van elke kunst en bij Shaw
vinden wij op het ogenblik een teveel aan boodschap. Maar dit verleent
juist het dramatische aan zijn stukken. Shaw's kunst geeft veel meer dan
wat men onder dit woord gemeenlijk verstaat; zijn leven lang heeft hij
geprobeerd dit de critici duidelijk te maken. Het is de kunst die een
Tolstoy verlangde en die de Russen van nu van de nieuwe mensheid
hopen! Dan zal men in de toneelkunst het drama-van-denken verkiezen
boven het drama-van-handelen ofhet drama-van-reciteren. Het is moei-
lijk te ontkennen dat Shaw althans in zijn beste stukken er in geslaagd is
denken en handelen tot een eenheid te brengen. In Heartbreak House, Saint
Joan, Back 10 Methuselalz, is de 'propaganda' deel van het drama zelf ge-
worden; ons denken wordt cr door meegesleept en ons hart ontroerd als
bij de meest dramatische situaties. Bij de opvoering van Saint Joan in
Engeland vergaten de toeschouwers alle problematiek dienaangaande.
Als Johanna tegen het einde zich tot de Inquisiteur richt in haar veront-
waardiging over diens rechtspraak zijn haar woorden tegelijk de 'propa-
ganda' van Shaw tegen de rechtspraak in onze wereld van heden:
'Jullie verbeeldt je dat leven niets anders is dan zo dood als 'n pier te zijn.
Ik ben niet bang voor brood en water: Ik kan van brood leven, wanneer
heb ik ooit om meer gevraagd? Het is niet erg water te drinken als het
water zuiver is. Brood betekent geen smart voor mij en water niets be-

289



A. PERDECK

droevends. Maar mij weg te sluiten van het licht van de hemel en het
gezicht van de velden en de bloemen; mijn voeten te ketenen zodat ik
nimmer meer met de soldaten kan uitrijden, nimmer meer de heuvels be-
klimmen, mij te dwingen smerige vochtige duisternis in te ademen en mij
weg te houden van alles wat mij tot de liefde van God kan terugbrengen
als jullie gemeenheid en dwaasheid mij in de verleiding brengen Hem te
gaan haten; dit alles is erger dan de oven in de Bijbel die zeven keer ver-
hit werd. Ik zou het kunnen stellen zonder mijn strijdros; ik zou me
kunnen voortslepen in een rok. Ik zou het kunnen dulden dat me de ba-
nieren en de trompetten en de ridders en de soldaten voorbij gingen zoals
ze dat aan de andere vrouwen doen, als ik maar nog de wind in de bomen
kon horen, de leeuweriken in de zonneschijn, de jonge lammeren blaten
in de frisse lucht, en de gezegende klokken die mij mijn engelenstemmen
zwevend op de wind sturen .. .'

In de voorrede tot Mrs Warren's Prqfession, dus in een van zijn eerste
stukken, zegt hij ons al waaraan hij zich zal gaan houden. 'Het zuivere
drama van gevoel is niet meer in handen van de toneelschrijver; het is
door de musicus geannexeerd ... Romeo en Juliet, met de lieflijkste ]uliet,
is droog, vervelend en rhetorisch vergeleken met Wagner's 'Tristan'
[waaraan hij op zijn Shaw-manier niet nalaten kan toe te voegen: ook
al weegt !solde tachtig kilo en is ze veertig jaar oud, hetgeen vaak ge-
beurt in Duitsland] en er is, ronduit gezegd, geen toekomst voor het
toneelstuk zonder muziek, behalve als een toneelstuk-van-gedachten.
Het probleem, de strekking -, dat is het normale materiaal voor het
toneelstuk. '
Ik geloof dat er genoeg tekens zijn die er op wijzen dat ook hier Shaw
verder gezien heeft dan zijn tijdgenoten en dat dit soort 'propaganda'-
kunst in de nieuwe maatschappij, waarvan wij nu de geboorteweeën be-
leven, de waardering zal vinden waarop Shaw heeft gewacht en die hem,
als een der geniaalste scheppers er van, de roem zal brengen die onster-
felijk maakt.



Strátis Myriwîlis
HET OOG VAN DE KAT

Het was lang geleden, dat wij elkaar ontmoet hadden. Telkens weer ver-
liet hij Athene. Hij reisde dan naar Kreta om daar havenwerken te in-
specteren. Af en toe schreef hij mij warme, vriendschappelijke brieven,
zonder dat .hij het kwalijk nam, dat ik hem niet antwoordde. Hij kon
. begrijpen, dat een mens, die zijn hele leven voor zijn beroep schrijft, een
slaaf van de pen wordt en iedere keer, dat hij haar slavernij kan ontvluch-
ten, dit doet, met het pleizier van eèn kind, dat stilletjes van school spijbelt.
Hij wist wel, dat ik toch altijd met genegenheid aan hem dacht. Het was
die dag een van de mildste herfstdagen van Athene. De zon straalde over
de hellende wegen van de Lykawéttos en vulde het hart van de mens met
vreugde. Terwijl ik de Omirosstraat doorliep, stond ik plotseling voor
zijn deur. Ik bleef een ogenblik staan en drukte op zijn bel, zo uit gewoon-
te, overtuigd, dat hij nog steeds afwezig zou zijn. Ik belde, alsof ik de af-
wezige vriend goedendag wilde zeggen en ik liep reeds verder, toen de
deur openging. Toen mijn vriend mij zag, straalde er een plotselinge
vreugde uit zijn blauwe ogen. Hij kuste mij en nam mij mee naar zijn
werkkamer, zijn arm om mijn middel.
Zijn kantoor was als altijd vol architecten-tekentafels, ontwerpen en
kaarten. Op zijn enorme werktafel, die bijna de gehele lengte van het
vertrek in beslag nam, stonden grote dossiers met zWarte linten, op een
rij. En op de mij bekende plaats, rechts van de inktpot, het portret van
Nella. Een grote foto, ten voeten uit, op donker karton. Eenvoudig in
een simpele, zilveren lijst.
Nella was een meisje uit Konstantinopel, de enige dochter van een pro-
fessor van de Griekse Nationale School. Een werkelijk mooi meisje,. de
haren strak naar achteren gekamd. Zo bleef het nobele, ernstige, rustige
voorhoofd, dat een wonderlijke tegenstelling met haar ogen vormde, on-
bedekt. Een paar grote, gevoelige ogen, romantisch, zoals van alle meisjes
uit Konstantinopel, vol hartelijke tederheid. Ik geloof, dat alleen in de
schaduwrijke straatjes van Fanári deze ogen nog gloeien, die steeds in
hun blik het waas van een halfvoltooide droom bewaren. Meestal is een
deel van de pupil bedekt door het bovenste ooglid en dat maakt hun
charme bijna onweerstaanbaar.
Mijn vriend zag, dat ik de mooie foto bewonderde en zei bijna heftig:
'Weet je, dat ik haar in geen twee maanden gezien heb ... '
Dat verwonderde mij, want ik wist, hoe diep zijn gevoel was voor dit
meisje, met wie hij van plan was te trouwen.
'Twee maanden?' vroeg ik, daar ik meende hem verkeerd te hebben
verstaan.
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'Twee maanden.'
Toen eerst merkte ik, hoe mijn vriend veranderd was. Hoe zijn bruin ge-
zicht langer geworden was, ingevallen van zwakte, dat hij meer grijze
haren aan zijn slapen gekregen had, ofschoon hij nauwelijks 27 jaar was.
'Houd je niet meer van haar?' vroeg ik dom-weg.
Hij keek me een beetje onzeker aan. Dit was een vraag, die hij zichzelf niet
durfde stellen. Daarna keek hij vrij lang naar de foto en haalde zijn schou-
ders op. Toen zei hij, alsof hij deze beweging wilde verklaren:
'Weet ik dat nog?'
Hij kneep zijn lippen samen, zoals kinderen doen, die proberen hun tra-
nen in te houden. Op zijn openhartig gezicht was de onrust te lezen, die
zijn geest in verwarring bracht. Daar ik hem enigzins verbijsterd gade-
sloeg, draaide hij zich om en keek mij aan. Ik streelde zijn hand.
'Zeg maar niets,' zei ik, 'als het niet nodig is, of als het je moeite kost.'
'Nee, juist niet', zei hij. 'Je kwam als geroepen. Ik heb deze dagen zoveel
aanje moeten denken. In gedachten heb ikje om raad gevraagd. Ik heb
ellendige dagen gehad, weetje. En nog. Ik wilde het jou vertellen. Het is
zo ongehoord .. .'
Hij keek me een ogenblik onderzoekend aan en begon weer:
'Ik begrijp de glimlach in je ogen. Alle mensen, denk je bij jezelf, ver-
beelden zich plotseling, zodra ze verliefd worden, dat hun geval uniek,
verrassend en buitengewoon is. Dat zei je me vroeger al. Elk verstandig
mens vreest in die kudde van verliefde paartjes te verzeilen, die elkaar
met dezelfde brandende en zinloze woordjes verstaan en die voor korte
tijd leven onder de betovering van erotische inblazingen, die grotendeels
gevormd worden uit de subjectieve elementen van elk... Een toestand
van zelf -hypnose, die eigenlijk beklagenswaardig is en die bij allen eindigt
met dezelfde geslachtelijke bewegingen, die vrij komiek zijn en die zich
van het begin der schepping af, onveranderlijk herhalen. Zie je, ik herin-
ner me je theorieën nog bijna met je eigen woorden.'
'Het woord zonder de daad is ijdel en leeg.'
'Maar je weet toch, dat ik ingenieur ben, een mens, gewend zijn ideeën
om te zetten in cement.' .
'Een verliefde ingenieur is ook alleen maar een verliefd mens en niets
anders.'
'Best. Luister dan naar wat er gebeurd is. Je kent Nella vrij goed. Een
beschaafd meisje, hé?'
'Zeer beschaafd. Zowel wat opvoeding als wat uiterlijk betreft.'
'Zo is het. EI} fijngevoelig en vriendelijk?'
'Zonder twijfel. Ik geloof oprecht, dat zij een zeldzame vrouw is, om
haar geestelijke eigenschappen en om haar gevoelige hart.'
'Juist. Doe mij nu een plezier en luister met aandacht. Het was op een
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middag, twee maanden geleden. Twee maanden en drie dagen, vandaag
precies. Ik was nauwelijks uit Kreta aangekomen en meteen naar haar
huis gesneld. Wij waren helemaal alleen in de kleine eetkamer. Die ken
je heel goed. Je hebt daar verleden winter twee of drie keer met ons ge-
geten. We zaten op die grijze divan. Nella, ik en Doedoe, onze poes. Die
ken je niet, want het is nauwelijks drie maanden geleden, dat ik haar aan
Nella gaf. Het is een heel mooie kat, bruin en zwart, met een harige, zijige
vacht en groene ogen. Groen als smaragd. Een tam beestje, aanhalig en
coquet. Werkelijk aanbiddelijk. Nella was er gek op. Ik zal je precies
vertellen, wat er gebeurde. Het was middag en het vertrek was donker en
rustig. Ik lag achterover met mijn hoofd op Nella's knieën. Ik zag haar
boven mij, gebogen over mijn gezicht. Ik voelde mij bijna dronken van
geluk. Een rustig geluk, zonder verwarrende opwinding, ofschoon het
toch erotisch geluk bleef. Zij staarde mij dus diep en nieuwsgierig in de
ogen, zoals iemand zich over een bron buigt om er in te kijken. En weer
merkte ik, dat zij mij op die wonderlijke manier diep in de ogen keek.
Plotseling zei ze: ' Doe dicht! Doe dicht!' en bedekte mijn oogleden met
haar hand. Haar stem klonk gebroken, het geluid leek bijna een kreet.
Doedoe lag naast ons. Zij strekte zich uit op het hoofdeinde van de divan,
streek langs Nella's elleboog en langs mijn hoofd. bedelend om een lief-
kozing. Ik pakte Nella's handje op mijn gezicht en kuste de handpalm,
de ogen nog altijd gesloten.
'Alsjeblieft, dicht,' zei ik. 'Maar waarom?'
Ik hoorde haar adem sneller gaan. Ze zei nerveus: 'Zo ... Omje oogleden
te kussen. Zo ... Dicht houden.'
Ik verwachtte, dat ze me op mijn oogleden zou kussen, maar plotseling
hoorde ik een wild gekrijs van de kat, hard, doordringend, onbeschrijfelijk.
Het geluid vibreerde als een menselijke stem, vol pijn, een aanhoudend
gekerm, dat het hartverscheurde.
Ik vloog overeind en wat zag ik?
Doedoe spartelde op het kleed, één van haar ogen was uitgestoken. Zij
rolde als een kluwentje om en om, klauwde zich de haren uit en, jammerde
klagend. Zij probeerde met de nagels van haar twee voorpoten een speld
uit haar oog te halen, die daar diep ingedrongen was! Het was mijn
speld, ik herkende haar met één oogopslag. Een lange dasspeld met een
kleine gouden antieke munt aan het eind. Ik begreep meteen, dat het mijn
speld was, want ik herinnerde mij, dat Nella's hand mijn das doorzocht
had, zodra ik de ogen gesloten had. Mijn haren stonden recht overeind
van ontzetting. Ik kon mijn woede, mijn afschuw niet bedwingen. De
kat bevrijdde zich van de speld. Zij liep de eetkamer uit, wankelend,
alsof ze dronken was. Zij stootte zich tegen de stoelen, alsofze helemaal
niet meer kon zien en achter haar, op de parketvloer, ontstond een rij
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druppels, van het bloed, dat van haar snuitje liep en waar zij dan weer
met haar pootjes in trapte. Het uitgestoken oog hing op haar snoet, als
de pit van een platgetrapte druif. Zij kermde doorlopend, zonder op-
houden.
Ik keek om naar Nella.
Zij was voorover op de divan gevallen. Zij schreide snikkend, haar rug en
schouders schokten krampachtig.
'Wat heb je gedaan?' zei ik. Ik was buiten mijzelf. Ik boog mij over haar
heen en riep woedend: 'Wat heb je gedaan!'
Ik voelde teveel afschuw om haar aan te raken. Afschuw en ontzetting.
Nella probeerde iets te zeggen, maar zij kon niet. Zij stotterde van het
snikken en van de huilkrampen, die haar lichaam jammerlijk deden
schokken. Ik stond op en ging weg, weg, alsof ik weggejaagd werd. Ik
gevoelde de behoefte om mijn verachting, mijn afschuw voor wat zij
gedaan had, op haar over te brengen. Ik ging weg en uit de deur van
de eetkamer riep ik haar toe: 'Ik walg van je. Ik wil je nooit meer
zien!'
Ik zag haar hand verschrikt omhoog gaan bij deze woorden. Haar hand
ging omhoog en viel weer op de divan als de vleugel van een vogel.
Zo was het. Sedert die dag heb ik haar niet teruggezien. Dat is nu twee
maanden en drie dagen .. .'
Hij zweeg, wreef met zijn handpalm over zijn voorhoofd; het was duide-
lijk, dat hij ongelukkig was. Later zei hij vermoeid, meer alsof hij het zich-
zelf vroeg: 'Is het niet verschrikkelijk?'
Hij vroeg het zacht, met lage stem en ik begreep, dat hij zichzelf deze
vraag vele malen stelde en geen antwoord verwachtte.
Wij zwegen beiden lange tijd. Toen vroeg ik: 'En als het nu eens ... per
ongeluk gebeurd was?'
Hij nam zijn hand van zijn voorhoofd, keek me rustig aan en zei op matte
toon: 'Nee. Ik heb zelfs geen ogenblik getwijfeld. Ik ben er zeker van,
dat zij de speld uit mijn das trok om haar in het oog van de kat te steken.
Ik weet, dat ze me daarom mijn ogen liet sluiten. Er is iets verschrikkelijks,
misschien wel een Aziatisch element in die vrouw. Ik begreep al de bij-
zonderheden van haar misdaad, zodra ik het gekrijs van het beest hoor-
de en zijn uitgestoken oog zag. Bovendien er bestaat geen enkele twijfel
meer. Zijzelf heeft de moeite genomen om het mij uit te leggen. Ik
was nog dezelfde dag naar Kreta vertrokken. Met de eerste boot. Pas eer-
gisteren kwam ik terug. En gisteren ontving ik deze brief. Het is een heel
document. Maar of het een verklaring, een oplossing is? Alstjeblieft.'
Hij trok de lade, waar hij voorstond, open en haalde er een blauwe
enveloppe uit, groot en dik. Zij was met de vinger geopend, zonder een
briefopener te gebruiken. Een enveloppe door ongeduld gescheurd. Door
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de scheuren heen zag men een pak briefpapier van dezelfde kleur. Hij
wierp het mij toe.
'Lees dat eens,' zei hij. Ik wil erg graag, dat jij het leest. Ik heb het al zo
vaak gelezen, en ik weet nog niet, wat ik er van denken moet. Ik wilde,
dat jij, die niet bij het feit betrokken bent, die niet verliefd bent en het
hoofd koel kan houden, mij zegt ... Wat vind jij, wat ik moet doen. Ik ben
helemaal in de war en mijn hoofd is moe van het nadenken, over wat er
gebeurd is.'
Hier is de brief:

Liefste,

Vergeef me, dat ikje vandaag nog zo noem, terwijl ik weet, hoe laag ik in
je ogen gezonken ben, na die tragische middag. Maar ik kan niet meer.
Vergeef mij, dat ik niet laten kan je met een brief te benaderen. Ik, die
ieder ogenblik, zo lang ik ademhaal, vervuld blijf van jou, leef met de
herinnering aan jou, met de bittere strijd om de herinnering aan jou. Deze
herinnering is het vooral, die mij in haar klauwen houdt. Dag en nacht,
slapend en wakend. Gister laat kon ik nog weer een paar uur slapen, maar
plotseling ontwaakte ik en merkte, dat ik gehuild had. Ik moet je er bij
vertellen, dat ik niet schreiend insliep en dat ik ook niet uit een nare
droom of een nachtmerrie ontwaakte. Toch was, toen ik ontwaakte, mijn
kussen vochtig en mijn gezicht nat van tranen. Mijn lichaam schreide
dus de hele tijd, dat ik sliep. Het huilde zelfstandig over mij, zoals wij om
een mens huilen, die ons na is, in stilte, opdat hij zelf zijn toestand niet
begrijpen zal.
Ik heb je na die middag niet meer gezien. Ik hoorde, dat je met de eerste
boot naar Kreta vertrokken was. Ik begreep de betekenis van die plotse-
linge reis maar al te goed. Je ging van mij weg, niet van Athene. En je
vlucht was een vlucht van afschuw, van verbijstering. Wat moet ik zeg-
gen? Je had gelijk. Beter dan ieder ander kan ik begrijpen, hoezeer je
gelijk had en hoe natuurlijk je gedrag was.
Al die tijd heb ikje brieven geschreven om zeje te sturen. Iedere nacht,
dat de stilte van het huis mij met angst vervulde, voelde ik de behoefte om
bij jou mijn toevlucht te zoeken. Om tegen je te praten. Ik schreef je
een brief, schreef je adres in Kreta, sloot de enveloppe en plakte er een
postzegel op. Als de dag aanbrak, begreep ik, dat ik niet de kracht en niet -
het recht had hem jou te sturen. Later kreeg ik de gewoonte ze in een lade
van de boekenkast te gooien. Die la heeft een spleet, .waar het hout niet
goed sluit. Daardoor wierp ik mijn brief en dan had ik het gevoel, alsof ik
hem in een brievenbus wierp. Ik maakte me zelf wijs, dat ikje echt schreef,
dat je werkelijk naar mij luisterde, zoals vroeger. [Ach, ik schrijf 'zoals
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vroeger' en met afgrijzen bekijk ik die kleine zin, die tussen ons kwam
met alle kilte van het verleden en die de kostbaarste dagen van ons leven
tot verre, voorbije gebeurtenissen maakt! Die dagen, die de essentie van
ons leven bevatten! Is het mogelijk met deze afgezaagde zin, de vonken
en vlammen van menselijke harten te doven ?]
Daar ik onophoudelijk je club opbelde, hoorde ik van je terugkomst. De
kellnel' antwoordde: 'Hij is hier. Op het terras. Blijft U een ogenblik aan
het toestel, dan zal ik hem roepen.' Mijn hart begon onregelmatig te
kloppen. Ik wilde; nee! nee! roepen, maar ik miste de kracht de hoorn van
mijn oor te .nemen. Daarna hoorde ik je voetstappen, toen je de telefoon
naderde. Je loopt altijd op je hakken. Ik hoorde ze op het marmer klin-
ken en dichterbij komen. Ik hoorde zelfs je stem, je zei nerveus tegen
iemand: 'een ogenblik!' Toen kwam ik tot mijzelf en hing de hoorn op.
Wat had ikje kunnen zeggen? Ik zou in snikken zijn uitgebarsten, zodra
ik getracht had tegen je te spreken.
Toch besloot ik gisteren eindelijk, nuje toch in Athene bent, je te schrijven.
Omje te schrijven enje alles te vertellen. Wat allemaal ?Wel, mijn ellende.
Mijn verdriet en mijn liefde. Ik begon vandaag dus heel vroeg omjedeze
lange brief te schrijven. En ik zal hem ook stellig op de bus doen ..
Liefste, je moet naar me luisteren, hoe je me ook veracht, hoe je me ook
verafschuwt. Je moet naar me luisteren, want ik roep je toe uit de diepte
van mijn liefde en mijn wanhoop. Je moet naar me luisteren, zoals men
van de kust luistert naar een mens, die verdrinkt en om hulp schreeuwt.
Ik wilje alleen mijn verschrikkelijke daad verklaren. Jij hebt tegenover mij
alle rechten. Alleen niet om mij te verbieden je uit te leggen, hoe 'het'
gebeurde. Laat het mij alsjeblieft vertellen. Dat is nu voor mij absoluut
noodzakelijk.
De ellende begon drie maanden geleden. Op een avond. Op het terras.
Na het eten. Moeder en ik luisterden naar de radio. Een reeks liederen,
uitgezonden door Wenen. Vader zat, weggedoken in zijn leunstoel te
lezen. Ik was ontroerd. 'Lieve vader,' zei ik, 'luistert u niet?' Zonder zijn
ogen van het boek op te heffen, antwoordde hij: 'Jawel! Ik luister wel. Ik
lees en luister tegelijk.' Ik stond op, liep naar hem toe en trok het boek
uit zijn handen. 'Nee,' zei ik, 'dat gaat niet tegelijk.' Toen gebeurde
het wonderlijke. Vader lachte, streelde zijn baard, zoals hij dat ge-
woon was en begon te luisteren. Ik ... Ik wierp een blik op de bladzijde,
die open lag en begon zo bij toeval te lezen. Het was koning Oedipus in de
oude tekst. Ik had het al op de schoolbanken gelezen. Mijn oog viel op de
verzen 1268- I280. Ik heb ze sedert dat ogenblik zo vaak opgezegd, ze heb-
ben me zo gekweld, dat ik ze nu uit het hoofd opschrijf. Ze zijn huivering-
wekkend deze verzen. Eerst las ik zewerktuigelijk*. Later las ik ze weer en
weer. Een, twee, drie keer. En iedere keer raakte ik meer onder de indruk
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van hun verschrikking, afschuw beet in mij als een scherpe drank, die
de keel verschroeit maar die de bedwelming brengt, die de mens van het
verdovend vergif verwacht. Verward sloot ik het boek, ging in een hoek
zitten en trachtte te luisteren. Ik probeerde het aanhoudend, maar het
lukte mij niet. Ik opende alle vensters, alle deuren van mijn ziel zo wijd
mogelijk om de melancholieke liederen van Schubert gastvrij binnen te
laten, er mijn geest weer van te vervullen en haar weer te doen trillen van
zoete tederheid. Tevergeefs. De verschrikking der oude tragedie stak als
een dolk in mij. En die daad, die in de verzen 1268- I280 beschreven wordt,
ontstond voor:mijn ogen in al haar wildheid en tot in alle bijzonderheden.
Op het laatst deed mijn hoofd er pijn van. Ik ging naar bed, maar voelde
de ondragelijke noodzakelijkheid, voor ik slapen ging, dezelfde regels te
herlezen. Ik nam het boek en herlas de verzen in bed, op mijn rug liggend.
Ik herlas ze een, twee, drie, vijf keer. Tenslotte sloot ik de ogen en herlas
ze regel na regel in het duister. Ik zag nog de nummering der verzen, met
het cijfer van elke vijfde regel, een voor een, in het zwarte ledig lichten.
Van die avond af begon mijn kwelling. Een wonderlijke kwelling. Be-
lachelijk au fond, kinderachtig, maar dringend en onweerstaanbaar. Ik be-
gon mij met hartstocht te verdiepen in de pijn, die een 'gouden naald',
loodrecht in het midden van het oog gestoken, in de pupil, precies in het
midden, moet veroorzaken. De pijn en het verschrikkelijke gevoel, die
iemand moet bespeuren, dacht ik, op het ogenblik, dat de punt van de
speld in het oog dringt, d.W.z. het doorsteekt, het oogvlies doorbreekt.
Dat moet een gecompliceerd gevoel zijn. Niet alleen de steek, die het hele
lichaam zal doen schokken tot de uiterste vezelen, waar de pijn kan door-
dringen, maar ook de sensatie van het contact met de hand, die de speld
naar binnen drukt, op het ogenblik, dat deze binnendringt. En dan nog
het aandeel van het gehoor! Ik stelde me dat voor als een klein maar
verschrikkelijk onderdeeltje van geluid, een 'tsik', als het ware gehoord
met het gevoel, gelijkend op dat, wat een speld maakt, die je door een
stuk zeer strak gespannen satijn steekt. Al die reacties, die deze handbe-
weging in het lichaam zou veroorzaken, stelde ik mij zo intens en zo aan-
houdend voor, dat ik het bijna in mijn eigen vlees voelde.
Ik legde de vingers zacht op mijn gesloten oogleden, om de oogbal onder
mijn vingertoppen te voelen spelen, levend en bewegelijk. En tegelijkertijd
zei ik bij mij zelf de verschrikkelijke woorden op, die de daad beschrijven.
Niet alle, slechts die woorden, die mij het gevoel van de handeling het
nadrukkelijkst overbrachten.
Iedere keer, dat ik naar de spiegel ging om mij op te knappen, bekeek ik,
zonder het te willen, de pupillen van mijn ~gen van dichtbij. Ik zocht zorg-
vuldig naar de juiste plaats, waar de gouden naald van Jokaste moest bin-
nendringen, daar, in het midden van het zwart. Alsofdit gatslechts bestond,
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om aan te geven, waar de punt van de speld moest steken. Het werd mij
een pijnlijke behoefte om te dromen van de uitvoering der oude verzen,
iedere keer, dat ik van dichtbij in de spiegel keek en mijzelf in de ogen
zag. En bij alle ogen, die ik van dichtbij zag. Van vader, van moeder en
van jou. Dit alles doorstond ik iedere keer, dat ik ze van dichtbij zag, dus
ook als ik een van jullie kuste.
Op een dag gebeurde er iets ergs. Ik bracht mijn gezicht vlak voor de
spiegel, daarna nam ik een lange speld uit een oude hoed, sperde mijn
ogen wijd open, richtte en drukte de punt van de speld tegen het glas,
precies midden in het oog. Ik hoorde dat fijne 'tsik' op de spiegel. Een
onderdeel van geluid. Op het oogvlies zou het nog onhoorbaarder zijn,
misschien zouden alleen de twee vingertoppen, die de 'naald' hielden,
het horen. Deze poging gaf mij een subtiele rilling op het ogenblik, dat
ik het glas raakte. Later dacht ik er over na en schreide van angst. Ik
werd bang voor mijzelf. Van die dag af werd ik bezeten door een geheime
vrees. Misschien zal ik het tenslotte niet meer uithouden, zal ik het ver-
schrikkelijke verlangen naar de pijn, die mijn lichaam zal verscheuren,
als ik de verzen verwezenlijk, niet meer kunnen weerstaan. Ik geraakte in
een ware paniekstemming. Met mijn hand sloot ik mijn ogen, om ze te
beschermen, om ze te redden. Hetzelfde deed ik iedere keer, als ik jou in
je blauwe ogen keek. Daar is de pupil midden in de blauwe oogappel nog
duidelijker te onderscheiden. Om dezelfde reden vermeed ik het, mijn
moeder te kussen en nog veel meer mijn vader, daar ik zijn witte baard
reeds doorweekt zag door de 'rode hagel', door de 'zwarte regen' der uitge-
stoken oogballen. Ik kwam zelfszover, dat ik mij voorstelde, wat er daarna
zou gebeuren. Mijn vader met uitgestoken ogen, als de oude Oedipus, ik
zelf als Antigone, die hem langs de wegen geleidde, zoals de groep voor-
komt op een Duitse kopergravure.
Op een dag kwam een satanische samenloop van omstandigheden mijn
waanzin versterken. Een Turks kapitein uit het Oosten, een kennis van
ons uit Constantinopel, kwam ons bezoeken. Hij had vele reizen naar de
havens van het Oosten gemaakt en had daar uit de geplunderde kerken en
in Turkse cafeetjes veel ikonen verzameld. Hij dacht er goede zaken mee
te kunnen doen en had ze meegebracht om ze te verkopen aan vluchte-
lingen 1 en verzamelaars. Ook mijn vader koos er 5 of 6 uit, wonderen
van Byzantijnse hagiografieën. Twee Christusbeelden, een Heilige Maagd,
een Heilige Johannes en een grote ikoon van de 'Hemelse, Onaardse
l\trachten', die een bijeenkomst van aartsengelen voorstelde. Zij waren
gewapend met zwaarden, hadden ontzagwekkende vleugels, die over de

1 In de Nieuw-Griekse letterkunde wordt veel gesproken over de 1t miIIioen vluchte-
lingen, die in 1922 van Klein Azië uitweken naar Griekenland, na een verschrikkelijk
bloedbad.
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grond sleepten en wijd-geopende, grote ogen. Want al deze ikonen hadden
geen pupil meer in hun ogen. En alle heiligen en alle aartsengelen keken
mij aan uit lege oogkassen. Die waren alle door de Turken met messen uit-
gestoken.
Het scheen mij, dat al die barbaren, die de heiligen en de aartsengelen
blind .gestoken hadden, dezelfde afschuwelijke drang, dezelfde wellust,
die mij kwelden, gekend hadden en dat zij hun waanzin gekoeld hadden
op de ikonen. Tenslotte durfde ik de bibliotheek, waar mijn vader de
blinde ikonen op een rij had hangen, niet meer binnen te gaan.
Op een avond zei Vader ons, dat wij ons gereed moesten maken voor een
première in het Nationale Theater. Oedipus werd gegeven in een moderne
bewerking van Foótos PoHtis. Een ogenblik lang Was ik van plan open-
hartig aan mijn ouders te zeggen, dat ik niet meeging. Maar zover kwam
het niet. Ik schaamde mij voor mijn vader, ik schaamde mij voor mijzelf.
Ik werd koppig. Ik wist heel goed, dat het een onzinnig idée fixe was, dat
zich in mijn brein vastgenageld had. Ik wist ook, dat ik dit waanidee slechts
met mijn uiterste wil, met de onophoudelijke tegenstand van mijn geest,
verjagen kon. Ik ga, zei ik tot mezelf, het isalleen maar domme nervosi tei t.
Ik moet daar ten koste van alles overheen zien te komen. En ik ging.
Later begreep ik, dat ik een strijd begonnen was, die ver boven mijnkrach-
ten lag. De hele tijd sloeg mijn hart van het verlangen der verwachting. Ik
hoorde niets anders, ik verwachtte niets anders dan het ogenblik van de
verzen 1268- I280. Voor mij bestond er niets anders, noch in het theater,
noch in het stuk. Eindelijk kwam het verschrikkelijke ogenblik en de bood-
schapper, een jonge toneelspeler met een uitstekende voordracht, begon
het afschuwelijk relaas:

Hij breekt de gouden spangen die haar kleed
houden, en grijpt en steekt
de naalden in de hoeken van zijn ogen.

En terwijl hij de oogleden opent, drukt hij
onophoudelijk en zijn rode oogappels bevochtigen
zijn baard, en niet als druppels welden zij op
slechts vochtig, maar zij overgoten hem geheel,
een zwarte regen, zwarte hagel van bloed!

Ik sloot mijn ogen, drukte mijn handpalmen tegen mijn ogen en begon te
schreien. Oedipus verscheen op het toneel met uitgestoken ogen. Het Was
de toneelspeler Weákis 1. Zijn geweeklaag vulde het paleis en het theater.
Zijn baard, zijn tuniek waren doorweekt door de 'zwarte hagel'. Ik voelde
mijn knieën trillen, trillen en een zenuwtrekking beven van mijn wangen
1 een nog heden levende Griekse toneelspeler.
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naar mijn lippen. Ik schreide, vervuld van de wellust der ontzetting, ver-
vuld van de verderfelijke dorst naar het lijden. Ik schreide door angst be-
klemd.
Van die avond af deed ik alle spelden, naalden en haarspelden af en wierp
ze uit mijn kamer. Zelfs mijn briefopener, alles wat puntig was. Mijn
moeder verwonderde zich over de plotselinge nervositeit, die mij over-
viel, als ik haar speldekussen op tafel of in haar werkmandje zag liggen.
Dan nam ik het op en sloot het weg of verliet onder het een of andere
voorwendsel het huis.
In deze toestand bevond ik mij, toen jij die f.'ltalemiddag kwam. Iedereen
was weg, dat had ik je van te voren gezegd. Je draaide je hoofd om op
mijn schoot en keek me aan. Je ogen waren zo blauwen de schaduw van
de middag maakte ze nog blauwer. Zo moeten de ogen der aartsengelen er
uitgezien hebben, voor de Turken ze met de bajonet doorstaken. Ik had
het gevoel, alsofik mij boven eenafgrond bevond. Eenduizeling bedwelmde
mij zoet, de aantrekkingskracht, die uit een blauwe afgrond opstijgt, trok
mij vol betovering mee. Om mij te laten gaan, om als een strootje rond
te wervelen tot op de bodem der diepte! Je ogen waren vlak voor mij, zij
boden zich aan, horizontaal, zij waren heel helder en het oogvlies stond
strak gespannen. In het midden van de blauwe cirkel was de zwarte pupil,
het donkere gat, gereed om de punt van de naald te ontvangen. Het no-
digde duidelijk de 'naald' uit, daar in het midden binnen te dringen, als-
of dit de voorbeschikte schede was!
Ik wilde schreeuwen, janken als een hond, je toeroepen weg te gaan, om
je te redden, te redden! Om je ogen te redden, je lieve, blauwe ogen.
Want er waren dagen, dat ik er op loerde, of je die dasspeld met de kop
van Sappho droeg. Ik had haar op je das bespeurd. Zij was helemaal van
goud, zeer lang en telkens probeerde ik met de punt van mijn vinger, hoe
scherp ze was. Met opzet leunde ik met mijn naakte arm tegen de antieke
munt en ik rilde toen ik haar kille aanraking tegen mijn vlees voelde.
Mijn vingers popelden van ongeduld om haar te voorschijn te halen, om
haar naar binnen te drukken: 'tsik' ... Op hetzelfde ogenblik zag ik de
arme Doedoe. Zij was jaloers op de liefkozingen, die ik jou gaf en sprong
op mijn schoot. Ze gafkopjes tegen mijn kin. Ik draaide mij om om naar
haar te kijken en zag haar groene ogen wijdopen voor mij, heel dichtbij,
bijna tegen mijn gezicht aan. Toen sloot ik jouw ogen, trok de speld te
voorschijn en stak haar in het oog van de kat.
Ik heb verder niets meer te zeggen, behalve dat ik mij na dit verschrikke-
lijke voorval, als met een mes, van mijn angsten losgesneden heb. Ik be-
zwoer, zo leek het wel, het kwaad en het week van mij. Het lijkt mij nu
allemaal een nachtmerrie. Alsof ik ontwaakte en gered werd uit haar
verstikking. Mijn ouders weten niets van alle kwellingen, die ik doorstond.
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Ook niet, dat jij van me wegging met het besluit me nooit weer terug te
zien. Dat je me de verschrikkelijke woorden toewierp: 'Ik walg van je.'
Lafheid of hoop? Ik weet het nog niet. Ik heb hun gezegd, dat je plotse-
ling naar Kreta geroepen was en lang weg zou blijven, dat ik door een
onvergefelijke onvoorzichtigheid Doedoe in haar oog gestoken had. Zij
zagen wel, hoe ik al die dagen, al die nachten leed. Hoe ik lijd, hoe ik nog
zal moeten lijden, telkens, als ik de arme kat me zo zie aankijken, met
haar ene groene oog, alsof ze probeert te begrijpen, waarom ik haar dit
aandeed. Want ik weet, dat Doedoe begrijpt, dat ik met opzet de speld
uittrok om haar een oog uit te steken. Zij komt niet meer bij mij en iedere
keer, dat zij me de kamer ziet binnenkomen, staat zij op en gaat voor-
zichtig weg. Je zult nooit kunnen begrijpen, hoe hard het is, als een on-
schuldig beest over je oordeelt en je veroordeelt.
Liefste, ik heb je niets meer te zeggen. Ik stuur je mijn smeekbede, ik
stuur je mijn stem uit de diepte van mijn ongeluk, uit de diepte van mijn
liefde. Ik bemin je tot aan de dood. Beslis over mijn leven.

Nella

Toen ik klaar was met lezen, vouwde ik het handschrift tot een pakje
en stak het heel langzaam, diep bewogen, in de grote enveloppe. Mijn
vriend keek me aan en in zijn blik beefde de angst der verwachting.
'En?'
Inplaats van te antwoorden, vroeg ik hem:
'Hoe staje na deze brief tegenover Nella en haar liefde? Walgje nog van
haar?'
Hij zei levendig:
'Ik beklaag haar. Ik herinner mij steeds hoe haar schouders schokten van
het snikken... En haar hand, die verschrikt omhoog ging, toen ik haar
vervloekte en die daarna terugviel op de divan .. .' -
'Je houdt dus toch nog van haar. En zeer veel. Je houdt nog meer van
haar, nu ze deze verschrikkelijke beproeving doorstaan heeft. Niemand
dan jij kan haar helpen.'
Hij zei peinzend:
'Wat zou het toch geweest zijn?'
'Ik denk, dat Nella een neurose heeft doorgemaakt, zoals een ander
een zware ziekte. Je hebt niet het recht haar nog zo geringschattend te
behandelen. Haar treft geen schuld. Integendeel, haar geestelijke weer-
stand is bewonderenswaardig. Ga naar haar toe, vandaag nog .. .'
Ik zag zijn blauwe ogen vol vreugde oplichten. Ik begreep, dat ik slechts
zijn eigen verlangens uitsprak. Maar tegelijkertijd zag ik, dat hij mij nog
iets wilde vragen, maar het niet kon. Ik was hem voor.
'Zo'n idée fixe', zei ik, 'komt, als het eenmaal voorbij is, niet meer terug.
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Ik weet het uit ondervinding, ik heb cr zelf aan geleden, weet jel'
'Nee toch!' Mijn vriend sprong levendig overeind. Vertel op.'
'Wel. Ik heb iets dergelijks meegemaakt en mijn geval had zelfs veel
overeenkomst met dat van Nella. En ook ik kreeg het juist door lezen.
Het gebeurde, toen ik student was, 20-22 jaar. Ik las ergens een zeer
levendige beschrijving over de bekende, vreemde en verschrikkelijke
manier, waarop Odysséas Andróutsos vermoord werd op een nacht op
de toren van de Akrópolis. Van dat ogenblik af werd ik bevangen door
de vrees voor iets dergelijks. Iedere keer, dat ik een wielrijder zag aan-
komen, drukte ik mijn knieën tegen elkaar en sidderde van angst, dat
mij hetzelfde afschuwelijke zou overkomen als Andróutsos. Het werd zo
erg, dat ik het athletiekterrein niet meer betrad, ik, die zo dol op turnen
was. Het leek mij, alsof iedere schop van de athleten, de bal, die naderde,
alle recht tussen mijn dijen gericht waren. Ik drukte mijn knieën tegen
elkaar en verbleekte, als ik toevallig bij een voetbalmatch aanwezig was,
zelfs als toeschouwer. Ik reed ook geen paard meer, iets dat tot op dat
ogenblik mijn grootste genoegen geweest was... '
'En later?'
,Ach, toen moest ik mijn examens in de Rechten afleggen, ik had geen
tijd meer voor lezen. Ik sloot mij dag en nacht op met het Romeinse Recht.
Toen ik afgestudeerd was, was ik van de vrees van Andróutsos geheel ver-
lost. De Latijnse wettelijke bepalingen hadden haar plaats ingenomen ...
Mijn vriend keek mij lange tijd glimlachend aan. Plotseling drukte hij mij
de hand.
'Ik dank je,' zei hij op warme toon. 'Ik wist het. .. Iets zei me, dat ik op
jou moest wachten.'

Toen ik van zijn kantoor vertrok, dacht ik bevreesd: 'Zou ik, als ik in
zijn plaats geweest was, deze raad, die ik hem juist gaf, zo luchthartig
gegeven hebben?'

vert. M. Blijstra-v. d. Meulen.

* Hij rukte van haar, uit haar kleedingstukken, los
De goudgedegen gespen die ze als sierselen droeg,
En heft ze en treft zijn oogen in hun wortelen

Onder zoo'n vloekzang treft met volle kracht, niet eens,
Maar keer op keer hij de oogleên; telkens sproeit zijn baard
't Bloed der oogappels, en niet peerlend gaven ze op
De purpren droppels, maar aaneengesloten sloeg
De donkre bui neêr als een bloeden hagelslag.

Vert. P. C. Boutens.
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TIJDSCHRIFTEN VOORHEEN EN THANS

Met opzet koos ik de wat ouderwetse ondertitel die ons enkele tientallen
jaren terug verplaatst naar een tijdstip, net ver genoeg weg om al geschie-
denis te zijn en niet ver genoeg weg om dat louter te wezen. Om precies
te zijn: ik wil het in deze bladzijden over het jaar I900 hebben. Over één
aspect intussen slechts van dat overrijke jaar, dat op de drempel lag van
twee werelden: epiloog van de 1ge, proloog van de 20ste eeuw. Over één
aspect met een zeer speciaal doel: door een karakteristiek van één tijd-
schrift uit dat jaar een vergelijking mogelijk maken met het tijdschriften-
\vezen van nu en daardoor een concrete bijdrage te leveren tot het veront-
rustend verschijnsel, dat Donkersloot onlangs in het 'Critisch Bulletin' zo
treffend cultuurerosie gedoopt heeft.
Het bedoelde tijdschrift is de Hollandse Revue onder redactie van iemand,
wiens naam alleen ouden-van-dagen nog wat zegt, van Frans Netscher
[1864- I923]. Een vergeten man. Ofkent iemand nog zijn roman 'Egoïsme'
[1892], uiting van dat droefgeestig realisme dier jaren, dat het niet gehou-
den heeft, vermoedelijk omdat de producenten ervan in wezen optimisten
uit de 'wereld der zekerheid' en dus, objectief, toch niet zo heel echt droef-
geestig noch zo heel erg realistisch waren. Of weet er nog iemand zelfs
van zijn misschien beste werk, de novellen, gebundeld onder de titel 'Uit
de Snijkamer' [I904]? En wie van onze 150 kamerleden zou nog zijn
karakterschetsen van onze parlementariërs-van-toen, 'In en om de
Tweede Kamer' [1899] en 'Uit ons Parlement' [1900], gelezen hebben?
Op Oud na dan, die in onze parlementaire geschiedenis werkt.
Een verzonken naam dus en tot op grote hoogte terecht. Netschers ver-
dienste school in zijn oneigenheid. Maar dan ook: hoe eigen was hij in
die oneigenheid. Welk een voortreffelijk redacteur is hij geweest! Hij heeft
nooit een letter helemaal van zichzelf in zijn maandschrift geschreven en
toch heeft hij het vol geschreven, maand in maand uit, jaar in jaar uit.
Alles en steeds in dienst van zijn publiek, de beschaafde bourgeoisie van
destijds, die, blijkbaar, nog de lust en de tijd had het gebodene in haar
film- en radioloze avonden te savoureren. Alleen de omvang van de
'Hollandsche Revue' immers dwingt al respect aan de onbevooroordeelde
nakomelingen af. Elke maand 84 bladzijden van twee kolommen, op elke
kolom een 425 woorden, ergo een 168 bladzijden ter grootte ongeveer
van de pagina waarop dit gedrukt staat.
Elke aflevering ook had haar vaste indeling. Een frontispiece-plaat opende
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haar. Dan volgden de geïllustreerde rubrieken: 'Wereldgeschiedenis' en
'Belangrijke Onderwerpen'. Daarop, ook met foto's, een 'Karakterschets'.
Dan een 'Revue der Tijdschriften' en 'Het Boek van de Maand', terwijl
het geheel besloten werd door 'De Boekentafel'.
Na afloop van het jaar won dit voor ons gevoel overdadig geheel, dat
zo wonderwel overeenstemt met de welvoorziene feestmenu's dier jaren,
nog door een inhoudsopgave en een alfabetisch namen- en zaakregister,
die tezamen nog eens 20 kolommen beslaan. De beide laatsten zijn van
een uitvoerigheid die doet denken dat de redactie meende zoal niet voor
de eeuwigheid dan toch voor de toekomstige historicus haar tijdschrift te
moeten redigeren. De rubriek 'Wereldgeschiedenis' bijv. is in de inhoud
in 52 behandelde onderwerpen ontleed, waarbij in deze jaargang
natuurlijk vooral de Boeren-oorlog, de Bokser-opstand, het naspel van de
Dreyfus-affaire en de talloze moeilijkheden met Turkije hors d'oeuvre,
hoofdschotel en dessert vormen.
Over elk dier rubrieken nog een enkel woord ter bevrediging van de,
hoop ik, opgewekte nieuwsgierigheid naar het geheim dier degelijkheid.
Dat geheim is, dunkt mij, dat de redacteur niet anders wilde dan voor-
lichten. Netschel' zelf was radicaal, dat blijkt duidelijk en hij verstopt het
ook niet, maar zijn eigen mening staat nooit aan die eigenlijke taak van
enkel in- en daardoor goed voor te lichten in de weg. Leefde hij niet in
de 'Indian Summer' van het liberalisme?
In de rubriek 'Wereldgeschiedenis' gaf hij steeds anderer mening weer,
maar hij ,wist, wie hij daarvoor hebben moest: correspondenties in de
'Times', in de N.R.Ct., vooral die uit Konstantinopel en, voor het Verre
Oosten, de voortreffelijke brieven van de correspondent van de 'Locomo-
tief' te Semarang. Ik weet, dat ik ook in deze bladzijden weer tot beknopt-
heid gedwongen ben, maar hoe moeilijk is de verleiding te weerstaan om
te citeren, teneinde te laten zien dat al Netschers citaten gekozen zijn uit
auteurs, die waarlijk wisten, waarover zij het hadden. Ik weet ook, dat
iemand van boven de vijftig aan die andere verleiding bloot staat van de
wereld uit zijn jeugd te idealiseren. Maar ik weet tevens, dat ik ook deze
verleiding kan en zal weerstaan, want ik weet, dat dit inderdaad een
voorlichting was, Waaraan tegenwoordig noch dag-, noch week-, noch
maandblad kan voldoen, zelfs al zou het willen. Om de plaatsruimte al
niet, maar ook nog om iets anders niet. Er is in die 'wereld van gisteren'
een vrije moedigheid, die wij missen, al was het alleen maar, omdat het
de vrijmoedigheid der uiteindelijke zekerheid is, die ons na twee wereld-
oorlogen ontglipt is.
De 'Belangrijke Onderwerpen' zijn aan tijdschriften ontleend. Een intelli-
gent referaat wordt telkens op het juiste moment onderbroken door een
goedgekozen citaat, waarvan ieder zich kan overtuigen, die de moeite
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gewijd heeft. Maar het is, helaas, ondoenlijk om in het kort een juist denk-
beeld van dit artikel te geven, omdai de wezenlijke betekenis ervan nu
juist in zijn zakelijke uitvoerigheid bestaat, die ons de man en zijn werk
volledig kenschetst.
Belangrijker en typerender wellicht dan al het voorgaande is de rubriek
waarin, kort, de inhoud van een aantal tijdschriften is weergegeven.
Niet minder dan 70 Nederlandse en 25 buitenlandse passeren de revue,
maar desondanks is van elk artikel, dat Netschel' de moeite waard scheen
- en zijn keus lijkt trefzeker - de inhoud meegedeeld, veelal nog toege-
licht door een citaat van soms een halve kolom in kleine letter. Hij had er
20 bladzijden van de 84 per aflevering voor over. Maar hij gaf er dan ook
iets mee, dat zijn abonné's in staat stelde elke maand werkelijk op de
hoogte te zijn van het belangrijkste, dat er in de binnen- en buitenlandse
tijdschriften van diezelfde maand of de vorige was verschenen. En dat dat
substantieel was, daarvoor stonden zowel die kleine 100 'verslagen' tijd-
schriften zelf borg als ook Netschers onmiskenbare fijne neus en on-
volprezen plichtsbetrachting.
Volmaakt dus, het tijdschrift van toen? Neen, dat niet. Er zijn drukfouten.
Acht heb ik er gevonden in de kleine 2000 kolommen. Dus zo goed als vol~
maa~t toc!t}_Ook dat niet. De laatste rubriek 'Het boek van de i.\rfaand'
valt bij het voorgaande evenzeer ahls dl':_~l;}oekentafel',die elke aflevering
besloot. Er zijn, gemiddeld, weliswaar tien boeken per aflevering aange-
kondigd, doch slechts met de titel en onder de vijftien uitverkorenen, die
een paar bladzijden per aflevering kregen is er, merkwaardigervvijze,
nauwelijks één, dat ook na vijftig jaar nog van belang is. Hier, zo ergens,
toont zich toch weer Netschers tekort: beide ogen wijd-open gericht op
wat zijn tijd bewoog, ziet hij voorbij aan wat in die tijd die tijd te boven
ging. Het is niet moeilijk, nu, een I2o-tal boeken te noemen, in 1900 ver-
schenen, die nu nog van betekenis zijn of althans vraagstukken behande-
len, waarmee ook wij nog niet hebben afgerekend. Ik mag het zeggen,
want ik heb zo'n lijst gemaakt. Maar geen daarvan wordt in de 'Holland-
sche Revue' van dat jaar ook maar genoemd, laat staan besproken. Een
verschijnsel, waarop ik gaarne nader zou zijn ingegaan, doch dat ik nu,
Netschers ruimte missend, en passant aan cultuurhistorici ter overweging
moet laten. Want al is het in dit bizondere geval te verklaren doordat
Netschel' voornamelijk Nederlandse en voor de rest slechts vertaalde
boeken bespreekt, daarmee is zijn toekomst-blindheid toch nog niet be-
grepen. Hij had immers ook anders kunnen doen, want de talrijke citaten
in vreemde talen die in de rest van de jaargang voorkomen, bewijzen dat
hij rekende met lezers, die Frans, Duits en Engels verstonden. Doch
genoeg hiervan.
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neemt, een van Netschers weergaven met het oorspronkelijk te vergelij-
ken. Er zijn er in deze jaargang 60 behandeld, en het zijn bijna stuk voor
stuk onderwerpen waarvan men op zijn minst moet toegeven, dat zij toen
belangrijk waren en die dat voor een deel althans ook nu nog zijn. Ik noem
in chronologische volgorde: de zelfmoord, de ontwikkeling der kleding-
industrie in de laatste vijftig jaar, de opkomst en ontwikkeling der schei-
kunde in de Ige eeuw, de Siboga-expeditie, hongerlonen, de ontdekking
van de fotografie, de Chinese kwestie, geen man meer voor het leger,
hoe droevig het gesteld is met de kennis der Nederlandse taal, op welke
wijze de eindexamens der H.B.S.-en met 5-jarige cursus kunnen worden
vereenvoudigd en waarom niet meer mensen vrijzinnig-godsdienstig zijn?
Van de 12karakterschetsen in deze jaargang verwachte men geen indrin-
gende psychologische analyse. Men verwachtte dat destijds ook niet.
Maar dit gemis aan onzekerheden wordt ruimschoots vergoed door de
mededeling van een aantal zekerheden omtrent de betrokkene. Ik kies er,
willekeurig, één als voorbeeld. Zijn onderwerp is H. A. M. Roelants, de
toen bekende Schiedamse uitgever. Een onbelangrijk man, after-all.
Toegegeven, maar wat valt er niet veel wetenswaardigs te leren uit 32
~kolommen, aan hem en zijn eenmans-firma gewijd en hoe bij uitstek des-
kundig lshet-niet in paragrafen verdeeld, die de volmaakt c!9Qrzi<:~tige
bouw van deze schets yeruiter~iik~!l._Wetrëffen eèn-~beschóli:~vingaan ~~er
de concentratie van het-tiitgeversbedrijfin de grote steden - in 1850 nog:
I559 werken bij meer dan 400 firma's over het gehele land verspreid -,
over de eisen aan de moderne boekhandel te stellen, over Schiedam - hoe
rustig, maar hoe indringend tegelijk is de fysionomie van dat half-dode
stadje in anderhalve kolom beschreven. [blz. 387/8] - over de oude heer
zelf, over zijn zaak. Hoeveel gedegen kennis spreekt er niet uit die éne
paragraaf al over het vak in 1850 en de merkwaardige opleving daarvan
sindsdien, die Netschel' toeschrijft aan de fameuze eerste wereldtentoon-
stelling, die in Londen van I85!. Ter kenschetsing toch één citaat:
'Nooit was de onderlinge naijver natuurlijker en edeler dan hier [op die tentoonstelling].
Het gold hier niet de wisselvallige overwinning van het kanon en het zwaard, maar de eer
van het innerlijk vermogen der natiën, de voorrang op het gebied der arbeidskracht en
der beschaving.'

Dat Krupp er ook was met een kanon, dat pijnlijk veel indruk maakte,
vermeldt Netschel' niet. Maar hij wist al zoveel en kon niet alles weten en
tenslotte - had ook de vrijmoedigheid van Igoo haar grenzen. Voorts
gaat het over een beroemd proces: dat over van Vloten's Vondeluitgaaf
bij Roelants, het proces van Lennep-Roelants waar de Koning zich per-
soonlijk mee bemoeide om Roelants te steunen, hetzelfde proces waar
A.C. Kruseman in zijn 'Bouwstoffen voor eene geschiedenis van den
Nederlandschen Boekhandel gedurende 1830-'80, een heel hoofdstuk aan
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Mij rest een andere taak tot besluit, zoal geen moeilijkere dan toch één
die meer actueel is. Ik heb een jaargang van een tijdschrift uit Igoo be-
studeerd in de hoop dat men ten departemente van O.K. en W. deze éne
aflevering zal willen doorbladeren. Ik heb, meen ik, aangetoond dat de
cultuurerosie op het gebied van het tijdschriftenwezen zich voordoet in
een mate die een ieder die het wel meent met onze cultuur de schrik om
het hart moet doen slaan. Het is immers niet overdreven te zeggen, dat al
onze maandbladen bij elkaar aan voorlichting nog op geen stukken na
geven, wat de 'Hollandsche Revue' in haar eentje gaf. En een cultuur
zonder voorlichting is op de duur ten dode opgeschreven omdat daardoor
precies datgene verloren gaat, waar zij van leeft: norm-besef. Moge daar
waar alleen nog hulp te halen is om dit fataal proces te stuiten, de ge-
dachte veld winnen, dat het goed en-wel is, de Westerse cultuur met de
wapenen te verdedigen, doch dat die verdediging haar zin verliest, wan-
neer door de voorbereiding daarop juist datgene te loor gaat dat verde-
digd moest worden. En moge onze regering, dit beseffend, er het hare toe
bijdragen, dat het opnieuw tot die vreedzame wedijver tussen de natiën
komt, waarvan Netscher gewaagde in de regels die ik hierboven heb af-
geschreven.
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BELGISCHE HULDE AAN VAN DER LEEUW

Mijn landgenoten, die hem gekend en dus ook gewaardeerd hebben,
stellen er prijs op zich aan te sluiten bij de hulde, in dit tijdschrift aan
wijlen Prof. G. van der Leeuw gebracht.
Niet alleen blijft hij voor ons de Nederlandse Minister van O.K.W., die
het Belgisch-Nederlands cultureel akkoord van 1946 en het spelling-
compromis voorbereidde, tevens was hij buitenlands lid van de Konink-
lijke Vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten.
In Januari 1948 hield hij te Brussel bij de installatie van kardinaal Van
Roey als lid van zijn Klasse der letteren, der morele en staatkundige
wetenschappen, een lezing over Menswording en Cultuurverschuiving,
een anthropologisch probleem.
Onze eerste persoonlijke kennismaking, te Maastricht, staat mij nog
duidelijk voor de geest. Aanleiding ertoe was de opening van de tentoon-
stelling Zuid ziet Noord: de schatten uit het Rijksmuseum, die in de grotten
van de St.-Pietersberg een schuilplaats hadden gevonden, kwamen terug
aan het licht.
Ik er heen, met de bijbedoeling een deel althans van die doeken in België
ten toon gesteld te krijgen! Het waren onze eerste, schuchtere stappen op
een sindsdien vlijtig betreden en belopen pad. Een periode van intense
uitwisselingen, die overigens voorbij is, nu de mensen zelfweer ter plaatse
naar de kunstwerken kunnen gaan kijken en deze niet langer de perikelen
van reizen en trekken hoeven te trotseren.
Prof. Van der Leeuw was een bewindsman die, naar het voorbeeld van
zijn chef, prof. Schermerhorn, en van zijn ambtsvoorganger, dr Bolke-
stein, niet uit de politieke kringen stamde. Van de heer Bolkestein mocht
België, evengoed in Mei 1940 als tijdens de ballingschap te Londen, tal-
rijke blijken van vriendschap en good-will ontvangen. Ook met de vroe-
gere Nederlandse Premier had ik, in de donkere dagen van Nijmegen
en Arnhem, toen Brussel nog de verduistering en 'de zwarte markt'
kende, een hele avond over verleden en toekomst van gedachten gewis-
seld. Maar dat waren leidende figuren uit het verleden. Deze nieuwe
bewindsman behoorde tot een ploeg die de traditionele partijgrenzen
wou doorbreken om een verdraagzame, ruime, culturele politiek op te
bouwen.
Reeds tijdens de rondgang van de Maastrichtse tentoonstelling was het
ijs gebroken. En, tijdens een receptie op het gouvernementsgebouw, werd
ons zonder enige aarzeling, met een glimlaèh, alsof het de natuurlijkste
zaak van de wereld gold, een eerste tentoonstelling van Nederlandse
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kunst te Brussel toegezegd. De beloofde zestig meesterwerken zijn er later
honderd vijf en twintig geworden.
Met minister Van der Leeuw liepen de zaken aldus eenvoudig van stapel.
Zijn hart was bij de buitenlandse betrekkingen, bij de kunst en bij de
volksopleiding.
De vlotte manier waarop ten slotte de spellingkwestie tussen beide landen
geregeld werd, verraste hem blijkbaar. Het succes, in de Belgische hoofd-
stad, van de eerste Nederlandse tentoonstellingen en concerten verrukte
hem. In het Rijksmuseum heeft hij toen voor ons een onvergetelijke re-
ceptie ingericht. Bij een andere gelegenheid, eveneens te Amsterdam,
verheerlijkte hij in bizonder gelukkige bewoordingen de voor eeuwig her-
stelde vriendschap en broederschap tussen de lage landen.
Hij was een Excellentie naar ons hart, een gemoedelijk man die zich voor
de praktijk in het andere land interesseerde, een geleerde zonder preten-
tie, die niet alleen onze achting maar bovenal ons vertrouwen en onze
genegenheid won. Met belangstelling en soms niet zonder een tikje na-
ijver volgden wij van nabij zijn pogingen tot oprichting van een bestuurs-
apparaat waarvoor hij de best beschikbare krachten aanwierf: uit de
wereld van de literatuur, het toneel, de muziek, de film. Met de inrich-
ting van een centraal bureau voor buitenlandse betrekkingen was hij ons
eveneens voor. Nederland, waar de kunst zo lang niet als een regerings-
zaak werd beschouwd, toonde België de weg.
Niemand uit de Nederlandse regeringskringen heeft beter de culturele
Nederlands-Belgische samenwerking gediend dan deze bescheiden en
edelmoedige professor uit Groningen, die tegenover roomsen als tegen-
over vrijzinnigen een breedheid van denken en een verdraagzaamheid
betoonde die evenwel geen kordate formulering van zijn eigen standpunt
uitsloot. Deze verdraagzaamheid en zijn actieve belangstelling voor alle
uitingen van kunst en cultuur maakten hem tot de geschiktst-denkbare
ambassadeur van zijn land.
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DE VERGELDINGSLEER VAN LEO POLAK
Prof. Mr Dr Leo Polak: De zin der vergelding, 2 banden
uitgave G. A. v. Oorschot, Amsterdam, 1947.

De betekenis van Polak's vergeldingstheorie is niet alleen in het oeuvre van dezen belang-
rijken geleerde, maar ook in de literatuur omtrent het aloude strafprobleem zo belangrijk,
dat het een reden tot verheugenis is dit werk thans voor het eerst in zijn geheel gepubli-
ceerd te zien. Op het eerste deel hiervan promoveerde Polak in 1921 tot doctor in de
rechtsgeleerdheid. Dit proefschrift, dat ook afzonderlijk is uitgegeven, bevat datgene wat
in de eerste band van de thans gegeven nieuwe uitgave te vinden is, benevens op blz.
1 - 112 van de tweede band. Van de inhoud van het overige gedeelte, met name van
Polak's eigen theorie, kon men alleen kennis nemen uit de Handelingen der Vereniging
voor Wijsbegeerte van het Recht van 1922, in een prae-advies van den schrijver. Zoals in
een kort nawoord van Libbe van de Wal achter de tweede band wordt medegedeeld, was
het niet in het proefschrift gepubliceerde gedeelte van zijn werk reeds gezet en in enkele
exemplaren gedrukt, zodat het comité van oud-leerlingen met deze volledige uitgave cen
betrekkelijk eenvoudige taak had. Het laatste hoofdstuk, zeker het belangrijkste, omdat
dit Polak's eigen theorie weergeeft, was niet volledig, maar is ten dele uit Polak's voor-
dracht voor de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts, 1928, over de doodstraf, ten
dele uit een bewaard manuscript van de schrijver kunnen aangevuld worden.
Polak's vergeldingstheorie, die thans in volledige uiteenzetting voor ons ligt, is m.i. de
belangrijkste monografie over het vergeldingsprobleem in ons land. Vóór Beccaria's boek
van 1764, veeleer een brochure, over de misdaden en de straffen, was aan dit hoogste pro-
bleem van het strafrecht bij mijn weten geen afzonderlijk boek gewijd. Onder de sindsdien
hieromtrent verschenen werken neemt Polak's boek zeker een vooraanstaande plaats in.
Of de schrijver hier de definitieve oplossing gevonden heeft, zoals hij niet zonder zelfver-
zekerdheid te verstaan geeft, wil ik in het tweede gedeelte van mijn recensie onderzoeken.
Voorop moet gaan een overzicht van dit meesterlijk werk, dat niet alleen in de eigen
theorie, die er de bekroning van moet geven, maar ook in de opzet van het betoog een
grote allure heeft.
Polak schrijft een heldere en tevens krachtige, telkens boeiende stijl. Daarenboven geeft
hij een zeer heldere verdeling der stof, die de lezer het gevoel van evidentie bijbrengt, waar
de schrijver in zijn betoog zelf van vervuld blijkt te zijn. Polak is een hartstochtelijk ratio-
nalist. Hij is rationalist in die zin, dat de redenerende rede, welke wel eens koCi genoemd
wordt, zijn voortdurende leidsvrouwe is. Hij wil niet suggereren maar redeneren. Zijn
doel is het doorlichten van de troebele stof, zodat geen onduidelijkheid overblijft. Dit
alles doet hij met een hartstocht, uit liefde voor de waarheid, welke niet minder behoeft
te worden nu het de door hem voor het eerst ontdekte waarheid is, zoals hij meermalen
met nadruk verzekert.
Na een inleiding, waarin hij de verge1dingsproblemen stelt en de methode van onderzoek
uiteenzet, verdeelt hij zijn betoog in twee afdelingen, waarvan de eerste de feiten der ver-
gelding weergeeft en de tweede de verklaring der feiten. In deze tweede afdeling ligt na-
tuurlijk de grootste betekenis van het boek. De theorieën der vergelding, uit de hele
wereldliteratuur opgediept, van wijsgeren als Plato en Aristote1es tot juristen der z.g.
Moderne beweging in het strafrecht, worden door hem verdeeld in drie rubrieken. De
eerste rubriek geeft de Z.g. relatieve theorieën, waaronder hij niet alleen rekent die der
utilistische preventie, van Liszt e.a., maar ook de tot de zedelijke vergelding naderende
vereffeningstheorieën van Merkel c.s. en de uitboetingsleer, welke o.a. door Max Scheler is
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verdedigd. De tweede rubriek beschrijft de hedendaagdse phase der worsteling van ver-
standelijk relativisme met het gevoelsabsolutisme der vergeldingseisen. Hieronder rekent
hij de theorieën van Gabriel Tarde en Richard Schmidt. In de derde rubriek worden de
absolute theorieën uiteengezet. Deze culmineren, over de opvatting van zijn leermeester
Heymans heen, in schrijvers eigen theorie, door hem de objectiveringstheorie genoemd,
welke de laatste 34 bladzijden van het boek beslaan.

De inleiding benevens de eerste afdeling over de feiten der vergelding lijken mij van te
meer belang, omdat hier het probleem der vergelding zich opdoemde voor iemand, die
was uitgetrokken om de vergelding in het strafrecht te bestrijden, en dat betekent dan wel,
gegeven de geest van dezen schrijver, zó te bestrijden, dat er in zijn betoog radicaal niets
van de vergelding zou overblijven. Uitgaande dus van de gedachte, dat de vergelding niet
waard was behouden te worden, kwam hij bij zijn onderzoek op de feiten der vergelding,
een waarneembare werkelijkheid, zij het niet zintuigelijk waarneembaar. Zedelijke feiten,
die zich weerspiegelen in de taal van verschillende volkeren, en die gelden in gedachten,
welke sinds eeuwen gemeengoed zijn van vele volkeren, brachten den schrijver voor het
grote probleem hoe deze feiten te verklaren zijn. Na een tiental jaren van vruchteloos
zoeken viel hem, zoals hij het zelf uitdrukt, onverhoopt op een schone dag van 1916 toch
nog, als een blijkbaar gedeeltelijk in de regionen van het onbewuste gerijpte vrucht van
het onderzoek, de grondgedachte der objectiveringstheorie plots in de schoot. Deze theorie,
getoetst aan de feiten der vergelding en aan de tot dusver gegeven vergeldingstheorieën,
verklaart en rechtvaardigt de vergelding voor hem afdoende en biedt hem tevens een
maatstaf voor de toepassing der vergelding in het strafrecht.
Polak's Z.g. objectiveringstheorie stelt de vergelding als, zoals hij het uitdrukt, trans-egoïs-
tische belangenhalmonisering. Ook hier gaat hij uit van de vergeldingsfeiten. De strafis het
'verdi ende loon'; men krijgt zijn gedrag 'betaald gezet', waardoor 'de schuld gedelgd', 'de
rekening ,'ereffend' wordt. Schrijver ziet hier verband tussen de strafrechtelijke vergel-
ding en de burgerrechtelijke betaling, want, zo verklaart hij, een aan het economisch equi-
valent, het loon, verwante functie, zij het dan ook in een overdrachtelijke zin, moet ook
het vergeldingsleed, de straf, hebben, en wel, zoals hij hieraan toevoegt, naar taalpsycho-
logie en algemeen natuurlijk volksgevoel. Deze functie geeft hij aan met de term belangen-
harmonisering der betrokkenen. Precies zo nadelig als het feit voor de lijdende partij ge-
weest is, moet het voor de bedrijvende partij gemaakt worden. Het leed voor de lijdende
partij moet daarbij niet gemeten worden aan wat het misdrijf voor het slachtoffer of enig
ander belanghebbend toevallig individu waard is of betekent, maar wat het objectief
waard is of betekent, dus voor de objectieve rechtsorde. De rechtsorde, dus ieder mens, die
het standpunt der rechtsorde deelt, normaliter derhalve de behoorlijk gezinde mens, wil
niet, dat het feit geschiedt en betreurt het begaan van onrecht, en wel in verschillende mate,
naar de graad van zijn 'ergheid' of'zwaarte'. Elke misdaad heeft dus haar bepaalde objec-
tieve betreurenswaardigheid. Precies inzover enige misdaad aan de dader minder leed op-
levert dan besloten ligt in die objectieve betreurenswaardigheid, preeics zover zou de mis-
dadiger een betrekkelijk voordeel aan zijn niet-objectiviteit, aan zijn anti-sociaal onrecht-
matig egoisme te danken hebben. Dit onrechtmatig voordeel komt hem evenmin toe als
een dief het gestolene: vandaar het dit voordeel vereffenende leed, als eis van gerechtigheid,
van het 'suum cuique'. Door dit leed wordt dus geen recht des daders aangetast, geschiedt
hem generlei onrecht, doch wordt hij - zoals Polak een reeds door Hegel verkondigde
stelling formuleert - als zedelijk wezen, aan wie rechtseisen te stellen zijn, geëerd. Het
zedelijk grondbeginsel, waar alle vergeldingseisen uit voortvloeien, luidt volgens Polak,
die daarin overeenstemt met Thomas van Aquino in zijn Summa con/ra Gen/i/es: 'Onzede-
lijkheid en het daaruit geboren onrecht moeten falen, mogen niet baten, hetzij volstrekt,
hetzij betrekkelijk, n.l. bij de zedelijkheid en rechtsgezindheid vergeleken'. Trans-egoïs-
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tische belangenharmonisering kan hij deze vergelding noemen, aangezien hier het even-
wicht hersteld wordt tussen het gemis aan leed over de misdaad bij den dader en het leed,
dat de behoorlijk gezinde, dus niet egoïstische mens van de daad ondervindt.
Overeenkomstig deze theorie behoeft het vergeldingsleed der straf niet specifiek te zijn:
het is qua leed verdiend, gelijk het qua leed zijn objectiverende functie vervult. Hierin blijkt
het abstracte en tevens een gevaar van rationalisme bergende karakter van Polak's ver-
geldingsleer. De plastische betekenis der straf, in haar beeld het verband tonend met de
concrete misdaad, wordt hiermede, overigens in overeenstemming met de huidige ont-
wikkeling van het strafstelsel, vervluchtigd. Polak stelt hier, wat de inhoud der concrete
straf betreft, slechts één principiële eis, n.l. dat zij leed berokkent. Over de strafsoorten
laat hij zich niet positief uit, hetgeen ook in een wijsgerige theorie niet te verwachten is.
Negatief trekt hij uit zijn theorie een belangrijke conclusie en wel dat de doodstraf princi-
pieel onrechtvaardig is. Immers de dood isgeen leed, en het leed, dat de ter dood veroordeel-
de in afwachting van de voltrekking van het vonnis ondervindt, is niet het met de dood-
straf bedoelde leed.
Nog in andere opzichten vertoont deze vergeldingstheorie haar abstract karakter. Polak
ziet zijn theorie als een absolute, ook in dien zin, dat hij haar stelt onafhankelijk van het
doel der rechtsgemeenschap. Het gemis aan leed bij den misdadiger moet worden geharmo-
niseerd door het leed van de straf, om de misdadiger niet een voordeel te geven boven de be-
hoorlijk gezinde mens. Hierin lijkt mij een overdrijving van de vergelding, anders gezegd
een tekortkomen van het rechtskarakter der vergelding, gelegen. Maar daarmede begint
reeds de critiek op deze om verschillende reeds aangeduide redenen opmerkelijke theorie.

Mijn voornaamste bezwaar ligt in de opvatting der straf als een leed. Ik wil geenszins ont-
kennen, dat de straf ook een leed is, maar principieel is de straf een kwaad. Zij is slechts
een leed, doordat dit kwaad door den gestrafte als kwaad gevoeld wordt en dus een leed
voor hem betekent. Hiermede neem ik de schijn op mij van te reageren tegen een humaan
inzicht, dat reeds door Modderman in zijn bekende Amsterdamse inaugurele rede over:
Straf een leed, geen kwaad, werd verkondigd. Kwaad heeft in de straf natuurlijk niet de
betekenis van een zedelijk kwaad. Het zedelijk kwaad in de zin van onzedelijkheid is de
schuld. Het kwaad, dat in de straf gelegen is, moet verstaan worden als het ontbreken
van een goed, zoals economische goederen, vrijheid van beweging of zelfs ook het leven.
De humaan schijnende opvatting van Modderman, Polak e.a., die straf principieel een
leed achten, bergt m.i. juist een groot gevaar in zich van inhumaniteit. Ziet men de
straf principieel als een leed, dan zal dit de neiging bevorderen om de gestraften, met name
in de vrijheidstraffen, voortdurend het leed te laten voelen, en juist deze neiging is een
der grootste hinderpalen gebleken voor een werkelijke humanisering der vrijheidstraf.
De straf als leed beschouwen, anders gezegd, als het voelen van het kwaad, dat de straf is,
betekent een psychologisme, dat zich ook op andere gebieden telkens openbaart. Recht
wordt bij Krabbe en anderen geïdentificeerd met rechtsgevoel of rechtsbewustzijn; eer
met eergevoel, zodat althans de vroegere rechtspraak belediging alleen wilde aanvaarden
als de persoon, tegen wie de belediging gericht was, zich in zijn eer aangetast voelde;
schuld met schuldgevoel, zoals in de psycho-analytische school. In al deze gevallen wordt
de objectieve werkelijkheid verduisterd door het psychologisch gevoel omtrent die werke-
lijkheid. Ik erken, dat met het stellen dezer werkelijkheid een groot probleem gegeven is
en dat het vaststellen dezer werkelijkheid veel moeilijkheden biedt. Maar principieel moet
naar mijn overtuiging vastgehouden worden aan het onderscheid tussen de objectieve
werkelijkheid en het psychologisch gevoel omtrent dit objectieve gegeven. Vooral in een
objectiveringstheorie zou men dit moeten verwachten.
Als de straf principieel een kwaad, het ontbreken van een goed; en slechts gevolgclijk,
doordat de schuldige de straf als zulk een kwaad voelt, een leed is, ontvalt ook de bodem
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aan Polal<'s principiële argument tegen de doodstraf. In deze straf wordt den schuldige
immers een groot goed ontnomen, het leven. Over het probleem der doodstraf is hiermede
natuurlijk het laatste woord niet gezegd. Alleen lijkt mij Polak's argument, als definitief
bedoeld, geenszins het laatste woord.
Door in de straf niet het kwaad, maar slechts het leed te zien wordt de schrijver ook ge-
dreven in een rationalisme, dat aan de werkelijkheid op nog andere wijze dan in het psy-
chologisme dreigt tekort te doen. In het kwaad kan men qualitatief onderscheid maken
naargelang van de kwaliteit van het goed, dat aan de gestrafte ontnomen wordt. In het
leed ziet Polak blijkbaar alleen quantitatief onderscheid. Zo verklaar ik mij ook de be-
strijding van zijn vereerden leermeester Heymans, wiens straf theorie, volgens Polak, juist
voor de straf een bepaald soort leed zou eisen, tegengesteld aan het genot, dat de schuldige
zich met de misdaad had verzekerd. Deze alleen quantitatief te bepalen leedfunctie
overheerst evenzeer in een totaal andere, aan Polak's opvatting zelf tegengestelde, theorie,
n.1. die van den Engelsen utilist Bentham, wiens boeken grote invloed gehad hebben op de
Code Penal van 1810. Bentham wil met lust en onlust, hetgeen ik meen te kunnen weer-
geven met genot en leed, het hele strafrecht, zelfs de hele wereld, opbouwen. Zijn utilistische
generaal-preventieve theorie heeft met de principiële vergeldingsleer van Polak alleen dit
accent op het kwantitatieve leed gemeen, maar beide lopen dan ook gevaar te vervluchti-
gen in rationalistische constructies, zelfs in rekenkundige boekhoudingen. Polak neemt
uitdrukkelijk een zedelijke beoordeling aan, hij wenst de strafafte meten naar de betreu-
renswaardigheid, die de misdaad heeft voor den behoorlijk gezinden burger, maar aan de
boekhoudkundige gedachte van voor- en nadelig saldo ontkomt hij daarbij niet. Als harts-
tochtelijke theoreticus schrikt hij zelfs niet terug voor de conclusie van zijn rationalistische
theorie, daarin bestaande, dat bij schulddelieten, d.W.z. misdaden in onachtzaamheid
begaan, een lichtere straf moet gegeven worden naarmate deze delicten door een ernstiger
niet-gewilde schade gevolgd worden. Deze opvatting is inderdaad consequent, want naar-
mate de schade groter is, zal de onachtzame zijn delict ook meer betreuren, er zelf dus
ook meer leed van ondervinden, zodat het verschil met het leed, dat de behoorlijk ge-
zinde burger van het delict ondergaat, dan ook steeds kleiner zal worden. Het zou zelfs
kunnen zijn, dat zulk een delinquent meer leed ondervindt van dit delict dan de be-
hoorlijk gezinde burger. Of den delinquent dan in plaats van straf beloning, althans een
genot, moet gegeven worden, daarover laat zich de auteur niet uit.
In verband met deze theoretiserende en rationalistische tendens meen ik ook te kunnen
brengen de merkwaardige omstandigheid, dat Polak in zijn theorie over het grondprobleem
van het strafrecht alleen de gerechtigheid en niet de doelmatigheid laat gelden. De verhou-
ding dezer beide begrippen in het recht moet ik hier buiten beschouwing laten. Zij bevinden
zich meermalen in een spanning, welke den jurist de rust ontneemt, maar het probleem
van de straf in het recht kan toch geen bevredigende oplossing krijgen, indien men zich
niet voortdurend bewust blijft, dat hier de gerechtigheidseis, in de vergelding gesteld, be-
trokken wordt op de taak van de rechtsoverheid, bestaande in het handhaven der rechts-
orde ten bate van een behoorlijke samenleving der mensen. In zoverre de straf daartoe
niet dienstig is, behoort haar toepassing niet tot de taak van de overheid, en bij de toe-
passing moet de overheid voortdurend voor ogen staan, dat de straf naar maat en inhoud
voor dit doel bevorderlijk moet wezen. Men zou zich kunnen verwonderen, dat de schrij-
ver,jurist en filosoof tegelijk, deze karakteristiek juridische zijde van het vraagstuk buiten
beschouwing heeft gelaten. Dit stemt intussen overeen met de betekenis van de belangrijke
figuur, die Polak in het Nederlandse geestesleven blijft vormen. Zijn betekenis ligt niet in
de rechtswetenschap, maar in de wijsbegeerte. Dat hij bij de oplossing van dit rechtswijs-
gerig vraagstuk tekort schoot, neemt, zoals de lezer zal hebben begrepen, mijn waardering
niet weg voor de grote verdiensten van zijn werk en voor de bevordering van het inzicht
in dit meest belangrijke en meest kwellende probleem op het gebied van het strafrecht.
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Bitter-zoet.

Zoals bekend heeft de regering, bezuinigend terwille van de bewapening,
van een aantal artikelen het subsidie ingetrokken, dat tot dusver de
winkelprijs ervan laag hield. Om het maken van winst op die prijsver-
hoging tegen te gaan, pleegt zij dan de aflevering te verbieden tot de
nieuwe prijzen hun beslag hebben gekregen.
Deze maatregel heeft uiteraard alleen dan zin, wanneer hij niet bekend
wordt vóór de datum waarop hij ingaat. Maar aangezien onder het half-
of drie-kwart kapitalistisch bestel, waaronder wij leven er nog altijd
belanghebbenden zijn met belangstelling voor dergelijke transacties en
deze als de tegelijk deskundigen daarbij ook geraadpleegd moeten worden,
is in werkelijkheid al dit sociale gedoe, zeker voor de groten, een wassen
neus.Ja meer, van te voren wetend wat er komen zal, hebben zij een extra-
prae boven hun kleine concurrenten.
Zo is het in Maart met de suiker gegaan. Met het gevolg dat de directies
der suikerverwerkende industrieën hun grondstof nog, mèt het subsidie,
dus goedkoop, konden inkopen om hun product, zonder subsidie, dus
duur, te verkopen. En de grote winkelbedrijven desgelijks. Totale winst:
ruim vijfmillioen, uiteindelijk afkomstig uit het subsidiefonds en dus van
de belastingbetalers.
Schandelijk? Ja en neen. Ja als men zich op een gemeenschapsstandpunt
plaatst. Neen als men uitgaat van het standpunt van ons officiële bestel,
want dan is het onvermijdelijk. En iets dat onvermijdelijk is, is normaal
en iets dat normaal is kan niet schandelijk zijn.
De conclusie uit deze bitter-zoete ervaring? Men is de weg der geleide
economie opgegaan, omdat die der vrije onbegaanbaar bleek. Maar het
blijkt tevens dat wie halverwege op die weg blijft staan, het met die half-
geleide economie niet beter maakt dan het onder de vrije was.
Zolang namelijk de mogelijkheid van belang-hebben niet is uitgesloten,
blijken de grote belanghebbenden altijd wegen te weten om de gevolgen
van die halve leiding van zich af te wentelen, niet alleen meer op de klei-
nen, maar nu ook op de staatskas, d.i. uiteindelijk op de massa.
Zolang de mogelijkheid van belang-hebben niet is uitgesloten, zal de
koopman blijven zoals Erasmus hem in de begindagen van het kapitalis-
me al getekend heeft. Ik kies van zijn twee passages in de 'Lof der Zot-
heid' over de handel de minst felle, waar hij zegt: 'Wat zal de koopman
wel voor winst' maken, als hij, volgens de voorschriften der wijsheid, terug-
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deinst voor een valse eed, als hij, op een leugen betrapt, een kleur krijgt,
en als hij aan al die benepen gemoedsbezwaren der wijzen aangaande
diefstal ook maar enige waarde hecht?'
Kortom: zolang de mogelijkheid van belang-hebben nie't is uitgesloten,
zolang m.a.w. onze geleide economie maar een half geleide blijft, zolang
zal de koopman ook in de na-dagen van het kapitalisme de valse eed niet
schuwen, zal hij geen kleur krijgen als men hem op een leugen betrapt en
zal hij tegen diefstal geen gemoedsbezwaren hebben, in één woord: zal
de Zotheid onder ons zetelen en zullen wij haar lof zingen.

De nieuwe kerkelijkheid

Op 1Mei is door de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de nieuwe kerkorde plechtig afgekon-
digd in aanwezigheid van vijf ministers, van de burgemeester van Am-
sterdam en van de vertegenwoordigster der Koningin.
Door deze kerkorde wordt de N.H. Kerk weer een 'ware' kerk; zij schaart
zich wederom om een algemeen beleden Waarheid, nadat zij sinds 1816
alleen maar een kerkelijke organisatie was onder een haar opgelegd
reglement.
Tijd, plaats en toespraak van de praeses der Synode op deze plechtigheid
leken vol symboliek te zijn, symboliek die toch wel op t\\/eeërlei wijs ver-
staan kan worden.
'Op 1 Mei, de dag van de arbeid', zei de praeses. Heeft de kerk ooit het
,,'oord gezegd ofzal zij het woord nog zeggen, dat de 'arbeid' verstaat?
'Midden in oud-Amsterdam', zei de praeses. Is Amsterdam ook niet de
stad van 45 % nominaal onkerkelijken, van de naam-kerkelijken nog ge-
zwegen?
.'De gevoelens van de synode zijn als die van jozua, toen hem de leiding
werd opgedragen om de kinderen Israëls het beloofde land binnen te
leiden', zei de praeses. Welk beloofde land ziet de kerk onder de nieuwe
kerkorde voor zich?
'De kerk is nu weer één rondom de \Vaarheid', zei de praeses. Maar als de
vraag van Pilatus ons al niet op de lippen mocht komen, herinneren wij
ons dan niet de parabel van de drie ringen?
'Niet om de waarheid zullen wij behoeven te worstelen, maar de Waar-
heid worstelt om ons', zei de praeses. En wij vragen: Is dit kryptisch neo-
kerkisme het woord van de kerk in deze tijd?

Ei van Columbus

Sinds Mr van Riel zo duidelijk heeft uitgesproken, dat defensie belang-
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rijker is dan cultuur, is er in de Nederlandse culturele wereld een stijgen-
de onrust te bespeuren.
Prof. Dr F. L. Polak heeft een grandiose oplossing gevonden: wij bouwen
onze defensie op ter verdediging van onze cultuur. Welnu, dan mogen we
de cultuur ook niet laten verkommeren. Wij moeten de cultuur tot een
onderdeel maken van ons defensieprogram, de gelden ervoor uittrekken
op de defensiebegroting, en de totale uitgaven voor dit doel verhogen in
plaats van verlagen.
Och ja, waarom niet? Het denkbeeld biedt mooie perspectieven. Wij
wensen onze defensie ook op te bouwen ter verdediging van onze sociale
voorzieningen. Wij moeten derhalve ook de woningbouw zien als onder-
deel van onze defensie, wij dienen deze uit te breiden en de kosten daar-
van ten laste te brengen van onze defensiebegroting.
Ook voor onze volksgezondheid, lichamelijk en geestelijk, gaan wij straks
vechten. Ja, en eigenlijk vormt ook deze volksgezondheid toch een
vitaal onderdeel van de defensie. En dan vechten wij toch ook voor ons
levenspeil, voor onze democratie, voor de rechtsstaat? Zouden wij dus
niet eigenlijk alle burgerlijke Departementen moeten opheffen, en alle
begrotingsposten moeten onderbrengen onder Generaal Hasselman?
lvfaar dan flink verhoogd, als uiting van onze "nieuwe cultuurstijl" - wij
hadden van deze stijl in de tijd van het militair gezag al zo een aardig
voorproefje. Dan weten wij tenminste ook waarvoor wij onze defensie-
gelden gebruiken. Misschien blijft er dan geen geld meer over voor kanon-
nen. Maar, wie weet, hebben wij ook, als wij onze maatschappij op orde
brengen door de woningbouw, de volksvoeding en de cultuur te verzor-
gen, geen kanonnen meer nodig.
Er is maar één bezwaar: wat zal Amerika ervan vinden? Ook hiervoor
kunnen we ons op Polak verlaten. Wie zal beter weten dan hij wat Amerika
wenst? Heeft hij niet zo pas Amerika ontdekt? En noemt hij zijn op-
lossing niet een ei van Columbus?
Een kniesoor, die denkt dat dit ei uit Professor Polak's toverhoed een
windei zal blijken. Maar of het hem zal lukken er een vredesduif uit te
goochelen?
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Dr F. SIERKSMA, Freud, Jung en de Religie.
Assen, van Gorcum, 1951,256 blz.
Dr FOKKE SIERKSMA, Prof. Dr. G. van der
Leeuw, Dienaar van God en Hoogleraar te
Groningen. AIDSt. Het Wereldvenster, 1951,
112 blz.
Deze boeken in één bespreking op te nemen
heeft alle zin. Het eerste is het proefschrift
van een leerling van v.d. Leeuw, die, uit-
gaand van het werk van zijn leermeester
en op diens schouder staande, het poogt
aan te vullen. Het tweede is van een, naar
ook uit het proefschrift blijkt, niet critiek-
loze bewonderaar van zijn, niet alleen
wetenschappelijke, leidsman.
Voor S. is van der Leeuw de belangrijkste
vertegenwoordiger van die wetenschap, die
als leer der religieuze verschijnselen deze
methodisch beschrijft en wil verstaan. En
het blijkt nu weer duidelijk uit het werkje
dat aan de mens van der Leeuw is gewijd,
dat juist de geniale veelzijdigheid en een-
voudige menselijkheid van deze man zijn
wetenschap zo vruchtbaar hebben gemaakt.
Dat de wetenschap nauw met het leven is
vervlochten, wie het nog niet wist, leze dit
boekje over van der Leeuw. De geest van de
leermeester trouwens trekt ook door het
proefschrift van de leerling; S. plaatst de
phaenomenologie der religie midden in de
crisis van de wetenschap en van onze cul-
tuur. Dat dit de wetenschappelijkheid niet
tekort hoeft te doen, eer er zelfs' voorwaar-
de voor is, toont het boek genoegzaam aan.
'Schrijvers doel is de verhouding van de
phaenomenologie van de religie en de
psychologie nader te onderzoeken en de
vruchtbaarheid van hun samenwerking
aan te tonen met dien verstande, dat hij
alleen bij een bepaalde psychologie, de z.g.
complexe psychologie van Jung dat begrip
en die schroom voor de verschijnselen der
religie vindt, waardoor zij niet wegver-
klaard, maar verstaan, begrepen worden.
Dit isbij Freud en zijn school niet het geval ;
hier worden z.i. de verschijnselen opgeof-
ferd aan de theorie. Voor Freuds baanbre-
kend werk en voor de grote figuur die

Freud, is, ontbreekt het S. stellig niet aan
eerbied en hij laat ook niet na Jung on-
voorwaardelijk te veroordelen, zoals deze
zich als redacteur van een Duits psychia-
trisch tijdschrift in 1934 heeft misdragen
t.O.V. Freud en Adler. Dit neemt niet weg,
dat S. als phaenomenoloog Jungs psycho-
logie, als recht doende aan de verschijnse-
len, op wetenschappelijke gronden i.h.a.
aanvaardt. Bij van der Leeuw ontbrak het
juiste begrip voor de betekenis van de
dieptepsychologie; voornamelijk steunend
op Jaspers en Spranger [die ook besproken
worden door S.] legde van der Leeuw de
nadruk op het'Verstehen' [begrijpen] en
meende dat dit onverenigbaar was met de
methoden der dieptepsychologie. Sierks-
ma's poging is nu aan te tonen dat dit be-
grijpen aanvulling en verheldering vindt
bij Jungs opvattingen.
Ik onderstel dat het ontbreken van theolo-
gische praeoccupaties bij S. hier ook een
rol speelt. Het is daarom van belang dit te
zeggen, omdat de godsdienstwetenschap,
voortgekomen uit de liberalisering van de
theologie, aan deze nog steeds in de prac-
tijk nauw verbonden is in de personen der
godsdienstwetenschapbeoefenaars, als regel
theologen. Overigens levert juist het boek-
je van S. over zijn leermeester het bewijs,
dat de 'echte' theoloog achterdocht koes-
tert tegen de vergelijkende godsdienststu-
die die de eigen godsdienst gevaarlijk rela-
tiveert. Maarmen leest ook in dit boekje hoe
merkwaardig vrij van der Leeuw zich in
dit 'gevaarlijk' domein bewoog. Dat de
reserves van v.d. Leeuw t.O.V. de psycho-
logie toch iets te maken hadden met zijn
theologie, is mogelijk. Overigens kan
men juist in dit kostelijk werkje over het
'Phaenomeen' van der Leeuw leren ver-
staan, hoe zijn menselijke en wetenschap-
pelijke vrijheid zich verbinden kon met een
oprechte christelijke vroomheid.
Het slothoofdstuk van het proefschrift:
Van psychologie naar anthropologie, is
een consequentie van S's opvatting dat in
de psychologie de mens wordt gesteld voor
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een keuze: welke betekenis hij zich zelf toe-
kent. Daarmee zijn wij in de anthropologie
terechtgekomen, die behalve beschrijvend
ook ontwerpend is. Dit maakt, dat alle
anthropologie, die deze naam verdient,
een vorm van literatuur is. Met een be-
schouwing over het tekort van de ratio als
enig instrument van wetenschap eindigt
dit hoofdstuk waarover meer te zeggen valt
dan in deze bespreking mogelijk is.
Beide boeken doen de meester eer aan in
deze leerling.

O.N.

Een nieuw historisch tijdschrift. History today.
An illustrated monthly magazine edited by
Peter Quennell and Alan Hodge, 72 Cole-
man Street E.C. 2, London.
Met Januari '51 is de verschijning begon-
nen van een nieuw Engels maandblad voor
geschiedenis. Elke aflevering telt 40 blz.
gr. 8° en is verlucht met even fraaie als
[vaak] belangwekkende afbeeldingen.
Het karakter van het tijdschrift laat zich
het best vergelijken met ons 'Historia', met
dit verschil dat de Engelse uitgevers er in
geslaagd schijnen over het algemeen be-
langrijker medewerkers aan hun onder-
neming te verbinden. Aan het Februari-nr
dat wij ter recensie ontvingen bijv. werkten
mee Alan Bullock met een [populaire] be-
schouwing over het verschil tussen histo-
rie en wat tegenwoordig wel metahistorie
heet [b.v. Spengler, Toynbee enz.];
A. L. Lloyd die de serie over Britse steden
voortzet met een schets van de geschiede-
nis van Newcastle-upon-Tyne. A. J. P.
Taylor schreef over de Krim-oorlog [als

een soort van koude oorlog: merkwaardig
voorbeeld, hoe nieuwe begrippen ook be-
paalde verschijnselen uit het verleden
kunnen verhelderen]; W. R. Jeudwine over
Karel IV van Lotharingen of liever, -in
verband daarmee, over de beroemde gra-
vures van Jacques Callot, waarvan een
vijftal is afgebeeld. Een tragi-comedie
noemde hij zijn bijdrage. Cyril Falls, auto-
riteit op zijn gebied, behandelde de Engel-
se soldaat in Ierland ten tijdevanElizabeth.
Niemand minder dan D. W. Brogan droeg
een artikel bij over de ontwikkeling van
New York in de laatste halve eeuw, dat hij
vervolgen zal met soortgelijke verhandelin-
gen over Londen en Parijs. G. D. H. Cole,
de bekende specialist voor sociale geschie-
denis begint een serie over de 'sociale
structuur van Engeland' met een interes-
sant en rijk geïllustreerd opstel over de
arbeidende klassen [in het meervoud] in
Groot~Brittannië. Als laatste volgt dan nog
een eveneens zeer lezenswaardige bijdrage
van Max Belo/f, bekend door zijn 'Foreign
Policy of Soviet Russia' over James Madi-
son, een der eerste politieke denkers en de
4de president van de Verenigde Staten.
Op deze artikelen volgt dan nog een 'his-
torische kalender', opgave van een aantal
gebeurtenissen uit verschillende jaren die
plaats grepen op de eerste, tweede dag enz.
van de maand waarin de aflevering ver- .
schijnt. Een aantal niet te beknopte re-
censies voltooit het welgeslaagd geheel, dat
wij in het bizonder allen die het voorrecht
hebben geschiedenis te onderwijzen en die
dat onderwijs levend willen houden, van
ganser harte aanbevelen.

J.R.
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Dl' H. J. DE GRAAF, 'Geschiedenis van Indo-
nesië', .Uitg. \"1. van Hoeve, 's Graven-
hagejBandung, 1949.
G. L. TICHELMAN,'Blanken op Borneo. Her-
inneringen Vatl J. J. Meyer, oud-resident der
Zuider- en Ooster-afdeling van Borneo', Uitg.
A. J. G. Strengholt, Amsterdam, 1949.
D. M. G. KocH, 'Om de vrijheid. De natio-
twlistische beweging in Indonesic", Uitg. Jaja-
san Pembangunan, Djakarta, 1950.
1\11' \"1. H. van HELSDINGEN,'Op weg naar
een Nederlandsch-Indonesische Unie. Stemmen
van hier en ginds', Uitg. W. van Hoeve,
's Gravenhage, 1947.
Dr. H. J. van MOOK, 'Indonesië, Nederland
en d~ wereld', Uitg. de Bezige Bij, Amster-
dam, 1949.
Bovenstaande vijf historische studies en
bronnenverzamelingen, die op bespreking
wachten, zijn wel erg uiteenlopend - zowel
qua karakter als wat betreft de tijdperken,
die zij bestrijken. De Graaf's als leerboek
bedoelde Geschiedenis bestrijkt zelfs alle
perioden, tot aan de TweedeWereldoorlog.
Hierin ligt tevens de zwakte van dit werk.
Het boek bevat, vooral in zijn gedeelten
die handelen over de oudere Indonesische
geschiedenis, veel dat te waarderen valt.
De schrijver heeft in het bijzonder studie
gemaakt van Indonesische bronnen, en
ook voor de Compagniestijd getracht naast
de Hollandse ook de Indonesische littera-
tuur te benutten. Maar de geschiedenis
van Indonesië is bezig een gebied te wor-
den, dat te uitgebreid is om door één ge-
leerde beheerst te worden. De behandeling
van de nieuwere geschiedenis [laten wij
zeggen na 1800] is veel zwakker dan het
voorafgaande, en kan ook de vergelijking
methet desbetreffende gedeelte uit Vlekke's
Geschiedenis van den Indischen Archipel aller-
minst doorstaan. De schrijver is op zijn
best niet in de weergave van sociale toe-
standen en sociale ontwikkelingen, maar
in het naarstig speurwerk, dat tracht uit
allerlei uiteenlopende bronnen concrete
gebeurtenissen, bij voorbeeld op militair
gebied, te reconstrueren. Voor een meer

samenvattende behandeling leent zijn
aanpak zich minder goed - te meer daar de
schrijver geen oog blijkt te hebben voor
de Aziatische ontwikkelingen sinds het
begin van deze eeuw, en de Aziatische
geschiedenis, ondanks het benutten van
Indonesische bronnen, wel erg Europa-
centrisch blijft zien.
Toch, vooral voor d~ oudere perioden, een
nuttig naslagwerk - meer dan een aan-
bevelenswaardig leerboek.
Tichelman had de goede gedachte de in
1906 afgesloten memoire van oud-resident
Meyer uit te geven. Over de Bandjermasin-
se krijg van 1859 en volgende jaren geven
deze herinneringen een aantal belang-
wekkende gegevens, evenals over de sociale
en economische toestanden in Zuid-Oost-
Borneo in de tweede helft van de vorige
eeuw. De ietwat droge, ambtelijke stijl
van de memoires en de officieel-Neder-
landse bril waarmee de gebeurtenissen door
deze oud-bestuursambtenaar worden be-
zien maken het boek waarschijnlijk interes-
santer voor de vakman met speciale belang-
stelling voor het Indonesië van de negen-
tiende eeuw dan voor het algemeen publiek.
Een Europa-centrische blik kan de reeds
sinds lange jaren in Indonesië wonende
sociaal-democratische journalist Koch,
schrijver van Om de vrijheid, beslist niet
worden verweten. Zijn in een prettig klein
formaat uitgegeven boek geeft een helder,
van veel begrip getuigend overzicht van de
nationalistische beweging in Indonesië tot
aan de Tweede \Vereldoorlog. Aan een
boek van deze aard bestond een grote be-
hoefte. Vrijwel niets was er in Nederland
bekend van wat daar al voor de oorlog aan
vrijheidszin .en aan onafhankelijkheids-
streven leefde toen Nederland nog droom-
de van een Rijkseenheid tot in eeuwigheid
van dagen. De bekende werken van Petrus
Blumberger waren te zeer doordrenkt van
de visie van officiële regeringskringen op de
nationalistische beweging om ten volle be-
grip te kunnen wekken voor haar sociale
en politieke betekenis. Na de oorlog is op
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de betekenis van de nationale beweging
vóór de oorlog in tal van tijdschriftarti-
kelen en brochures gewezen; maar een sa-
menvallend overzicht ontbrak nog. In Ir.
S. J. Rutgers' Indonesië valt de nadruk
meer op de sociale en economische verhou-
dingen tussen de twee wereldoorlogen dan
op de chronologische weergave van de ont-
wikkeling der nationale beweging. In
Koch's overzicht is het andersom. Wel gaat
hij telkens in op de sociaal-economische
ondergrond van de politieke ontevreden-
heid, en draagt hierdoor bij tot een inzicht
in de betekenis van de nationale beweging,
maar ik zou mij de analyse van de achter-
gronden dezer beweging, binnen hetzelfde
bestek, nog diepergaand kunnen voorstel-
len. Verder had ik vooral het gedeelte over
de ontwikkelingen na 1930 - dat in BIum-
berger's De nationalistische beweging in
Nederlands-Indië niet meer behandeld wordt
- gaarne wat meer uitgewerkt gezien.
Alles bijeen een belangrijke aanwinst van
de litteratuur over het Indonesië van de
twintigste eeuw.
Van Helsdingen's Op weg naar een Neder-
landsch-Indonesische Unie wil niet meer geven
dan documentatie over de periode vanaf
de Japanse capitulatie tot de onderteke-
ning van de Linggadjati-overeenkomst.
'Het enige doeI is binnen bereik van den
belangstellende te brengen hetgeen sedert
de Japanse bezetting door verantwoorde-
lijke autoriteiten geschreven en gesproken
is in verband met de staatkundige verhou-
ding Nederland - Indië.' Het werk sluit
min of meer aan op 'De plaats van Neder-
landsch-Indië in het Koninkrijk' [twee
delen] van dezelfde schrijver.
Van Mook's levendig geschreven boek is
derhalve het enige hier besprokene dat
tracht een eigen visie te geven op de jaren
van de oorlog met Japan en van de Indo-
nesische revolutie. Het begint, waar de
Graaf en Koch afbraken. Wat betreft
kennis van zaken was van Mook wel de
aangewezen man om over deze periode te
schrijven. En toch vraagt men zich na
lezing af, of wanneer de kennis van zaken
berust op een zeer persoonlijk verbonden
zijn mèt, op een actief deelnemen áán de

gebeurtenissen, men een geschiedverhaal
verkrijgt, dat de historicus kan bevredi-
gen, behalve dan als document humain,
als geschiedbron dus. AI zal ieder, ook
de zogenaamde toeschouwer, zijn subjec-
tieve visie op de gebeurtenissen, niet alleen
in zijn waardering maar ook in zijn keuze
en groepering van de feiten, naar buiten
laten blijken, voor een actieve medespeler
wordt de verleiding te groot van zijn boek
een apologie te maken van zijn beleid.
Aan dit gevaar is van Mook niet ontsnapt.
Het is vooral een apologie tegenover recht-
se, niet zozeer tegenover linkse critici. Hoe
dichter men de ontknoping - de twee mili-
taire acties - nadert, hoe sterker het boek
het karakter draagt van een rechtvaardi-
ging van eigen politieke beslissingen. Dit
kan tot gevolg hebben, dat belangrijke
elementen in het totaalbeeld van de ge-
schiedenis, die tot een andere waardering
van het gebeuren zouden kunnen leiden,
worden weggelaten. Zo mist men in dit
boek de rol, die de bescherming van de
Westerse cultures speelde bij de beslissing
om tot de militaire acties over te gaan, vol-
komen. Bij de bespreking van zijn Malino-
politiek verzwijgt van Mook, dat hij hierbij
de opkomende stand van verwestelijkte
Indonesiërs, die hun ideaal beliehaamd
zagen in de Republiek, min of meer terug-
drukte ten bate van feodale groepen, waar.
op de Nederlandse koloniale politiek van
oudsher had gesteund. En de apologie gaat
zover, dat van !vlook het Indonesië van
vlak vóór de Tweede Wereldoorlog, waar-
in hij zelf achtereenvolgens Directeur van
Economische Zaken, Minister van Kolo-
niën en Luitenant-Gouverneur-Generaal
was, beschrijft als een 'economisch goed
georganiseerd en welvarend land' - hoe-
wel hij moet weten, dat het KoeIiebud-
getrapport, dat in 1941 werd afgesloten,
geheim werd gebouden wegens de ontstel-
lende toestanden, die bij publicatie, ten
nadele van Nederlands internationale po-
sitie, aan het licht zouden komen.
Intussen blijft Indonesië, Nederland en de
Wereld, wegens zijn feitelijke gegevens,
een bruikbare gids voor wie hem critisch
weet te hanteren. W.F.V,.
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MEJ. T. VANDERSCHAAF,geb. 1882, schrijfster van poëzie en proza, waarvan wij nOe-
men: Friesch dorpsleven [herdrukt als Heerk Walling]; De uitvinder; Het leven van
Karel de Stoute; De reis van Job; publiceerde in de vorige jaargang het gedicht: De
Tijden.

H. NIJHOFF, geb. 1927, candidaat Pol. en Soc. Wetenschappen, publiceerde enkele ge-
dichten en artikelen.
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FRANZ WERFEL
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Volcmar de ommelandvaarder, 4e druk. geb. f 5.50

Verkrijgbaar bij de boekhandel
N.V. EM. QUERIDO'S UITGEVERSMIJ. AMSTERDAM



E. J. BRILL - UITGEVER •• LEIDEN

ZO WAS HET
ONGEVEER

met portret; geb. £ 4.75
Een autobiografie van dezelfde dis-
tinctie, behoed voor deftigheid door
een zachtaardige spot, als Top
Naeff's romans. Een autobiografie
waarin wij niet alleen de schrijfster,
maar ook veel andere vooraanstaan-
de figuren uit het literaire leven en
uit de toneelwereld van een halve
eeuw ontmoeten.

TOP NAEFF

Verkrijgbaar bij de
erkende boekhandel

N.V. EM. QUERIDO'S UITGEVERS MIJ,

AMSTERDAM

I
1 Binnenkort verschijnt de tweede druk I

van

HET ZEN-BOEDDHISME
IN DE KUNST VAN HET

BOOGSCHIETEN
DOOR

EUGEN HERRIGEL
Vertaald door R. A. Baudisch

Prijs f 4.-
Een behandeling van het

probleem van de merkwaardige
samenhang tussen de ridderlijke
kunst van het boogschieten in
.Japan en het Zen-Boeddhisme.
Onontbeerlijk voor ieder, die deel
heeft aan de groeiende belang-
stelling voor het Zen-Boeddhis-
me, en een bijdrage tot een beter
begrip van de tegenwoordige
geestesgesteldheid in het Verre
Oosten.

Verkrijgbaar bij de boekhandel

III
Verschenen:

,
I

NIEUWE UITGA VEN
VAN EM. QUERIDO'S
UITGEVERSMIJ N.V.

f. 7.50

f. 5.50

geb. f. 3.75

geb. f. 6.50

door
geb.

T. S. ELIOT
De cocktailparty
toneelstuk vertaald
M. Nijhoff

verzen

J. W. F. WERUMEUS BUNING

Jacob en de engel
verzen geh.

ALFRED KOSSMANN

De bosheks

WILLIAM FAULKNER

Geboorte in Augustus
roman geb. f. 6.50

MARIA DERMoÛT

Nog pas gisteren
roman

J. B. WOL TE RS
GRONINGEN, DJAKARTA

Dr. H. TH. CHABOT

Ve rw a ntsch a p,
Stand en Sexe
in Zuid-Celebes

Geïllustreerd - Prijs f 8.90

Schrijver kent land en volk van Zuid-
Celebes uit eigen ervaring. Het onder-
werp van zijn studie en de behandeling
van de stof geven het boek een weten-
schappelijk karakter.

De Groene Amsterdammer

Het materiaal zoals Chabot het ons voor-
legt Is op zichzelf reeds boeiend en maakt
zijn proefschrift uitermate leesbaar.

De Nieuwsgier

Verkrijgbaar bij de boekhandel
1 I
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