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De burgerlijke Islam is te laat tot ontwikkeling
gekomen om nog de kans te krijgen, zoals "des-
tijds het Protestantisme, gedurende eeuwen
drager te worden van nieuwe ideeën en een
bevruchtende invloed uit te oefenen op de
cultuur. Nauwelijks was de burgerlijke Islam
ontstaan, of de voorwaarden waaronder hij
een vernieuwende invloed op de maatschappij
kon uitoefenen kwamen hem te ontvallen. Al
heel spoedig raakte de burgerlijke Islam zijn
élan kwijt en kwam hij in een conservatieve
hoek terecht. .
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Bernard van Delfshaven

OP LEVEN EN DOOD
LOOPINGS VAN DE GEEST

Rechtlijnig ziet de dood mij aan
uit het verlengde van het aards bestaan.
Geen zelfverheffing gaat zo hoog
dat leven samentrekt tot cirkelboog.
En elke looping van de geest
blijkt achteraf een val geweest.

In mij kwam een laat geslacht,
te vroeg verwereldlijkt, verkracht,
tot rust en voorgeboortelijke stilte:
het bloed verstolt tot levenloze kilte.

Maar ik vraag het zachte doodgaan niet!

Zonder horizon of grensgebied
en zonder fonkeling van ver verschiet,
aan het begin geknakt en neergepletterd,
heb ik mijn leven nog beredderd
tot een blind vertrouwen op het lot,
dat eenmaal toch wel voeren zou tot God,
of wat men daarvoor door laat gaan -.-:

want wie het zachte doodgaan vraagt
verstokt zich in een laatste waan
en wordt door vuur en vijand weggevaagd.

Er is geen doel in een nabij verschiet
dat stof kan vormen voor een lied:
al wat men in de wereld ziet
is weerschijn van een zielsverdriet
en dat verzingt men met wat woorden niet.

En wie zal zeggen hoe het allemaal gegaan is,
waar werd het mogelijke rakelings gemist?

Het droevige is niet dat alles zo normaal is,
maar dat ik nooit het wonderlijke wIst,
en zelfs de oorzaak van dit doodgewone gis.
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HET ONBEREDEN BAANVAK

In de vertrouwde stilte om mijn bed
worden de dingen overeind gezet
en opgebouwd tot spiegelbeeld
dat mij geen vergezicht verheelt:

de ombouw van het opklapbed,
door vaders hand nog in elkaar gezet,
daarop de voorwerpen van het verleden,
in de schemering oneindig expressief beleden:
de foto van een jeugdvriendin,
begaafde violiste, en jodin,
en in een concentratiekamp gestorven -
de denneappel, heimelijk ontstolen,
uit vóoroorlogs paradijs van dromen,
in vacantie eens als kind bezworven -
de asbak, onlangs nog granaat geweest,
waaraan het bloed van buren kleeft
en nu de as van lucky strike -
en dan, terwijl ik verder kijk,
vlakbij het raam: het doodshoofd, schedeldak,
dat met zijn grauwe ogenholten strak
en levenloos te staren ligt
tot weer een huis in puin zal vallen,
en zijn eeuwenoude metgezellen
uit hun aarde worden opgelicht - 1)

kortom: ik mis geen enkel vergezicht
wanneer ik uit mijn stille bed
het oog alleen naar boven richt

maar verder kijken durf ik niet.

Reeds in dit ingeperkt gebied
vallen ruimten in mij open
als onverwacht begrenzen,
afbakeningen van heelal,
waarin ik samenbal
tot vormen van reeds overleden mensen.

1 uit een, naar ik meen, zestiende-eeuws kerkhof onder de voormalige Passage

te Rotterdam.



OP LEVEN EN DOOD

Ik dek hen toe met naam en tegennaam,
omwimpelingen van vertederd spreken,
maar dit onderhuidse taalmembraam
is slechts mijn levend lichaamsspreken,
leeg algebraïsch teken,
omwikkeld met een mondgeweven deken
waarvan de kleuren dagelijks verbleken.

Ruimten vallen als hiernamaals in mij open
waar de dood heeft rondgeslopen,
voor onteigening bevreesd
nog voordat ik er ben geweest,
wachtkamers van oneindigheid
aan het spoorwegnet vergetelheid.

SOMS GAAT EEN LEVEN ZICH VAN JEUGDAF SAMENBALLEN.

Ik weet reeds waar ik sterven zal,
ik hoor de inslag der granaten al,
ik voel de doodshelm over mijn gezicht
en zie het slagveld als het laatst gericht
en weet precies hoe dan mijn lichaam ligt:
bespat met modder als met hagelslag,
de romp gescheiden van het hoofd, dat afgewend
de hand niet ziet die om de trekker klemt,
verstengeld wijzend in de jongste dag -

ik weet precies hoe dan het lichaam ligt
als wij moedwillig zijdelings verdwijnen,
als onze zintuigen voorgoed verkwijnen:
wat anders immers zijn mijn zinnen dan
verlammingen van geest en hart? -

0, dat ik wist, kortzichtig man,
of ook mijn woord de waarheid tart,
of ook mijn woord de waarheid tarten kan -
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0, dat ik wist met zekernis
als op de dag der openbaring
wanneer de voltooide geschiedenis
van het menselijk geslacht
en van de paring
van dood en leven wordt verwacht!

HET VOLTOOIDE TEKEN

Liefste, vleugelengel van het paradijs,
er is geen ander godsbegrip beneden:
men zoekt verstandelijk bewijs
om aan te tonen dat God een lichaam, leden,
en verstand, een glimlach, en grijs
haar moet hebben, en dat wij hier geen vrede
en geen troost verwerven kunnen voor ons leed en
zelfs: men leert ons dat hij offers eist!

Maar, liefste, neen, het kwaad is al gedaan,
wanneer wij rouwend voor een God gaan staan,
en ons geluk bederven voor zijn oog -
er is niets anders meer omhoog
dan jij .... misschien ... en nóg'een mens,
ik weet niet wien,
zijn naam kan Jezus zijn,
maar als ik dien nog ooit ontmoet
dan wil ik dat ik zelf hem vond
en niet dat hij mij toegesmeten werd
in ouwel of een doopvont,

want ik ben hem niet dienstig, dezen God:

de oude woorden zijn in mij op-
gebrand in vlammeloos verteren
en het zinsverband is kapot-
gebroken tot stamelen, recapituleren,
onmachtig, met een overschot
van onbereikbaarheden tot
aalmoes van het heet begeren:
alsnog te formuleren! -
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en gedichten en een giftig wezen,
door drift en vrezen overeind gezet,
vormen mijn onverbiddelijke levenswet.

Laat alles nu voorgoed vergeten zijn:
het schrikbewind van martelend verwachten,
de dagen van het ongemeten smachten,
en laat mij tot het eind toe nuchter zijn
in deze wapenstilstand tussen dood en leven ...

zovelen immers zijn vannacht weer dood gebleven.

Ik wacht slechts, wacht, en ik benijd,
terwijl ik ademloos de dood verbeid,
de door geen wrokkend leed verteerden,
die in de stroomversnelling van de tijd
zich aan geen God en geen gebod bezeerden,
en ik vermeet in roekeloos verwijt
mij tot de blindelings begeerden
van het 'leven te behoren - in barmhartigheid.

Want allen die weemoedig klagen om een onvervulde droom
zijn afvalligen, met ouwe-heren-schroom
om hun tekort en onvermogen ...
en wat zij zeggen is gelogen!

Miskend te zijn en onbegrepen
is niet het lot der onbenaderbaren
die een weelde van verloren jaren
wrokkend naar de dood toe slepen,
maar het noodlot van de onverzadigbaren.



SIGNIFICA

BERNARD VAN DELFSHAVEN

Ik hoorde ver en zonder onderbreken
de wisselwerking van de woorden in mij spreken
als het geruis van wind en zee tezamen
die van de horizon een aanvang namen
en in wilde wervelingen streken
naar onzeker land van naam en teken
en verwittigden al wie er weken
hoe het los verbond der lege namen
voor het waaien van het Woord zou breken.

Gedachten lagen neergevlijd
en in bewoording uitgespreid
en in dit precieus gebaar
was ijdelheid, maar
ook geween om wat alleen
in onmacht van benaderende taal verscheen:

want de eeuwen sieren met hun opschik,
mythologisch machtsmotief,
het onvervuld libidineuze ik -
maar door barok en rococo
ziet steeds het ongeboren vers ons aan,
bevrijd van woordendwang en eigenwaan,
en het is niet naïef ...

De woorden lagen uitgestald
met isoglossen van begrip
in een onmetelijk gedachteveld
van onversneden zelfbezit,
elk fonkelend met eigen kleur
al naar gebruik en sfeer
als gouden trossen rijpend ooft -
een schat van dronkene gedachten
ontbladerde in mijn achterhoofd.

En de naderende dingen
spraken luid hun eigen taal
alsof zij reeds beroering vingen
van mijn stamelend verhaal.
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Dwars door dit zuiver overzicht
kwam als magneet gericht
dat Woord doldriftig neer,
en alle woorden wendden hun gezicht
en werden als metalen opgericht
en saamgetrokken tot gedicht
dat onvolprezen Woord ter eer.

En na des daags hun werk verricht
te hebben met eender afgewend gezicht
in droeve hoor en wederhoor
stonden zij uit in een merkwaardig licht:
de woorden werden toen die avond door
dit sprakeloze opgewekt
tot een vermogen onverbruikt -
en in het duister gloeien van dit lied,
gezongen zacht, weemoedig woord,
waar in zich wereld hartsgeheim verried
heb ik mijn toekomstlot gehoord:

Versteningen van kindertaal,
gestamel dat zichzelf herziet,
ontleningen aan boekentaal
en aan het spraakgebruik dat zich niet
kent ontgonnen maagdelijk gebied:
phonemen transformeerden zich tot lied,
werkwoorden, verba finita,
persoonsvormen van bedrijvigheid,
van dood en leven participia,
werden hiervan afgeleid -
naamwoorden van begrip of teken,
brandpunten van verhevigd smeken,
deze verbintenis begon in u,
bestendigt zich in namen continu,
tot wij in u verbleken -
bijwoorden waren mij nabij,
telwoorden vermeerderden mij
tot attribuut enorm
van mijn modale vorm -
lidwoorden waren mij het lid
dat onverbogen mijn bezit
en onverbreekbaar eigendom zou zijn
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zonder onbepaald te worden
onzijdig algemeen pronomen
kon in het grensgebied voorkomen
dat ik ontijdig uit elkaar genomen
en ontzield werd tot een steen -
voegwoorden voegden dood en leven samen,
verenigden de namen
en het wezen hecht ineen -
en woorden van geslacht, getal,
verhinderden mijn trage val
tot tussenwerpsel in de tijd,
relict van zedelijk conflict,
voorzetsel der oneindigheid -

dit Woord was in den aanvang God,
geboorte en voortijdig lot,
dat zweefde over wateren
in de gelijkenis -

alleen nog in genesis
en dan niet eens in elke zin
ligt nog een redelijk begin
voor mij, verlate ne
in de verstandhouding ...

voor wie ook dit verloren ging
bestaat geen oorsprong en rechtvaardiging.

EEN MAN MET VOORBEDACHTEN RADE

Gedempt gonzen transformatoren
in het duister van mijn achterhoofd,
geluiden worden hier herboren
die lang waren uitgedoofd,
het luistert in mijn oren
nauwkeurig naar de spanning der motoren,
geleid in kabels onder stroom
door het warnet van de droom,
krachtvelden van woorden
trillen driftig op voltageborden :
de dood verblijft hier baarlijk
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- aanraken levensgevaarlijk -
in grijze, groene, rode zenuwknopen,
zuignappen van levenssappen:
als ik daarin zou kunnen stappen
was ik in het Woord gelopen.

Maar de dood zingt langzaam in mij los
verbintenissen van voorheen,
versteningen van mij alleen:
een weerstand tussen hem en mij
is eensklaps doorgesleten,
wellicht omdat de druk
van mijn verhit geluk
te hoog werd opgevoerd
eer dit geleidingstuk
door mij werd aangeroerd -

laat ik nu niet vergeten
de nieuwe spanning van mijn bloed
nauwkeurig op te meten,
opdat weer tussen hem en mij
de stroom niet kortgesloten zij:
want mogelijk dat middenin
een droom voorbij het waken
wij weer tot verzoening raken
zonder vrees voor herbegin,

waakbewustzijn heeft geen zin.

OP LEVEN EN DOOD

Spiegels vallen harde tegels tegen,
wand van ijzerhout of van beton,
dagen druilen in de regen,
leven dat op stenen glom,
verspoelend in de onderstromen -

druipdagen gaan en komen
in mij als een doorsnee van bewustzijn,
beurtelings doorborend en doorkruist,
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in soortelijk gewicht niet afgenomen,
noch bewonderd of verguisd,
een hamsterzaadbal van vermogen,
in de tijd verworpen en verhuisd.

Ik bezin mij op de functie
van het doodstil slapen gaan.
Op het ogenblik van waakzaam
aan de grenzen overhellen
ben ik een disjunctie
van ontkoppelende treinstellen
op een zwart en leeg rangeerstation
waarop sintels van een dood verleden
liggen wijd en zijd verspreid
langs de rails van het ontspoorde heden
waar een ledige wagon voorrijdt.
En aan het doorgaans duister firmament
fonkelen sterren van een hevigheid die ongekend
en enig is in deze lage landen.
Maar als ik mijn handen
reik naar deze schitteringen van geluk
wijken zij terug, eeuwen her,
en breken zij stuk
op lichtjaren afstands ver.
Dan treedt de zwarte dag weer aan
waarin de sterren opgetekend staan,
verbleekt, met wetenschappelijke naam,
bezongen hoogstens door een dichter naar mijn smaak
die bezingt de sterren en zijn menselijke eer alleen
en schrijft de schoonste woorden zo maar raak
en draagt ze op aan iedereen
en krijgt tot dank een hoekje
om bijgezet te worden in een boekje,
verbleekt, met wetenschappelijke naam:
zo sterven wij allen vóór ons gaan,
de sterren en de hemelwijzers ...

Het is een kunst zich in gemeenzaamheid
te vrijwaren tegen de brooddronkenheid
van het beroep des schrijvers,
want vroeg of laat valt men ten prooi
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aan 't wulpse woordenspel van laag allooi
der vroede vruchtafdrijvers,
de wereld luistert naar hun woorden wel,
maar wie in wanhoop fel
en radeloos geen uitkomst heeft geweten,
vervloekt het uitgebalanceerd bestel
van wichelaars en van profeten
die als noeste exegeten
beschrijven en verklaren met gerust geweten
elk verschijnsel tot in decimaalgetal :
oorlog, kunst en overspel,
voorspellend wat er komen zal
en slechtend ingebeelde veten:

op hun waarschijnlijkheidsberekeningenvel
- de werkelijkheid is bij hen niet eens in tel
omdat zij van verbeeldingsschema's zijn bezeten -
hebben zij alleen de waarheid van het Woord vergeten:

de enige functie van de mens op aarde
is die van schakel tussen toekomst en verleden,
en buiten dit verricht hij niets van waarde
en resteert er niets als index van zijn heden,
alleen: voor de zeer ingewijden,
staat soms het heden in hem op
met een bereikbaar overschot
aan het voorvoelde en voorbije,
dan rangschikken zich in dromen
kernlis en chromosomen
tot mensen, doelbewust
met nieuwe toekomst toegerust:
een bloeiend stervend vruchtbegin,
zacht hunkerende tegenzin,
de vensters zijn wel 0 zo wijd
maar buiten heerst vergetelheid
en de geboorte middenin
is meer een einde dan begin
van toegeschoven spijziging,
besloten teder vruchtbegin!

Rotterdam, Juli '50 - Maart 'SI
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OUDE EN NIEUWE ISLAMIETEN
IN INDONESIt

II

De burgerlijke Islam 1.

'Every new period in the history of civilisation obliges a religious communi-
ty to undertake a general revision of the contents of its treasury', schreef
Snouck Hurgronje 2. Ook de Indonesische Islam ontkwam niet aan dit
proces van vernieuwing.
In het begin van deze eeuw kwam de bovenlaag van de Indonesische
samenleving in nauwere aanraking met de West-Europese cultuur. Haar
wijze van denken en voelen werd sterk beïnvloed door contact met indivi-
duele westerlingen, door onderwijs, door vertrouwdheid met de Europese
litteratuur en door reizen in Europa. Cultuurelementen, ontleend aan de
Europees-burgerlijke cultuur, zoals het westers individualisme, het westers
rationalisme, het westers naturalisme, de westers-burgerlijke zedeleer,
kregen vat op de Indonesische adel- met name op de jongeren onder hen.
Dit acculturatieproces had voor een belangrijk deel plaats buiten de Islam
om. Speciaal de adel van Midden-Java was, hoewel in naam Islamitisch,
toch steeds afwijzend gebleven tegenover de Islam in zijn strengere vorm.
In de hofsfeer van de kratons van Solo en Djokja vierde het 'Javanisme'
hoogtij, een syncretistische religie, waarin Hinduïstische en prae-Hinduïs-
tische elementen nog een grote rol speelden. De strengere Islam vond men
in Midden-Java meer onder de stedelijke handelaren; de adel zag op deze
wetsgetrouwheid enigszins geringschattend neer. De Nederlandse politiek
had er ook toe bijgedragen, in de Vorstenlanden die elementen naar
boven te laten komen, die min of meer afwijzend stonden tegenover de
Islam in zijn strengere gedaante.

1 In deze en de volgende paragraaf is dankbaar gebruik gemaakt van de vruchtbare
ideeën, door Wilfred C. Smith ontwikkeld in zijn in de Inleiding genoemde werk Modern
Islam in India [besproken in de Nieuwe Stem, Juni 1950, p. 382-383]. Het bleek, dat de
ontwikkeling in Indonesië op tal van punten interessante analogieën vertoonde met die
in India. Vgl. met name de zedeleer der Muhammadijahvereniging, te vinden bij
R. L. Archer, "Muhammedan Mysticism in Sumatra" in Journalof the Malayan Branch
qf the Royal Asiatic Society, vol. XV, part IJ [1937], pp. 112fT.VgI. ook Kenneth P. Lan-
don, Southeast Asia. Crossroad of Religions [1948], pp. 189fT.
2 C. Snouck Hurgronje, "Mohammedanism. Lectures on its origin, its religious and
political growth and its present state" [1916], p. 138.
Zie voorts B. Schrieke, "Bijdrage tot de Bibliografie van de Huidige Godsdienstige Be-
wegingen ter Sumatra's \Vestkust", Tijdschrift van het Bataviaansch Genootschap voor Kunsten
en Wetenschappen, dl. LIX [1919], blz. 281.
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Zo is het begrijpelijk, dat de moderne ideeën de jongere generatie van
Javaanse prijaji's beïnvloedden, zonder dat er voor hen een innerlijke
noodzaak was, deze ideeën te confronteren met de Islam als religie. Uit de
brieven van Kartini 1, de jonge vooruitstrevende regentsdochter van om-
streeks I 900, spreekt een geest van vrijzinnigheid, gelijkend op die van het
vrijzinnig Christendom; zij geeft blijk van verdraagzaamheid ookingods-
dienstige zaken en meent, dat haar religieuze en zedelijke beginselen in
alle religies zijn terug te vinden. De schrijfster noemt zich niettemin Mo-
hammedaanse, en herleidt haar vrijzinnige godsdienstige opvattingen tot
haar eigen religie, de Islam, op dezelfde wijze, waarop de Islamitische
landbouwer zijn adat op de Islam projecteerde. Een diepere toetsing van
de beginselen van de Islam is haar echter niet mogelijk, schrijft zij, daar de
wetgeleerden de heilige boeken voor zich zelf reserveren en de leek hiertoe
geen toegang krijgt.
Andere uitlatingen van verwestelijkte Indonesiërs uit de beginjaren van
deze eeuw zijn nog negatiever ten opzichte van de Islam 2. Herhaaldelijk
komt men in die jaren uitspraken tegen, die tegenover de Islam volkomen
afwijzend staan; uitspraken, die hetzij de traditionele Islam als een rem
zien op elke vooruitgang, hetzij zelfs als een bederf van de grote, oude
Hindu-Javaanse beschaving.
Toen de westerse ideeën en de burgerlijke cultuur ook Indonesische mid-
denstandskringen begonnen te beroeren, kon deze betrekkelijke onver-
schilligheid niet voortduren. Voor menige Indonesische handelaar en
onderwijzer was de Islam een kostbaar bezit. En zij zagen de Islam in de
algemene achting dalen en aan werfkracht verliezen, doordat degenen,
die met westerse denkbeelden kennis maakten, geneigd waren de Islam te
zien als een achterlijke godsdienst, zonder wezenlijke waarde voor de
nieuwe tijd. Vooral onder de jongeren was er een sterke neiging om zich
van de Islam af te wenden, en de Islamitische gebruiken hoogstens nog te
zien als een folkloristische traditie. De Christelijke zending bleek in de
beginjaren van deze eeuw voor sommige jongeren aantrekkingskracht te
bezitten; anderen onder de jongere intellectuelen wendden zich tot de
theosofie, die een zekere verwantschap met het Hinduïsme bezat; en nog
weer anderen werden geheel onverschillig voor de godsdienst.
En zo drong het besef door, dat, wilde de Islam zijn vat op de geesten be-
houden, hij zich diende te vernieuwen. De aanpassing van de Islam aan
de moderne wereld nu vond in Indonesië vooral haar belichaming in de
Muhammadijah-beweging. Deze beweging streefde er naar, de Islami-
tische religie te zuiveren van de traditionele bijmengsels en van het for-

1 Gepubliceerd o~der de titel Door Duisternis lot Licht [19 I I].
2 Vgl. bv. deel IX van het Onderzoek naar de mindere welvaart der Inlandsche be-
volking op Java en Madoera: Inlandsche slemmen over de laksheid van den Inlander [19 I 2].

397



W. F. WER THEIM

malisme, die de Islam in een reuk van achterlijkheid brachten. De Mu-
hammadijah was vooral geïnspireerd op de Egyptische reformbeweging
van Muhammed Abduh, die er naar gestreefd had de Islam in overeen-
stemming te brengen met het modern-rationele denken. Zoals de refor-
matie in het Christendom het 'terug naar de Bijbel' had gepredikt, predik-
ten Muhammed Abduh en zijn volgelingen het 'terug naar de Koran en
naar de ware Islam'. In beide gevallen ging het er om, de religie los te
maken uit de traditionele omklemming, en zich de vrijheid te verschaffen,
aan de bron van de godsdienst die waarden te zoeken, die beter pasten bij
de nieuwe tijd.
In Indonesië heeft evenzo de Muhammadijah gestreefd naar een moder-
nere, meer persoonlijke wijze van godsdienstige beleving. Onderwerping
aan het gezag van traditie en wetgeleerden was niet langer het gods-
dienstig ideaal; de ,enkeling was gerechtigd, de traditie critisch te toetsen
aan de ware bronnen van de Islam. De zuiver-formalistische wijze van
godsdienst beoefening had de Islam zijn vat op de geesten doen verliezen.
De Vrijdagpreken in het Arabisch werden niet begrepen. Het opdreunen
van de Koran in het Arabisch, dat de kinderen in vroeger jaren op de
Koranscholen moesten leren als een soort bezweringsformule, stond te ver
van de eisen van het moderne leven, evenals het godsdienstig onderwijs
van de pesantrens. De Muhammadijah nu streefde er naar, de geesten niet
langer via gezag en traditie, maar via het begrip te benaderen. De strijd
werd aangebonden tegen allerlei gebruiken, bij voorbeeld in verband staan-
de met huwelijk of begrafenis, die als schadelijk bijgeloof werden ge-
brandmerkt. De Vrijdagpreken werden door reformistische voorgangers
voortaan in de landstaal gehouden, en kregen een inhoud, diezinvolaan-
sloot aan de eisen van het leven. In moderne zin opgeleide godsdienstlera-
ren trachtten in kleinere of grotere kring de Islamitische religie en haar
zedeleer nader te brengen tot de gelovigen, zowel mannen als vrouwen -
een soort catechisatie dus. De Muhammadijah werkte mee aan de oprich-
ting van scholen, waar dezelfde vakken werden onderwezen als op de
gouvernementsscholen, volgens dezelfde rationeel-westerse methode, maar
daarnaast godsdienstleer als apart vak werd onderwezen, Men zou dus
kunnen spreken van 'scholen met de Koran'. Ook op ander sociaal gebied
was Muhammadijah werkzaam: zij werkte mee aan de oprichting van
ziekenhuizen, bibliotheken, tehuizen voor blinden en andere hulpbehoe-
venden, zij organiseerde een padvindersbeweging, bemoeide zich met de
ontwikkeling der meisjes - kortom zij was werkzaam op allerlei terreinen,
waar zending en missie reeds actief waren.
Hier speelde dus de wens, om aan zending en missie de wind uit de zeilen
te nemen en om voor de Islam een plaats te behouden in de harten der ge-
lovigen, en vooral van de jeugd, een grote rol. Er ontstond dus een zekere
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uiterlijke gelijkenis tussen de Islamitische en de Christelijke activiteiten .
. Maar de gelijkenis ging verder. Ook de levensbeschouwing van de mo-
derne Moslims toonde gelijkenis met de levenshouding van vele moderne
Christenen. Mohammed werd niet meer vereerd als een wonderdoener,
maar als mens. De wonderen uit het leven van de Profeet, zoals de hemel-
vaart, werden vaak geïnterpreteerd in symbolische zin. De liefde voor de
Profeet, bij wie men troost zocht in zijn moeilijkheden, werd een typerende
trek van de moderne Moslim. In de beschrijvingen van het karakter van
de Profeet treft men vaak een frappante gelijkenis met de beschrijving van
de Christusfiguur - uit Christelijke hoek kon men zelfs de opmerking
horen, dat Mohammed door de moderne Moslims werd geschilderd in
kleuren uit de Christelijke verfdoos.
Ook de reformistische zedeleer toonde trekken van overeenkomst met het
moderne Christendom. De Islam was niet langer fatalistisch, wendde zich
niet meer af van de dingen van het leven 1. De askese, de onthouding, die
als onderstroom binnen de Islam was blijven voortbestaan, wordt ver-
worpen; de moderne Islamiet gelooft in de vooruitgang en in de weten-
schap als middel om die te bereiken. Aan het individu wordt de eis gesteld
van een innerlijke zuiverheid in de menselijke verhoudingen, van be-
scheidenheid, van verdraagzaamheid tegenover de medemens, en van
plichtsgetrouwe taakvervulling en ijver. De Muhammadijah gelooft in de
mogelijkheid om het menselijk karakter door oefening te vormen, om het
menselijk gedrag te verbeteren.
Niet zonder redén kan Kenneth P. Landon dan ook schrijven: 'There will
be more difference between conservative and liberal Moslems or between
conservative and liberal Christians than between liberal Moslems and libe-
ral Christians.' 2 Maar deze schrijver heeft ongelijk, wanneer hij deze ge-
lijkenis enkel toeschrijft aan het overnemen van de Christelijke ethiek en
van de Christelijke kerkelijke gebruiken door Moslims ten eigen behoeve.
De nieuwe levenshouding is noch typisch-Christelijk, noch typisch-
Moslims. Het is de levenshouding van de stedelijke handelaar uit het be-
gin van deze eeuw. Men vindt in deze zedenleer en in deze geloofsvorm het
specifiek burgerlijke individualisme en rationalisme terug, dat de mens-
heid niet als een totaliteit, maar als een verzameling individuen ziet. Zoals
de stedeling zich verzet tegen het gezag van de feodale adel en tegen de
feodale traditie, zo verzet hij zich ook tegen het gezag van de erkende
schriftgeleerden en van de religieuze traditie. Hij leeft in een wereld, die
kansen biedt voor de energieke, plichtsgetrouwe enkeling - hij staat vol
vertrouwen tegenover het leven. Hij ziet geen zonde in het verwerven van
aards bezit; door zich op ijverige en eerlijke wijze aan zijn bedrijf te wijden
1 VgJ. het boek van Landon en het artikel van Archer, genoemd in noot 6.
2 Kenneth P. Landon, op. cit., p. 192.
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kan hij een eerbaar Moslim wezen. Hij heeft geen plichten tegenover de
medemens, maar tegenover individuele medemensen. Ook de Profeet is
een medemens, tot wie hij zich om troost wendt, als hij zich in zijn stede-
lijke sfeer eenzaam en verlaten voelt.
Deze levenshouding projecteert de moderne Islamiet op zijn godsdienst,
zoals de Igde-eeuwse burgerlijke Christen deze levenshouding op de zijne
entte. De deugden, die de moderne Islamiet aan de Profeet toeschrijft,
zijn alle deugden, die hij kan bedenken - typisch-burgerlijke deugden. Zij
zijn evenmin typisch-Islamitisch als zij ooit typisch-Christelijk zijn ge-
weest. De moderne tijd had een nieuwe Islam en een nieuwe Profeet nodig,
zoals elke periode een nieuw Christendom en een nieuwe Christus-figuur
in 'het leven heeft geroepen.
Dat de Indonesische middenstander niet tot het Christendom overging,
maar Islamiet bleef, lag hieraan, dat hij een traditionele sterke gevoels-
binding tot de Islam had, zoals de meeste Europeanen die tot het Christen-
dom bezitten. Bovendien was in een koloniaal land de behoefte te groter,
om zich van de overheersers te blijven onderscheiden. Waar hij wel be-
hoefte aan had, was zich Islamiet te mogen noemen zonder zich voor zijn
godsdienst in bijzijn van westerlingen te behoeven te schamen; een gods-
dienst te mogen belijden die in overeenstemming was te brengen met de
moderne tijd en met zijn aspiraties als moderne mens.
De moderne Islam werd een godsdienst, die weinig positieve eisen stelde
aan het levensgedrag van zijn belijders 1; die hun veeleer de bevrediging
verschafte, die behoorde bij een leven in een zekere welstand, en hen in
staat stelde, in een houding van verdraagzaamheid en van welbehagen in
eigen vooruitstrevendheid door het leven te gaan.
Het was trouwens niet alleen de Muhammadijah, die de burgerlijke Is-
lam belichaamde. Ook de gedurende de eerste wereldoorlog snel opge-
bloeide volksbeweging 'Sarekat Islam' bevatte in de begintijd vele burger-
lijke kentrekken. Deze vereniging was dan ook oorspronkelijk opgericht
door Indonesische handelaren, als tegenwicht tegen de sterke Chinese
middenstand. Zij richtte zich al spoedig zowel tegen de privileges van de
feodale adel en de macht van het inheems bestuur als tegen het koloniale
kasten"systeem en tegen de grote westerse ondernemers. Zij kon dit doen
door een appèl te doen op de grote Islamitische massa. Maar uit de gewel-
dige aanhang, die zij binnen korte tijd verkreeg, bleek hoezeer de grote
landbouwende massa de Islam als een bindmiddel beschouwde, hoezeer de
Islam derhalve de rolwas gaan vervullen van een prae-nationalisme. Tevens
bleek echter, dat deze landbouwende massa nu voorgoed in beweging was
gekomen; en dat zij zich tegen de westerse invloed niet meer te weer stelde
door een vlucht in het verleden, door een afwijzing van alles wat nieuw
1 Kenneth P. Landon, op. cit., p. 192•
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was zoals omstreeks 1900 nog dikwijls hç:t geval was. Nu streefden de
Indonesiërs er naar, het westen met zijn eigen wapenen te bestrijden. Het
moderne verenigingsleven gaf hiertoe een middel; tevens bewees dit mid-
del, dat de twee machtige klassen van weleer, de prijaji's [de Javaanse
ambtsadelJ en de godsdienstleraren, hun gezag over de grote massa bezig
waren te verliezen 1. Een nieuw type leiders, uit intellectuele stedelingen
voortgekomen, zou voortaan van het Islamitisch en nationalistisch élan
gebruik kunnen maken.
Maar de massale aanhang zou al spoedig blijken voor de burgerlijke Isla-
mieten niet enkel een versterking van hun positie, maar ook een gevaar te
betekenen. De aspiraties van de kleine man gingen verder dan die van de
stedelijke handelaren uit de beginperiode van de Sarekat Islam.

Conservatieve en vooruitstrevende Islamieten

Nog tijdens de eerste wereldoorlog werden de eerste tekenen zichtbaar, dat
de opkomende Indonesische handelsmiddenstand tussen twee vuren zou
geraken. Aan de ene kant zag men een radicalisering van de massa, die,
vooral onder invloed van de Russische revolutie, vatbaar bleek voor felle
socialistische leuzen. Aan de andere kant zag men een concentratie van de
westerse ondernemingen in steeds omvangrijker concerns en syndicaten,
waardoor de kansen voor individuele Indonesische middenstanders om
zich te ontplooien sterk verminderden.
Onder invloed van deze situatie begon de moderne Islam van karakter te
veranderen. Hij raakte zijn blijmoedig optimisme gaandeweg kwijt, en
kwam in het defensief, hetgeen leidde tot een zekere verstrakking. De
burgerlijke Islam is te laat tot ontwikkeling gekomen om nog de kans te
krijgen, zoals destijds het Protestantisme, gedurende eeuwen drager te
worden van nieuwe ideeën en een bevruchtende invloed uit te oefenen op
de cultuur. Nauwelijks was de burgerlijke Islam ontstaan, of de voorwaar-
den waaronder hij een vernieuwende invloed op de maatschappij kon
uitoefenen kwamen hem te ontvallen. Al heel spoedig raakte de burger-
lijke Islam zijn élan kwijt en kwam hij in een conservatieve hoek terecht.
Speciaal binnen de Sarekat Islam deden zich grote spanningen voor.
Binnen de vereniging was er een radicale vleugel, die sterk onder com-
munistische invloed stond en die de strijd wilde aanbinden met het kapita-
lisme. Hiertegenover kwamen de elementen uit de vereniging te staan, die
zich meer verbonden voelden met de Islamitische middenstand, onder
leiding van R. O. S. Tjokroaminoto en Agus Salim. Zij wensten slechts te
strijden tegen het 'zondige' kapitalisme - dat was het koloniale kapitalis-
me, dat Indonesië uitbuitte ten bate van het buitenland. Aan de vorming
van een Indonesische kapitalistenstand wensten deze elementen geen be-
1 Vgl. Herinneringen van Pangeran Aria Aehmad Djajadiningrat [1936], blzz. 285 e.v.
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lemmeringen in de weg te zien gesteld. Toen omstreeks 1922 deze stroming
het won, verdwenen de meer linkse elementen uit de vereniging.
Maar niet alleen de politieke Islam-beweging werd min of meer conser-
vatief - ook de Islamitische reformisten van Muhammadijah kwamen in
het defensief. De burgerlijke Islam stelde zich op individualistisch stand-
punt. De handelaar diende zijn bedrijf ongestoord te kunnen uitoefenen.
De zedenleer van Muhammadijah was zuiver individualistisch, bemoeide
zich alleen met het gedrag tegenover de afzonderlijke medemens. Aan het
maatschappelijk gedrag van de Islamiet werden geen bijzondere eisen ge-
steld. Er werd aandrang uitgeoefend op de Islamiet om sober te leven, om
van wat hij aan rijkdommen verworven had een deel weg te geven aan de
armen. Maar met de wijze, waarop hij zijn rijkdommen verwierf, bemoeide
deze beweging zich niet. De burgerlijk-economische structuur als zodanig
werd niet aan critiek onderworpen. Bescherming van de privé-eigendom
en van het daarop berustend economisch stelsel was één der grondslagen
van deze burgerlijke Islam.
De burgerlijke Islamieten stelden zich dus tegenover de meer linkse,
socialistische bewegingen. Maar dit verweer geschiedde onder het motto,
dat de Islam reeds alles bevatte wat men aan democratie en aan socialisme
kon wensen I, Restanten uit een prae-kapitalistische maatschappelijke
structuur, zoals het renteverbod, de verdeling van alle bezittingen onder de
kinderen van de erflater, en de verplichting om een jaarlijkse bijdrage te
geven ten behoeve van de armen, werden aangevoerd als bewijs van socia-
lisme, en als argument dat het Islamitisch economisch stelsel nooit tot de
uitwassen zou kunnen leiden, die uit het westers kapitalisme waren ont-
staan. De democratie van de Islam zou liggen in de gezindheid van de
Islamitische mens, en in de erkenning van de principiële gelijkheid der
mensen, zoals die op het grote Mekkaanse feest wordt gesymboliseerd,
onder anderen in de gelijke kledij van rijk en arm. Deze gedachtengang
komt duidelijk naar voren in de volgende citaten uit een kort geleden
verschenen brochure.
'Wij moeten ook niet vergeten, dat stof van nature ongelijk is. Wij kunnen
deze ongelijkheid of verscheidenheid met de beste wil der wereld onmoge-
. lijk uit de wereld der stof wegnemen of vernietigen, welke pogingen wij
daartoe ook aanwenden. Om maar niet te spreken van andere dingen uit
de schepping, wij kunnen geen twee mensen op elkaar doen lijken, geÏijk
doen voelen, denken en zich gedragen. Het is dus nutteloos gelijkheid of
eenheid te trachten tot stand te brengen door die verscheidenheid in haar
loop te stuiten. Feitelijk behoort de drang tot eenheid, gelijkheid en broe-
derschap niet tot de wereld der stof.
1 Zie b.v. H. Bouman, Enige beschouwingen over de ontwikkeling van het Indonesisch nation!llisme
op Sumatra's Westkust, dissertatie Leiden [1949], blzz. 54-55.
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Het is een innig spiritueel verlangen, alhoewel het zich tracht te bevredi-
gen in een stoffelijke omgeving. Het Qur-anische program van actie be-
gint daarom met de spirituele training, disciplinering en veredeling van de
menselijke geest.' 1
'Dit geschiedt door spirituele middelen, welke alle er op berekend zijn
om op doeltreffende wijze de emoties van den mens te socialiseren, als daar .
zijn: de gezamenlijke gebeden vijfmaal daags in de moskee of in het open
veld, waarbij niet het geringste onderscheid gemaakt wordt tussen hoog
en laag, arm en rijk; het vasten eens per jaar gedurende dertig dagen, die
de rijken thuis enigermate aan den lijve doet ondervinden het lot der armen
en nooddruftigen; de zakat of armenbelasting en tenslotte de jaarlijkse
vergadering van :Muslims van alle nationaliteiten, rassen, kleuren en
landen van de gehele wereld te Mekka, waar niet alleen het Islamietische
beginsel der gelijkheid en broederschap streng in acht genomen wordt,
maar waar van de gelovigen, allen zonder uitzondering, van de rijkste tot
de armste, van den koning tot den laagsten onderdaan, ook geëist wordt op
voet van absolute economische gelijkheid te staan. Allen zijn bij die gelegen-
heid verplicht het laatste spoor van onderscheid, nI. kleding, uit te wissen.
Aldus gekleed in slechts twee witte naadloze linnen [gewaden? W.] ver-
zamelen zij zich rondom het Heilige Huis, de Ka'ba en roepen zij, terwijl
zij omgangen daaromheen doen, als uit één mond uit: Labbaika-llahumma,
labbaikal 'Hier ben ik geheel tot Uw dienst, 0 Heer, hier ben ik geheel tot
Uw dienst!" 2.

Zo streeft deze burgerlijke Islam er dus niet naar, de maatschappelijke struc-
tuur te veranderen; hij stelt zich tevreden met democratie op één dag om er
de extreme ongelijkheid op de overige 344 dagen mee te rechtvaardigen.
Dit alles verklaart, waarom niet slechts de Sarekat Islam, maar ook de
Muhammadijah zich geleidelijk in meer conservatieve richting ontwikkel-
de. Muhammadijah bleek ten tijde van de communistische opstanden van
1926 en 1927 over het geheel genomen volkomen loyaal tegenover de
Nederlands-Indische regering. En in de zuiver-Javaanse stad Kutagedé,
waar noch Europeanen noch Chinezen woonden en daardoor de klassen-
tegenstellingen zich binnen de Indonesische samenleving normaal konden
ontwikkelen, bleek de splitsing tussen aanhangers van Muhammadijah en
van het communisme vrijwel samen te vallen met die tussen de meer
gezeten kooplieden en de armere handwerkslieden 3.

Maar de verstrakking van de burgerlijke Islam had ook een andere zijde.
De verminderde kansen voor de individuele middenstander maakten, dat
, AI-Hadj R. A. A. Wiranata Koesoemah, Islamietische democratie in theorie en practijk
['948], blz. 29. .
2 ibid., blz. 30.
3 Vgl. H. J. van Mook, "Nieuw Koeta Gedé", Koloniaal Tijdschrift. '5de jg. [1926],
blzz. 565-566.
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de zwakke individuen zich meer dan vroeger onderling gingen aaneen-
sluiten op basis van een groepssolidariteit. Zoals Kraemer het heeft uit-
gedrukt: 'Among the gods of the world there is none that has such a
great number of devoted worshippers all over the world as group-solidarity
in its various avatars.' 1
Groepssolidariteit op de basis van de Islam werd een strijdmiddel in de.
economische en sociale concurrentiestrijd binnen de stedelijke burgerij.
Nam deze Islamitische groepssolidariteit in India meer de gedaante aan
van 'communalism', van een strijd tegen de Hindus, in Indonesië richtte
hij zich, behalve tegen de Christenen, met name tegen de godsdienstig
onverschilligen.
De burgerlijke Islam veranderde hierdoor van karakter. Het ging er niet
meer om, te bewijzen dat de Islam óók nog mee kon doen in de moderne
wereld, óók ruimte bood voor allerlei moderne begrippen. Het ging er nu
om, te bewijzen dat de Islam hoger stond dan alle andere geestelijke stro-
mingen, en de eigenlijke bron was van alle goeds in de wereld. Men werd
extra gevoelig voor alles, wat kon worden uitgelegd als 'belediging van de
Islam' of, nog erger, 'belediging van de Profeet' 2. Men werd steeds meer
solidair met de Islamitische wereld buiten Indonesië en reageerde scherp
op elke 'aanval op de Islam', waar ook ter wereld. Zoals men stelde, dat
de Islam bij uitstek socialistisch en democratisch was, zo werd de Islam
ook de bron van alles wat er maar goed en edel is in de wereld: de bron
van wetenschap, van vooruitgang, van vrouwenemancipatie, van ver-
draagzaamheid. De burgerlijke Islam werd minder verdraagzaam dan in
de begintijd van Muhammadijah - maar wee degene, die hem onverdraag-
zaam du)."fdenoemen!
Wanneer men dit alles in het oog houdt, worden ook de verdere ontwikke-
lingen binnen de wereld van de Indonesische Islam begrijpelijk. Door
omstreeks 1922 zich tegenover de meer radicale, socialistische stromingen
te plaatsen, raakte de Sarekat Islam een groot deel van zijn massale aan-
hang kwijt. De Sarekat Islam trachtte zich toen op de, in sociaal opzicht
tamelijk conservatieve, internationale Pan-Islamitische stroming te oriën-
teren, in overeenstemming met het beginsel van de groepssolidariteit;
maar ook deze gedachte vond onvoldoende weerklank bij de massa. Maar
aan de andere kant bleken ook de communistische stellingen voor de land-
bouwende massa in de jaren twintig nog niet voldoende aantrekkings-
kracht te bezitten. Na eerst de Islam, evenals alle andere godsdiensten, be-
streden te hebben, wijzigde de Partai Kommunis Indonesia omstreeks 1925
haar tactiek, en trachtte zij een overeenstemming aan te tonen tussen de
communistische stellingen en teksten van de Koran; en het gelukte haar,
1 H. Kraemer, The Chris/ian Jl.lessage in a Non-Chris/ian World [1938], p. 276.
2 H. Bouman, op. ci/., blz. 46.
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door een appèl te doen op de anti-koloniale gevoelens van de ouderwetse
godsdienstleraren, een aantal van hen, in Banten en Menangkabau, voor
de opstand beweging te winnen.
Noch de Islamitische, noch de socialistische gedachte bleek echter in deze
periode sterk genoeg onder het volk te leven om als basis voor een volksbe-
weging te kunnen dienen. De Islam als prae-nationalistische ideologie had
zijn dienst gedaan. Voorlopig zou de nationale gedachte de samenbinden-
de idee worden - zoals door de opkomst van de Partai Nasional Indonesia
van Sukarno, na de mislukking van de communistische opstand, werd be-
wezen.
En ook de Sarekat Islam zou haar tol aan de nationalistische gedachte
moeten betalen: in 1929 nam zij definitief afscheid van de Pan-Islamitische
gedachte en veranderde zij haar naam in Partai Sarekat Islam Indonesia.
Onderwijl veranderde de moderne Islam gaandeweg, bijna onmerkbaar,
van karakter. :Met het verlies aan economische betekenis van de zelfstan-
dige handelaar raakte ook de individualistische tendentie in de Islami-
tische reformbeweging op de achtergrond. De stedelijke Islamiet voelde
zich minder enkeling dan lid van een groep.
Een belangrijk deel van de moderne, stedelijke Islamieten voelde zich
vooral lid van een bedreigde groep - bedreigd door de maatschappelijke
ontwikkeling. De Islam werd voor vele sociaal behoudenden gaandeweg
tot een bolwerk tegen de linkse stromingen. Deze meer behoudende Isla-
mitische stromingen kregen allengs een min of meer massaal karakter. Een
tijd lang hadden de orthodoxe wetgeleerden, die hun aanhang en sociaal
aanzien zagen verminderen, de modernisten verketterd. Maar langzamer-
hand begon de tegenstelling tussen deze twee stromingen te minderen. De
orthodoxen namen het een en ander uit de methoden van de Muhamma-
dijah over: ook zij ontdekten dat zij door Vrijdagpreken in de landstaal, en
door mede te werken aan de volksontwikkeling, meer vat konden krijgen
op de gelovigen. Aan de andere kant zagen de in sociaal opzicht behouden-
de modernisten zich min of meer gedwongen, toch de Islamitische traditie
als het voornaamste bindmiddel te beschouwen. Hun sociaal-behoudende
inslag maakte hen op den duur ook bevreesd voor al te radicale vernieu-
wing op religieus terrein. Ook ten aanzien van de positie van de vrouw bij
voorbeeld hebben de moderne bewegingen tenslotte geen wezenlijke ver-
nieuwing gebracht 1.

Ook de Muhammadijah heeft, in de loop der jaren, een massaal karakter
verkregen, waarbij haar individualistische trekken meer op de achter-
grond traden 2. Maar haar massale aanhang bestond niet, als die van de

1 J. Prins, Adat en Islamietische plichtenleer in Indonesië, dissertatie Leiden [1948].
2 Vgl. C. A. O. van Nieuwenhuyze, Mens en vrijheid in Indonesië [1948], blz. 65; zie ook
dezelfde schrijver in Wending, jg. 4 [1949], blzz. 143 e.v.
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Sarekat Islam in zijn beginjaren, uit de verpauperde boeren, maar uit de
stedelijke en landelijke middenstand. Terwille van haar groeiende aanhang
moest zij water in haar reformistische wijn doen. Nadat reeds kort voor de
oorlog meer toenadering tot de orthodoxe Islamieten was ontstaan, kwa-
men tijdens de] apanse bezetting de twee stromingen samen in de Masjumi,
die een groot machtsapparaat werd met een in economisch opzicht vrij be-
houdende inslag. Het was begrijpelijk, dat conservatieve, feodale krachten
zouden trachten van deze beweging gebruik te maken voor hun reaction-
naire doeleinden. In de steden steunde deze beweging vooral op de zelf-
standige middenstand, op het platteland op de welgestelde boeren, waar-
onder vele hadji's. Onder deze omstandigheden sprak het welhaast vanzelf,
dat zich een sterke tegenstelling moest ontwikkelen tussen de Masjumi en
de linkse partijen.
Deze tegenstelling kwam zeer scherp tot uiting bij de opstand van Madiun,
kort nadat de Masjumi een machtige positie in de regering-Hatta had ver-
worven. En de verwachting door Van Nieuwenhuyze uitgesproken 1, dat
na het bereiken van de staatkundige onafhankelijkheid een strijd op leven
en dood zou ontbranden tussen de Masjumi en het communisme, schijnt
wel bewaarheid.
Daar staat tegenover, dat ook binnen de Isla~itische wereld zeer radicale
tendenties tot ontwikkeling kwamen. In elke Moslimse partij vindt men
naast een min of meer conservatieve vleugel, die soms de boventoon
voert, een meer radicale vleugel of stroming. Zo vond men in Menang-
kabau steeds ook onder de modernisten uitgesproken linkse elementen.
De massalisering van de grote Islamitische partijen werkte uiteraard
een radicalisering in de hand - en niet alleen wat de leuzen betreft: de
aanhang bepaalde ook tot op zekere hoogte de politiek van de leiders.
Was de aaneensluiting van de stedelijke handelaren vooral gebaseerd op
groepssolidariteit - de grote Islamitische massa werd sterk gedreven door
een klassenstrijd tegen de niet-Islamitische kapitalistische groepen. De
Partai Sarekat Islam Indonesia is vanaf de jaren dertig altijd vrij radicaal
geweest, en ook de Masjumi moest het socialisme in haar vaandel schrijven
om haar aanhang te behouden. De linkse elementen konden in de Koran
evengoed steun vinden voor hun egalitaire en revolutionnaire ideeën.
Daar komt bij, dat sinds de souvereiniteitsoverdracht een nieuwe tegen-
stelling naar voren is getreden - die tussen de arme boeren enerzijds en de
stedelijke machthebbers en niet op hun grond wonende groot-grondbe-
zitters anderzijds. De landhonger onder de boeren en de wens naar grond-
verdeling leidt tot een opstandige beweging op het platteland. En nu is het
helemaal niet onbegrijpelijk, dat deze strijd weer in belangrijke delen van
Indonesië onder de vaan van de Islam wordt gestreden. Het is niet ver-
1 Van Nieuwenhuyze, Mens en vrijheid ... , blzz. 203, 205'
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wonderlijk, dat de Islam wordt ingeroepen tot steun van de wens naar be-
zit van een eigen stuk grond.
Bovendien valt deze strijd tegen de stedelijke machthebbers samen met een
wens, die leeft onder een belangrijk deel der landbouwende bevolking, om
met rust te worden gelaten - begrijpelijk na zo vele jaren van extreme
politieke en sociale onrust. Deze nieuwe anti-acculturatieve beweging, die
enige gelijkenis vertoont met soortgelijke bewegingen aan het einde van de
vorige eeuw, staat in West-Java in sterke mate onder de invloed van ouder-
wetse godsdienstleraren, die de verstedelijking voelen als een aantasting
van hun gezag, en óók met rust wensen gelaten te worden. Hier wordt de
strijd om het behoud van de oude gemeenschapswaarden gevoerd onder het
vaandel van de Islam: de strijd om het rijk van het verleden wordt gestre-
den met als leuze de strijd voor de Islamitische staat - de Dar-uI-Islam 1.

Maar deze strijd van reactionnaire Islamitische godsdienstleraren, die op
het platteland nog steeds een belangrijk deel van hun invloed behouden
hebben en deze in tijden van politieke strijd altijd versterkt zagen, kan
samenvallen met de strijd van de linkse elementen vóór grond verdeling,
eveneens gericht tegen de stedelijke bourgeoisie. En evenals tijdens de op-
stand van 1926, blijken ook nu een aantal ouderwetse godsdienstleraren
vatbaar voor linkse ideologieën en bereid hun traditioneel geestelijk gezag
in dienst van linkse bewegingen te stellen. Zolang trouwens de strijd van
linkse groepen op het platteland vooral gericht is op verdeling van de
grond onder de kleine boeren, blijft een ideologisch samengaan van deze
bewegingen met de Islam mogelijk. Het is dan ook misschien niet toeval-
lig, dat één van de centra van de Dar-ul-Islam-activiteit te vinden is in het
regentschap Brebes, waar veel grootgrondbezit voorkomt, en westerse
ondernemingen over een belangrijk deel van de grond beschikken, terwijl
de bevolking er zeer arm is. Vandaar dus, dat links en uiterst rechts soms
verenigd optreden. Vandaar ook, dat het niet onmogelijk is, dat de strijd
tussen rechts en links vooreerst in grote gebieden van de archipel zal wor-
den gestreden als een strijd tussen Islam en ... Islam.
Maar terwijl onder de burgerlijke Islamieten de Islam steeds sterker naar
voren wordt geschoven als onderscheidingsteken en daardoor tevens als
scheidsmuur tegenover alle andere soorten middenstanders, lijkt het niet
te gewaagd te voorspellen, dat de Islam bij de armere klassen steeds meer
zijn onderscheidend karakter zal verliezen, en dat de Islamitische boeren
en arbeiders zich in hun strijd, die tot op grote hoogte een klassenstrijd is,
steeds meer bewust zullen worden van wat hen bindt met hun klasse-
genoten van andere gezindte.

I

1 ibid., blzz. 102 e.v.
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VERZEN

Velen hebben met zich mee genomen
Van mijn rijke leven enkle rafels;
Doch een lange slip met bloempatronen,
Vreemde vogels, lichte wolkgevaarten,
Rust bij u, die nog kunt binnentreden
In den zachten schemer van den avond,
Nu een vroege ster de stilte wijdt. -

Maar ik weet dat gij mijn oogen mijdt.

Zijn voor u de bloesems van 't verleden
Dan verpulverd tot een dooden geur?
Vreest gij dat ik, pralend met hun kleur,
U zal roepen van het hoog getouwe
Waar gij droomend weeft en machtig zijt?
Draagt gij alles over aan den tijd,
Dat u kwetst mijn nimmer uitgesproken,
Enkel in een glans zich openbarend
Zoet besef van trouw aan onze jeugd?

RONDEEL

Mijn lief, gij kunt mij niet beminnen;
Wat baat het heimelijk geween,
Waartoe de glans die mij verscheen
En al het argeloos bezinnen,
Zoo ik geen nieuw gebaar kan winnen?
Ik ben geknecht door het verleên, -
Mijn lief, gij kunt mij niet beminnen.

Ontluisterd dooven hart en zinnen,
Ik word gelijk een grauwe steen
En gij stroomt ruischend langs mij heen,
Vermetel als in eerst beginnen!
Mijn lief, gij kunt mij niet beminnen.
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Het duistert al, de hellingen zijn groen,
De boomen spieglen roerloos in den vijver;
Ik zie geen hemel, loover dekt hem af,
Maar op den bodem van het water ligt
Een zon en gloeit omhoog, - het stille vlak
Met alle spiegelbeelden is groen-goud.

Zoo is het in mij: kleuren worden oud,
Het duistert al... maar eensklaps door een wak
In mijnen kommer breekt verzonken licht
En maakt het water van de ziel doorschijnend.
Wat recht oprijst, als boomen in hun groen,
Zijn de gestalten die mij knielen doen.

Ik zie de rozen in het open raam
Zacht kleuren op het tintelend azuur,
Waar zwaluwen hun arabesken schrijven.
Ik zou wel enkel schouwend willen blijven
Om deel te hebben aan dit schoon verzaam,-
Maar rozen welken in het zonnevuur.

Ach neen ... lang voor de hemel duist ren gaat
Heeft ongeduld mijn aandacht al gebroken.
Ik ben de mensch die rusteloozer leef
Dan vlugge vogels, vuren hel ontstoken
En vallend water dat de rotsen slaat,
Ik droeve god, die naar onthechting streef.
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Toen ik gisteren op het Jamaica Station mijn krant opvouwde, ont-
dekte ik, dat de man naast me, die zojuist uitgestapt was, zijn koffertje
in het net had laten liggen. Onverwijld sprong ik met het koffertje uit
de trein, haalde de man voor het station in en hield hem zijn koffertje
voor.
'Uw koffertje,' zei ik. 'U liet het inde trein liggen. Nee, niets te danken!'
Hij nam me van hoofd tot voeten op.
'Ik stapte vlug uit de trein,' zei ik, 'om u uw koffertje achterna te
brengen ... '
'Die koffer is niet van mij, u weet het. Of niet soms? Ik heb er genoeg
van, hoort u!'
'Pardon!' zei ik .... ging terug het station binnen, gaf het koffertje af met
mijn adres en enkele bijzonderheden.
Op de hoek sprak dezelfde vreemde heer me aan. 'In betere jaren bezat
ik meer mensenkennis. Nu zie ik, dat u geen detective bent. Maar ik
zou u van mijn merkwaardige ondervindingen kunnen vertellen.'
'Het was mijn schuld,' wierp ik tegen. 'In mijn al te grote ijver. . .'
'Daarbij komt,' zei hij, terwijl hij me oplettend aankeek, 'dat ik nu
misschien de beslissende fout gemaakt heb. Dat ellendige koffertje -
Hebt u het niet meer?'
'Ik gaf het af.'
'En noemde mij?' vroeg hij verblekend.
'Terloops. Ik weet immers niet eens uw naam.'
Wij liepen langzaam de Sutphin Boulevard af.
'Of het koffertje is van u,' zei ik, 'en waarom neemt u het dan niet?
Of het is niet van u en ik vergiste me. Maar wat hebt u er dan mee te
maken?'
'En mijn verknoeide leven?' vroeg de man, terwijl hij bleef staan.
'Drie maanden geleden dook er ook zo'n koffertje op, en met een derge-
lijke vergissing begon de hel voor mij. In wezen deed ik drie maanden
geleden niets anders dan u; En ik moest daarvoor bijna drie maanden
in de gevangenis zitten. Ik zou het erg vinden, als.. .'
,Alleen omdat ik een koffer heb gevonden? Dit keer delen we het
vindersloon. '
'U bent een brave man,' antwoordde hij doodernstig, 'en kunt lachen.
Een mens is misschien verloren. De naaste ziet alleen het komische van
de situatie. Ook ik heb een leven lang gelachen en wist overal de humor
in te ontdekken .. .' Hij zweeg.
Ik keek de zonderlinge vreemdeling scherp aan. Zijn optreden was ge-
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distingeerd, zijn glimlach vol zelfspot. Zijn glimlach beviel me. Het is
eigenaardig, maar de meeste mensen hebben niets te vertellen. Ze zijn
figuranten van de wereldgeschiedenis, die in de hete as van het brandende
Rome hun sneetje brood roosteren. Deze vreemdeling maakte me nieuws-
gierig.
'Laten we een borrel drinken in de bar aan de overkant!' stelde ik voor.
Ofschoon in de schemerige bar alleen de barkeeper was, ging mijn vreem-
deling aan het achterste tafeltje zitten.
'Ik ben een vluchteling,' zei hij, 'een van de millioenen. Ik heet Marian
Koek. Kolonel Koek. Ik vocht tegen de tsaren, tegen de bolsjewisten en
tegen de Duitsers. In 1939 lag ik gedurende de belegering van Warschau
in een hospitaal en eindelijk wist ik in vrouwenkleren, onder de ogen van
de Nazi's, uit de puinhopen van Warschau te ontvluchten!
Maar misschien moet ik bij mijn geboorte beginnen. Die was mijn fout.
Ik was een vurig Pools patriot. Maar Polen is helemaal mijn vaderland
niet. Deze absurde situatie scherpte mijn gevoel voor humor. En dat
werd me noodlottig.
In December 1940 kwam ik uit Europa - de tijdelijke Duitse hel met de
nooduitgang in Lissabon. Ik ging door New Vork - en voelde me er
direct thuis ... Dikwijls moet men meer voor een vergissing betalen dan
voor een schuld.
Op een morgen zag ik op het perron van Rockville Centre een man, die
zijn schoenen liet poetsen. Vijf passen voor hem stond, eenzaam als een
weesjongen, een koffertje. Het was rood en vaal, als stond het er allang,
in de regen en in de zon - een meelijwekkend koffertje. Het was blijk-
baar van de man, die zijn schoenen liet poetsen.
Plotseling meende ik in de man dokter MacKerry te herkennen, een
kinderarts, die ik eens ontmoet had. Toen was dokter MacKerry van het
eerste woord af begonnen me er tussen te nemen. Hij maakte de bril-
lantste grapjes over mij. Hij voelde zich steeds de meerdere, een gevolg
van zijn beroep. Nu wilde ik revanche en hem er tussen nemen. Die
steeds verbaasde blauwe ogen, die kleine vrolijke rode neus, die mond
rond als een spuwbak, die dunne sprekende benen: een geboren grappen-
maker! Wat voor een grappig gezicht zal hij trekken, als zijn koffertje in-
eens weg is! Die angstige verbazing van mensen, die schouderophalend
aan revoluties voorbijgaan, maar die moord en brand schreeuwen, als
ze ook maar een boordenknoopje verliezen ...
Ik voelde een onbedwingbare lust. Bovendien was het een geluksdag. Ik
had voor de lunch een afspraak met mijn vriend Kochaner, wij wilden
een firma stichten, het contract moest alleen nog ondertekend worden.
Later zou ik Anna ontmoeten, een Zweedse, van wie ik al vijf maanden
hield.
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Lachend tilde ik het koffertje op. Het was verrassend licht. Ik had er
slechts als proef naar gegrepen en verlegen vroeg ik me af: Wat nu?
Daar breekt me een geschreeuw los, een twaalftal onbekende mensen
overvallen me, mijn neus bloedt direct al, iemand roept: Politie! en
voor ik zeggen kon: Hier is uw koffertje, het was een grap - zat ik op de
politiepost.
Laat u me alles 'uitleggen, vroeg ik de detective.
Later, zei hij, en nam mijn vingerafdrukken.
Het was maar een grap, begrijpt u?

- We zullen zien, hoe dikwijls u al gestraft bent, antwoordde de
beambte.
- Ik dacht namelijk, dat het dokter MacKerry was! verduidelijkte ik.
- Die ken ik, zei de beambte, hij heeft mijn dochtertje geopereerd. De
operatie lukte. Drie dagen later was hij dood.
- Dood? riep ik uit. Dokter MacKerry dood? Die overal de gek mee
stak?
- U hebt geluk, antwoordde de beambte, dat het zo vroeg op de dag is.
Nu komt u vandaag nog voor de rechter.
- Maar. .. zei ik, voor een grap?
De rechter stelde mijn vergrijp op duizend dollar. In het koffertje zaten
aantekeningen voor een uitvinding: Electrische baden. Het bad der
toekomst, zei de eigenaar van het rode koffertje. - Volgende week vraag
ik patent aan. De aantekeningen zijn goud waard.
De uitvinder heette Jack Fadden.
- De dief is een vreemdeling, zei hij geestdriftig. Misschien werkt hij
voor de Gestapo. In de'handen van de Duitse Generale Staf zouden deze
baden bij een legersterkte ...
- Duizend dollar schadeloosstelling, zei de rechter. En hij voegde er
aan toe: Dat is redelijk.
Morgen ben je vrij, dacht ik. Ik schreef aan Anna. Na een week kreeg
ik een brief. Ze had van me gehouden, omdat ik haar leerde, de ernst
van het leven in te zien. Een verloofde moet geen grapjes maken met een
andermans eigendom. Ze zou me nooit vergeten.
Ik telegrafeerde aan mijn vriend Kochaner. Hij is al middenstander.
Een prachtkerel. Met de firma was het afgelopen, schreef hij me. Volgens
de kranten had ik patenten ter waarde van een half millioen dollar
gestolen.
Het werd me spoedig duidelijk: Zolang ik achter muren zat, zou ik het
bedrag nooit bij elkaar krijgen; zonder het bedrag kwam ik er niet uit.
Toen schreef ik aan Mr. Jack Fadden, de eigenaar van het koffertje:
Moet een mens voor een mislukte grap boeten?
Hij antwoordde per omgaande: De electrische baden had hij opgegeven.
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Het was een goed idee, maar de productiekosten waren te hoog! Nu
werkte hij aan een nieuwe uitvinding, een ontharingsmiddel; tegelijker-
tijd had hij een onfeilbaar preparaat tegen haaruitval samengesteld. Zijn
aanklacht had hij ingetrokken en hij hoopte, dat niets mijn invrijheid-
stelling meer in de weg zou staan.
Het ontslag liet op zich wachten. De verhoren werden talrijker. Ik
dacht, het gewone leven van een modern mens achter mij te hebben.
De politie bewees mij treffend het tegengestelde.
In de loop van het onderzoek verloor ik mijn naam, mijn nationaliteit,
mijn karakter, mijn eer, mijn zelfverzekerdheid, mijn moed en mijn
identiteit... Verdiensten, waar ik trots op was, zagen er uit als dwalingen.
Waarop ik bouwde, dat maakte mij verdacht. Wat vanzelf sprak moest
ik bewijzen. Zo verdacht wordt elk gewoon leven als het onderzocht
wordt.
Grappig genoeg had ik gedacht, dat juist mijn. leven elk onderzoek
zou doorstaan. Daarbij kwam, dat de detectives de beste bedoelingen
hadden. Het was de schuld van mijn leven. Ik moest voor hen wel een
verdacht iemand zijn. Ik vond tenslotte mezelf ook verdacht. In drie
maanden kreeg ik het hart van een dief. Ik bezit nu de gedachten van
een misdadiger. Mij ontbreekt, om een dief te zijn, alleen de verlokkende
gewoonte van het stelen. Niemand moet zijn land verlaten. Daar kent
men hem ... Daar wordt hij begrepen. Maar als je nooit een land gehad
hebt, zoals ik?'
'Bent u geen Pool?' vroeg ik.
'Ik zou u met de geschiedenis van de Poolse republiek moeten ant-
woorden. De politie vroeg me: - Bent u in Polen geboren?
- Ik ben ouder dan de Poolse republiek.
- Waar bent u geboren?
- In Odessa.
- Dus u bent een Rus?
- Mijn moeder was een Zwitserse.
- En uw vader?
- Onbekend.
- Dus u bent Zwitser?
- Mijn moeder is met een Oostenrijkse professor getrouwd, die mij
- geadopteerd heeft.
- Dus u bent Oostenrijker?
- Oostenrijk is door Hitier geannexeerd.
- Dus u bent Duitser?
- Als kolonel van het Poolse leger?
- Dan bent u toch Pool!
- Ik heb in ballingschap tegen de samenstelling van de Poolse regering
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geprotesteerd, nu wil mijn consul mij niet meer ontvangen. Ik ben niet
in Polen geboren. Hoe moet ik in ballingschap en zonder papieren be-
wijzen, dat mijn Poolse vader mij geadopteerd heeft?
- Met wat voor papieren kwam u in het land?
- Met een Franse pas.
- Bent u Fransman?
- Geenszins.
- Dus staatloos.
- Ik ben wereldburger! bekende ik.
- Geen praatjes! riep men. U maakt zich verdacht. Hebt u nog familie
in Europa?
- Ik weet het niet.
- Een fatsoenlijk mens kent zijn familie! Leeft uw moeder nog?
- Ik weet het niet.
- De laatste woonplaats van uw moeder?
- Zij had er geen.
- Een landloopster ?
- Integendeel. Ze zat gevangen. In een concentratiekamp bij Warschau.
- Voor wat?
- Ze moet in de tram gezegd hebben, dat de Duitsers ook mensen zijn.
- Aha. Dus Duitsgezind!
- Integendeel. De Nazi's noemden dat laster.
- Wat?
-Ja.
- Ach zo. Bedoelt u dat. Schreef uw moeder u nooit?
- Nee. Maar de Zwitserse consul in Ankara stuurde mij een bood-
schap van haar.
- In Ankara?
- In Turkije. Hij is een neef van mijn moeder. Zijn zwager is majoor
in een Saksisch regiment, dat in de Franse badplaats Biarritz ligt, aan
de Spaanse grens. De majoor heeft een nicht in Berlijn. Die nicht heeft
een vriendin. Die vriendin heeft een verhouding met een Gestapo-be-
ambte, die in Warschau dienst doet. Aldus kreeg ik op de snelst denkbare
wijze een boodschap van mijn moeder, in nauwelijks vier maanden,
natuurlijk telegrafisch.
De beambten, in totale geografische venvarring begrepen er niets van.
Waarom was een telegram vier maanden onderweg?
- Heel eenvoudig, legde ik uit. In Europa zou elk kind dat begrijpen.
Mijn moeder was Zwitserse gebleven. Ze schreef uit het kamp naar het
Rode Kruis. Het Rode Kruis richtte zich tot de Zwitserse consul in
Berlijn. De consul bemiddelde bij Himmler. Daarna kwam de Gestapo-
beambte Robert Locke in het concentratiekamp bij Warschau om mijn
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moeder door verhoren te intimideren. Zij vertelde hem, dat ze be-
zorgd was, dat ik me om haar zorgen zou maken. We hadden in het
begin van de oorlog afgesproken, dat in geval van een gedeeltelijke
bezetting van Polen [een gehele bezetting leek ons uitgesloten!] we el-
kaar zouden schrijven via mijn moeders neef, de Zwitserse consul in An-
kara.
Gestapo-agent Locke, die natuurlijk niet naar het buitenland aan een
Zwitserse consul kon schrijven, schreef aan zijn meisje. Het ging heel
geroutineerd. Het meisje ging naar haar vriendin, die ging naar haar
tante. Die tante ontmoette in Parijs haar echtgenoot, de majoor, hij was
er met verlof, zij om inkopen te doen. De majoor schreef op een uitstapje
over de Spaanse grens, uit de badplaats San Sebastiaan, in de schrijf-
kamer van het casino aan de Zwitserse consul in Ankara. De consul
telegrafeerde mij onmiddellijk; ik had hem allang mijn adres in Amerika
getelegrafeerd.
- Dus u geeft eindelijk uw relaties met de Gestapo toe? werd mij gevraagd.
Gestapo-agent Locke zal toch wel niet belangeloos zo'n gevaarlijke bood-
schap naar het buitenland sturen?
.,...Een Gestapo-agent is een door de staat aangestelde moordenaar met
maandsalaris en recht op pensioen, in dienst van de bekende Duitse club
van wereldveroveraars. Privé houdt hij misschien van kinderen of is hij
een bezorgde echtgenoot.
- En waarom stuurde Locke dan zo'n gevaarlijke boodschap?
- Waarschijnlijk dacht hij aan zijn moeder. De Duitsers zijn sentimen-
teel. Tussen twee haakjes, de hele boodschap luidde: Uw moeder maakt
het uitstekend.
- Waarom ging uw moeder als Zwitserse niet naar Zwitserland terug?
- Om de hoge bergen, zei ik.
- Wat? Zegt u dat nog eens!
'Probeert u eens,' zei kolonel Kock tegen mij, 'de politie de levensge-
schiedenis van mijn moeder te vertellen!
Ze was een prachtvrouw. God zegene haar! Ze heeft zo velen gelukkig
gemaakt. Ze was de dochter van een klokkenmaker uit Genève. Al de
klokken in haar vaders huis maakten haar droefgeestig. Toen zij vijftien
was, ging ze al elke dag naar het station, om de Parijse. trein te zien ver-
trekken. Ze droomde, dat de volgende dag een graaf haar naar Parijs
zou ontvoeren, naar de grote wereld.
Op een dag sprak een man haar werkelijk op het station van Genève aan.
De volgende dag ging ze met de vreemdeling weg, echter naar De Krim,
naar het landgoed van een Oekrainse heer van lage adel, bij wie de
vreemdeling als gouverneur in dienst moest zijn. De vreemdeling was
geen droomfiguur, hij had een kaal hoofd, een buik, een schorre stem,
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een Fransman uit Toulouse, hij dweepte met Rabelais en Swift, een
drinkebroer, met zwarte vurige ogen. Hij heette Arouet. Natuurlijk
ging hij er prat op, dat hij van Voltaire afstamde.
Op reis gaf mijn moeder zich voor zijn dochter uit, tenslotte voor zijn
vrouw. Op het landgoed werd ze weer als dochter, de gouvernante van
de eigenaar z'n dochters, de vriendin van de twee zoons, een tweeling
van zestien, en de lieveling van de landeigenaar met zijn volle baard.
Lieftallig' tegen iedere man, ging ze heel de zomer afwisselend met de
eigenaar, met de ene tweelingzoon, met de andere tweelingzoon, met
de gouverneur en soms zelfs met haar leerlingen, kleine meisjes, naar
de schaduwrijke bossen, om bessen te plukken. Negen maanden later werd
ik geboren.
De volgende morgen had de eigenaar mijn moeder een cheque van
drieduizend roebels gestuurd en haar geschreven: Noem mijn zoon
Pjotr!
's Middags wierp de ene tweelingzoon zich aan zijn vaders voeten. Bij
het bessenplukken, bekende hij, met tranen in zijn ogen. De tweeling
leek zo op elkaar, dat de verbitterde vader eerst moest vragen:
- Hoè heet je?
- Iwan, antwoordde de schuldige en vluchtte het huis uit. De eigenaar
zat 's middags stil voor zijn bijenkast te peinzen, toen de andere twee-
lingzoon met neergeslagen ogen naderbij sloop en onbeheerst voor zijn
vader op zijn knieën viel. Huilend riep hij: - Ik heb het gedaan, vader.
Het is mijn schuld! Straf me.
- Wat? riep de vader.
- U vermoedt niets, riep hij. Ik draag een verschrikkelijke schuld ...
- Heb je nog meer kinderen? schreeuwde zijn vader.
- Hoe weet u dat? vroeg de verbaasde zoon. - Bij het bessen plukken ...
- 1Hoe heet je? vroeg de vertoornde vader.
- Alexander, antwoordde de tweelingzoon.
Juist toen de landeigenaar met een welgemikte trap zijn zoon Alexander
op de vlucht had gejaagd, kwam de verlegen gouverneur, die bekende,
dat het bij het bessen plukken, in de bossen, gebeurd was en dat hij bereid
was met het gevallen meisje te trouwen, hij was namelijk mijn moeders
vader niet, maar mijn vader.
- U bent nu al de vierde vader, antwoordde de woedende eigenaar hem.
En de dag is nog niet om!
De gouverneur sloop ontdaan weg. Later moet hij met zijn leerlingen
gesproken hebben. Van de jongens kan men de domme daad begrijpen.
Maar de gouverneur was een man van negen en veertigjaar, uit Toulouse,
de stad van de smulpapen, een lezer van satirici, een spotter, een Arouet!
Dezelfde avond nog ging de gouverneur met zijn leerlingen in de Zwarte
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Zee zwemmen. Het was een prachtige sterrennacht en de gouverneur
en de tweeling verdronken. De landeigenaar en diens knechts zoenten
hen de hele nacht met fakkels en honden. De fakkels verlichtten de bossen
zo helder, de honden blaften zo hard bij de zee.
Mijn moeder kreeg van de landeigenaar een spoorkaartje tot Genève.
In Wenen verliet ze met de baby op haar arm de trein, om vlug een glas
limonade te drinken. Ze bleef drie jaar in Wenen. Mijn eerste herinne-
ring lag in Grinzing bij Wenen. In een blauw matrozenpakje met een
witte kraag stond ik op een stoel naast het orkest, in een van de volks-
tuinen van Grinzing, waar de waarden de jongste wijn inschonken en de
oudste schlagers lieten spelen. Daar stond ik met een doodernstig gezicht
naar mijn moeder te kijken, een meisje van twintig in een witte batisten
jurk, dat voorbij walste met jonge heren en met oudere heren.
Ik had haar dikwijls gevraagd: - Wie. is mijn vader?
Ze antwoordde: - Ik zoek hem.
Ik hoor nu nog het djing-djing van de trommels. Ik ruik de wijn en zie
de grote sterren aan de donkere, als naar beneden getuimelde hemel. Ik
zie mijn moeder verhit en mooi voorbij walsen. Ze roept: - Wees
vrolijk, kind!
Ik bekeek angstig elke heer. Is dat mijn vader? Daar vond ik er een, op
een Zaterdagavond, toen ik drie jaar was, niet te vroeg. Hij had een
puntbuik, een kaal hoofd en een schorre stem. Hij had een zwarte lorgnet
op zijn rode drankneus. Dikke bossen roodachtig haar groeiden overal,
als wilde bloemen in een verwaarloosde tuin, uit zijn half kale schedel,
uit zijn hoge boord, uit zijn oorschelpen en uit zijn neusgaten. Hij was
een geleerde, zoals ik later merkte, en een goede man. Zijn lachje beto-
verde mij als jongetje toentertijd, het was zo zacht en zo dronken.
Hij kon niet àansen. Hij zat bij een glas wijn naar de jonge meisjes te
kijken. Hij was geleerd en bijziende. Ik bekeek hem lang, niet zeker van
mijn zaak. Eindelijk klom ik van mijn stoel, het was een waagstuk voor
zo'n dreumes, en stevende op de vreemdeling af. Ik legde mijn hand
vertrouwelijk op zijn knie, keek hem onderzoekend aan en vroeg van
man tot man: - Bent u misschien mijn papa?
Als hij gelachen had, dan zou ik zijn gaan huilen. Hij schudde echter zijn
hoofd en zei: - Ik heet Thaddäus Koek en ben professor in de Poolse
taal aan de universiteit van Krakau. Komt je vader dan uit Krakau?
- Ik weet het niet, antwoordde ik bedroefd, ik zal het aan mijn moeder
vragen.
Na de wals kwam ze met verhitte wangen, zag er in haar onschuldige
witte jurk als vijftien uit en verontschuldigde zich voor haar kleine
jongen. Ze ging zitten, voor een half minuutje, dronk een glas wijn, om
hem niet af te wijzen, een tweede glas wijn, omdat het zo goed smaakte,
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een derde glas op de gezondheid van de professor. Het huwelijk vond
twee maanden later plaats. Professor Kock werd mijn vader, mijn beste
vriend op aarde - en mijn noodlot.
De zachtaardige man, die geen vlieg kwaad deed, ging met mij door
de velden wandelen [toen ik al groter was] en keek voorzichtig onder
de stralende hemel om, of er geen gendarme met de Oostenrijkse dubbele
adelaar op de klep van zijn pet, in de buurt was. Daarna riep hij met zijn
schorre stem: - Wee mijn zoon, als je de dorst naar vrijheid verliest! Een
vlinder zonder vleugels, een lelijke worm, dat is een mens zonder vrijheid.
Dan zuchtte hij diep. - Ongelukkig Polen! Zo edel in het ongeluk, door
zulke brutale onderdrukkers zo bloedig verslagen, door Oostenrijkers,
Russen, zelfs door Pruisen!
Mijn arme vader was namelijk een fanatiek patriot van dit land, dat al
honderd jaar helemaal niet meer bestond.
- Zweer! riep hij, terwijl hij op de hemel wees. - Zweer, dat je voor de
bevrijding van Polen tot je laatste druppel bloed zult vechten!
Ik zwoer, in het Duits overigens, want mijn Pools was nog te gebrekkig.
Hij echter begon voorzichtig de Poolse hymne te zingen. Nog is Polen
niet verloren ...
In 1914 trad ik toe tot Pilsudski's Pools legioen. Mijn vader ging de
gevangenis in.
Van de katheder af had hij gezegd: Oostenrijk-Hongarije zal sterven,
Polen zal leven!
Na de val van Oostenrijk-Hongarije werd ik commandant in het Poolse
leger, mijn vader kreeg een professoraat aan de Warschause universiteit.
Uit de oorlog tegen de bolsjewisten kwam ik als kolonel terug, mijn vader
zat al weer in de gevangenis. Van de katheder af had hij gezegd: De
tyrannen in uniform zullen sterven. De democratie zal leven !Het gelukte
mij door veel hulp, zonder getuigen tot de gevangeniscel van mijn vader
door te dringen. De oude man ontving mij met tranen. Ik vroeg: -
- Brengen onze idealen ons daar heen? Jou in de gevangenissen? Mij op
de slagvelden?
Daar er in de cel geen stoel of bed was, gingen we op de grond zitten.
Met beide handen hield de oude man zijn ruige baard vast, keek mij
lang aan en antwoordde mij tenslotte: - Mijn zoon. Het was een droom.
Ik ben een station verder. De vrijheid van Polen ... de democratie ...
Goed! Maar nu weet ik, dat er iets nieuws zal komen. De Verenigde
Staten van Europa! Zweer, mijn zoon ...
Ik zwoer niet meer, natuurlijk! Wanhopig ging ik naar mijn moeder. Ze
troostte me.
- Je vader is een idealist. Ik bewonder hem nog altijd! Doe hem nooit na!
Hij verandert nog vlugger van gedachten dan de Europese volken, die al
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in looppas van ideeën veranderen. Het zal hem tenslotte zijn hoofd kosten.
Maar hij is een filosoof. Hij heeft geleerd, totaal los van zijn leven te zijn.
Jij, mijn zoon, bent een soldaat. Je moet aan de kant van je volk staan,
met de wapens in je hand. Wees loyaal! Denk steeds eender als je supe-
rieuren! -
Zo deed ik. - Vertel nu eens aan de Amerikaanse politie de sluwheden
van een politieke carrière in Europa!
:...-Hebt u aan de omverwerping van de regering gewerkt? vroeg de politie.
- Bent u voor de oorlog tegen Duitsland?
- Was u ooit communistisch gezind?
- Nationaal-socialistisch?
- Antwoord op elke afzonderlijke vraag met ja of neen!
- Ik zal de waarheid' zeggen, antwoordde ik.
- Aha! werd er geroepen.
- Ik kan op elke afzonderlijke vraag alleen met ja en neen antwoorden.
Of ik voor Hitlel' was? Ja en neen. Streed ik voor de democratie? J a en neen.
- Hoe verklaart u dat?
Ik riep: - Aldoor was ik loyaal. Ik volgde steeds mijn regering. Mijn
leiders, zoals de meeste leiders, gingen van links naar rechts en daarna
schuin. Pilsudski, de leider van de Poolse republiek, stond in 1904 in de
Russische revolutie om de treinen in de lucht te laten vliegen. In 1914
was hij socialist. In 1926 verachtte hij als dictator van Polen het socialis-
me en de revolutie. Ik was dus met Pilsudski socialist en anti-socialist.
Toen de democratische pianist Paderewski minister-president van Polen
werd, was ik democraat. Toen onze minister van buitenlandse zaken,
kolonel Beck, op samenwerking met Hitler aandrong was ik voor Beek.
Met Beck was ik later tegen Hitlel', maar voor Chamberlain. Nu ben ik
bereid, voor de omverwerping van veel Europese regeringen te werken,
tot heil van Polen.
- Bent u eigenlijk niet een museum van alle politieke richtingen der laat-
ste vijf en twintig jaren in Europa? werd mij gevraagd ..
- Ik ben een man van eer. Ik heb veel offers gebracht. Anders had ik
minister kunnen worden. Of millionnair. Nooit volgde ik een impuls of
een persoonlijke overtuiging. Evenals de meeste achtenswaardige mensen
in de wereld, dacht ik met ijzeren consequentie als de regering van dat
ogenblik, en ik ben trots op mijn onverbrekelijke trouw aan Polen. Maar
had ik anders kunnen doen, zonder in de gevangenis te komen, zoals
mijn vader, of in ballingschap, zoals andere fanatiekelingen?
- U bent later toch in ballingschap gegaan?
- Moest ik voor Hitler de Duitse akkers omploegen, of als zijn slaaf in
de Duitse mijnen ijzererts uithakken? Ik ben een nationale, en geen
politieke emigrant. Politieke emigranten vluchten, omdat in hun land
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niet alles naar hun zin gaat, naar een vreemd land, waar helemaal niets
naar hun zin gaat.
De politie was radeloos. Daar zat ze met mijn volledige bekentenissen.
Ik gaf immers alles toe. Ik was, hoe je het ook bekeek, een verdacht
persoon. En ik beweerde, een typische Europeaan te zijn. De politie
rilde van mij - en van Europa.
Ik denk aan Polen - de doden in de straten van \Varschau, de verkrachte
meisjes, de vertrapte akkers, de oude boeren, die aan de notebomen voor
hun hutjes opgehangen zijn, de millioenenJ oden, naar ghetto's en kampen
gedreven, om daar vlug en bij tientallen afgemaakt te worden - en ik zie
de bewapende moordenaars, netjes geschoren, met glimmend gepoetste
laarzen, daartussen de ratten in uniform, de Gestapo, die door het land
gaan en de vier uitgangen van het dorp afzetten en zeggen: Vergelding!
en onschuldigen doodschieten, oude mensen en kinderen, en de moeders
van de kinderen - ik hoor elk schot. Ik hoor de doodskreet van Polen
over de laagvlakten, over de bergen en de Oceaan. Vooral 's nachts
voert de wind het gejammer van Polen mee, ik hoor de sombere gillende
klank - en ik huiver er ook van. Heeft de politie niet altijd gelijk?
Sedert mijn vaders dood, geloof ik niet meer aan de mensen. Mijn vader
kwam uit zijn gevangenissen als een weggeteerde oude man terug. Daar
hij geen college meer mocht geven, schreef hij kleine, stekelige artikelen
in kleine, ontevreden tijdschriften. Mijn vaders vrienden durfden hem
niet meer op te zoeken. In zijn vaderland leefde hij als balling. Nooit zal
ik de laatste avond in ons huis bij Warschau, eind Juli 1939, vergeten.
Wij zaten voor de deur. De zon was ondergegaan. Duizenden krekels
begonnen hun schril triomfantelijk gezang in de korenvelden. De hemel
lichtte als de zee, waarin de sterren glinsterende lichtjes van verre
schepen geleken.
- Mijn zoon, zei mijn vader. - Ik ben een station verder.
Mijn moeder lachte bedroefd.
Ik wachtte tevergeefs op de definitie van zijn nieuwe en betere gedachten.
Ik had te veel respect voor mijn vader, om hem te vragen, wat hij niet
zelf zei.
Mijn vader mompelde als in een droom: - Mijn zoon ... zweer ... !
Op een regenachtige morgen in Augustus zat ik aan zijn bed, allcen
met hem, twee dagen voor zijn dood. Hij zei: - Mijn zoon, ik sta op de
drempel. In de slapeloze nachten heb ik nagedacht, veel gezucht en als
ik het niet uit kon houden gehuild. Ik ging van station tot station. Nu
heb jij de waarheid in je hand. Ik geef toe, dat ik de mensen vroeger
dikwijls wantrouwde. Nu zie ik het plotseling duidelijk: De mensen
hebben geen toekomst. Wat is er van een bioloog, die zijn leven door-
brengt met de bestudering van egels - en bij de morele toekomst van het
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egelras zweert - gebleven? De egels? Na honderd of duizend jaar zijn
hun jongen altijd nog maar egels. Mijn zoon. Vergeet mijn lessen.
Verbreek je ketenen. Verscheur je kleren! Laat je nagels en je haar
groeien! En leef als een egel! Zweer, mijn zoon, dat je als een egel zult
leven! Zweer!
Ik deed het, natuurlijk. De oude man lag op sterven.
- Kom, zei ik tegen mijn moeder. Toen zag ik voor het eerst, dat ze grijze
haren kreeg. Laten we naar Zwitserland gaan. ,,yas je vader niet een
klokkenmaker in Genève? Laat ons aan de voet van de Mont Blanc gaan
wonen ... Ik wil klokken leren maken en zien, hoe de rest van de tijd
voorbijgaat.
- Nooit! riep mijn moeder. - Ik houd van Polen!
- Wat zie je toch in Polen? 'Het is een arm land en ...
- Stil! zei mijn moeder. Ze lachte als een heel jong meisje. - Ik houd
van zijn gele velden inJuli. En van het gezang van de boerenmeisjes voor
de waterput in het dorp. Ik ben een Poolse! En mijn zoon vlucht niet,
een uur, voor Satan het land binnenrijdt.
Mijn goede moeder ... Toen ,,yarschau gebombardeerd werd, was ze
elke dag tussen de ingestorte huizen van de belegerde stad op zoek naar
melk voor de vreemde kinderen in haar schuilkelder. En toen de Duitse
soldaten binnenmarcheerden ... '
Kolonel Koek zweeg midden in de zin. Met een bijna krampachtig
gebaar drukte hij mijn hand. Hij staarde naar het tafeltje voor ons,
waar twee mannen hadden plaats genomen. 'We worden afgeluisterd.'
'Wat geeft het?' vroeg ik glimlachend.
'U hebt gelijk. Maar, zei ik u niet, dat ik de neus van een misdadiger heb
gekregen? Nu herken ik iedere rechercheur in het burger. Toen ik in
Rockville Cent re al drie maanden gevangen zat en na alle verhoren op
het punt stond, in elkaar te zakken en alles te bekennen, wat ze maar
wilden, toen liet de politie mij plotseling lopen.
Daar zit ik nu. En ik vermoed, dat de politie :p-ealleen heeft laten lopen,
om mij des te beter na te gaan. Ik sta onder verdenking, zoals millioenen
vluchtelingen. Nu vroeg ik me af: Hoe ziet onschuld er uit? Wat moet
een mens doen, om als een gewoon mens te leven? Terwijl ik tracht niet
op te vallen, doe ik sensationeel en stort ik me in de gevaarlijkste avontu-
ren. Waarom liep u met dat koffertje juist mij na? En heeft iemand het
werkelijk vergeten? Of is het met een bedoeling achtergebleven? Wilden
ze mijn eerlijkheid op de proef stellen? Wat zit er in de koffer? Ze zullen
hem openmaken. Wat zullen ze vinden?
Wat doe ik dus? In plaats van mijn eerste impuls te volgen_en weg te
lopen, spreek ik u aan, ga met u een bar binnen, zeg u mijn naam, vertel
u mijn geschiedenis en lever me geheel aan u uit. Als u toch van de politie
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bent, dan heb ik tenminste alles eens rustig kunnen uitleggen. Detectives
kunnen slecht luisteren, ze verwachten met monotone regelmaat steeds
hetzelfde: De bekentenis.
U had geduld. Wie bent u? Geef geen antwoord. Ik zou me schamen,
als ik u niet geloofde. U brengt mij geen geluk. Het was nobel mij met
het koffertje achterna te lopen. Maar het zou beter geweest zijn, als u
het niet gedaan had, beter voor mij en misschien ook voor u? U verliet
met een vreemde koffer de trein. Een dief dus?'
'Ik gaf hem af.'
'U bent te zelfverzekerd. Drie maanden geleden was ik nog net eender.
Ik benijd u om uw blindheid.'
'We moeten allen sterven.'
'Sterven?' vroeg Koek. 'Ik ben soldaat. Maar de vernederingen. De angst.
En de angst voor de angst. Kom mee. Ik houd het in deze bar niet langer
uit. Laten we weggaan!' .
Ik riep de kellner. Toen we opgestaan waren, versperden de twee mannen
van het naburige tafeltje ons de weg.
'Ik wist het,' zei kolonel Koek kalm.
De detectives verzochten ons hoffelijk mee te komen. - Waarom?
Waarheen?
'Een formaliteit. Is die meneer niet een koffertje kwijt?'
'Ik heb er een gevonden,' zei ik.
'U bent de vinder. Maar uW vriend daar, is hij de verliezer?'
'Ik bracht kolonel Koek het koffertje, maar hij zei me direct, dat het niet
van hem was.'
'Nu?' vroegen de detectives. 'De heren werken zeker al lang samen?'
Ik staarde de detective en kolonel Koek afwisselend aan. Wat moest ik
geloven? Had ik mijn hand in een wespennest gestoken? God in de hemel!
En die kolonel Koek? Was hij een kolonel? Een Pool?
'Sta me toe, mijne heren .. .' zei ik. Het zweet brak me uit. Op het
politiebureau werden we in een bijna kaal vertrek gebracht. Op een tafel
aan de wand stond het bekende koffertje. Wij bleven aan de deur staan.
'Verduiveld!' schreeuwde ik. 'Ik heb het koffertje vrijwillig afgegeven.
Ik ben geen dien' .
Ik had mijn zelfbeheersing verloren. Beklemtoonde ik werkelijk, dat ik
geen dief was? Koek, kalmer dan ik, richtte zich tot de detectives en zei:
'Deze heer is werkelijk onschuldig. Ik heb hem nooit eerder gezien. Hij
dacht, mij een dienst te bewijzen, door mij het koffertje achterna te
brengen. Neem mij alleen gevangen. Ik draag alle verantwoording.
Mijn naam is Koek. Kolonel Koek. Ik sta tot uw beschikking.'
'Zwijg!' zeiden de detectives.
'Maar,' riep ik,' het koffertje werd afgegeven.'

422



KOLONEL KoeK

'Zwijg!' riepen de detectives.
Het werd zo stil in het vertrek, dat het zachte getik van een horloge
hoorbaar was. De detectives keken ons scherp aan. Het leek, alsof het
getik aldoor harder werd. Plotseling keken Kock en ik elkaar aan. Wij
begrepen, waarom de detectives met ons bij de deur waren blijven staan.
Uit het koffertje kwam het getik.
'Wat is dat?' vroeg ik met trillende lippen. Maar ik wist het al: Een bom
zat er in het koffertje, met een uurwerk natuurlijk. Ik had een tijdbom
gevonden. Ik keek Kock aan. Hij zag wit in zijn gezicht. Had hij daarom
het koffertje achtergelaten? En willen weglopen? Een bommenwerper!
Een pleger van aanslagen! En ik verkocht, onder verdenking. Ik ben een
eerlijk man. Men kent mij. Ik ben onschuldig. Mijn hele leven staat borg ...
Mijn leven? Had hij mij niet de geschiedenis van een onschuldige ver-
teld? Hoe bewijst iemand, dat hij onschuldig is? Mijn God, ik ben ver-
loren.
Kock [als hij Kock heette!] vroeg aan de detectives: 'Wachten jullie op
de explosie?'
'Dus u geeft het toe ... ?' vroegen de detectives.
Ik zei: 'Om Gods wil! Beken - als de koffer van u is - voor het ongeluks-
ding ons aan stukken rijt!'
Kock lachte, niet onvriendelijk, alleen droefgeestig, als zei hij: Zie je,
wat je me hebt aangedaan? Zo zijn jullie, mensen van goeden wille, zo
ongeduldig, zo wantrouwend, zo onbetrouwbaar!
Ik schaamde me. Ik was woedend. Ik was heel bang.
'Weten jullie, hoe je met zo'n ding moet omspringen?' vroeg Kock aan
de beambten.
'Voor het laatst: Is de koffer van u?' vroeg een detective.
De ander commandeerde: 'Lok geen ongeluk uit. Dat maakt uw toestand
alleen maar erger!'
,Als ik aan stukken gereten ben?' vroeg Kock.
Op dat ogenblik kwamen de specialisten in explosiestoffen binnen. Wij
werden weggebracht. Na een verhoor van vele uren, waarbij ik hui-
verend in de afgronden van mijn leven keek, en Kock mij op de nobel-
ste wijze probeerde vrij te pleiten, zelfs ten koste van zichzelf, kwam er
een telefonisch bericht.
De detectives lachten. Ze vertelden ons, dat zo juist met inachtneming van
alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen het koffertje geopend was en dat er
niet één uurwerk, maar vier dozijn zakhorloges gevonden waren, waar-
van er echter maar één opgewonden was. En wie van ons horlogemaker
was? Geen van beiden. De detectives zeiden tegen mij: - Als het verlies
van de horloges niet aangegeven wordt, dan heeft u na een jaar horloges
voor uw hele leven. Ik vertelde de detectives, dat ik ze mijn hele leven
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niet zou vergeten en dat ik, als de horloges na een jaar mijn eigendom
werden, hun er elk één van cadeau zou doen.
'Tijd voor het diner,' zei ik tegen Kock. 'Dit is in elk geval een verloren
dag. Zou u mij het genoegen willen doen, met mij te eten?'
'Het spijt me,' zei de ene detective, 'uw afspraak van hedenavond te
moeten verstoren.'
'Hoezo?' riep ik verontwaardigd uit. 'Zijn we dan niet vrij?'
'U kunt gaan. De heer Kock moeten we helaas vannacht nog hier houden.
Het is wegens de vorige hechtenis. We moeten de akten nazien, of de heer
Kock onvoorwaardelijk werd vrijgelaten. Een gewone formaliteit.'
'Kan dat nu niet gebeuren ... ?' vroeg ik.
'Het spijt ons, maar de bureau's zijn al gesloten.'
'Het zit u tegen,' zei ik kleurend tegen Kock. 'In ieder geval moeten we
samen eten. Morgenavond om halfzes ben ik aan de overkant in de bar.
Wij nemen een cocktail en eten dan samen? Afgesproken?'
Kolonel Kock gaf me een hand. Hij hield zich goed. Alleen knipperde
hij met zijn ogen.
De volgende dag haastte ik me, om de vorige dag in te halen. Om half
zes zat ik in de bar. Kolonel Kock was er nog niet. Om zes uur werd ik
nerveus. Maar ik dacht: Die man is het vergeten. Of hij heeft genoeg
van me.
Om half zeven ging ik naar het politiebureau. Hadden ze hem weer vast-
gehouden? Voor hoe lang dit keer? Ik zou hem mijn advocaat sturen.
De detective kwam gejaagd, sloeg zijn ogen neer en zei: 'Een vervelende
geschiedenis.'
'Wat? Wat zegt u?' Ik voelde mijn hart kloppen.
'Hebt u het niet in de kranten gelezen?"
'\Vat ?'
'Mr. Kock heeft zich in de gevangenis opgehangen. "Metzijn onderbroek.
Vanmorgen tussen vijf en zes uur. 's Middags zou hij vrijgelaten worden.
Het was een formaliteit.'
'Een formaliteit .. .' herhaalde ik zacht.
'Een vervelende geschiedenis,' zei de beambte. 'Het Poolse consulaat
heeft het voor hem opgenomen. Het schijnt, dat de man in zijn land
verdiensten en een goede naam gehad heeft.'
'In zijn land .. .' herhaalde ik. 'En ... liet hij nog bericht achter ... legde
hij nog uit...'
'Wat zou hij achter moeten laten? Ten hoogste een hoop last!'
Ik liep de Sutphin Boulevard op, naar Long Island Station. Ik wilde
naar Rockville Centre! Naar New York! Weg!
Toen ik in de trein stapte, struikelde ik in het rijtuig over een rood hand-
koffertje. Het zweet brak me uit. Ik liep de hele trein door tot in het
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laatste rijtuig en staarde in de nacht. In het spiegelende ruitje was het
net, of ik de schaduw van kolonel Kock achter de trein zag aanlopen.
Mijn haren rezen te berge.
'Weg!' zei ik. 'Ik ben je moordenaar niet!'
De schaduw achtervolgde de trein.
'Weg!' zei ik. 'Ik wilde je alleen een dienst bewijzen, toen ik je met het
koffertje achterna kwam. Ik had het niet moeten doen. Misschien zou je
dan nog leven. Stellig zouje dan nog leven! Maar konje niet tot de mid-
dag wachten? Een mens moet geduld hebben. Met geduld,' zei ik, 'is
zelfs het leven wel uit te houden.'

[Vertaald door Pieter Grashoff]
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HET LAGER ONDERWIJS IN BELGIË

HET TOE LAGENSTE LSEL

In België wortelt het toelagenstelsel zo diep in het verleden dat de huidige
ingewikkelde toestand pas recht kan begrepen worden door wie weet
hoe de wetgeving op dit gebied, naar gelang van de wisselvalligheden
van de politieke strijd, geleidelijk opgebouwd geworden is.
Over het algemeen komt deze ontwikkeling hierop neer, dat mettertijd
steeds aanzienlijker voordelen ten gunste van het katholiek bijzonder
onderwijs konden losgemaakt worden.
De vrijheid van onderwijs en het verlenen van toelagen aan het bijzonder
onderwijs kwamen pas in de I9de eeuw tt!r sprake, toen een betrekkelijk
goed ingericht en van de geestelijkheid onafhankelijk onderwijs van
staatswege tot stand gebracht werd.

Het Hollands bewind [r8r5-r830].

De fundamentele wet der Nederlanden van 24 Augustus 1815 brengt het
ganse officiële onderwijs onder het toezicht van de Staat, die bijdraagt
tot de bezoldiging van de leerkrachten en tot het dekken van de wer-
kingskosten. Reeds toen was het lager onderwijs dus eigenlijk niet meer
vrij, maar onderworpen aan een voorafgaande machtiging door de
Staat, met als voorwaarde het bezit van de onderwijzersakte. [Koninklijk
Besluit van I Februari 1824].
Deze maatregel had een merkelijke vooruitgang van het officieel onder-
wijs tot gevolg:
Tussen 1817 en 1830steeg het aantal leerlingen van 153.000 tot 293.000,
waaronder 157.000 jongens en 136.000 meisjes.

Na de omwenteling van r830. De Grondwet.

Een van de eerste decreten [dat van I October] heft elke beperking van
de vrijheid van onderwijs op. Nochtans 'worden de universiteiten, de
colleges, de tegemoetkomingen aan het lager onderwijs gehandhaafd
zolang het Nationaal Congres ter zake geen beslissing genomen heeft'.
In de praktijk komt de intrekking van de opgelegde verplichting hierop
neer:
De kleine gemeenten zien afvan verdere steunverlening aan de openbare
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scholen en laten het onderwijs over aan private geestelijke of leken-
scholen die, naar het voorbeeld van Tony Bergman's Oordjeschool, al
haar inkomsten uit het schoolgeld halen. Alleen de grote gemeenten,
zoals Brussel, houden nog enkele openbare scholen in stand ten behoeve
van de armenkinderen. De minàchting voor het kosteloos openbaar
onderwijs vindt hierin haar verklaring.
In 183 I vaardigt de Grondwet de volledige vrijheid van onderwijs uit,
onder invloed van een aantal samenlopende factoren, in de eerste plaats
de afschuw voor wat destijds het 'Hollands monopolie', d.i. het Staats-
monopolie, genoemd werd: de liberalen handelden naar hun opvatting
van de algemene vrijheid die het gezag van elke centrale macht zoveel
mogelijk beperken wil, terwijl bij de katholieken het vrijzinnig katho-
licisme 1 gold, naar de voorschriften van graaf de MaÎstre en van Lamen-
nais. Laatstgenoemde stond zelfs afwijzend tegenover het denkbeeld van
een 'Begroting van de eredienst'.
Geen wonder dat artikel 17 van de Grondwet in zodanig onduidelijke
bewoordingen opgesteld is dat het nu eens door de linker-, dan weer door
de rechterzijde ter verdediging van de eigen opvattingen ingeroepen
wordt.
Onder andere bepalingen komen in voornoemd artikel voor: 'Elke

preventieve maatregel is verboden.' Het staat dus iedereen, zelfs een gewezen
misdadiger vrij een school te openen en onderricht te geven, zo hij het
vertrouwen van sommige ouders geniet. 'De bestraffing van de misdrijven
wordt bij de wet geregeld.' M.a.W. de administratie staat volgens de wet
machteloos. Maatregelen tegenover een bijzondere school kunnen alleen
getroffen worden door de rechterlijke macht of de uitvoerende macht
[gemeente of provincie], deze laatste krachtens haar politiemacht. 'Het
op ,s lands kosten gegeven onderwijs wordt bij de wet geregeld.' Hieruit kan wor-
den afgeleid dat het bijzonder onderwijs geen openbaar onderwijs is,
daar het niet bij de wet geregeld wordt.
Van 1830 tot 1842 is er geen geldelijke Staatsbijdrage te bespeuren,
ten minste voor het lager onderwijs.
Wederaanknopend aan de traditie uit vroeger jaren, vertrouwt de ge-
meentewet van 30 Maart 1836 de gemeenten de verantwoordelijkheid
toe voor het openbaar onderwijs, te weten: - de benoeming van onder-
wijzers en leraars [art. 84/6], - de werkingskosten [art. 13I/1OJ.
Bij de provinciale wet van 30 April 1836 [art. 86] wordt het beginsel van
de provinciale tussenkomst in onderwijszaken gehuldigd [recht van toe-
zicht, van subsidiëring en van initiatief]'
In die tijd waren de lagere scholen dus drieërlei: 1°. de gemeentescholen,
1 Les origines du catholicisme libéral en Belgique door Henri Haag. Uitg. Nauwelaerts,
Leuven 1950.
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die van elke Staatstoelage verstoken bleven; 2°. de private scholen in-
gericht door particulieren of groeperingen, waarvan het bestaan door
het innen van schoolgeld verzekerd werd; 3°. de gemengde scholen,
gemeentelijke of private inrichtingen waaraan de Staat toelagen ver-
leende.
Op 3 I December 1840, voor een bevolking van 4 millioen inwoners, deed
de toestand zich voor als volgt:

Aantal Aantal Aantal
leerlingen scholen onderwijzers

Gemeentescholen. 190.717 2.109 3.028
Gemengde scholen 91.022 796
Private scholen. 171.642 2.284 2.292

De wedde van de onderwijzers bestond uit twee delen: 1°. een vast deel
toegekend door de gemeentelijke overheid; 2°. een aandeel in het school-
geld [bijdrage van de leerlingen].

De Organieke Wet van 23 September 1842.

Verwezenlijking van een unionistische coalitieregering, was ze een eerste
poging om aan de Staat een verantwoordelijke taak in zaken van lager
onderwijs toe te vertrouwen. De bedoelingen en de beginselen van de wet
werden omschreven door 1vIinister Nothomb in de omzendbrief van 9
April 1843. 'Zij [de wet] moet er het hare toe bijdragen opdat de gods-
dienstige overtuiging, die het Belgische volk door zoveel wisselvalligheden
heen steeds onaangetast heeft weten te bewaren, niet in het gedrang zou
komen'. Praktisch brengt ze het lager onderwijs onder het toezicht van
de geestelijkheid. Overigens wordt aan de gemeenten de verplichting
opgelegd ten minste één klasse in te richten en te onderhouden. In deze
klasse moet de gemeente aan vier verplichtingen voldoen:
1. Bouwen onderhoud van het schoolgebouw. 2. Aankoop van de
nodige meubels en schoolboeken. 3. Bezoldiging en huisvesting van de
onderwijzer. 4. Toelage verschuldigd voor behoeftige leerlingen [bij
ontstentenis van de armenzorg].
De regelen tot dekking van de uitgaven zijn vrij ingewikkeld; gemeente,
provincie en staat kunnen er achtereenvolgens bij betrokken worden.
Vereist wordt in alle geval een gunstig verslag van het schooltoezicht.
Voor al de andere klassen die nodig bleken, werden de gemeenten vol-
ledig aan haar lot overgelaten. In sommige grote liberale steden werd
niettemin de nodige inspanning gedaan maar meestal nam men zijn
toevlucht tot de erkenning van de bestaande private scholen, daar deze
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handelwijze geen aanleiding gaf tot het verlenen van een officiële toelage,
behalve de vergoeding van de armenzorg voor de behoeftige kinderen.
De hogere overheid waakte zorgvuldig over de zelfstandigheid van het
erkend onderwijs en aarzelde zelfs niet de erkenning te doen intrekken
wanneer bv. de gemeente ten behoeve van een gemeenteschool opgerichte
gebouwen aan een bijzondere school aangeboden had, of nog wanneer
de onderwijzer weigerde in te gaan op de wenken van het schooltoezicht
tot verbetering van zijn onderwijs. '
Deze wet had gunstige gevolgen voor het openbaar onderwijs. De vroe-
gere private lekenscholen konden hoe langer hoe moeilijker stand houden
en kwamen zich onder de bescherming van de gemeenten plaatsen.
Van haar kant had de kerk, die toezicht uitoefende op het ganse lager
onderwijs, er geen belang bij eigen scholen in het leven te roepen. Dat
zou pas het geval worden na de volgende wet, die een einde maakte aan
de overmacht van de geestelijkheid.
Deze ontwikkeling blijkt uit de statistiek:

I
Aantal scholen Aantal leerlingen

I 1845 I 1875 1845 I 1875

Gemeentescholen. 2.350 4.157 218.054 489.168
Aangenomen scholen. . . . . 1.003 457 95.160 67.955
Geïnspecteerde private scholen. 78 15 13.399 3.214
Volledig vrije private scholen . 1.863 958 99.772 92.320

_________________ 5_.2_9_4__ 5_,_58_7_1426.385 1652.657

De wet van [ Juli [879.

Ingediend door een liberale regering, was ze vrIJzmniger ten opzichte
van het openbaar onderwijs. Het wordt voortaan aan leken toevertrouwd
en onttrokken aan het toezicht van de geestelijkheid, die van nu af aan
de neiging zal toegeven om eigen scholen 'op te richten. Op administra-
tief gebied komt het ganse onderwijs onder leiding van de Staat, maar de
kosten blijven ten laste van de gemeenten. Het hierdoor veroorzaakte
onbehagen neemt nog toe ingevolge de door de geestelijkheid ontketende
schoolstrijd. Feitelijk blijft het toelagenstelsel wat het ten tijde van de wet
van r842 was. De gemeente wordt er toe verplicht niet slechts één, maar
verscheidene openbare klassen in te richten en te onderhouden. De
statistiek toont de vooruitgang van het bijzonder onderwijs aan. Het
'moderne' stadium van de schoolstrijd vangt aan met de 'ongelukswet'
van r879'



,/

MARION COULON

I A. Aantal scholen B. Aantal leerlingen

I 1878 1883 1878 I 1883

Gemeentescholen. 4.376 4.787 527.417 345.687
Aangenomen scholen . 444 10 66.921 325
Private scholen
[art. 2. van de wet van 1842]. 19 - 1 3.286 -

Vrije scholen 890 - 90.125 -

5.729 4.797 I 687.749 I 346.ûl2
Zoals oud-minister Camille Huysmans pleegt te vertellen, liepen de
openbare scholen letterlijk leeg. De statistiek bevat per provincie:

Antwerpen .
Brabant ...
Henegouwen.
Limburg .
Luik ...
Luxemburg
Namen ..
Oost-Vlaanderen.
West-Vlaanderen.

Aantal openbare
scholen zonder
leerlingen

7
9

32
2

7
9
16
16

99

Aantal openbare
scholen met

.4-5 leerlingen

12

7
3

48
la

25
33
41
26

Tot de verwezenlijkingen van dezelfde regering dient gerekend het
Koninklijk besluit van 17 Augustus 1882 tot instelling van het examen
voor inspecteur over het lager onderwijs, waarbij deze schiftingsproef
voorbehouden werd voor de aan openbare scholen fungerende onder-
wijzers. Deze beperkende bepaling werd door de regering van 1884 op-
geheven, waardoor het examen ook voor de onderwijzers aan de bij-
zondere scholen toegankelijk gemaakt werd. Deze uitbreiding werd
naderhand bekrachtigd bij Koninklijk besluit van 1 Februari 1896,
dat heden nog van kracht is. Nog in dezelfde periode moet op de winst-
rekening van het openbaar onderwijs de reeds merkelijke vooruitgang
van de tot het middelbaar onderwijs voorbereidende afdelingen geboekt
worden: In 1852,3.117; 1860,4.461; 1875,6.641.
1 Van 1879 af beschikt de officiële statistiek over geen enkele inlichting meer over de
niet-geïnspecteerde bijzondere scholen.
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De Wet van 20 September 1884.

Aangenomen door een katholieke regering, wijzigde ze grondig de
bestaande toestand ten nadele van het openbaar onderwijs. Ze herstelde
de gemeentelijke zelfstandigheid, waardoor de grote gemeenten en de
provincies zich evenwel doeltreffend konden schrap zetten tegen de
overheersing van de rechts gerichte regering die een halve eeuw lang het
bewind in handen zou houden. Ook werden pogingen aangewend om
volgende' passus uit de memorie van toelichting ten uitvoer te leggen: 'In
onderwijszaken bereidt de Staat zijn eigen aftreden voor'. De godsdienst
wordt opnieuw in het gewone leerplan van het lager onderwijs opge-
nomen, hoewel niet verplicht voor de gemeenten. Op administratief
gebied wordt teruggegrepen naar de bepalingen van I84~, maar een
vrijstelling wordt voorzien: de gemeente is er nog slechts toe verplicht
een enkele officiële school in stand te houden; bovendien, zo ze er zich
aan wenst te onttrekken, kan ze, in de plaats, een bijzondere school aan-
nemen die aan sommige vereisten voldoet: gebouwen, gediplomeerde
leerkrachten, enz. Vooral voor de kleine gemeenten was de verleiding
groot. Het is dus niet te verwonderen dat de statistiek een plotse vermin-
dering van de gemeentescholen aantoont. De tussenkomst van de ge-
meenten en van de provincies blijft steeds ongeveer hetzelfde. De Staats-
bijdrage integendeel wordt vertraagd, derwijze dat voortaan een vooraf-
gaande tussenkomst van de gemeenten vereist wordt. Deze beperking
werd goedgemaakt door de algemene uitbreiding van het lager onderwijs.
Er wordt opnieuw een aanvang gemaakt met het subsidiëren van de
bijzondere normaalscholen, mits een voorbehoud waarmede de pas door
de provincies en de gemeenten opgerichte normaalscholen rechtstreeks
beoogd worden. Art. 3 van de wet bepaalt: 'De provinciale en gemeente-
lijke normaalscholen alsmede de private normaalscholen, zullen geen
toelagen kunnen bekomen, zo ze niet aan het Staatstoezicht onderwor-
pen zijn en haar onderwijs niet van zulke aard is dat zij onderwijzers
kunnen opleiden die bekwaam zijn om onderricht te geven aan de over-
eenkomstig onderhavige wet ingerichte lagere gemeentescholen'.
Al deze verschijnselen komen iu de statistiek duidelijk tot uiting:

A. Aantal scholen

Gemeentescholen . .
Aangenomen scholen
Gesubsidieerde scholen.

1885 19.11

4.004 4.684
1.465 1.601

1.305

5-469 6.546 7.590
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B. Aantal leerlingen 1885 1896 191I

Gemeen tescholen 422.150 475.158 514.651
Aangenomen scholen 166.654 167.937 238,770
Gesubsidieerde £cholen. 108.967 181.409

588.804 752.062 934.830

Het is de lezer wellicht opgevallen dat tot nog toe de toelagen uitsluitend
naar officiële scholen gegaan waren. In de memorie van toelichting van
de wet van 1884 gaf Minister Jacobs trouwens toe dat hij er zou voor
teruggedeinsd zijn eveneens het bijzonder, grotendeels katholiek onder-
wijs met geldelijke steun van staatswege te bedenken. Nochtans, dank-
baar gebruik makend van de gunstige politieke omstandigheden, eiste
het bijzonder onderwijs zijn aandeel in de regeringsmanna op; het voerde
aan dat het al de opgelegde voorwaarden vervulde en dat het louter toeval
was indien het niet aangenomen was, daar het alleszins aanneembaar
was. Deze ontevredenen werden weldra in het gelijk gesteld, want in
1894 stond de regering hun een krediet toe van 300.000 frank [duizend
maal minder dan Minister Harmel in 1950], zogezegd om ze in staat te
stellen in hun scholen het verlies aan schoolgeld vanwege de behoeftige
leerlingen te dekken. Aldus werd, op zeer bescheiden wijze, van wal ge-
stoken met het verlenen van geldelijke steun aan het bijzonder onderwijs.

De Wet van [5 September [895.

Toen de Heer Schollaert minister werd, nam hij het op zich om het
beginsel van deze' tegemoetkoming op te nemen in de nieuwe schoolwet
die in voorbereiding was en op 15 September 1895 afgekondigd werd. Te
dien opzichte bevatte de memorie van toelichting veelbetekenende uit-
latingen: 'De katholieken, die bekwaam zijn om met eigen middelen in
het onderricht van hun kinderen te voorzien, worden wegens de inrich-
ting en het onderhoud van scholen die met hun godsdienstige overtuiging
stroken, er toe genoopt zich veel hogere uitgaven te getroosten dan de
voorstanders van het openbaar onderwijs. En dienen dezelfde gezins-
hoofden niet eveneens als belastingbetalers een evenredig deel te dragen
van de uitgaven voor het officieel onderwijs, waarvan ze voor hun kinde-
ren niets willen weten? Niet alleen belemmert ons schoolstelsel de uit-
voering van. het onbetwistbaar recht van het katholieke gezinshoofd,
maar daarbij houdt het geen rekening met de vereisten van een goede
rechtsbedeling ten overstaan van het bijzonder onderwijs'. Om deze
rechtsbedeling te verzekeren werd een artikel 6 B. aan de organieke wet
van 1884 toegevoegd. Het vangt aldus aan: 'Met ingang van het jaar
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1896 zal een jaarlijks door de wetgeven.de macht goed te keuren krediet
ten voordele van de gewone dienst van het lager onderwijs verdeeld wor-
den onder de gemeentescholen, de aangenomen scholen en de niet aan-
genomen private scholen, die de wettelijke aannemingsvoorwaarden
vervullen. De omslagwijze zal dezelfde zijn voor de drie soorten van
scholen'. Nog een andere aanvullende Staatstoelage werd aan de ge-
meenten toegestaan, volgens modaliteiten die te omslachtig zijn om hier
te worden vermeld. Een omstandige opgave van die toelagen behoorde
elk jaar bij de begrotingsvoorstellen gevoegd te worden. In het vervolg
zullen de Staatsuitgaven ten bate van de bijzondere scholen steeds in
stijgende lijn gaan: 1894, 300.000 fr; 1905, 3.244.189 fr. Intussen, bij
de wet van 25 Augustus 1901 [artikel 7], werd aan de onderwijzers 'van
de aangenomen scholen het voordeel van het Staatspensioen toegekend;
zelfs wanneer de aanneming een eind nam, mochten zij deze gunst ge-
deeltelijk behouden.

De Geschiedenis van de Schoolboll [I9II].
Voor de rechterzijde leek deze feitelijke gelijkstelling tussen openbaar en
bijzonder onderwijs nog onvoldoende. Ze wenste ze ook op adminstratief
gebied volledig door te voeren. Om dat doel te ,bereiken pakte Minister
Schollaert, in een wetsontwerp dat op 14 Mei 191 I ingediend werd, uit
met een voorstel tot gebruikmaking van de schoolbon. Afziend van elke
algemene verantwoordelijkheid in onderwijszaken zou de Staat, volgens
de minister, het gezinshoofd een schoolbon per leerplichtig kind ter hand
stellen. Bij de inschrijving in een gemeente-, aangenomen of private
school, behoorde deze bon te worden overhandigd aan het schoolhoofd,
die in ruil, de nodige toelagen zou ontvangen, namelijk een bedrag
waarvan 3/10 door de gemeente, 1/10 door de provincie en 6/10 door de
Staat zouden uitgekeerd worden. De jacht op de leerlingen werd aldus
tot een nationale instelling verheven. Het verzet tegen dit ontwerp was
zo hevig dat het uitliep op een ontbinding van de Kamers.

De Wet van 19 Mei 1914.

Met deze wet, beroemd geworden omdat ze de algemene leerplicht in-
gevoerd heeft, is de laatste stap gezet naar de volledige gelijkstelling van
de samenstellende delen van het voortaan onafscheidbaar drietal: ge-
meenteschool, aangenomen school en aanneembare school. Artikel 20

bepaalt dat voor de vaststelling van de weddeverhogingen de aan de
aanneembare scholen bewezen diensten eveneens in rekening mogen
gebracht worden. Artikel 24 verzekert het verstrekken van kosteloos
onderricht aan al de weinig vermogende kinderen. Hierin is begrepen
het bezorgen van de schoolbenodigdheden, waartoe de provincie gelde-
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lijk bijdraagt ten behoeve van al de leerlingen zonder onderscheid.
Luidens art. 26 moeten, bij de inrichting van schoolrefters, van school-
koloniën, bij de uitdeling van kleren of voedsel door de gemeente, de
leerlingen van de drie soorten van scholen op dezelfde voet behandeld
worden. Art. 34 voert een voor al de leerlingen gemeenschappelijk stelsel
van geneeskundig schooltoezicht in. Het optreden van de inspectie zou
als tegenwicht voor de betoonde mildheid enige waarborg hebben kun-
nen bieden; de wetgevers achten het evenwel niet meer nodig zich met
haar in te laten. Haar lot. .. en haar onmacht waren reeds in 1896 be-
zegeld geworden in een algemeen reglement waarvan artikel 2 de berucht
geworden formule bevat: 'De inspectie treedt raadgevend op jegens de
gemeenten en de-onderwijzers'. Om de ware betekenis van deze zin te
vatten, volstaat het de memorie van toelichting ter hand te nemen:
'de inspecteur geeft bevelen noch aan de onderwijzers, noch aan de
gemeenten; hij bepaalt er zich toe toezicht uit te oefenen, te ondervra-
gen en een verslag op te maken over zijn bevindingen. De inspectie mag
niet vitterig maar moet ernstig zijn. 'Het optreden van de regering geldt uit-
sluitend de toelagen'. Wij onderstrepen want dit is een bekentenis van
belang.

Gedurende en na de Wereldoorlog 1914-1918.
De ongelukstijden, wijl ze de opbloei begunstigen van liefdadigheids- en
andere werken waarin de kerk uitmunt, vallen altijd ten nadele van het
officieel onderwijs uit. De oorlogsomstandigheden ten spijt, werden de
voor het bijzonder onderwijs gunstige wetsbepalingen aanstonds van
kracht. Na de wapenstilstand wou men nog een stap verder in die rich-
ting zetten. De gelegenheid hiertoe deed zich weldra voor. Op aandrin-
gen van de onderwijzersbonden had de linkerzijde de HH. Buyl en
Souplit belast met het indienen van een wetsontwerp dat drie hoofd-
bepalingen behelsde: a. verhoging van de onderwijzerswedden. b. in-
voering van de rechtstreekse betaling van de onderwijzers door de Schat-
kist. c. verlening van een ambtenarenstatuut en van een behoorlijke
weddeschaal aan de froebelonderwijzeressen. De rechterzijde, die steeds
over de meerderheid beschikte, stemde hiermede in, op voorwaarde dat
dezelfde gunst voor de onderwijzers van het bijzonder onderwijs [aan-
genomen en aanneembare scholen] zou voorzien worden. Gelet op de
kiese aard van de zaak, wenste het hoofd van de regering, de Heer de
Broqueville, een goedkeuring met algemene stemmen. Daar de laatste
zittingsdag aangebroken was vóór de verkiezingen van 1919, die het
einde van het katholieke overwicht zouden betekenen, raadde de linker-
zijde de betrokkenen aan enkele maanden geduld te oefenen.
Maar achter de schermen ijverden de afgevaardigden van de onderwijzers
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verder. .. en de verkiezingen waren nakend. De afdreiging werd met suc-
ces bekroond. Men ging tot de stemming over en de rechterzijde behaalde
haar grootste overwinning uit die tijd. De wet van 13November 1919 die
als de 'een-dagswet' bestempeld werd, huldigde op duidelijke wijze het
beginsel van de gelijkheid.
Ook toen, na de verkiezingen, de Heer Destrée, op 2 December 1919,

minister werd, was het kwaad geschied; er bleef niets anders over dan
het te bekrachtigen zoals dat te onzent gebruikelijk is in zaken van toe-
lagen, waar een vroegere beslissing nooit ongedaan gemaakt wordt. De
gezamenlijke uitgaven voor het lager onderwijs, waarvan het bijzonder
onderwijs het leeuwenaandeel opstreek, stegen van 44 millioen in 1914

tot 100 millioen in 1919 en 220 millioen in 1920.
Bij de wet van 19 Augustus 1920 werd de wedde der onderwijzers nog-
maals herzien, in het teken van de volledige gelijkheid. Het voordeel er
van werd uitgebreid tot de leerkrachten van de gemeentelijke, provinci-
ale en bijzondere normaalscholen, wie een wedde van onderwijzer ge-
waarborgd werd. Er dient opgemerkt dat er toen 52 bijzondere normaal-
scholen bestonden tegenover een handvollekennormaalscholen. In feite
heeft Destrée deze gelUkheid niet tot stand gebracht. Ze wordt aan hem
geweten omdat, in de ogen van de openbare mening, hij het ongelijk had
ze als een algemeen heelmiddel te beschouwen en er schijnbaar voor te
ijveren. Een Koninklijk besluit van 18 October 1921 legt het wachtgeld
van de leerkrachten der gemeente- en aangenomen scholen zonder onder-
scheid ten laste van de Staat. Al deze wijzigingen laten hun invloed op de
statist1ek gevoelen:

Aantal scholen

Gemeentescholen.
Aangenomen scholen .
Aanneembare scholen.

Aantal leerlingen

Gemeentescholen. .
Aangenomen scholen .
Aanneembare scholen.

IOp 3 I Dec. 1928. Op 31 Dec. 1929.

15.125 15.348
8.024 8.273
4.958 5.153

I 28.107 28.774

I Op 31 Dcc. 1928. Op 31 Dec. 1929.

I
420.100 429.747
251.414 261.836

I 139.054 143.764

I 811.077 835.347

Sindsdien is het bedrag van de toelagen aanhoudend gestegen, met dien
bezware dat, terwijl de Rijksbegrotingen, die een waarborg zijn voor
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de voorspoed van het officieel onderwijs, telkenjare de proef vóór een
om bezuinigingen bezorgd parlement moesten doorstaan, de toelagen
voor het bijzonder onderwijs integendeel in het gewone betalingsstelsel
opgenomen werden en daardoor steeds ontsnapten aan de vijf of tien
procent waarmede, in het tijdvak tussen de twee wereldoorlogen in, de
kredieten van alle aard, tot de wedden van de ambtenaren toe, vermin-
derd werden. Tot dan toe was de vrijgevigheid van de Staat uitsluitend
op het gebied der wedden ingeroepen geworden. Voor het bijzonder
onderwijs bleef er nog een reusachtig gebied te veroveren: pensioenen
voor het gesubsidieerd personeel. Reeds lang drong de rechterzijde aan
opdat deze uitgaven ten laste van de openbare machten zouden gelegd
worden, maar wegens het hoge bedrag hadden de achtereenvolgende
regeringen steeds geaarzeld. Eindelijk was de kans klaar, naar aan-
leiding van de wederzijdse toegevingen die bij de samenstelling van coa-
litieregeringen schering en inslag zijn. In ruil voor de wet Vander-
poorten van 17Juni 1937, waarbij de Staat er toe gemachtigd werd, de
onderwijsinrichtingen voor middelbaar onderwijs over te nemen, be-
kwam de rechterzijde wat men genoemd heeft de wet Marck-Heyman
van IO Juni 1937; krachtens deze wet nam de Staat voortaan de uit-
kering te zijnen laste van het pensioen ten gunste van de gewezen onder-
wijzers aan de aanneembare scholen en van de leraars aan de bijzondere
normaalscholen. Eens te meer werden de aan de leerkrachten van het
bijzonder onderwijs toegekende bedragen op de gewone pensioenbegro-
ting samengebracht met die welke voor de gepensionneerden van het
officieel onderwijs bestemd waren; ook is het bijna onbegonnen werk ze
te willen afzonderen, ten einde er het totaal van vast te stellen, hoewel
Senator Missiaen op 27 Maart 1947 in de Senaat verklaard heeft dat ze
ongeveer drie- à vierhonderd millioen per jaar beliepen.
Anderdeels, zonder rekening te houden met de dringende aard van de
behoeften, stond het parlement amper 25 millioen frank toe ter verbete-
ring van de gebouwen der athenea in toepassing van de wet Vander-
poorten.

De statistiek geeft de ontwikkeling van de verhoudingen weer:

Aantal Aantal
Leerlingen1930 scholen klassen

Gemeentescholen. 5.123 15.691 446.189
Aangenomen scholen . 2.°40 8-406 269.656
Aanneembare scholen. 1.341 5.479 155.327

8.5°4 29.576 871.172
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Aantal Aantal Leerlingen1937 scholen klassen

Gemeentescholen. 5.186 16.290 475.639
Aangenomen scholen . 2.077 8.928 297.757
Aanneembare scholen. 1.408 6.139 181.561

8.671 31.357 954.957

De Wereldoorlog [940-[945 en de huidige periode.

Net als die van 1914 en om dezelfde redenen, zal deze periode voor de
ontwikkeling van de officiële scholen schadelijk blijken. Weliswaar treft
de daling van het geboortecijfer zowel het ene als het andere onderwijs.
Maar nu weer heeft vooral het gemeentel~jk onderwijs er onder te lijden.
Het bijzonder onderwijs biedt oneindig beter weerstand, voornamelijk
in de dichtbevolkte streken waar de weldadigheidswerken de kinderen
uit de kroostrijke gezinnen aanbrengen. Een ander verschijnsel is vooral
toe te schrijven aan het optreden van het hoofdbestuur: een gezamenlijk
verlies van enkele leerlingen ten spijt, terwijl de toegepaste regelen on-
gewijzigd gebleven zijn, telt het bijzonder onderwijs in 1943 400 klassen
toelagen meer dan in 1939. Onderstaande statistiek toont aan dat, na de
bevrijding in 1944, de achteruitgang van het gemeentelijk onderwijs
voortduurde. Dit verlies werd evenwel enigermate goedgemaakt door de
opgang van de voorbereidende afdelingen tot het middelbaar onderwijs
die op sommige plaatsen, onder meer in Vlaanderen, in de Kempen en
in Luxemburg, dikwijls de enige vorm van lekenonderwijs blijken te zijn.

Aantal leerlingen op 31 December 194° 1945 1949

Gemeentescholen. 455.°32 364.871 334.39°
Aangenomen scholen . 326.149 3°9.5°4 3°7.9°7
Aanneembare scholen. 157.351 154.621 125'986

De bevolking van de voorbereidende afdelingen der middelbare scholen,
die in het verleden langzaam aangroeide, is steeds blijven toenemen:
Op 31/12/1929: 20.082 11; op 31/12/1939: 28.596 11; op 31/12/1945:
28.948 11.; van 1950-1951: 39.243; Hetzelfde geldt voor de bewaar-
schoolklassen: Op 31/12/47: 164; van 1950-1951: 4.659;
Ook de lagere oefenscholen van de normaalscholen volgen dezelfde
stijgende lijn; van 1950-1951: Lagere scholen voor jongens 2.020, voor
meisjes 1. 147.
Intussen trof de wetgevende macht, dank zij de aanwezigheid van linkse
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ministers, enkele maatregelen om sommige leemten of vergissingen van de
vroegere wetgeving te verhelpen.
Voor al de scholen geldt een toelagenstelsel dat zodanig opgevat is dat
de groepen met weinig leerlingen altijd bevoordeeld worden, daar het
voor de inrichting van weinig bevolkte klassen vereiste minimum aantal
leerlingen lager is dan voor een druk bezochte school. Bijgevolg werden
in een zelfde gemeente de leerlingen van het gemeentelijk onderwijs steeds
als een geheel beschouwd waardoor alleen tamelijk hoge minima tot ver-
dubbeling van een klasse aanleiding konden geven. De leerlingen van
het bijzonder onderwijs, in dezelfde gemeente, waren integendeel ver-
spreid over verschillende, volkomen zelfstandige inrichtingen; zodoende
waren de opgelegde minimumaantallen minder hoog. Billijkheidshalve
zou op de bijzondere scholen dezelfde algemene groeperingsmaatregel
per gemeente als op het officieel onderwijs dienen toegepast. Dat was de
bedoeling van de omzendbriefvan 25 Februari 1948 van de Heer Camille
Huysmans. Hij had de afschaffing van enkele klassen in het bijzonder
onderwijs tot gevolg, maar niet zodra had de rechterzijde in 1950 de
leiding over het ministerie bemachtigd of deze aangelegenheid werd op-
nieuw te berde gebracht. In de loop van datzelfde jaar r948 bepaalt de
wet van 14 Augustus, tot beperking van de schoolstrijdpraktijken ge-
durende het schooljaar, in een enig artikel: 'Het is elke lagere of bewaar-
school, die aan het stelsel der wet onderworpen is, verboden, zonder
wettige redenen, na verloop van een maand volgend op de aanvang van
het schooljaar, een leerling te aanvaarden die uit een andere school
komt'. We zullen niet beweren dat de wet altijd stipt nageleefd werd,
maar het is onbetwistbaar dat zij de strijd tussen naburige scholen enigs-
zins tot bedaren brach t.
In 1950, toen een homogeen C. V. P.-kabinet aan het bewind kwam,
zou de rechterzijde een kans krijgen om de volledige gelijkheid tussen de
bijzondere en de officiële onderwijzers te verwezenlijken dank zij de af-
schaffing van de gemeentelijke weddebijslag. Dit laatste voordeel, dat
vooral in de grote steden aanzienlijk is, zou dan vervangen worden door
een verblijfsvergoeding, dezelfde voor allen, ten laste van de Staat. Op dit
ogenblik wordt bedoeld ontwerp, ook ontwerp-Harmel genoemd, door
het leerpersoneel van de grote gemeenten en van sommige vakbonden
fel bestreden. .
Is hiermede het laatste stadium van de strijd bereikt? Persoonlijk zouden
wij zoiets nooit durven beweren. In het licht van de geschiedenis blijken
beide wedijverende onderwijsvormen er door het lot toe voorbestemd
zich steeds op de meest verscheiden gebieden met elkaar te meten, elkaar
de loef af te steken, elkaar te bestrijden.

(In het Nederlands bewerkt door Louis F. Beckers).
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BEZOEKJE

Al is het wel wat lang geleden
dat 'k op een doordeweekse dag
hier neergeknield heb en gebeden,
toch weef ik, Heer, gij zijt tevreden
met mijn doorgaans gevolgd gedrag.

Ik heb geen kwaad op mijn geweten,
want 'k bleef mijn man in kuisheid trouw;
en had ik Vrijdags vlees gegeten
of de collecte weer vergeten,
dan had ik steeds oprecht berouw.

Ik ben niet als dat mens van Poole,
dat weet u: ik deed Kees en Jeanne
op goede katholieke scholen
en van jongsaf heb 'k ze bevolen
om Zondags naar de mis te gaan.

Ik mag u rustig alles vragen;
dat heeft de kapelaan gezegd,
toen 't na de Quatertemperdagen
de derde roep was van Jan Hagen
met dat mooi nummer van Van Echt.

Ik bid u, Heer, voor Zuid-Korea,
dat het niet overslaat naar hier,
en dan, voor Zondag als 'k met Thea,
de zuster van mijn man, naar zee ga
om prachtig weer en veel plezier.

Verhoed toch dat u ook de Russen
de atoombom produceren laat,
en u moet ook dat kind eens sussen
van de overkant, dat 's nachts steeds tussen
half drie en drie zo schreeuwen gaat.
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Berisp ook eindelijk eens mijn zwager,
die fout was, om zijn grote mond,
en help me onthouden dat 'k de slager
straks nog moet bellen om een mager
kalfslapje van een hallef pond.

Ik bid u voor de negerkind ren,
die nog niet weten wie gij zijt,
maar als ze ooit de Shell gaan hindren
moet gij hun aantal maar vermindren,
o Heer, in uw voorzienigheid.

Bescherm ons kleine, dappre landje,
vooral de Roomse minderheid,
en geef Verheul, dat protestant je,
nu eindlijk eens een ernstig standje
als hij mijn man zijn zaak vermijdt.

En houd, wanneer de Russen komen,
vooral toch Hoogstraat 6 in 't oog,
want gij zijt altijd met de vromen
die vredig van de hemel dromen
en naarstig streven naar omhoog.

En laat Kees slagen voor 't examen,
en geef Jeanne's jongen beter werk,
en houd ons allemaal lang samen,
tot later in de hemel, amen.

Wat doet die Dijkstra in de kerk?



RieD Eulthuis

FEEST

I

De Avond

Feest. De zon was nog niet geheel ondergegaan, toen de eerste gasten op
het feest kwamen. In het versleten licht van de mat-rode zomeravond,
reden naast hun lange en als uit papier geknipte schaduwen de rijtuigen tot
voor de met rozen omrankte tuinpoort. De met loof en bloemen versierde
hekken stonden wijd open en in de beide, stenen lantaarns bovenop de
plompe pilaren, glansden de waaiervormige gasvlammen hun vals en
groen licht.
Toen Ernst Remagen uit zijn landauer stapte en met zijn wandelstok en
half hoge hoed in de hand, even en terloops langs zijn zwarte knevel
streek, kon hij nauwelijks een glimlach onderdrukken. Hij amuseerde
zich zowel om de in livrei gestoken huisknecht, die met steek en staf bij
de hekken stond, als om de altijd slordige tuinknecht Hein, die in grote
haast de afrastering van de tuin voltooide, door nog enkele withouten
poortjes in het grastapijt te steken. Om de sprookjesachtige versiering
moest Ernst niet lachen, want die overtrof zijn fantasie en het zou hem
niet verbaasd hebben als de feeën en kabouters uit alle vertellingen ter
wereld op hem toegetreden waren om hem in dit toverrijk te halen. Maar
wel moest hij zijn plezier onderdrukken, toen hij zichzelf vergeleek met
een vermomde, dertiende tovenaar, die zojuist uit een karos was gestapt
en nu een oude heks in de armen liep. Hij wenkte de koetsier heen te
gaan. De teugels spanden zich en de vos stapte sierlijk af, maar de
heks in haar donkerblauwe mantel, die uit een pompoen van een rijtuig
was gestegen en haar zwarte parasol als een toverstaf vooruit stak,
schudde haar tanige en grijze hoofd en zei: - reken eens uit jonkheer
Remagen, wat een lieve cent dat zal hebben gekost! Nu was Ernst geen
jonkheer en de heks was geen heks. Ze was een zuster van de gastheer,
doch onaangenamer vrouw dan deze 'juffrouw Jans' moest nog ge-
vonden worden. De sombere parasol richtte zich op de gasvlammen,
wees naar de guirlandes en de bleke lampions en in dat driftige gebaar
bengelde een karbies van vijftig jaar terug aan de magere arm heen en
weer. Ze vroeg, wat dejonge man ervan dacht en ze gaf spottend en luid
te kennen, dat haar broer Willem wel stapelgek leek om zo zijn goeie geld
te verspillen. Het hoffelijke antwoord, dat het toch weergaloos schoon
was, deed haar snuiven van minachting. Ernst keek oplettend naar de
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stemmige gazons, waarop men witmarmeren beeldjes had geplaatst.
Hij keek naar de porseleinen vazen vol met pauweveren en pluimen,
maar zijn oog bleef rusten op de verre gestalte van een jong meisje, dat,
nauwelijks van de bloemen te onderscheiden, vanaf een mostrap naar
hem keek. Ernst lachte onderdrukt, doch duidelijk zichtbaar. Hij hoorde
niet, dat de portier hem nariep, dat meneers papa en mama reeds in het
voorhuis waren. Ook luisterde hij niet meer naar de zure en schampere
opmerkingen van het oude mens, dat zich ergerde aan de grotendeels
naakte cupidootjes op hun witte voetstukken, want hij trachtte de lach
van het meisje te horen. Ze was echter te ver van hem verwijderd en haar
gezichtje kon hij niet zien omda~ ze tegen het licht van de ondergaande
zon instond.
Samen met de kleine, oude dame, die met ironisch vertrokken mond de
mostrappen besteeg en die tijdens het lopen haar knoopjeslaarzen toonde,
betrad de jeugdige bezoeker de glooiende grasvelden, waarop hier en
daar poortjes van witgelakt hout waren neergezet. Men had die poortjes
maar te volgen en dan kwam men via een brugje in een weelderige, doch
decoratief gestyleerde tuin, die zo met bloemen, heesters en heggen was
voorzien, dat men moeite had, om de half verscholen priëlen te ontdek-
ken. De rozenpaleisjes met hun glazen beschutting waren zó ijl en zo
onwerkelijk, dat de beide rode beuken en een grote, ruige eik als ver-
dwaald leken in dit plaatjesachtige park.
Op het brugje, dat zich over een smalle, glasheldere sloot welfde, bleef
juffrouw Jans staan. Ernst durfde haar geen arm te bieden. Hij vreesde,
dat hij dan de schaterlach van het meisje in de verte wél zou kunnen
horen als hij met 'Tante J ans' als troost voor de eenzaamheid op het
feest zou komen. De eenzaamheid was gefingeerd en moest nog éven
gehandhaafd blijven. Ernst Remagen zegende dan ook de komst van
een bejaarde heer, die over het grastapijt onhoorbaar op hen toe was
komen lopen. Het was de bankier Rappaport.
Na een uitvoerige en iets té plechtige begroeting, die 'wonderwel in de
illustre omgeving paste en waarbij de heren in hun jaquet overdreven
bogen, klonk dan tóch nog de lach van het meisje. Ze stond op de met
mos belegde verhoging, die de tuin omringde en vanaf deze plaats had
ze een ruim overzicht op het park en op het huis. In de verte zag ze de
villa weerspiegelen in een vierkante, met een brede rand van gele
tegels omzoomde vijver. Het kleine, witte paleisje viel sterk op door de
zes sprietdunne zuilen, maar meer nog door het enorme glas in lood
raam, dat vanaf het balcon boven de zuilen tot aan het dak in de achter-
gevel was aangebracht en daar in boogvorm eindigde. Over enkele uren
zou dat venster aan de binnenzijde van het huis worden verlicht door
middel van tientallen olielampen en om dat unieke schouwspel heen zou
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men een zeldzaam feest vieren. Maandenlang was het voorbereid. De
eigenaar van het huis en van de tuinen er omheen: \Villem Scharp,
had zich zorgzaam onderhouden met bouwmeesters en tekenaars.
Door tuinarchitecten had hij zich de bijzonderheden uit laten leggen
over hangende tuinen en Engelse tuinen. Beeldhouwers en glazeniers
hadden hem hun vaktermen aangepraat en als de bankier Scharp zich
nu van dit jargon bediende, was er niemand die hem in het gezicht uit-
lachte, zelfs niet als hij die termen verkeerd gebruikte. Langzaam had
Willem Scharp zijn droom zien kristalliseren en nu het dan eindelijk
zover was, dat hij als schatrijk zakenman een feest kon geven als een vorst,
schreef hij in naïef zelfbedrog de bedoeling van dit feest toe aan het
meerderjarig worden van zijn dochter Pauline.
Pauline Scharp bukte zich, greep zich vast aan de rand van een bekken
vol rozen, die kleurloos werden in de snel vallende schemering en sprong
met haar rechtervoet je vooruit, van de zodenbank af. Misschien had zij
zo schaterend gelachen om de drie mensen, klein als poppetjes, die zo
statig hadden staan buigen tegen hun spiegelbeelden in het water, maar
misschien ook had zij gelachen om het feit, dat men haar tot middelpunt
van dit feest had gemaakt. \Vant niet om haar verjaardag was het, dat
haar vader zo ijverig had staan neuzen in de garderobe van zijn doch-
tertje, het was om de persoonlijke smaak en de voorkeur voor bepaalde
kleuren, strikken en sieraden van Ernst Remagen. Toen deze voorkeur
stilzwijgend tot maatstaf werd verheven voor de te kiezen 'Nijnsoorten
en zelfs voor de te spelen muziek, was Pauline gaan lachen.
De honderden zinspelingen van haar ouders over de kwaliteiten van
Ernst, werden door Pauline beantwoord met een allerliefst, maar niets-
zeggend glimlachje, doch alle goede eigenschappen die zij zelf reeds jaren-
lang en zonder er verder bij na te denken, in haar speelmakkertje, kame-
raad en jeugdvriend had ontdekt, verloren er hun glans en hun bekoring
bij. Mama had al vaak gezegd, dat de kinderen te jong waren en bij die
woorden had Pauline haar wenkbrauwen opgetrokken en zich afgevraagd
wat of Mama daarmee zou kunnen bedoelen. Ze verdiepte zich vanzelf-
sprekend niet in de gevoelens van haar ouders en ze vatte de brieven die
ze kortgeleden met Ernst gewisseld had, dan ook alleen maar op als een
poging om eerlijk te zijn. En weer lachte Pauline. Ze wandelde coquet
over de slingerpaden, die bezaaid waren met marmerkiezel en ontweek
de gasten, die zij deze avond eens heerlijk voor de mal zou houden. Zo
tussen de bloemen en onder de reeds glinsterende lampions, leken de
genodigden, die nu plotseling van alle kanten kwamen aanzetten, op de
prentjes uit een kaartspel, waarmee Papa patience speelde als hij zich
verveelde.
Met haar tandjes in haar onderlip, om niet nogmaals in lachen uit te
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barsten, liep Pauline over de gele tegels van de vijverrand naar de villa
toe. Ze duwde de glazen deuren open die achter de witte zuiltjes op een
kier stonden en de beide dienstboden passerend, die met kanten mutsjes
en gesteven schorten op wacht stonden en van heel het feest niets begre-
pen, ging ze naar boven met het vaste voornemen, dat ze geen dronk op
zich zou laten uitbrengen als Ernst haar, ondanks de brieven, tóch ten
huwelijk zou vragen en met een zweem van medelijden stelde ze zich het
gelaat van haar vader voor, als ze dan vriendelijk doch beslist 'nee' zou
zeggen.
De bankier Willem Scharp had zijn dochtertje bezorgd nagestaard. Hij
had vanuit een der halfverborgen priëlen zijn Paulientje gadegeslagen
en toen hij haar hoorde lachen, wist hij niet of dat om J ans was of om
ie~s anders. Hij zag zijn gierige zuster over het brugje trippelen, aan de
arm van zijn vriend Rappaport en dat was zeker een comisch gezicht,
want niemand ter wereld kon zich J ans voorstellen op een nachtfeest. Ze
is natuurlijk uit nieuwsgierigheid gekomen, dacht Scharp wrevelig. Hij
had gehoopt, dat ze de invitatie in haar rieten prullemandje zou gooien,
maar nee hoor, daar was ze met haar venijnige tong en haar vinnige
krentenogen. Ze had Godbetert haar paraplu meegebracht en haar kar-
bies! Maar dat Paulientje gelachen had, terwijl Ernst Remagen vlak
achter tante Jans aanliep, leek Willem Scharp een onmogelijkheid toe.
Sofie had in het geheel niet gelachen toen hij haar ten huwelijk was
komen vragen.
Tot zijn verwondering hadden de Remagens hem een half uur geleden
medegedeeld, dat zij niet wisten of hun zoon Ernst wel voor ringen had
gezorgd en Scharp verweet zich nu, dat hij niet wat duidelijker was
geweest tegen zijn dochter. Een verloving en een spoedig huwelijk tussen
de beide kinderen, zou de steenrijke Beyerinck eieren voor zijn geld
doen kiezen, want de erfoom van Ernst zou tenminste een gedeelte van
zijn kapitaal wel dienen te beleggen in de zaak, die eens het eigendom
van zijn neefje zou zijn. De Remagens zelf stonden er niet zo best meer
voor en daar Scharp het kapitaal beheerde van bijna al zijn kennissen,
wist hij dat al wat Remagen heette, de handen dicht zou knijpen van
dankbaarheid als het huwelijk bekrachtigd zou worden. Al waren er dan
geen ringen en al had Paulientje spottend gelachen, de romantiek van
de zomernacht en het bloed van de jeugd zullen voor negentig procent
de doorslag geven, dacht Willem Scharp, die sedert jaren alle roerselen van
de menselijke ziel in procenten had leren berekenen.
Dat de spotlach van een verwend en onzakelijk meisje hem voor honderd
procent een mislukking kon bezorgen, kwam niet eens bij hem op en nu
hij zijn dochter zo statig had zien lopen, dat jonge dametje met haar op-
gestoken haar en haar zelfbewuste, vrouwelijke gebaartjes, kreeg hij
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plotseling de zekerheid, dat Pauline in het geheel niet meer te jong was
voor een huwelijk. Nee, Sofie had ongelijk en zonder ringen kon het ook
wel, dat leek nog spontaner.
Misschien was het die gedachte, die hem joviaal de hand deed opheffen
naar de naderende Ernst. Rappaport, die stellig meende dat de groet voor
hem bestemd was, stak op zijn beurt een hand in de hoogte en Ernst had
weer reden om te glimlachen, streek ten tweede male met zijn hand langs
zijn knevel en dacht aan de brieven van Pauline, waarin ze hem schert-
send had bevestigd, dat men voor geen geld ter wereld de liefde kan
dwingen en dat het tijd werd om al die zakelijke mensen eens een lesje
te geven.
Om te beginnen kreeg Rappaport alvast een lesje van zijn vriend Scharp,
die hem te kennen gaf, dat het verstandig was, om op het feest te komen.
Hij zei niet dat hij welkom was, want dat was slechts ten dele waar.
Rappaport was een vijand van Beyerinck en dat men van de laatste nu
toch een boos gezicht riskeerde, was een duidelijke wenk, dat Rappa-
port eindelijk en ten slotte wel eens over zaken mocht gaan praten,
want de man had tot op heden geen cent op de bank van Scharp staan.
Betaalde Beyerinck wel, dan gebeurde er dit, betaalde hij niet, dan
gebeurde er dat. Als Beyerinck na de verloving van Pauline met Ernst
zaken ging doen met Scharp, dan zou Rappaport uit jalousie wel
volgen. Deed Beyerinck daarentegen niets, dan kreeg Rappaport de
kans om alle beschikbare aandelen op te slokken, want dat Scharp ver-
standig en veilig speculeerde, was voor niemand een geheim. Zo waren
de overwegingen geweest bij het kiezen van de gasten op dit feest. Een
feest voor vrienden. En daarom zei Scharp: - Verstandig dat je geko-
men bent, amice! Rappaport was niet alleen een verstandig man, hij was
ook een weinig raadselachtig. Men meende vaak, dat hij predikant of
toneelspeler was, omdat hij baard noch knevel droeg. Hij had er genoe-
gen in, dat men zijn leeftijd zou raden, maar ondanks dat, wist niemand
hoe oud hij precies was. Aan zijn kleding: zijn witte vest, zijn gebloemde
das, zijn ivoorkleurige wandelstok en aan zijn ouderwetse manieren,
meende men, dat hij ongeveer zestig jaren moest tellen, doch als men
hem dat getal noemde, dan lachte hij slim met alle vouwen van zijn
scherp besneden gezicht, maar hij liet de nieuwsgierigen in onzekerheid.
- Zag ik daar niet uw schoonste roos? vroeg Rappaport en hij wees met
zijn stok in de snel vallende duisternis naar de villa, waarin Pauline ver-
dwenen was. Scharp lachte breed en vergenoegd. - Een gouden roos! zei
hij, waarop Ernst Remagen nogmaals een verlegen gebaar maakte langs
zijn snor en hij deed dat tevens om zijn blos te verbergen. Het kon zo
donker niet zijn of Jans ontdekte, dat Ernst bloosde en ze ontzag zich
niet om haar broer toe te voegen, dat kinderen vroegtijdig bloemen pluk-
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ten en dat ze te jong waren om de doornen te zien. Willem zweeg. Hij
dacht: deze katuil heeft haar lamp opgestoken bij Sofie. Zonder zijn
zuster te groeten wendde Scharp zich nu tot Ernst Remagen met de
mededeling, dat diens ouders reeds in het voorhuis waren.
Het voorhuis was de hall. Oude mensen, die niet tegen een zuchtje
tocht konden, mochten zich in deze hall verbazen over de duizelingwek-
kende hoogte van het glas in lood raam, waarvan de aquarelkleuren in
de duisternis zwart leken te worden. In deze hall zaten ook de ouders
van Ernst Remagen te keuvelen met Sofie Scharp en met het echtpaar
de Sontaine. De laatsten waren gevraagd omdat hun zoon deze avond
ceremoniemeester zou zijn. De jonge de Sontaine was tevens secretaris
bij Scharp en een vriend van Ernst, doch diens ouders hadden een
streepje voor, want mevrouw Rcmagen-Beyerinck was een zuster van
de schatrijke rentenier die ook verwacht werd. Zijn stoel stond reeds klaar.
Mevrouw Remagen wendde zich tot haar man en met haar langzame,
vermoeide stem zei ze: - J ááp ... daar heb je warendig Rappaport óók!
De oude heer Remagen wendde met een ruk zijn hoofd in de richting
van de tuindeuren en zonder zich in te houden voor de anderen, die op-
lettend toehoorden, zei hij met een gezicht of hij een vlek op een kost-
baar schilderij ontdekte, dat het jammer was van het fraa~euitzicht. - Dat
zal Beyerinck appreciëren, voegde hij er achter. Het werd even pijnlijk
stil, maar dan plooiden alle monden zich tot een glimlach, omdat
Rappaport zijn smetteloze slobkousen over de marmeren drempel zette.
Na een allerplechtigste begroeting reikte Rappaport hoed enstok aan een
der meiden over en Remagen maakte van dat ogenblik gebruik om aan
de Sontaine te vragen: - Hoe oud zou die kerel toch zijn, mijn waarde?
- Als Methusalem, antwoordde de Sontaine met een knipoogje en deze
geestigheid die zowel de Jood als de man Rappaport moest tekenen,
werd beloond met een algemeen geproest, waaraan zelfs Sofie Scharp
meedeed, zodat men aannam, dat ze de aardigheid begrepen had.
Inmiddels waren de meeste gasten gearriveerd. Dames en heren, jonge
mannen en jonge dochters, de laatsten in toiletten van schuimend kant,
bewogen zich in de tuin, op het terras en in de hall. De meeste heren
hadden een fantasievest gekozen boven het gebruikelijke zwart van rok
of jaquet en bij het kaarslicht, dat pas ontstoken was, werden de kleuren
diep en helder. Hoe meer meisjes en jonge vromNen er kwamen, hoe
meer het leek of de bloemen hun perken en hun vazen verlaten hadden
en alleen de distelachtige Jans en haar in stemmig zwart gehulde soort-
genoten met kapothoedjes en grauwe mantels, verhoogden de schoonheid
van de anderen. Over gebrek aan spiegels had men niet te klagen, want
was er geen spiegel of geslepen schuifdeur in de buurt, dan mat men zich
in de onderzoekende ogen van zijn medefeestgangers.
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In het kleine boudoir met het paars gestreepte behangsel, de mahoniehou-
ten commodes en al de stijfheid van kabinetten, sofa's en stoelen van
groen pluche, boog Pauline zich voor haar kleine kaptafel en haar don-
kerblond hoofdje naderde nieuwsgierig en oplettend haar spiegelbeeld.
De onderkant van de scheefstaande spiegel ving de soepele bovenrand'
van het decolleté. De diepe schaduwen van een bijna gestorven dag, leg-
den een zacht contour van korrelig duister om het bekoorlijke meisjes-
figuurtje. Pauline lette er niet op. Ze wendde het hoofdje met het hoog
opgemaakte kapsel en ze lachte, zodat ze haar tanden en haar peervormige
oorknopjes zag schitteren. Ze hief de armen tot op de hoogte van de
zijden roosjes, die haar toilet naast haar schouders samenhielden en ze
nipte met haar vingertoppen even aan de kammen in het haar. Dan
ademde ze zwaar en sloot een ogenblik de ogen. Wekènlang hadden haar
ouders dit feest voorbereid en wekenlang hadden ze gezinspeeld op het
feit, dat Ernst Remagen meer van rose hield dan van rood.
Nu was Pauline dan in flets rose gekleed en leek op een frisse, ontluikende
roos, waaraan men maar hoefde te tippen, om haar geheel te doen bloeien.
Heel dit geraffineerde spel van zijde en kant, van keurslijf en zoete vor-
men moest dienen om een einde te maken aan het eindeloos gezeur van
Pauline's ouders en ze zou het spel moeten besluiten met een trillend 'ja'
op de vraag van Ernst, of zij zijn vrouw 'wilde worden.
Maar Ernst zou haar niet vragen en Pauline zou haar ouders een hoog-
hartig 'neen' kunnen besparen. Zich oprichtend en terugwijkend, lachte
het meisje nogmaals tegen haar spiegelbeeld. Ze wendde zich om, keek
nog eenmaal in de spiegel en stak over haar naakte, blanke schouder een
spitse tong uit tegen zichzelf en tegen heel dit feest. Ze stak haar tong uit
tegen haar vader, die alles voor zijn dochtertje over had. Dan koos ze
met zorg een fluwelen kunstbloem uit, om haar schoonheid te vervol-
maken.
Scharp voerde intussen de jonge Remagen door zijn tuin en hij zag met
voldoening, dat Ernst van de ene verbazing in de andere viel. De gazons
lagen als betoverd in het matte licht van honderden lampions en daar de
duisternis de mensen stil maakt, begroette Scharp zwijgend zijn gasten,
die zich allen in de richting van de villa bewogen. De concurrenten met
hun vrouwen vergaten een ogenblik hun zaken en men wees elkaar de
exotische aanplant van varens en cactussen. Zelfs de meest gewone
treurwilgen waren wonderbomen geworden, ze beroerden met in sluiers
verborgen handen het blanke water van de vijver en door hun tril-
l~nde weerschijn bewogen zich schichtig de goudvissen. De zon was
nu geheel onder gegaan en de lampionnen kregen een kleurige glans.
Boven in het kleine boudoir stak Pauline een gasvlam aan, hechtte een
fluwelen lelie met een stengel van groen linnen in haar centuur en hing
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zich een ivoren camee tussen de licht welvende borsten. De gouden
ketting glansde tegen haar tere huid.
Over een guirlande van late viooltjes heenstappend, die kunstig tot
slingers waren gevlochten, die de ronde perken begrensden, vertelde
Scharp met zachte stem, dat hij ter ere van zijn dochter een venster had
laten ontwerpen en uitvoeren, dat symbolisch de levensweg van zijn
gezin weergaf. Hij wees met zijn stok en al zag Ernst ook niets anders
dan een donkere poort, toch kon hij zich zonder moeite indenken, wat
hij te zien zou krijgen als het venster verlicht zou worden. - In het
midden, zei Scharp, - staat de gestalte van onze Pauline! Duidelijker
kon het niet en dat 'onze' deed Ernst openlijk glimlachen. - Aan de voet
van het raam heeft de kunstenaar vrouwengestalten uitgebeeld, die elk
een hoorn van overvloed dragen. Ik heb mij laten uitleggen dat. ..
Maar wat hij zich nu door vleiers had laten uitleggen, ontging Ernst
Remagen. Hij keek zijn gastheer eens van terzijde aan. Was deze man
met zijn witte vest en zijn wippende puntbaard zo kinderlijk, zo argloos
en zo overmoedig, dat hij zonder reserve zijn plannen prijsgaf? Het viel
Ernst nog mee, dat hijzelf geen plekje in het glas in lood raam had inge-
nomen en dat zijn oom Beyerinck niet als mercurius in eigen persoon
boven de zon zweefde. Want die zon bevond zich in het halfronde
sluitstuk in de nok. Scharp wees vele malen met zijn wandelstok door de
duisternis om de nu nog onzichtbare stralen aan te wijzen, die de compo-
sitie van het ontwerp bepaalden. Ernst dacht onwillekeurig aan de per-
spectivisch wijkende lijnen die ook spoorrails te zien geven en toen dacht
hij aan de woorden van zijn vriend de Sontaine, die fluisterend en in ver-
trouwen iets gezegd had over spoorwegaandelen van een nog onbekende
firma in de nieuwe wereld aan de andere zijde van de oceaan. Zakelijk,
maar niet erg toepasselijk vroeg hij naar de koers van een goede geldbe-
legging. Scharp klopte hem met de knop van de wandelstok bestraffend
op de schouder: - Maar mijn beste Remagen dan toch, is het vandaag
nu een dag om over effecten te praten? Maar goed, kom morgen maar
eens op mijn kantoor en maak er ook tegenje oom geen geheim van, dat
een veilige belegging van ruim dertig procent niet te versmaden valt.
Dan weer wees hij naar het duistere raam in de verte, legde Ernst uit
dat het middenstuk werd ingenomen door het sprekende en naar het
leven getekende portret van Pauline. - Helemaal in het rose, Remagen,
met één wit motief, het ivoren camee, je moet het zien mijn jongen, je
vergeet het niet meer. Dan zwaaide hij met de stok naar Rappaport die
op hen toe kwam lopen. Scharp had zich met de aanwezigheid van deze
minder gewenste gast alweer verzoend.
De lampions waren nu duidelijk zichtbaar geworden. Ze hingen in trissen
van boom tot boom en vormden als men oog had om zoiets te zien, een
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reusachtige ster van veelkleurig licht, het kleurigst misschien nog was
hun weerschijn in het doodstille water van de vijver.
Na de camee om haar hals te hebben gehangen en de kunstlelie met een
gesp van fijn bewerkt zilver te hebben vastgespeld, draaide Pauline de
gasvlam een weinig lager. Een verdroomd spiegelbeeld trad achteruit
en even later verliet het meisje haar kamer. Op de galerij, hoog in de
enorme hall, keek ze voor de zoveelste maal door haar eigen beeltenis
heen in de tuin. Overdag, als de zon scheen, wierp het stralende daglicht
een weelde van kleuren door de hall, maar nu trof haar het kijkspel van
de gekleurde ruitjes, waarin de vijver bloedrood scheen te worden. Het
paarse gras lag onwerkelijk en luguber tussen de paden, die plotseling
fel geel en dan weer diepbruin schenen te zijn.

Mi.dden op een der gazons stond Ernst. Hij stond daar met een hand in
zijn broekzak naast Pauline's vader en de bankier Rappaport stapte juist
met de nodige voorzichtigheid over een ketting van bloemen. Pauline
wendde haar ogen af van dat kleine tafereel in een wit médaillon. Ze
legde haar hand op de leuning van de brede trap en van beneden af ge-
zien, was het of ze langzaam omlaag gleed. De lange rok deinde speels
over de balschoentjes die van trede naar trede wipten. Ze regelde haar
loop naar de maat van de muziek die juist de eerste klanken deed horen.
Met haar linkerhand hief ze haar robe, lachend en licht kleurend om het
handgeklap dat haar vanuit de hall begroette. De oude dienstmeiden
kregen er tranen van in de ogen en mevrouw Scharp voelde zich plotse-
ling mateloos weemoedig worden. De Remagens fluisterden tegen elkaar,
speurden om zich heen of ze hun zoon ook zagen, doch Ernst had zich
losgemaakt van zijn gastheer en nu zocht hij tevergeefs naar zijn vriend
Frits, de zoon van de bezorgde Sontaines, die evenmin als de andere
gasten begrepen, waarom deze jongeman op zich liet wachten. Het feest
was officieel reeds begonnen, de tuinman stond klaar om de fontein in
werking te stellen en nu was er geen ceremoniemeester. Scharp was al
een paar maal bij de tuinhekken gaan kijken, maar de laatste rijtuigen
brachten hem ook zijn anders zo stipte secretaris niet. Wel kwam notaris
Bosdriesz, dominee Bleeker en diens dochtertje Nellie in het eerste rij-
tuig en ten slotte waren daar de kunsthandelaar Mol, die het huis met
schilderijen en tapijten had behangen, de zoon van de huisarts: Henri
Ijssel de Schepper en - de hemel zou de gasten sparen - het ietwat be-
ruchte nichtje van deze Henri, het half Franse pianospelende dametje:
Gerarda Blöte. Scharp schrok toen hij het meisje ontdekte. Dat ze over de
tong ging was zijn zaak niet, maar dat Beyerihck zich afkeurend over haar
had uitgelaten [volgens de Remagens], was minder fraai. Gerarda
mende zelf het paard, wat niet gebruikelijk was als een vrouw naar een
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partij reed, dat Washaar eerste zonde op deze avond, maar in de tweede
plaats was ze gekleed volgens de opzichtige Franse mode. Ze droeg een
hoed met een parelgrijze struisveer en ze had een sneeuwwit bont over
de naakte schouders. Het ergste was wel, dat ze geverfd was als een
straatmeid. Een vrouw met zulk rood haar, dient zich minder te
schilderen, dacht Scharp en hij keek heimelijk, doch verrukt naar het
overdreven gedécollecteerde schepsel dat met een diepe buiging en zon-
der zich om het drietal uitgestoken mannenhanden te bekommeren, van
de bok sprong. Toen ze zich diep bukte en geen geheim maakte van haar
bekoorlijke figuur, wendde Scharp zich geshockeerd af, begroette eerst
de dominee, daarna de anderen en toen pas juffrouw Blöte, die toen ten-
minste behoorlijk op haar lange benen stond. Ten overvloede zei ze
zonder blikken of blozen, dat ze de tuin mooi vond van lelijkheid en
terstond kreeg Scharp een gruwelijke hekel aan haar. Het was hem een
raadsel, waarom Frits de Sontaine op haar aanwezigheid had aangedron-
gen. Er waren toch muzikanten genoeg?
Het lag hem op de lippen, om haar een scherp antwoord toe te dienen,
bijvoorbeeld, dat sommige mensen lelijk waren van mooiigheid, maar
hij zweeg terwille van de dominee en bovendien was er geen tijd meer
voor een snedige opmerking, omdat Ernst Remagen als bij toverslag uit
de duisternis te voorschijn trad. Ernst zei - en hij groette haar het eerst
van allen - dat deze ontmoeting hem het hart sneller deed kloppen en
het zullen ongeveer dezelfde woorden zijn geweest, die men in vele toon-
aarden herhaalde bij het zien van Pauline, daar op de trap in de hall.
De gelukwensen gingen direct daarop gepaard met het geven van een
verjaardagsgeschenk en het meisje zette de kleine geschenken: flesjes
lavendel, sierspelden, in leer gebonden boekjes en andere snuisterijen
naast de zilveren schaal waarop de telegrammen en de brieven lagen. Bij
de presenten was geen doosje met een ring, maar op Pauline en Ernst na,
was iedereen ervan overtuigd, dat de laatste met dat symbool van eeuwi-
ge trouw in de zak liep om het op een gepast ogenblik aan Pauline's
vinger te schuiven. De toespelingen van mevrouw Scharp waren be-
schamend duidelijk en de blikken van het echtpaar Remagen zeiden ook
al meer dan genoeg. Jammer dat Ernst zo zwijgzaam was gebleven als
het thuis over de verloving ging en de knipoogjes en de toespelingen
kregen een andere betekenis, toen Pauline zich té toeschietelijk de hand
liet kussen door Henri Ijssel de Schepper. Men vond het niet eens in den
haak, dat hij gevraagd was om te komen en men herinnerde zich zeer
goed, dat hij volgens velen de artist uithing met zijn franse nichtje. Tante
Jans informeerde met de snuifdoos in haar hand, waarom men niet beter
geselecteerd had. Ze gebruikte woorden als: encanailleren en anticham-
breren en ze fluisterde er niets bij. Sofie Scharp behoefde geen uitvlucht
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te verzinnen, want met een: - Hemel ziet eens aan, wendde TanteJans
het tanige gezicht naar de tuindeuren en ze kwam franse termen te kort.
Gerarda Blöte was binnengekomen. De grijze veer van haar mondaine
hoed golfde sierlijk in een gleuf van diep-groen fluweel. De hoed zelf stond
coquet en schuin op de rode krullen en een fraai gezichtje met een paar
begrijpende en spottende ogen rustte met de slanke hals op een bont van
sneeuw. Stuntelig stelde Scharp het meisje voor. Hij had haar gaarne
direct tussen de muzikanten geplaatst, die zich over hun violen heen aan
de Parisienne vergaapten. De pianist rees enkele centimeters van zijn
draaikruk omhoog en loerde al spelend over zijn muziek naar de uit-
zonderlijke verschijning van Gerarda, die zijn taak zo nu en dan zou
overnemen. Rappaport zei olijk: - Wat een bezoek hè? Het bezoek -
Gerarda in dit geval- liet zich aanleunen, dat Ernst Remagen op haar af-
ging als een vlieg op de stroop, terwijl Pauline geen enkele poging deed
om Henri Ijssel de Schepper van zich afte schudden. Daarbij gniffelden
de vier jonge mensen van plezier, hetgeen Scharp reden tot wantrouwen
gaf. Misschien was het afgesproken werk en dan moest Frits de Sontaine
er meer van weten, doch Frits was ver te zoeken en zijn ouders, die om-
dat het niet anders kon uitgenodigd waren, zagen rood van verwarring.
Het was aan Rappaport te danken, dat het feest bij de aanvang niet reeds
in het water viel. De talloze horloges die geraadpleegd werden, zeiden.
hem ook zonder dat hij zich om uur of tijd bekommerde, hoe laat het was.
Na een paar woorden tegen Scharp gezegd te hebben, schreed hij zonder
het antwoord af te wachten naar een hoek van de hall, waar achter een
aantal hoge palmen de ceremoniestaf op het tafeltje lag. Het crèpepapier .
opzijduwend, nam Rappaport de staf met de linten en het kroontje in
zijn hand, liep ermee naar het midden van de hall, sloeg driemaal op de
tegels en na de verkregen stilte hield hij een vlotte, korte toespraak,
waarin hij Pauline geluk wenste met haar geboortedag. Geestig en tact-
vol improviseerde hij een korte causerie, sprak zonder een zweem van
zijn gebruikelijke spot over rozen en doornen. Hij gebruikte woorden als:
regen en zonneschijn. Hij besloot met te zeggen dat allen getuigen waren
van de vreugdedag van een kind van een dappere, vlijtige vader. De toe-
spraak ontroerde en viel in de smaak, ook al vonden sommigen het niet
Godsdienstig genoeg.
De overgang van de ontroering naar de polonaise was wat voorbarig en
wat vreemd, maar de verbazing erover viel in het niet door het optreden
van Pauline, die met Henri de stoet opende. Meer dan honderd gasten
gaven elkaar heimelijk een duwtje en ze herhaalden dat, toen Ernst Re-
magen met Gerarda de stoet sloot. Na de rondgang door de tuin, ver-
zocht Scharp zijn dochter dan ook onomwonden, zich verder meer met. ..
met Ernst bijvoorbeeld te bemoeien. - Maar papa ... antwoordde Pauline
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met een hoog stemmetje als hield ze hem voor de gek en haar slanke
vingers tokkelden als over de snaren van een onzichtbare harp: - Maar
mijn lieve papa, ik kan me toch niet opdringen en die Parijse artiste
beledigen? Scharp haalde zijn schouders op en liet haar staan, doch
hoorde in het voorbijlopen, dat Ernst zijn vader te kennen gaf, dat hij
geen ongenoegen wenste te krijgen met een eerlijk en fatsoenlijk man als
Henri Ijssel de Schepper. Pauline intussen stak haar onschuldige snoetje
tegen haar moeders wang en fluisterde, dat die arme Henri toch al zo
smadelijk belasterd werd in verband met dat Fransje nichtje en nu kon
mama zelf eens zien ...
'Mama' zag het met lede ogen en danste de quadrille op de tegels om de
vijver, die de mooiste dansvloer vormden die zich denken liet. Een gele
rand van minstens zeven meter breed. Aan de overzijde zag men de men-
sen als op hun eigen voeten dansen, want het donkere, rimpelloze water
was een klare spiegel voor allen die ongemerkt en zijdelings hun mede-
dansers wensten te bespieden.
Roerloos en kleurig verlicht stonden de witte beeldjes op hun voetstukken,
doch hun verstilde houding nam niet weg, dat ze tot leven schenen te
komen. In prille onschuldige naaktheid staarden ze onafgebroken naar
de bonte wemeling van jacquetten, witte en geblokte vesten, bruisende
kant en doorschijnend tule. Naast de balschoentjes stampten de lakschoe-
nen en de laarzen. De meisjes hieven hun hoofdjes op naar de baarden
en snorren aan hun naakte schoudertjes en op het terras en bij de muzi-
kanten onder de palmen, wiegden de ouderen in schommelstoelen of
keuvelden achter de zware draperieën die de glasdeuren beschermden.
Het rook er zoet en scherp naar Eau de Cologne en pepermunt. Later
rook het er naar jenever en likeur. De dominee zei, dat hij zo gaarne zag
walsen. Notaris Bosdriesz knikte peinzend. Hij vroeg: - Heeft u geluk
gehad met uw geldbelegging, waarover u mij kortgeleden sprak? Op de
maat van de zo juist aangekondigde wals antwoordde de predikant:
... dat. .. zijn geld ... bij Willem Scharp ... in goede háaaanden wáaaas.
Doch Jans, minder muzikaal en behept met een ingeboren achterdocht,
zei tegen alle maat in, dat Boaz en Kronel' tien procent meer gaven dan
haar broer. Ze stak haar magere handen omhoog als wilde ze de dans
verstoren door vingergefladder. - Tien procent, herhaalde ze en ze knikte
zegevierend tegen een der meiden die met de karaf rondging: - Tien
Mietje, wat zeg jij ervan?
Mie schuurde verlegen met haar schouder in haar gesteven jurk, zoog op
een denkbeeldig zuurtje en ging verder met de likeur, zeggend, dat ze
geen verstand had van geld. Ze hield zich maar aan haar vaste klantjes,
waarvan ze wist wie er bitter lustte en wie zoet, want ze kende de meeste
gasten in hun smaak en hun verlangens. Maar de verlangens van al deze
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vrienden, kennissen, zakenrelaties en beursgenoten, gingen verder dan
een slokje en een snoepje. Terwijl men zich vergaapte aan de lichtjes,
aan de villa, die daar stond als een paleisje uit de duizend-en-een-nacht
en aan de plotseling populair geworden Rappaport met zijn toverstaf,
. richtte men voorzichtig en terloops het gesprek in de richting van geld
en effecten. - Scharp schijnt er zo gezien goed bij te zitten, zei de een.
- Dat zou je nooit gedacht hebben, vond de tweede. - Waar haalt hij het
vandaan? vroeg een derde. En men vond het toch wél opmerkelijk, dat
Rappaport hier de toon aangaf.
En bij dat alles danste Pauline inet Henri en Gerarda danste met Ernst.
De lampions gaven een kleurig spel van rozen, zomerbloemen en herfst-
bladeren. Onder de bladstille bomen, vlak bij het terras zat een witte
papegaai in een hoepel van glimmend metaal, een dunne ketting aan de
poot. Achter deze vogel lag een zwart gazon met één helwit poortje en
dan begon de reeks steeds gelijke bogen over een heuvelig veld met ribes
en hortensia. Hier en daar stond een donkere boom en als vreemde stre-
pen tekenden zich enkele blauwe sparren af, die nog wat licht vingen van
het feest. De teunisbloemen met hun open, helgele kelken leken op ge-
vallen sterren en niemand had aandacht voor de schaduw, die aan de
binnenzijde van de boogpoortjes het wit verduisterde. Het was de gedaan-
te van Leendert Beyerinck. Hij mankte een weinig, liep met een zonder-
linge haakstok, de volle hand om een miniatuur hertengewei, de andere
hand op de even gebogen rug. Hij was log en langzaam. Op scheef-
gelopen hakken naderde hij en als gewoonlijk kwam hij uren te laat.
Men herkende hem aan zijn gele, bijna kleurloze haren, die plat over
zijn voorhoofd lagen. Zijn volle, touwkleurige snor accentueerde een
dieprode, zinnelijke mond. Zijn natte glimlach, zijn eeuwige hoge hoed
en zijn ulster, die immer openhing, maakten zijn uiterlijk poenig. Er
waren mensen die hem geen hand wensten te geven, omdat ze vreesden
dat ze aan hem zouden blijven kleven. Toch gaf men hem meestal wel
een hand, want zijn rijkdom nam alle bezwaren weg. Merkwaardig was
het contrast tussen zijn belangstellend conversatiegezicht en zijn zwijg-
zaamheid. Zijn lachende ogen, zijn kleine, witte tanden, het wees op een
grote praatlust, maar hij sprak slechts zelden. Wel knipoogde hij begrij-
pend, kneep de meisjes in de wangen, sloeg de mannen zwaar op de
schouders, lachte en hinkte dan weer weg, de ulster breed open, de hoed
losjes op het zanderige haar. Steunend op zijn knobbelige stok kwam
Beyerinck nader. Hij kwam eens kijken wat Scharp uitvoerde en hij wilde
die jongen van de Sontaine eens polsen. Hém zou men geen verhaaltjes
durven vertellen over verjaardagen en goede vrienden. Men was te dik-
wijls op de schouder geslagen, te warm in de wang geknepen. Nu had
Beyerinck scherpe ogen en hij miste de Sontaine reeds, voordat iemand
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Beyerinck gezien had, maar eenmaal in het schijnsel van een helwitte
lampion gekomen, vlak achter de papegaai zagen de gasten hem staan.
Hij lachtte zijn natte lach en sloeg met zijn stok de maat bij het dansen.
Toen hij steunen moest tijdens het verder lopen, nam zijn linkerwijs-
vinger het maatslaan over. Hij keek aan twee kanten langs Rappaport
heen en vroeg zich af, waarvoor men hem met deze vent in contact wilde
brengen, want die verjaardag was een prachtige, maar doorzichtige
dekmantel.
Hij groette niet eerst de jarige, nóch haar ouders, maar tot ieders schrik
nam hij zijn hoge hoed af voor de gehate bankier Rappaport, die met een
buiging teruggroette en wel zo houterig en plotseling, dat hij bijna viel.
Beyerinck lachte, betrad het terras, wendde zich tot zijn zwager, de man
van zijn zuster Ida Remagen en vroeg waarom dat knaapje de Sontaine
niet gekomen was. Ida verwees hem naar de ouders van Frits en de gas-
ten zagen een zonderlinge, maar zeer wel te begrijpen pantomime van
schuddende hoofden en gebarende handen. Het feit, dat Rappaport
nu ongevraagd redder in de nood speelde, was voor ~en spotvogel als
Beyerinck er een was, dubbel grappig.
Rappaport hief de staf: - Wals, dames en heren!
Misschien was hij na een paar minuten en na een kneepje in Pauline's
wang wel weer weggegaan, als niet J ans met haar harde, droge stem iets
gezegd had over dertig procent, buitenlandse aandelen en Rappaport.
Toen nam Leendert Beyerinck zijn hoed af, schoof hem onder zijn stoel en
vroeg hoe juffrouw Scharp het maakte, ze zag er nog patent uit, vond hij.
Rappaport, die als ceremoniemeester vrij overbodig was geworden en
aan zijn staf een magere partner had, manoeuvreerde met enige omhaal
in de richting van Willem Scharp en vroeg op de man af, of er even tijd
was om zaken te bespreken. Scharp voelde waar de man heen wilde en
kon een gevoel van trots niet onderdrukken. Eindelijk dan ging men
happen. Eindelijk sprak men tegen hem het eerste woord en het peperdure
feest zou zijn rente wel opbrengen. Voor een ogenblik vergat Scharp zijn
ergernis, want Paulientje draaide met gesloten ogen in de armen van die
kale Henri en Ernst walste met alle pluimen van Parijs in zijn armen.
De grijze veer deinde en nam de kleur aan van de lampions. Om de drie
seconden zagen de dansers in de verte, op het terras, Jans en Beyerinck
zitten naast de gastvrouwen naast allen die niet meewalsten. Onder het
inktzwarte venster dronken ze hun glaasje en keuvelden en keken naar
de sierlijke dansparen om de vijver. Ze zagen de grijze veer brutaal ver-
kleuren maar wat ze niet zagen was de spot om de kleine, rode mond
van Pauline Scharp. Toen ze haar ogen weer opende, keek ze Ernst
recht in het guitige gezicht en beiden stikten ze haast van plezier. Frits
de Sontaine had dit boosaardige spelletje uitgedacht en hij was het ge-
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weest, die zowel Henri als Gerarda op het feest had laten uitnodigen.
Scharp vermoedde het wel, maar hij onderschatte de gevolgen van dit
alles zozeer, dat hij zich ietwat vermanend tot Rappaport wendde met
de opmerking, dat er morgen tijd te over was. - Morgen of overmorgen ...
tijd genoeg mijn waarde! Waarom zouden wij nu zaken doen?
Over de tegels wippend, verliet hij snel de dansvloer, nam een jong
meisje in de arm, draaide mal in het rond over het zachte gras, liet het
kind weer gaan, dat zich verlegen kronkelde en liep toen Bosdriesz in de
stevige armen. - Wou je soms ook zaken met me doen? vroeg hij over-
moedig en de notaris antwoordde: -verduiveld je raadt het, kan het even?
Er staan drie ton bij jou en ik dacht zo, om nog een ton .
- Morgen mijn waarde, morgen! Nu is het feest, maar héla waar is
Jans gebleven, toch niet gaan dansen hoop ik?
J ans Scharp, die zich aan al dat gedans evenzeer ergerde als aan de blote
beeldjes en tevens aan het feit, dat die sluwe Beyerinck haar had weten
uit te horen over Willem, had haar plaats verlaten en was naar binnen'
gegaan. Ze wilde even kijken, zomaar, zonder reden. Ze was boos op -
haar nichtje, dat heel de avond verdanste met een jongen van die arm-
zalige dokter; die niet eens een eigen rijtuig hield. Boos was ze ook op
Willem, die dat lichtzinnige schepsel uit Parijs niet uit de tuin smeet.
Tijdens het trappen klimmen, vlot en met nijdig klapperende hakken,
keek J ans eens terzijde naar het feest. Een paars feest, een helrood feest,
een groen feest. Door het witte medaillon zag ze haar broer lopen met
de notaris en toen wist ze meteen, dat ze nog eens naar een erfstuk wilde
gaan kijken, dat Willem voor haar neus had weggekaapt.
Scharp en de notaris liepen daar niet alleen. Vele hadden zich losge-
maakt van de dansgroep om de vijver en nu werd de schoonheid van de
sprookjesachtige tuin bewonderd. De tuinman in zijn geleende, zwarte
jas, groette beleefd de paartjes in de priëlen. Hij zette nieuwe kaarsjes
in de lampions en niemand durfde hem te verzoeken, of hij dat maar
laten wilde. Op de kaarsenstok danste een kleine, trillende vlam in de
naderende nacht.
Bosdriesz zou geen goed notaris zijn geweest, als hij niet tactvol en langs
een omweg t6ch over zaken was begonnen. Hij prees dus het werkzame
leven van Scharp, zei dat de uiterlijke schoonheid van de tuin een her-
beleving was van de innerlijke schoonheid van de ziel, legde vervolgens
de nadruk op de schoonheid van een zo bekoorlijke jonge dochter die
eens alles... dit alles... zou moeten beheren en nét zo eerlijk en welover-
wogen als papa het had gedaan ... en nog deed! Hij sloeg met zijn hand
naar een paar vleermuizen die grillig door de duisternis fladderden,
streek daarna' met de toppen van zijn vingers over een paar heesters,
liep zonder het te zien door een ragfijn spinneweb heen. Een breed-
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vertakte hortensia deed hem opmerken, dat het leven grillig en wijd
vertakt was en dat de bloemen van het levensgeluk juist datgene was,
wat men voor anderen deed. - Iemand die zo'n feest kan scheppen, mijn
waarde, die kan meer. Veel meer! En daarom wilde ik je vragen ...
- Morgen, zei Scharp. Hij zei ter verklaring, dat Frits de Sontaine zijn
geheugen was en dat er aandelen genoeg waren en Bosdriezs moest zeker.
begrijpen dat oude vrienden en vooral: wáre vrienden voorrang kregen.
Bovendien had hij de gegevens op kantoor en niet thuis in het kabinet. ..
Toen keken ze samen naar de gele teunisbloemen die op bevel van Scharp
aan de schoffel ontkomen waren en voorzichtig over een strook late viool-
tjes heenstappend, dacht hij, terwijl hij zijn schoenen in de mollige
klaver zette: - het spijt me, oude en ware vriend, maar Beyerinck gaat
voor en dan Rappaport en dan een hele tijd niets, dan de rest en dan jij,
want je hebt me al veel te veel aandelen naar mijn zin.
Rappaport kondigde een pauze aan, door driemaal met de punt van zijn
staf op de tegels te slaan. Op zijn wenk zweeg ook de muziek en de dans-
lustigen verlieten gearmd de vijverzoom, die plotseling een verlaten aan-
zien kreeg. De vijver leek kleiner dan eerst, de tegels groter. Er was een
roos blijven liggen. Eén felrode roos met ongeschonden blaadjes en een
volle knop in de weelderige kroon. Een meisje moest de bloem verloren
hebben en het was een wonder, dat niemand haar vertrapt had. Drie of
vier handen grepen tegelijk en er ging een schaterend gelach op. Toen
was het Ernst Remagen .die zijn hand niet terugtrok. Hij liet Gerarda's
arm even los en raapte de roos van de grond.

De enige die dit niet zag, wasJans Scharp. Ze zag heel andere dingen. Ze
zag de weelde in het huis van haar broer en ze kon zich niet begrijpen,
dat zijn kapitaal zich in korte tijd zo vermeerderd had. Ze zag bij het
laaggetrokken gaslicht de zilveren theeserviezen achter geslepen glas. Ze
zag de zwaar geverniste schilderijen op het gestreepte behang en ze keek in
het voorbijgaan in de ovale spiegel met de blauw glazen lijst en de groe-
ne, glazen engeltjes aan de zijkanten. Die engeltjes droegen glazen kaar-
senhouders in hun doorschijnende vuistjes. Jans liet haar kleine, ruwe
handen over het mollige pluche van de stoelen glijden, totdat ze er rillin-
gen van kreeg onder haar haarwortels. Met haar knoopjeslaarzen liep ze
over de gespijkerde vloerkleden. Haar puntige ellebogen boorden bijna
door de tafzij heen, toen ze de fluwelen gordijnen terzijde duwde, die
toegang gaven tot het kantoor. Daar vond ze pas wat ze had gezocht:
het kabinet van haar gestorven vader. Een notenhouten kast op balpoten.
Drie buikige laden bolden naar voren. De bovenkant werd ingenomen
door twee deuren met spiegels in de panelen.
In deze kast moest zich het kapitaal bevinden van haar broer. Jans wilde
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heus niet gaan stelen en zelfs al had de kast wijd opengestaan, dan nog
zou ze geen vinger naar de inhoud hebben uitgestoken. Ze wilde alleen
de geheimzinnige bron van overdaad en welvaart met eigen ogen aan-
schouwen en misschien betreurde ze het, dat haar geld in de alledaagse
spaarfondsen van Boaz en Kroner belegd was. Jans maakte een gebaar,
als wilde ze de kast omvatten, doch een zacht gekraak achter haar rug
deed haar verschrikt het hoofd wenden. Achter haar stond een verbaasde
Sofie.
- Zoek je iets J ans ?
Ja, Jans zocht iets. Ze zocht zeep om haar handen te wassen en ze zocht
een wollen sjaal, want ze had het koud. Met haar hand wees ze naar de
bovenkant van het kabinet, waarop een monsterachtige grote vaas stond,
vol met pluimen en kunstbloemen. Ze vroeg wat dat voor een ding was.
Het was een Engelse vaas in glimmende, wazige kleuren. De rand en de
ronding van de glimmende buik waren rijk bedekt met porseleinen rozen,
tulpen en fantasiebloemen, die als aparte beeldhouwwerkjes aan de vaas
waren bevestigd. Het meest opvallend was een vogelnest, bevolkt met
stenen uilen, die met glimmende kraaloogjes over de rand keken.
- Gewoon ... een vaas ... zei Sofie lijmerig. Jans stoof op, ze redde haar
figuur door een dwaze ruzie te forceren over deze vaas.
- Gewoon ... gewoon ... Noemje dat onding gewóón? Waarom staat dat
mormel op onze kast? Willem heeft geen gevoel voor het verleden. Hoe
komt hij aan dat ding?
- Wil ikje de waskom wijzenJans? Beneden heb ik wel een sjaal voor je of
een ouwe Scheveninger ...
- Dank je wel, ik ben geen viswijf! Zonde van dat mooie kabinet dat dat
hier staat met zo'n vaas erop. Vader had het mij beloofd, maar tja ... kom,
laat ik mijn handen gaan wassen, je koek is zo vet gebakken, ik druip
gewoon. Wat ik zeggen wilde Fie, in wat voor stukken heeft Willem zijn
kapitaal belegd?
Sofie liet zich veel zeggen door haar afschuwelijke schoonzuster, die door
Pauline van jongs af aan de taai-taaipop werd genoemd, maar Sofie had
de dag tevoren uren lang cake staan bakken en die was beslist niet te vet,
zoiets te zeggen was plagerij en niets anders. Ze verdedigde het feestge-
bak door een verhandeling te houden over stijf beslag, boerenboter en
grauw papier.
Jans lachte door haar neus. Met dat zeurige, honende gesnuifbracht ze de
arme Sofie in opstand. Voordat deze echter iets kon zeggen, wilde J ans
weten, wat voor stukken het waren, Russen of olie of rubber.
- Nee, zei Sophie, - het zijn geloof ik Amerikaanse papieren, maar alleen
van eigen geld natuurlijk. Weet je wie er vette cake bakt?
Jans had weinig belangstelling voor deze vraag. Ze begaf zich naar een
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klein nevenvertrek, waar een wastafel stond, ze waste met een vies gezicht
haar handen en vroeg: - Het is toch geen Panamakanaal hoop ik?
- De Sontaines Jans, die bakken vet! Gut, daar word je nou letterlijk
misselijk van, maar ik bak altijd precies goed, al zeg ik het zelf.
- Wat voor stukken Sofie?
- Spoorwegen geloof ik, zestig procent zei Willem en die weet het secuur,
maar het is een bof hoor, volgende week wordt er uitbetaald vanuit
Engeland en de heren hebben Willem deze vaas gestuurd voor de aardig-
heid. Er was maar één bloem gebroken en hier heb je een sjaal. .. geen
Scheveningse.
Jans wikkelde haar handen in een ruige doek, haalde kouwelijk de schou-
ders op, mompelde: - Zestig procent? Dat is het dubbele van dertig en
zes maal zoveel als ze bij Boaz en Kroner gaven. Ze zei: - Dan is de boel
hier dus nog niet betaald is het wel Fie?
Fie ergerde zich ontzettend. Ze vroeg of het nu nodig was, dat Jans zo
kwaaddenkend Was. Nee, Jans was niet kwaaddenkend, ze wist alleen
maar niet dat Willem zoveel 'eigen geld' in zijn kabinet had zitten, maar
't zou wel zo zijn, het was haar zaak ook niet. Ze hing de handdoek op en
keek eens rond. Een opalen karaf met een stop als een bevroren tulp zou
geen fortuin kosten, maar de schilderijen waren tonnen en tonnen waard.
J ans maakte zich gereed om weer naar beneden te gaan. Knorrig zei ze,
dat ze zelfgebakken koek al gauw te vet vond. Haar kille ogen, pitten in
taai-taai, speurden rond. Ze zag crapeaux met echt gobelin, lusters van
bergkristal, een pendule van groene jade, uiterst klein pronkstuk onder
een glazen stolpje met een rand van groen fluweel. Jans kuchte en haalde
haar scherpe neus op. Haar eigen stoelen met trijp en sluimerrollen waren
degelijker. Haar klok met de harde tik en de bronzen Eva, was juist door
die kuis met sluiers omwonden Eva, minder dégoutant. De naakte nimfen
op de jade pendule vervulden Jans met diepe minachting.
Door het luisteren naar het bijna onhoorbare uurwerk, hoorde Jans, dat
de muziek pauzeerde. Stemmengeklater klonk door de tuin en werd nog
versterkt in de hall, waarbij het rinkelen van vaatwerk en tafelzilver elkge-
sprek onverstaanbaar maakte. Nog steeds in gedachten en alle wellevend-
heid vergetend, ging Jans Scharp naar beneden en liet haar schoonzus-
ter als een getrapte dienstmeid, die goed beschouwd niet bij de familie
hoorde, achter haar aan lopen.
Midden op de trap keek Jans Scharp door het witte ovaal naar beneden.
Zij zag de gasten zitten en ze lachte zuur.

Leendert Beyerinck hief zijn wandelstok op. Hij wees naar Pauline's hals
en zei tegen het meisje, dat zij zo'n prachtige camee bezat. Meer dan
honderd ogen volgden de richting van de wandelstok. De jongelui stoot-
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ten elkaar eens aan. Pauline liet de man rustig wijzen. Ze hief het ovalen
bijou met twee vingers van haar borst en liet het sieraad aan de gouden
ketting heen en weer draaien. Het was een roos van ivoor, gevat in een
rand van goud.
Beyerinck lachte klef en zonder zijn troebele blik van het bekoorlijke
meisjesfiguurtje afte wenden zei hij, dat hij wel zien kon hoe deftig papa
was. Scharp schraa:pte zijn keel en dwong zich tot een glimlach.
- Ja ja, riep J ans, terwijl ze met haar duim op een plakje cake drukte en
daarna haar duim inspecteerde, - zeg dat wel mijnheer Beyerinck, het is
te hopen dat er maar veel treinen door de nieuwe wereld mogen rijden,
dan krijgt Paulientje volgend jaar een roos van diamant. Ziezo, dat was
in elk geval duidelijke taal. Rappaport loerde over zijn glas rode wijn
naar Scharp, Beyerinck liet zijn wandelstok weer zakken. Zijn grijns werd
breder. De Remagens wendden gelijktijdig hun verbaasde gezichten naar
hun zoon Ernst en onder de beursmensen was enige beweging merkbaar.
Het diner dat toen volgde, muntte uit in drie dingen: goede spijzen, goede
toespraken en een goed tafelgesprek van man tot man. Drie tafels in
hoefijzervorm in het gras geplaatst, boden de gasten een overdaad van
heerlijkheden met Franse namen. Onder invloed van de wijn werden de
toespraken inniger, de conversatie openhartiger. Remagen begon met
een dronk op de jongedochter. Om de tien woorden gebruikte hij het
woord: liefde.
- De liefde is een groot ding in ons leven en als er, mijne geliefden, geen
liefde ons dreef tot. ..
Hij wouwelde verder. Alleen de dominee luisterde. De onderlinge ge-
sprekken klaterden als een verre waterval door de tuin. Wie goed luister-
de, verstond woorden zoals: procenten ... spoorwegen ... aandelen ...
Remagen somde alle goede eigenschappen op van zijn gastheer en scheen
daarbij te vergeten, dat het om Pauline ging. Met vijf vingers in de lucht
en een huppelende duim van zijn andere hand over de toppen van die
vingers, telde hij de edele eigenschappen van Scharp als een sommetje
bij elkaar: Edelmoedigheid, bescheidenheid, wijs beleid, trouw, vlijt. ..
En toen begon hij weer van voren af aan, duim op duim, omdat hij vin-
gers te kort kwam. De papegaai kraste even en een verdwaalde vleermuis
fladderde over de tafel heen en stootte tegen het glas van een der olielam-
pen, om dan weer in de duisternis te verdwijnen.
De onovertrefbare eigenschappen van Scharp werden toen overgebracht
op zijn jarige dochter. Met het glas in de hand wenste hij de ouders van
'dit schone en tedere meisje' geluk met hun reine, kuise dochter en hij
wenste nog de onbekende man geluk, die deze schat eens de zijne zou
mogen noemen. - En, zei hij, - ... ofschoon de naam van deze gelukkige
mij op de lippen ligt, zal ik de laatste zijn die een droom van zoet ont-
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luikende liefde zal prijsgeven, door u deze naam te noemen, want schroom
weerhoudt mij te zeggen, dat ik ...
Pauline werd vuurrood. Gelukkig begon Gerarda heftig te applaudisseren,
tot vermaak van Ernst, die zijn vader in het gezicht uitlachte. Toen nu
Ernst opstond en het woord vroeg, werd het onwaarschijnlijk stil in de
tuin. Ernst zei, dat hij iets te vragen had, een verzoek aan een jongedame!
Zich tot Gerarda wendend, riep hij: - Och lieve juffrouw, wilt u ons
verrassen met wat pianospel?
Rappaport was de enige die luidop lachte en wel zo hard, dat Scharp
hem met genoegen uit zijn tuin had willen werpen.
Geen der gasten, op een paar ingewijden na, doorzag de wrange klucht,
en de zeventienjarige dochter van de dominee vroeg zich af, of Pauline
werkelijk verliefd was op de zoon van dokter Ijssel de Schepper. Ze had
horen fluisteren, dat Henri op een onfatsoenlijke wijze hield van een
Franse dame en ze had aanvankelijk Gerarda Blöte voor die dame aange-
zien.
Gerarda speelde. De polka, de Perzische markt en het bloemenlied werden
achteloos van de piano geveegd. Beyerinek, die meende, dat 'Mimi
d' Amour' nu te horen zou worden gebracht, vergiste zich deerlijk, want
Gerarda speelde Chopin. Haar slanke handen dansten week over de
toetsen. De grijze veer ademde zachtjes op een bed van groen fluweel.
Tijdens het spelen werd Scharp enkele malen op de schouder getikt,
maar hij schudde het hoofd. Hij wenste niet over zaken te spreken en niet
over zijn dochter of over andere aangelegenheden. Het huwelijk was niet
zo belangrijk meer. Beyerinck zou tóch wel in de stemming geraken en
pas dan kwamen de anderen aan de beurt. Hoe gelukkig was het, dat
Scharp alles op één troef had gezet. Morgen zou hij onbeperkt heersen
over al deze mensen en Ernst zou zich wel eens bedenken, voordat hij
zo'n positie versmaadde. Na het vuurwerk zou hij dat jongetje van
Ijssel de Schepper even keurig onder handen nemen, die zou dan meteen
zijn muzikale nichtje naar huis mogen brengen. En daarna zullen we
nóg eens kijken dacht Scharp. Zo genoot hij tevreden van de muziek, van
wijn, gebak, hij genoot van de tintelende lichtjes, van het gefluister van
zijn vrienden en hij genoot van zichzelf. Zo kon het urenlang voortgaan.
Jarenlang ... een mensenleven lang.!
Minder gelukkig bleek Remagen te zijn. Achter de ruggen van de gasten
om liep de man naar de stoel, waarin zijn zoon had plaatsgenomen. De
zoon hief zijn wijnglas enkele centimeters boven het damast en bestu-
deerde de kleurige facetten van het geslepen kristal. De glimlach onder
de bruine, volle snor werd bij het fluisteren aan zijn oor, slechts breder.
Het applaus voor Gerarda sloeg het gemompel van de oude man stuk.
Toen Ernst schalks tegen Pauline begon te lachen, wendde Remagen
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zich midden in een zin om en ging terug naar zijn plaats. Hij was eerder
verdrietig dan boos; De jongen wist niet wat hij wegsmeet. Als oom
Leendert kwaad werd, dan kon je nog wat beleven! Dan zou die verwens-
te Rappaport misschien een kans krijgen enje wist maar niet, wat Leen-
dert later doen zou met zijn vermogen. Door een huwelijk zou al het geld
in één hand komen en als Pauline en Ernst hun kind dan Leendert of
Leent je zouden noemen, dan zou ...
Mevrouw Remagen stoorde haar man in zijn overdenkingen, door hem
plotseling te vragen, waarom de jongen Paulientje nou maar niet vroeg?
Het leek wel, zei ze klagend, - of hij zijn zinnen heeft gezet op dat piano-
juffie.
Ze hoorde niet, dat Gerarda het Scherzo in F. kleine terts aankondigde.
De muziek drong niet meer tot haar door en blijkbaar verging het de
anderen evenzo, want de meeste gasten verlieten hun plaats en wandelden
paarsgewijze door de paradijsachtige tuin. Dominee Bleeker keek ooglui-
kend toe, hoe Teun Monteban het hof maakte aan zijn dochtertje Nellie
en haar tijdens de wandeling vergeleek met alle bloemen die de late
zomer nog had laten staan. Jans had de sjaal aan Sofie teruggegeven, het
was toch te warm. Ze vond, dat bij nader inzien de cake tóch meeviel.
De uren waren voor de meeste aanwezigen vergleden in een loom genieten.
Kleine gebeurtenissen die het lot bepalen, merkt men zelden en dat Scharp
zo nu en dan aantekeningen maakte in zijn agenda - afspraken voor de
volgende dagen, zo men constateerde - dat was niet meer dan normaal
te noemen. Het souper was geëindigd, de tafels waren weer weggenomen
en het strijkje hervatte de sentimentele melodieën, die de jongelieden
verliefd en de ouderen weemoedig maakten.
Het liep tegen middernacht. De zomerhemel toonde een rijke fonkeling
van sterren en de warmte van de zonnige dag, een even teruggeweken hit-
te, zonk langzaam terug in de tuin.
Soms zag men de grijze struisveer van Gerarda even opduiken tussen de
zilveren berken, geflankeerd door de kaasdop van Ernst, die hem bijna
op de neuswortel stond.
Pauline zat op een roomblanke tuinbank in een priëel. Ze luisterde naar
de zachte, maar opgewekte stem van Henri. Hij verdedigde Gerarda,
haar rouge, haar kleding en haar pianospel.
- Valt er dan iets op haar aan te merken? vroeg Pauline en ze dacht aan
de brieven, die ze aan Ernst had geschreven en waarin veel voorkwam
over vrijheid en onafhankelijkheid. Ze wendde haar gezichtje in de rich-
ting, waar ze Gerarda het laatst gezien had, maar ze kon van Ernst geen
glimp meer ontdekken. Ze sloot de ogen en zei dat ze vermoeid was. Ze
had zich nu met het feest wel verzoend.
In de verte, langs de met klimop begroeide hekken, kwam een jongen
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aangelopen. Het leek wel een postbode te zijn met zijn platte pet. Hij
maakte een praatje met de koninklijke portier en hij liet een brief zien.
Henri zag hem gebaren en hij dacht aan een te laat gekomen telegram,
dat bij de andere in de zilveren schaal zou worden gelegd. Het speet
Henri een beetje, dat hij zijn nichtje Gerarda aan Ernst moest o~erlaten,
want Pauline Scharp leek hem koeler en saaier dan hij had gemeend en
zelfs voor een comedie als deze, toonde ze niet de humor te bezitten, die
hij van haar had verwacht.
Pauline opende de ogen, toen ze de fontein hoorde spuiten. Verrassen
deed het haar niet meer, er was te dikwijls gerepeteerd. Alles was gerepe-
teerd, behalve dan het feit, dat ze hier zat. Ze zag de waterstraal vanuit
het midden van de vijver hoog opschieten en waaiervormig neervallen als
een glazen treurwilg vol van zachte, nauwelijks waarneembare kleuren.
Gerarda genoot van het schouwspel. Ze lag languit op het gras en ze
leunde met haar hoofd in haar handen, de ellebogen tussen de kleine,
slapende bloemen.
- Kijk, zei ze tot Ernst, - die fontein lacht zich in tranen en jij lacht niet
mee ...
Op het terras week Jans een eindje terug in haar schommelstoel.
- Het spat, jessiss... riep ze nijdig en ze stond op, teneinde in de hall be-
scherming te zoeken tegen de zachte druppels. Maar de hall was een
broeikas. De hitte werd hier schier ondragelijk, ook al, omdat de tuin-
knecht een groot aantal scheepslantaarns aan twee kettingen bevestigde,
die over een katrol, bovenin de hall, waren neergelaten. Bij het optrekken
van die kettingen zouden de vele vlammen het glas in lood venster fel
verlichten.
Scharp gaf aanwijzingen, overbodige wenken, die zonder opzet genegeerd
werden. Rappaport, nieuwsgierig naar het effect, begaf zich weer naar
buiten en met zijn rug naar het nog steeds donkere venster, ontwaarde hij
in de verte de blanke, naakte schoudertjes van Pauline en aan de andere
kant van de vijver zag hij, laag in het gras als was daar een paradijsvogel,
de grijze hoedveer van Gerarda. Ook zag hij een postbode en hij glim-
lachte om de verbazing van de jongen, die aarzelend en voorzichtig over
de mostrappen heen, de villa naderde.
Scharp, ook weer op de gele tegels gekomen, had het te druk voor een
postbode. Hij wees met zijn hand naar de hall, doch de jongen begreep
hem niet.
De gastheer liet hem dus maar staan, de telegrammen hadden vandaag
geen haast. Snel stak Willem Scharp een aantal vuurpijlen in de ijzeren
houders, die Hein voor hem had klaargezet en nog voor alle gasten zich
bij het water verzameld hadden, schoot de eerste pijl sissend door de
nacht.
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Pauline rees op en legde haar arm in die van Henri. Gerarda stak haar
beide handen uit naar Ernst, die haar ophief uit het gras en de spanning
was zo hoog gestegen, dat dominee Bleeker zijn dochtertje niet eens miste,
die ergens in een priëel naast een sneeuwblanke cupido, de kus van haar
leven gaf aan een overmoedige Teun Monteban. De gasten dachten op dat
moment niet aan hun afspraken met hun gastheer en Jans dacht niet
meer aan het kabinet met die Engelse vaas. Binnen in de villa sloegen de
klokken het uur van twaalf en buiten sloegen vele harten van verwachting.
Dan werden de lampen opgetrokken en Paulinc legde haar trillende hand
op haar borst. Een helgeel ovaal tekende zich af in het venster en dat
rozet was de enige heldere plek in dat feest van kleuren. Een glazen
meisje stond daar hoog boven Pauline die zich schaamde en de ogen
neersloeg. Het was een portret van sprekende gelijkenis.
Toen de lampen allen waren opgetrokken, ontstak Scharp de tweede
vuurpijl.
Sissend, doch zonder knal rezen de raketten uit het ijzer, het vuur spatte
hoog boven de boog van de fontein uiteen en duizenden strepen, vonken
en sterren golfden over de vijver en over heel de tuin. Eén ogenblik was
alles als door de zon verlicht en slechts de loopjongen van het postkan-
toor, die met het telegram in de hand, nog altijd naast Scharp was blijven
staan, durfde de gewijde stilte te verbreken, door ontoepasselijk, doch
welgemeend te vloeken ...

Wordt vervolgd
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LOU SALOMÉ

FRAGMENT

Bevriend te zijn geweest met Nietzsche, al was het dan maar korten tijd,
is op zichzelf wel voldoende om belangstelling te wekken. Maar Lou
Salomé heeft in haar lange leven nog meer rijkdommen gekend: andere
vriendschappen, een huwelijk, een liefde en een productieve geest.
Ze werd den 13den Februari 1861 te St. Petersburg geboren als jongste
kind en enige dochter van een Russischen generaal en een Noordduitse
moeder. Volkomen ten onrechte hebben zowel C. A. Bernoulli in zijn
boek 'Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche, Eine Freundschaft'
pagina 145 en Charles Andler in zijn voortreffelijk werk: 'Nietzsche. Sa
vie et sa pensée' deel IV pagina 281 haar een Finse genoemd. Waarschijn-
lijk is deze vergissing ontstaan doordat haar oudste broer - wat meer bij
Petersburgse families voorkwam - een buitenverblijf in Finland bezat,
waar het klimaat zoveel beter was.
Generaal Gustav de Salomé was van Baltische oorsprong en stamde uit
een Hugenotengeslacht. Hij had voor militaire verdiensten van den
Czaar de erfelijke adel verkregen. De moeder heette Wilm en woonde
reeds voor haar huwelijk in St. Petersburg. Dat huwelijk was zeer geluk-
kig en er heerste een uitstekende verhouding tussen de broers en de zuster:
'die Ritterlichkeit der Brüder bestimmte die Anschauung der Schwester
vom Mann, von den Männern überhaupt', schreef mij iemand, die Lou
in haar laatste jaren goed gekend had.
Reeds vroeg gaf Lou blijken van veel belangstelling en een levendige
phantasie. Als jong meisje onderging ze sterk den invloed van den toen-
maligen predikant bij het Hollandse gezantschap. Hendrik Gillot's preken
in de Hollandse gereformeerde kerk waren beroemd en wekten opzien.
Hij was namelijk gewoon na het gebed een philosophische voordracht
te houden over een bijbelse tekst, of, vaker nog, over uitspraken van grote
denkers, zoals Goethe, Kant e.a. Het was vooral de jeugd, die zich van de
orthodoxie van de Duitse diaspora in Petersburg losmaakte en hem aan-
hing. Lou zag hem het eerst in de kerk bij een van zijn preken, die diepen
indruk op haar maakte. Ook hem boeide het intelligente meisje en samen
lazen ze o.a. een stuk van Kant in een Hollandse vertaling. Maar terwijl
Lou alleen in grote verering tot hem opzag, kreeg hij haar lief en ver-
langde van haar wederliefde. Die ze hem niet kon geven. Maar het nog
zeer jonge meisje - ze leerde hem in 1877 kennen - was diep geschokt en
reageerde daarop door ziek te worden. Voor volledig herstel ging ze toen
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met haar moeder in de vroege lente van 1880 naar Zwitserland. [Haar
vader, die 20 jaar ouder was dan zijn vrouw, was in 1879 gestorven, 75
jaar is hij geworden.] Eerst naar Zürich, waar ze colleges volgde, o.a. bij
de theoloog Biederman.
Lou heeft de episode met Gillot vastgelegd in een kleine roman 'Ruth',
die in 1895 verscheen, maar zeker eerder geschreven is.-
In Januari 1882 gingen Lou en haar moeder naar Rome, waar ze Mal-
wida von Meysenbug leerde kennen en, door haar, Rée en Niet~sche.
Malwida von Meysenbug - de bekende schrijfster o.a. van 'Memoiren
einer Idealistin' - had om haar democratische neigingen in 1848 Duitsland
'moeten verlaten en was naar Londen uitgeweken. Ze leefde daar in het
huis van Alexander Herzen als opvoedster van zijn beide dochtertjes.
Later ging ze om haar zwakke gezondheid naar I talië. Ze was bevriend
met Liszt en de \'\'agner's en leerde door hen ook Nietzsche kennen en
zijn vriend, Paul Rée, arts en positivistisch philosoof. In '76 heeft ze met
Nietzsche, Rée en een jonge Brennel' in Sorrento gewoond. Er werd veel
gelezen en gepraat en er werden tochten gemaakt in de prachtige om-
geving. In 't voorjaar van '77 vertrokken Rée en Brennel', Malwida en
Nietzsche bleven samen achter. Maar naarmate het warmer werd ver-
ergerde Nietzsche's lijden - hevige hoofdpijnen - en diep teleurgesteld
verliet hij het Zuiden om in de bergen, in de ~ou; genezing te zoeken.
Malwida vergat Nietzsche niet, zijn lijden en zijn eenzaamheid en toen
ze Lou leerde kennen leek het intelligente jonge meisje haar juist geschikt
om voor Nietzsche de zo vurig verlangde 'Jünger' te worden. Lou was
toen 2 r, Nietzsche 38 jaar oud. [Lou was niet 24, zoals Bernoulli, pag.
145 schrijft.]
Voor wat nu volgt heb ik - behalve hier en daar Bernoulli - voornamelijk
Podach gevolgd [E. F. Podach, Friedrich Nietzsche und Lou Salomé,
Ihre Begegnung r882]. Hij heeft in de jaren '3r-'33 met haar gecorres-
pondeerd en haar ook een paar keer opgezocht. Daardoor kreeg hij 23
brieven van Nietzsche aan Lou, la van Nietzsche aan Rée, IS van Mal-
wida aan Lau en Rée, alsmede aantekeningen van Lou uit het jaar '82,
ter inzage.
Eerst leerde Lau Salomé Rée kennen. Op een avond, dat ze bij Malwida
was [Podach pag. 18] kwam Rée daar platzak aanzetten. Hij had 'auf
der Reise van Genua nach Rom die reichlich indirekte Route über Monte
Carlo eingeschlagen', daar al z~ingeld verloren, in het hotel zijn koffertje
als onderpand achter moeten laten en kwam nu, enigszins verlegen, bij
Malwida hulp vragen. Er ontstond al heel gauw warme vriendschap
tussen hen. Rée was r 2 jaar ouder dan Lou. Hij was van Joodse afkomst.
[Lou niet, hoewel Andler spreekt over 'sa vivacité juive' pag. 284 misschien
op een dwaalspoor gebracht door den naam 'Salome ?] Een halve eeuw
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later [Podach pag. 18] verklaarde Lou: 'sie kenne in ihren Beziehungen
zu Rée keine Begebenheit, bei der jemand den Anstand und die Güte
dieses Freundes hätte überbieten können'.
Al spoedig kwam Lou nu met het, vooral voor dien tijd, ongehoorde
voorstel: samen in een universiteitsstad te gaan studeren in hetzelfde huis,
met gemeenschappelijke zit-werkkamer. Volgens Podach [pag. 19] heeft
Rée toen Lou ten huwelijk gevraagd. Lou echter wees hem af 'da ihr das
Unglück einer aussichtlosen Liebe zu einem verheirateten Manne, ihrem
früheren Lehrer, widerfahren war'. Dit laatste is in ieder geval volkomen
onjuist. Er werd ook over gesproken een derde in den bond op te nemen en
daarbij dacht Rée aan Nietzsche. Zo werd deze van twee kanten op Lou
opmerkzaam gemaakt en aangespoord om te komen. Hij zag haar 't eerst
in de Sint-Pieter. Rée kon namelijk de felle zon van het Zuiden niet aan
zijn ogen verdragen en vond in een biechtstoel in een zijkapel de goede
belichting 'und schrieb alltäglich mit frommen Eifer an seinem Buch,
dessen Schutzheiliger Darwin war'. Lou was bij hem en Nietzsche's eerste
woorden tot haar waren: 'Von welchen Sternen wurden wir einander
zugeführt ? Van het begin af aan was hij zeer ingenomen met het plan,
zelfs had hij aan Rée geschreven, dat hij er een huwelijk van twee jaar
voor over had. Ook aan zijn vriend, Franz Overbeck, schreef hij in dien
trant. Maar wie het plan zeer afkeurde, was Malwida van Meysenbug.
Reeds in het begin had ze bezwaar gemaakt tegen de lange wandelingen
van Lou en Rée bij maneschijn in het dicht bij haar huis gelegen Kolos-
seum [brief van 25 Mei uit Rome aan Lou, die toen weer in Zürich was].
En het plan, gedrieën in Wenen te gaan wonen, droeg evenmin haar
goedkeuring. Den 6den.J uni schrijft ze uit Rome aan Lou: 'Ein wichtiger
Umstand scheint mir von vornherein der, dass es wieder ein verfehltes
Unternehmen für Niet. ist. Wie kann er Vorlesungen hören? So wenig
wie sie halten. Und das sehr schlechte Clima von Wien -' En verder: 'dass
es nicht gehen wird, ohne dass ein Herz grausam dabei leidet.'
Ondertussen had Nietzsche Rée verzocht Lou uit zijn naam ten huwelijk
te vragen. Hoe moeilijk dit ook voor Rée was, toch bracht hij natuurlijk
het verzoek over en natuurlijk dacht Lou er niet over hierop in te gaan.
De moeilijkheid echter was de inkleding van de weigering. Want men
wilde in geen geval Nietzsche krenken. Er werd bedacht, dat Lou onbe-
middeld was, ze kreeg een uitkering, die bij een eventueel huwelijk op-
hield. En mevrouw Salomé kon ook niet helpen. Toen werd, kort voor
het vertrek van Lou en haar moeder, Nietzsche ziek en moest achterblij-
ven. Rée bleef bij hem en besprak meteen Lou's bezwaren. Alles leek in
orde en gevieren ging men naar Orta. En daar was het, dat Lou Nietzsche
pas in zijn volle kracht en charme leerde kennen. Hij had het manus-
cript van de 'Fröhliche Wissenschaft' bij zich en op zijn verzoek las

466



LOU SALOMÉ

Rée daar uit voor. Hij voelde zich uitstekend en maakte grote tochten met
Lou langs de prachtige oevers van het meer. Een van die tochten bleefvoor
haar onvergetelijk. Ze hadden de Monte Sacro willen beklimmen om
daarboven van het prachtige uitzicht op de Alpen en het ondergaan van
de zon achter de Monte Rosa te genieten. Maar ze hebben de top nooit
bereikt. Nietzsche had in de hem eigen schone taal tot haar gesproken
van de smart der mensen over het verlies van God. En hij sprak, zoals
hij dat placht te doen, met een zeer zachte stem en met nauwelijks een
geste en achter die beheerstheid voelde men te sterker 'de gloeiende
hartstocht. Lou was geheel onder zijn bekoring geraakt en Nietzsche was
verrukt over de weerklank, die hij bij haar vond en zijn wens tot een
huwelijk kwam weer boven. 8 Mei reisde hij naar Bazel om met Overbeck
de financiële mogelijkheden te bespreken. Nietzsche had dit plan aan Rée
meegedeeld en Lou en Rée besloten open met Nietzsche te spreken. Ze
reisden met zijn drieën naar Zwitserland en vonden in Locarno [ik volg
Podach op den voet] een briefkaart van Nietzsche, waarin hij Lou om
een onderhoud in Luzern vroeg. 13 Mei kwam Nietzsche in Luzern aan.
Volgens afspraak vertelde Réc hem nu zijn eigen ervaring en de reden,
waarom Lou hem afgewezen had. Den volgenden dag, voor den Leeuw
van Luzern spraken Nietzsche en Lou samen. Nietzsche was zeer onder
den indruk van haar verdrietige ervaring. Over zijn eigen teleurstelling
sprak hij niet. Hij bleef nog twee dagen in Luzern, was opgeruimd en vol
zorg voor Lou en zij meende, dat hij eigenlijk opgelucht was, dat het
huwelijk niet plaats kon vinden.
In deze Luzerner dagen is ook een foto gemaakt van het drietal, die heel
wat stof opgewaaid heeft [bij Podach afgebeeld tegenover pag. 140]. Men
ziet een kruiwagen, waarin Lou knielt, een klein zweepje in de hand.
Voor de wagen staan Nietzsche en Rée broederlijk naast elkaar, ieder
een touw om den arm. Volgens Podach is dit hele arrangement door
Nietzsche in elkaar gezet in het atelier van den photograaf Jules Bonnet.
Nietzsche had er zelfs op gestaan, dat het zweepje met bloemen getooid
werd, die hij zelf ging kopen. Rée, die een vreemde tegenzin had in zijn
eigen uiterlijk, vond het geheel alles behalve aangenaam. Dus: een foto
tot standgekomen op aandrang van Nietzsche. Maar Elisabeth Förster
[want ik moet eindelijk wel Nietzsche's zuster noemen, die ook een rol
en een niet zeer fraaie in het nu volgende drama speelde] vertelt heel iets
anders. In de 'Nietzschelegenden', Zukunft 1905 [Podach pag. 33] zegt ze,
dat de foto in Orta gemaakt werd. Eerst zou Nietzsche in het wagentje
gaan zitten, maar hij bood Lou zijn plaats aan, die deze 'zum Amüsement
meines Bruders als selbstverständlich annahm'. Ook zou Lou 'dieses
reichlich taktlose Bild anderen Leuten' getoond hebben 'urn zu beweisen,
dasz Nietzsche sowohl als Rée von ihrem Geiste geleitet und inspiriert
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worden seien'. En: 'mir zeigte mein Bruder das Bild mit herzlichem La-
chen: 'Sieh einmal,' sagte er, 'diese junge Dame bildet sich ein, klüger zu
sein als ich und Rée zusammengenommen'. En, zegt Podach, misschien
heeft hij dit inderdaad tegen zijn zuster gezegd ...
Het drietal maakte nu plannen voor de toekomst, men wilde naar Wenen
[waar een broer van Lou in de kliniek van Professor Nothnagel werkte],
of München. Daarop ging Nietzsche eerst naar de Overbeck's in Bazel en
daarna naar zijn moeder en zuster in Naumburg. Nietzsche had van
Rome uit naar zijn zuster over Lou geschreven en wel zeer speciaal
alleen aan haar. In dien brief stelt hij de zaak anders voor, dan hij aan
Overbeek deed en aan Rée zelf. Hij schrijft, dat hij teleurgesteld is: 'ich
sehe bis jetzt nur, dass das junge Mädschen einen guten Kopf besitzt.'
Maar: 'Er[Rée] soufHierte beständig, sodass ich noch keinen eignen
Gedanken entdecken konnte.' - 'am liebsten reiste ich nach Messina
zurück'. Onderaan den brief staat echter: 'Mir scheint es zunächst, als
hätte es keinen rechten Grund gehabt, mich nach Rom zo loeken. Jetzt
denke ich anders!' [Zie Podach pag. 56. De brief is ongedateerd]' Voor-
zag hij de moeilijkheden met de zuster, die den broeder voor zich wilde
behouden? Moeilijkheden, die inderdaad niet uitgebleven zijn.
Lou en haar moeder gingen naar het landgoed van Rée's moeder in
Stibbe, Oost-Pruisen. Eerst toen Mevrouw Rée beloofde ook verder een
wakend oog op Lou te zullen houden, keurde Mevrouw Salomé het plan,
waartegen ze zich van het begin af hevig verzet had, goed.
Nietzsche was naar het Grunewald gegaan, aangetrokken door den naam
- hij had zich Lou dan in Berlijn gedacht - het werd echter een grote
teleurstelling en begin Juni vertrok hij haar Tautenburg [Thüringer
Woud], waar hij eerst een tijd met zijn zuster doorbracht en waar Lou in
Augustus bij hen kwam. En, zegt Podach, tijdens dit samenzijn hebben
ze zich volkomen in elkaar vergist, zagen ze in elkaar juist datgene, wat
de een niet voor de ander zijn kon. Nietzsche is gedurende deze maanden
niet zeker van zichzelf. Hij is weliswaar voortdurend verrukt over Lou's
helder verstand en vlug begrip, maar nu eens komt de gedachte aan een
huwelijk weer boven, dan weer is het, of hij toch voor zo'n band terug-
schrikt. Lou genoot van hun geestelijk contact en jong als zij was, dacht
ze er niet aan, dat Nietzsche een zeer gevoelig mens en eigenlijk een
halve zieke was.
Begin October kwámen ook Lou en Rée naar Leipzig. Men had nu het
plan gemaakt in Parijs te gaan wonen, waar ook Tourgenjew, een vriend
van de Salomé's was en Malwida bij Olga Manod, haar pleegdochter,
logeerde. Maar daar is niets van gekomen. Nietzsche vond het moeilijk
telkens als hij Lou voor zich wilde hebben, haar met Rée te moeten delen.
En Lou voelde zich vertrouwd met Rée, maar niet met Nietzsche. Nietz-
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sehe, vervuld van zijn nieuwe prophetische 'phase' , sprak haar over het
geheim van de eeuwige wederkeer, een mysterie, dat hem diep ontroerde
en dat hij slechts fluisterend durfde te uiten. En Lou zocht zeker geen
mystiek, het lag haar zelfs zo ver, dat ze aan de echtheid van zijn gevoel
ging twijfelen. Podaeh [pag. 154] drukt het volgende af uit Lou's aan-
tekeningen:
'Leipzig. Oktober. So wie die christliehe Mystik [wie jede] gerade in
ihrer höchsten Ekstase bei grobreligiöser Sinnlichkeit anlangt, so kann
die idealste Liebe gerade vermöge der grossen Empfindungsaufschrau-
bung in ihrer Idealität wieder sinnlich werden. Ein unsympathischer
Punkt, die Rache des Menschlichen, - ich liebe nicht die Gefühle da, wo
sie in ihrem Kreislauf wieder einmünden, denn das ist der Punkt des
falsehen Pathos der verlorenen Wahrheit und Redlichkeit des Gefühls.
Ist es dies, was mich von N. entfremdet?'
Rée deed zijn best een katastrophe te voorkomen en aan zijn tact en
vriendelijkheid was het dan ook te danken, dat men zonder breuk uiteen
ging. Lou en Rée reisden naar Berlijn, Nietzsche bleef alleen achter en
had hevige aanvallen van zijn kwaal te verduren. Kort daarop kwam een
brief van Rée met de te verwachten uiteenzettingen. Nietzsche reisde
midden November naar Italië en schreef vandaar uit een trieste maar
vriendelijke brief. Hij berustte er in, dat Lou en Rée samen zouden gaan
studeren en hoopte, dat ze elkaar af en toe weer zouden zien. Helaas is
Nietzsche daarna hoe langer hoe wantrouwender geworden. Als gevolg
hiervan schreef hij scherpe en onbillijke brieven aan Lou, die Rée uit
vriendschap voor Nietzsche achterhield. Daardoor echter kreeg Nietzsche
geen antwoord en voelde zich nog meer gekrenkt en verlaten. Zijn toe-
stand verergerde zich [mee door het stoken van Elisabeth] en zo is hij er
helaas toe kunnen komen, de jonge vriendin, die hij zo bewonderd had
en denjaren-Iangen-vriend in brieven en woorden te smaden. Maar deze
bijzonderheden horen in een Nietzsche biographie, niet in een schets over
Lou Salomé en dus kan ik dit terzijde laten. Lou zelf heeft op geen van de
latere aantijgingen van Elisabeth Förster-Nietzsche ooit geantwoord, ze
las ze zelfsniet. We.lheeft ze haar groten vriend geëerd door een biographie
over hem te schrijven: 'Friedrieh Nietzsehe in seinem Werken' met als
motto Nietzsehe's Wahlsprueh: 'Inerescunt animi, virescit volnere vir-
tus'. En dan staat er: 'In treuem Gedenken gewidmet Einem Ungenann-
ten'. Deze Ungenannter is Paul Rée. Als boek is het uitgegeven in 1894,
nadat Lou gedeelten ervan had gepubliceerd in de Vossische Zeitung,
in het Zondagsche Supplément 1891.
Na de breuk met Nietzsehe hebben dan Lou en Rée hun plan ten uitvoer
gebracht en als twee vrienden samengewoond en gestudeerd in Wenen
en, voornamelijk in Berlijn. Tot Lou in '87 trouwde met den Iranist, Dr
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F. A. Andreas. Voor Rée betekende dit het einde van hun vriendschap,
Hij had slechts aan Lou's gevoelens voor hem durven en kunnen geloven.
zolang hij ze volkomen ongedeeld bezat. Nu maakte hij zich - tot haar
groot verdriet - van haar los en ging naar Ce1erina waar hij armendokter
geweest is. In Igo I is hij in de bergen verongelukt.
Met haar man, die Isjaar ouder was dan zij, heeft Lou eerst in Berlin-Tem-
pelhof gewoond, in 'g2 zijn ze naar Berlin-Schmarggenandorf verhuisd.
In dat zelfdej aar schreef ze een aardig boekje over' Henrik Ibsen's Frauen-
Gestalten', met als onder-titel: Psychologische Bilder nach seinen sechs
Familiendramen". Het is 'Meinem Mann gewidmet'. Er gaat een orginele
inleiding vooraf, getiteld: 'Ein Märchen', die verband legt tussen de zes
stukken. Ze vertelt hoe op een zolder, temidden van allerlei tamme vogels
door de mensen een wilde eend gevangen gehouden wordt. En dan ver-
telt ze de - zes - manieren waarop die Wildente zich bevrijdt in het leven
of door den dood. Na deze geestige samenvatting volgt dan de beschrij-
ving van de drama's, die goed zijn aangevoeld. Trouwens, psychologisch
inzicht is een van haar gaven en het zijn zeker niet alleen de moeilijk-
heden van Rilke's karakter, maar het is stellig ook haar eigen aanleg ge-
weest, die haar tot Freud voerde.
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J. Suys
EEN CHRISTEN OVER CHRISTENDOM EN

COMMUNISME

De behoefte aan duidelijkheid van wie niets te verbergen heeft en tot
de velen wil spreken bepaalt inhoud en stijl van het boek waarin Ds.
Kr. Strijd Christendom en Communisme heeft geconfronteerd 1. Of-
schoon bestemd voor een brede lezerskring van verschillende ideolo-
gische en politieke samenstelling, is het toch in de eerste plaats een ge-
tuigenis van levend, profetisch Christendom, waarmee Strijd de ge-
wetens van zijn mede-Christenen wil wekken, opdat zij beseffen, dat de
principieel-christelijke kritiek op het communisme waardeloos en machte-
loos is, zolang zij de eis der sociale gerechtigheid niet primair stelt. Een
Christendom, de machten van het behoud zegenend en zich hieraan
uitleverend, graaft zich in het anti-communisme in als in zijn eigen graf.
Deze gedachte beheerst het hele boek, dat niet slechts met profetisch
élan is geschreven, maar ook met de zakelijkheid, die hierdoor geboden
is en die de moeite niet heeft geschuwd omtrent de wereld-van-nu met
haar sociale, economische en ideologische tegenstellingen tot de klaar-
heid te komen, die in de concrete situatie ook tot klaarheid brengt welke
politieke houding Christenplicht is. Schr.'s conclusie dekt zich met het
demokratisch socialisme, maar tevens met het inzicht dat men thans
'in naam van het demokratisch-socialisme tégen het georganiseerde
demokratisch-socialisme zal moeten zijn' [po 287], hetgeen vooral moet
worden gezien in het licht van zijn afwijzing van het Atlantisch Pact,
waartoe hij reeds eerder gekomen was. Deze politieke beslissing, in
'geloofsgehoorzaamheid' genomen, legt een band met anderen, die
dezelfde beslissing krachtens hun humanistische overtuiging nemen,
sterker dan de band die door hetzelfde geloof, c.q. ongeloof wordt gelegd.
In deze zin is het primaat der politiek tegenwoordig eenvoudig een feit,
dat men behalve onontkoombaar ook onmiskenbaar zou moeten noemen,
wanneer men niet bedacht hoe verbreid in casu de gave der miskenning
is, en hoe groot de behoefte aan wijding en gezelligheid, die veel geloofs-,
ongeloofs- en cultuurgemeenschappen instand houdt, als iets bijkom-
stigs dat zich koestert in de waan het wezenlijke te zijn, in afwachting
dat het onder invloed van de politiek wordt gelijkgeschakeld of uiteen-
geslagen.
Het eerste hoofdstuk van Strijd's boek: 'Rijk-Kerk-Wereld' stelt het
Godsrijk centraal als de norm waaraan de werkelijkheid zal worden
getoetst; de twee volgende, resp. 'Het Russische Communisme' en 'De
1 KR. STRIJD, Christendom en Communisme, Uitgeversmij. Holland, Amsterdam, 1951.
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geestelijke bronnen van het Communisme', bieden over de Russische
geschiedenis, vooral na 1917, en over het marxisme een oriëntatie als
nodig-geachte grondslag voor de conclusies die in het laatste hoofdstuk:
'Communisme en levend Christendom' worden getrokken. Men zou
wensen dat dit betoog, waarom het Schr. ten slotte te doen is, en dat
één geheel vormt met zijn gedachten over het Godsrijk, niet door een
veel groter deel werd onderbroken, waarin hij toch tezeer op refereren
en populariseren is aangewezen en waarvan slechts weinig voor zijn
eigenlijke betoog onmisbaar is. Op zichzelf is het overzicht van de Rus-
sische geschiedenis, aan de hand van ernstige wetenschappelijke littera-
tuur, zeker verdienstelijk, meer, dunkt ons, dan de behandeling van het
marxisme, waarbij Schr. zich tezeer overtuigd toont, dat met de half-
aanvaarding, half-verwerping ervan door enkele sociaal-progressieve
Christelijke auteurs het belangrijkste reeds is gezegd. Een onbevangen
benadering, waarin aanvaarding noch verwerping voorlopig een rol
spelen, zou bijv. ten aanzien van Marx' 'materialisme' tot uitgangspunt
moeten nemen de verwondering over het feit, dat iemand, die zo sterk
als Marx het vermogen bezat tot abstractie en systematiek, nochtans dit
voor hem ongetwijfeld centrale begrip nooit systematisch heeft uitge-
werkt, en in het licht van deze verwondering de verhouding tussen
Hegel en Marx opnieuw moeten beschouwen. Intussen: het probleem
van de politieke houding van het Christendom tegenover het Commu-
nisme in deze tijd hangt niet van de resultaten van zo'n onderzoek af.

't Sterkst, zowel als persoonlijk getuigende, als door de kracht van zijn
argumenten, is Strijd wanneer hij in naam van het Christendom de
christelijke onderhorigheid aan aardse machten ontmaskert, en juist
daarom zou men wensen dat hij aan dit gedeelte, waar hij zich geheel
op eigen terrein bevindt, wat meer plaats had gegeven en aan het overige
minder. Wanneer hij bijv. op p. 241-242 aan een voorbeeld demon-
streert hoe de eschatologie een duivelse ethiek, die alle middelen heiligt,
kan sanctionneren - nl. door de redenering: de oorlog is duivels, maar
God gebruikt de strijders als instrument voor de komst van zijn Rijk - dan
is dit zo treffend, dat men naar de meer uitgewerkte systematiek van
pseudo-christelijke sanctionneringen gaat verlangen, die hij ongetwijfeld
zou kunnen geven. Van meer gewicht dan dit desideratum lijkt ons
echter een bedenking, die wij slechts vragenderwijs willen opperen.
Wanneer Schr., aan de Kerk de eis der sociale gerechtigheid stellend deze
nader bepaalt als 'totale demokratie' of socialisme, roept hij dan geen
onnodige weerstanden op? Is het niet veeleer een verzwakking dan een
versterking van zijn positie, wanneer hij, zij 't niet expressis verbis, niet-
socialistische Christenen tot slechte Christenen stempelt? Enige malen
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heeft hij 't over détail-kwesties, die de kerk àls kèrk niet kan uitmaken.
Wij zijn geneigd dit vrijblijvende gebied, niet slechts voor de kerk maar
in 't algemeen voor elk leidinggevend geestelijk gezag, als veel groter te
Zien, en tevens als onmisbaar. De eis om tot de werkelijkheid afstand te
bewaren, om in maar niet geheel vàn de wereld te zijn, schijnt, los van
leerstellig supra-naturalisme, voor elk geestelijk gezag, dat wij ons slechts
als universeel-gericht kunnen voorstellen, een voorwaarde te zijn voor
zijn duurzaamheid. Waar en wanneer het universeel beginsel in de
werkelijkheid teloor dreigt te gaan, zal dit gezag een 'nee' moeten laten
horen, waarin het 'ja' van dit beginsel is geïmpliceerd. Dit is evengoed
een waarheid voor de Humanisten als voor de Christenen. Ds. Strijd
heeft de neiging zijn 'ja' tezeer expliciet te maken, en daardoor het
geestelijk gezag, dat hij inroept, tezeer aan banden te leggen. Maar
belangrijker is, dat hij tegen de demonie der materiële geweldmiddelen,
waarin de wereld in versneld tempo verstrikt raakt, een 'nee' laat horen,
dat niet in het vage en beschouwelijke blijft van wie met een lang ge-
zicht toch maar meedoen, maar zich durft te concretiseren in de af-
wijzing van het Atlantisch Pact. - Een christelijke élite werpt haar vrij-
heid in de weegschaal van het lot. Moge een humanistische élite hierbij
niet achter blijven.
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LATE BLOEI

De teederheid die'k nooit kon uiten,
Breekt eindelijk in schuwe woorden door.
Het schijnt dat ik er nu pas van kan fluistren,
Nu 'k jou met hart en ziel behoor.

Wel is het in den tijd van 't voorjaar,
Dat al het andre ontluikt en groeit.
Maar het wordt laat en bijna najaar,
Eer dat de stille, heide bloeit.
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Het ergste voorbij?

Het voorstel van Malik om althans tot een wapenstilstand in Korea
te komen, eerste neerstrijken van de vredesduif die haar vlucht in
Stockholm begon; de actie van Bevan, door heel de wassende linker
Labour-vleugel gesteund om althans tot een beperking van de be-
wapeningswedloop te komen; de wijze woorden van Stringfellow Barr,
door de 'Groene' ook in ons land bekend gemaakt; de groots opgezette
conferentie van de Duitse Kerk, die begin Juli in Berlijn bijeenkwam van
West èn Oost, de onvermoeide propaganda der Quakers en van de
Wereldraad der Kerken; het manifest tenslotte tegen de hermilitarisering
.van Duitsland van de redactie van 'Dinge der Zeit' en 'Contemporary
Issues' - het zijn alles tekenen, de een van meer de ander van minder
belang, die er op wijzen dat men misschien mag zeggen, dat het ergste
voorbij is, juist omdat die tekenen van onderscheiden belang zijn en uit
zozeer verschillende richting komen.
Het ergste, dat was dan dat men de wereld naar een oorlog zag drijven
tegen de wil van de gewone mensen in; het ergste dat was dan, dat die
wil geen weg scheen te kunnen vinden om daad te worden; het ergste dat
was dan de fatale berusting waarin die wil dreigde te verlammen. En,
als gezegd, dat ergste schijnt nu voorbij, de wil tot de vrede ziet een weg,
de wil wordt tot woord, en het woord wordt tot daad, hier sterker daar
zwakker, maar tenslotte overal.

We hebben de titel van dit K. B. met een vraagteken voorzien en 'mis-
schien' schuin laten drukken. De krachten immers die naar een oorlog
drijven zijn gestuit, verzwakt zijn ze niet, laat staan vernietigd. De
grootste daarvan schijnt, in het kapitalistische kamp, de vrees dat de
bewapeningswedloop zal ophouden. Want dit nl. lijkt het kenmerkende
van de tegenwoordige situatie, dat het kapitalisme zich nog alleen kan
handhaven dankzij de bewapening. Valt die weg, dan staat de crisis
voor de deur. Alsof het zo moest zijn, was deze beschouwing nog amper
geschreven, toen het avondblad haar kwam bevestigen. 'Vervroegde
plaatsing van militaire orders', aldus luidt een kopje, en daaronder
'wegens slapte in bepaalde bedrijfstakken.'
Het vraagteken en het 'misschien' zullen we dan ook pas kunnen schrap-
pen wanneer ook onze productiewijze zodanig zal zijn, dat het fatale
dilemma: Ofbewapening àf crisis, tot het verleden behoort, d.i. : wanneer
er geen kapitalisme meer zijn zal. Of tenminste geen, zoals de geschiede-
nis het tot nog toe gekend heeft.
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Voor- en Achteruitgang.

In de Koreaanse oorlog is de verpleging der gewonden en daarmee de
kans op hun behoud weer met sprongen vooruitgegaan. Zij het alleen
van Amerikaanse kant. Tenvijl immers in Wereldoorlog I van de IOOO

gewonden er 81 aan hun wonden bezweken, in Wereldoorlog II nog
altijd 45, is dat in de laatste oorlog gedaald tot 26.
Deze verbetering is in hoofdzaak aan drie factoren te danken. De eerste
is de uitvinding van nieuwe infectiewerende geneesmiddelen, de tweede
is de verkorting van de tijd die verloopt tussen het oplopen van de wond
en zijn verzorging, door het gebruik van helicopters en jeep-ambulances.
De derde en misschien belangrijkste oorzaak van de slinking van het
sterfte-cijfer van oorlogsgewonden is de aanwezigheid aan het front van
een naar verhouding veel groter aantal geschoolde artsen dan ooit
tevoren.
Vooruitgang? Ja en neen, want tegelijk is deze laatste oorlog wreder en
bloediger geweest dan een van zijn voorgangers - ofzal hij het straks, als
onverhoopt de onderhandelingen tot geen resultaat zouden leiden, wéér
zijn, wanneer de vredeswil der volken zich niet nog krachtiger mani-
festeert. ''''reder en bloediger omdat in dezelfde tijd en in dezelfde mate
als de geneeskunst vooruitging ook de verdelgingskunst nieuwe triomfen
vierde.
Merkwaardige bevestiging, lijkt dit, van de theorie, opgesteld door
Romein in zijn verhandeling over de Vooruitgang en te vinden in het
SociologischJaarboek IV [1950], welke theorie, zo kort en simpel mogelijk
gezegd, hierop neerkomt, dat 'vóór-' en 'achteruitgang' tot op dit ogen-
blik onvermijdelijkerwijze gelijk opgaan.



BONAlE Llil'l'E-RAE
Pour un nouvel humanisme. Textes des
conférences et des ent re tiens organisés par
les Rencontres Internationales de Genève
1949. Neuchatel, Editions de la Bacon-
nière, 1950.
Voor het jaar 1949 hadden de organisa-
toren van de elk jaar sedert 1946 gehouden
Rencontres Internationales tot onderwerp
van bespreking gekozen: een nieuw huma-
nisme. Aan de gehouden referaten en de
discussies lag de overtuiging ten grond-
slag dat het humanisme een der belang-
rijkste vormende krachten is geweest en
nog is van de menselijke beschaving.
Men heeft gesproken over zijn ontstaan
en geschiedenis; hierover handelde vooral
de eerste inleiding van R. Grousset, die
uitging van de Antieke beschaving; als
erfenis der Ouden werd het humanisme
echter ook in relatie gebracht met de
Oosterse wereld, in het bijzonder door
P. Masson-Oursel. Men was echter bijeen-
gekomen om te spreken over een nieuw
humanisme en nu ging het voor velen om
de vraag wat het humanisme te verwach-
ten had van de nieuwe ontwikkelingen in
wetenschap en maatschappij. Deze vraag
werd trouwens ook reeds door de genoemde
inleiders gesteld. Een kenmerk immers
van het humanisme is dat het, ofschoon
nauw verbonden gebleven aan zijn
oorsprong in de antieke wereld, er naar
streeft zich telkens te vernieuwen in
aansluiting aan nieuwe levens- en denk-
wijzen. Het zoekt zowel naar een fun-
dering van de menselijke waardigheid als
naar waarheid, gedreven door de zucht
tot onderzoek en de vraag werd gesteld of
dit laatste zou kunnen leiden tot een
'onmenselijke' conceptie van mens en
wereld en tot tegenspraak met het huma-
nisme als het geweten van het intdlec-
tuele en morele leven. In dit verband
waren de referaten van K. Barth, de
protestant, en van R. P. Maydleu,
katholiek, het minst discutabel; de eerste
sprak' over het humanisme van God, de
incarnatie, een standpunt à prendre ou à

laisser. Meer .stof tot debat gaf de Franse
communist H. Lefebvre, die het door de
jonge Marx ontwikkelde begrip 'vervreem-
ding' uiteenzette en het communisme be-
schreef als de weg tot opheffing van de
vervreemding van de mens van zich zelf,
van zijn medemens, van de arbeid en
humanisme en communisme liet samen-
vallen. Dicht bij hem stond de bioloog
J. B. S. Haldane, die op de grote beteke-
nis van de moderne natuurwetenschap
voor het humanisme de nadruk legde,
maar bovendien het belang betoogde
van de menselijke kwaliteiten, inzonder-
heid van aesthetische zin, bij natuur-
onderzoekers. Als laatste spreker ont-
vouwde K. Jaspers zijn opvatting van
humanisme als een weg, niet als een doel:
het scheppen van de geestelijke ruimte,
waarin gestreden kan en moet worden
voor menselijke onafhankelijkheid.
Hier kunnen slechts enkele punten gerele-
veerd worden uit een boeiend geheel;
behalve de referaten zijn ook de uit-
voerige discussies in dit boek opgenomen,
welke laatste de helft beslaan van de 400
blz. Tal van aspecten die het menselijk
leven in de 20ste eeuw bezighouden en
benauwen, zijn in dikwijls scherpe de-
batten op hoog niveau ter sprake ge-
komen. Behalve de reeds genoemde
sprekers h~bben nog M. Leroy [over de
mens in de technische in industriële revo-
luties] en J. Middleton Murry [over de
mens in de wereld gezien door een schrij-
ver] inleidingen gehouden.

O.N.

GERARD WALSCHAP, Zuster Virgilia. P.
Vink, Antwerpen, Amsterdam, 1951.
In deze rubriek worden gewoonlijk geen
literaire werken besproken. Als dit thans
wel gebeurt, wil dit niet zeggen, dat dit
boek daar, literair gesproken, niet toe
zou behoren. Integendeel, het is een
hoogtepunt in V.'alschap's werk, van een
voorname en genuanceerde eenvoud van
stijl, die men meesterlijk mag noemen.
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Een zelfde meesterschap toont hij boven-
dien in een behandeling van het moeilijke
thema, dat hij gekozen heeft, het leven van
een heilige, van een eenvoudig meisje, dat
als het ware vanzelfsprekend de perfectie
van het religieuze leven bereikt. Een hache-
lijk onderwerp, alleen toegankelijk voor ie-
mand, die tegelijk van binnen uit en van
buitenaf dit leven kan volgen. Voor het
binnen-uit naderen van zijn heldin moet
de schrijver een haast congeniaal geloofs-
leven kennen, voor het van buiten af
beschouwen afstand gedaan en genomen
hebben. Het moet in Roomse kringen
verbazing wekken - en het doet dit ook,
getuige een artikel in 'Streven' vanJllni-
dat iemand die met enig gedruis een
, Vaarwel dan' aan kerken geloof heeft
toegeroepen, thans zo eerbiedig zich heeft
gebogen over een religieuze, wier gang
naar en door het klooster hij zonder enige
hooghartigheid, laat staan kleinering,
volgt. Welke Roomse schrijver zou dit
kunnen doen en dan ook de relatie met
haar tegenspeler in het boek, de on-
gelovige broer, en diens ongeloof begrij-
pen zonder kleinering? Mogelijk zullen
ook ongelovigen Walschap niet begrijpen,
misschien meesmuilen van een gevaarlijke
neiging naar wat hij blijkbaar niet los
kan laten. Dat is nu eenmaal het lot
van een schrijver die zich waagt op een
terrein dat voortdurend bestreken wordt
door het vuur uit stellingen van zo con-
stras terende partijen.
De geschiedenis is die van een normaal
gezin. Na de dood van de moeder neemt
het oudste meisje nog jong haar plaats in
op voortreffelijke wijze. Dan als zij meent
dat haar zorg voor het gezin overbodig
wordt, gaat zij naar het klooster; de over-
gang van een natuurlijk bestaan naar een
bovennatuurlijke bestemming maakt Wal-
schap m.i. aanvaardbaar. Dat het boven-
natuurlijke het on- en tegennatuurlijke is
voor de oudste broer, die ongelovig is ge-
worden, is voor zichzelf sprekend. Hij blijft
tot het eind - zuster en broer zijn zeer op
elkaar gesteld - het verzet stimuleren tegen
het nieuwe bestaan van zijn zuster. Niet
alles in haar leven is wellicht even over-

tlligend beschreven, maar het geheel is
een bijzonder staal van inlevings- en
schrijfkunst. Een dergelijk gegeven -
meestal wordt een heiligenlevcn door
wierook nevels aan het gezicht onttrokken
of weg-verklaard - aangedurfd te hebben
is een waagstuk, het aangekund te hebben,
een meesterstuk. Blijkbaar kan het ook
menselijk genaderd worden.

O.N.

DR. J. H. WASZINK, Bloesem/ij der Letteren.
He/ Humanisme van Francesco Pe/rarca. In de
serie: Gastmaal der Eeuwen. Van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1951.
In dit boekje belicht prof. Waszink een
voor Nederland moeilijk tocgankelijke
figuur. Hij begint met een beknopte
uiteenzetting van het begrip 'Huma-
nisme', niet diepgaand maar voor het
doel toereikend. Dan volgt een korte
biografie. Wij leren Petrarca hierin ken-
nen als wat men wel mag noemen 'ita-
liaans nationalist', wars van de bestaande
band met Duitsland, tegen Frankrijk en
zonder belangstelling voor de Griekse
cultuur - zijn exemplaar van Homerus
las hij nooit geheel uit! - Twee eigen-
schappen van een groot dichter blijkt
Petrarca in sterke mate te hebben be-
zeten: een onwrikbaar geloof in de macht
van het woord en een niet minder grote
naïeveteit in poli/icis. De gelukkigste tijd
van zijn leven was de periode vóór de
dichterkroning in 1340; dan komt de
onrust, de reislust, de weigering om zich
maatschappelijk te binden: een positie
als hoogleraar te Florence weigert hij.
In 1374 overlijdt Petrarca in zijn landhuis
te Arguà, bijna 70 jaar oud.
Het boekje geeft dan ecn overzicht van
Petrarca's werk. Het hoofdaccent valt
hierbij op het latijnse deel van zijn oeuvre
- te begrijpen, gezien het uitgangspunt
van de sehr., al hadden wij wel iets meer
van de Laura-verzen willen horen. Een
aardige passage is gewijd aan de inhoud
en aansehaf van Petrarca's beroemde
bibliotheek. Interessant is wat bij de
bespreking van zijn hoofdwerken naar
voren komt over de polemiek met de
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Averroïsten: Over de eigen onwetendheid en
die van vele anderen, waaruit zijn 'humanis-
tisch' ideaal weer duidelijk spreekt: ver-
volmaking van het individu. Tot slot:
Petrarea's houding tegenover het Chris-
tendom; in tegenstelling tot Rüssel, die
van 'kerstening van het humanisme'
spreekt, meent schr., dat men bij Pe-
trarea veeleer met 'humanisering van het
christendom' te doen heeft: ook hier
draait alles om de vorm.
Op de vraag of Petrarca 'de eerste indivi-
dualist' genoemd moet worden - [een oud
discussiepunt! -), gaat Waszink terecht
niet verder in; hem interesseert slechts de
aard van zijn individualiteit en hij consta-
teert tenslotte: Petrarea's hoofdstreven
was niet nabootsing der klassieken, maar
het scheppen van een eigen stijl, als directe
uiting van zijn persoonlijkheid. Prof. W.
is er ongetwijfeld in geslaagd, dit aan-
nemelijk te maken.

J. J. Oversteegen

BRUNO LASKER, 'Humall bondage in South-
east Asia', gepubliceerd onder auspiciën
van The Institute of Pacific Relations,
Uitg. Univ. of North Carolina Press,
Chapel Hili, 1950.
Reeds vaker bespraken wij in deze rubriek
belangrijke Amerikaanse publicaties over
het gebied van Zuidoost-Azië. Lasker's
nieuwste werk neemt temidden van deze
litteratuur een bijzondere plaats in. De
schrijver heeft een zeer grondige studie

gemaakt van zijn ondenverp, en gaat op
het vraagstuk van de onvrijheid in verle-
den en heden in het door hem behandelde
gebied zeer diep in. Hij beperkt zich niet
tot een behandeling van 'klassieke' vormen
van onvrijheid als slavernij, pandeling-
schap en horigheid. Ook de onvrijheid,
zoals die het gevolg is van het kapitalistisch
stelsel en van de vestiging van westerse
ondernemingen, wordt in zijn werk uit-
voerig en vaak met veel begrip en diep
inzicht besprokln.
Jammer, dat de behandeling van de ont-
wikkelingen vlak vóór de Tweede Wereld-
oorlog wat te rozig optimistisch is gekleurd,
zoals ook de toekomstbeschouwingen van
de schrijver te zeer doorstraald worden
van een Amerikaans vertrouwen in de ont-
wikkelingsmogelijkheden onder het kapi-
talistisch stelsel. Wie zou willen aantonen,
dat loonslavernij en schuldslavernij, met
de opheffing van de 'formele' onvrijheid,
zoals deze weerspiegeld werd in de poenale
sanctie en herendiensten, nog de Indone-
sische wereld niet uit waren en integendeel
door de crisisomstandigheden tijdens de
j aren dertig werden verscherpt, zou daar-
voor gemakkelijk het bewijsmateriaal uit
Lasker's boek kunnen putten. Waar extre-
me armoede en een ontstellend lage ar-
beidsproductiviteit heersen, komt men
met arbeidsinspectie, wettelijke regelingen
en goede wil bij ondernemers en regerin-
gen niet heel erg ver.

W.F.W.
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Dr A. J. PIEKAAR, 'At;èh en de oorlog met
Japan'. Uitg.W. van Hoeve, 'sGravenhagej
Bandung, 1949.
Het is opvallend, zo weinig waardevols als
er tot dusver over Indonesië tijdens de
Japanse bezetting is gepubliceerd. Wij
weten, b.v. uit Overdijkink's 'Het Indone-
sische probleem. De Feiten' [1946], iets
over de Japanse politiek tijdens de bezet-
ting [Mr K. A. de Weerd's overzicht,
samengesteld ten behoeve van de berech-
ting van oorlogsmisdadigers in Tokio, is
nooit in druk uitgegeven]. Verder zijn er
een aantal boeken verschenen waarin
men de Nederlandse krijgsverrichtingen
ter zee, of het leven van de Europeanen in
de kampen beschreven vindt. l'vlaar over
de economische, sociale en politieke ont-
wikkelingen binnen de Indonesische sa-
menleving is nog nauwelijks iets samen-
vattends gepubliceerd.
Piekaar's boek voorziet dus, voor een be-
perkt maar belangrijk gebied, in een ern-
stige leemte. Men vindt hier een schat van
gegevens over de ontwikkelingen in Atjeh
voor, tijdens en kort na de Japanse be-
zetting. De schrijver is uitermate conscien-
tieus te werk gegaan. Het werk geeft een
duidelijk beeld van de zich reeds tijdens de
bezetting steeds scherper aftekenende
spanning tussen de godsdienstleraren [de
ulama-klasse], vaak gesteund door de jon-
gere westers ontwikkelden, en de feodale
klasse der traditionele hoofden - een span-
ning die na de Japanse capitulatie zou
leiden tot de zo bloedige sociale revolutie.
Moge deze studie nog door talrijke andere
gevolgd worden. De Indische collectie van
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumenta-
tie bevat nog een rijkdom aan materiaal.
En met nog veel meer belangstelling en
spanning zien wij uit naar de eerste histo-
rische studies over Indonesië tijdens de
Japanse bezetting van de hand vaI! Indo-
nesische schrijvers, die de gebeurtenissen

veel meer van nabij hebben meegemaakt
dan de Nederlanders achter prikkeldraad.
Jammer, dat de hoge prijs (/ 17.75), die
overigens samenhangt met de keurige
uitvoering met inbegrip van bijlagen en
losse kaarten, het boek van Piekaar voor
het belangstellend publiek vrijwel onbe-
taalbaar maakt.

W.F.W.

Top NAEFF,ZO was het ongeveer. Amsterdam,
Querido, 1950
Dat het zo ongeveer was, we nemen het
graag aan van de schrijfster van dit be-
minnelijke en wijze levensverhaal. Maar
voordat dit begint, heeft zij ons gewaar-
schuwd, al dadelijk met het motto aan
Mary Dresselhuys ontleend: ' ... of liever;
al wat me invalt, kon er beter uitblijven'.
En vraagt ze zich ook niet af: 'Is niet de
camouflage onze verfijnds te kunst?' Wij
moeten ons dan maar neerleggen bij wat
Top Naeff vaststelt: 'alle schrijvers schrij-
ven zich iets van den hals, al weten ze niet
altijd wat'. In elk geval, zo als het boekje
voor ons ligt, is het veroverende lectuur
over de schrijfster zelf, misschien nog meer
over de tijd en de sfeer, waarin zij leefde
en leeft met telkens weer verrassende sub-
tiele, argeloos-ironische en gevoelige op-
merkingen over haar ontmoetingen en
ervaringen. Wij leren bovendien goed be-
grijpen wat voor Top Naeff de 'schone
letteren' betekenen. Ik geloof dat het ver-
keerd zou zijn in dit boekje te zoeken naar
een sleutel op haar werk; zij is te veel ge-
boren verdichtster om verborgen auto-
biografieën in haar boeken te leggen. Die
lezer gunt zich zelf het meeste genoegen
en laat het boek het meest tot zijn recht
komen, die de verrassing ondergaat van
de ontmoeting met wie op zo charmante
wijze over zich zelf spreekt en zwijgt.

O.N.
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