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Remy C. van de Kerckhove

BRIEF UIT VLAANDEREN
voor Jan-Albert Goris

Zo graag had ik U de polders aangeboden,
de lichtende wolken tussen Jabbeke en Nieuwpoort;
maar alles verloor ik op de weg naar Uw woning,
wandelend over de vijfde avenue,
zoekend naar de achtste straat
als naar een tweede scheppingsdag.

Zo graag had ik U de eerste dag van Mei aangeboden,
de verweerde aangezichten, het handvol dialect
waaraan de achturendag omsprong;
maar alles verloor ik op de weg naar Uw woning,
wandelend over de vijfde avenue
zoekend naar de achtste straat
als naar een tweede scheppingsdag.

Zo graag had ik U mijn leven met het derde leger aangeboden,
het brood dat ik kocht voor mijn vrouw,
de sterren waaruit ik haar gewaden weefde,
het speelgoed van mijn aarzelend kind;
maar alles verloor ik op de weg naar Uw woning,
wandelend over de vijfde avenue
zoekend naar de achtste straat
als naar een tweede scheppingsdag.

Niets meer had ik U te bieden
dan mijn heimwee uit gehard beton.
Het regende eenzaamheid tussen de muren van de 5de avenue
pijnlijker was de wandeling over de vijfde avenue
dan de dronkenschap met het derde leger
zoekend naar een tweede scheppingsdag
onder een europese zon.

Opnieuw voltrok ik het dagelijks gebaar,
opnieuw heb ik mijn zeis verdeeld, mijn heimwee afgekoeld,
het brood gekocht dat ik U wou bieden.
Opnieuw sloot ik de ogen in eigen ledikant
om te dromen van een wandeling over de vijfde avenue,
zoekend naar de achtste straat
als naar een tweede scheppingsdag.
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P. Valk en b ttrgh

PROF. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA HERDACHT

Prof. dr. G. A. van den Bergh van Eysinga is niet meer. Zijn onver-
wachte heengaan heeft velen, voor wie hij een vriend en leermeester
betekende, met weemoed vervuld.
Wel had hij reeds de leeftijd der zeer sterken overschreden. Doch,

ondanks zijn ouderdom toonde hij een nimmer aflatende werklust en
was hij vol goede voornemens. Nog niet lang geleden had hij, bij het
beëindigen van z'n colleges, van ons zijn Utrechtse leerlingen, afscheid
genomen; de cursus enigszins bekortend om een lange tijd ongestoord
te kunnen arbeiden aan de taak die hem om velerlei redenen boeide:
het schrijven van een biografie van Bruno Bauer.
Gedurende verscheidene jaren heb ik het voorrecht genoten zijn

maandagmiddagcolleges aan de Utrechtse Universiteit te mogen vol-
gen. Des morgens vertoefde hij in de Universiteitsbibliotheek; des
middags gaf hij twee uur college. Het eerste uur besteedde hij aan het
onderwerp dat hij gedurende die cursus aan de orde had gesteld; het
tweede uur was gewijd aan Capita Selecta uit de godsdienstwetenschap
en de filosofie.
Nog zie ik hem voor mij, hoor ik zijn hoge stem waarmee hij op

rustige, ja ietwat plechtige wijze zijn colleges voordroeg.
Op klare wijze stelde hij de problemen, overwoog de verschillende

mogelijkheden die door anderen ter oplossing waren aangeboden, gaf
citaten en bewijsplaatsen en bood tenslotte z'n eigen oplossing of inter-
pretatie ter overdenking aan. En wanneer ik dan nu, nogmaals de aan-
tekeningen dáár gemaakt, doorblader, dan kom ik opnieuw onder de
indruk van de veelzijdige begaafdheid van deze mens, en ik kan maar
één woord vinden om hem te karakteriseren. Een woord met een
enigszins ouderwetse en voorname klank: geleerde. Want dat was hij.
Een geleerde die een uitzonderlijke kennis paarde aan een scherp
kritisch vermogen en een diep wijsgerig inzicht.
Men heeft Van den Bergh van Eysinga meer dan eens het verwijt

gemaakt, dat zijn werk een ondermijnende invloed zou uitoefenen op
het christelijke geloofsbezit. Hij heeft deze aantijging immer van de
hand gewezen.
Inderdaad moet een geloof dat z'n waarheden op historische gebeur-

tenissen meent te kunnen baseren, op straffe van ondergang onver-
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VAN DEN BERG VAN EYSINGA HERDACHT

draagzaam zijn jegens iedere wetenschappelijke poging die gebeurte-
nissen op hun juistheid en houdbaarheid te toetsen.

Dit laatste is het doel van de Radicale Kritiek. "De historische ver-
klaring wil een verschijnsel leren kennen in samenhang met wat eraan
vooraf ging en er omheen stond. In de godsdienstwetenschap gaat het
om feiten, die men voorzichtig en stelselmatig onderzoekt."
Als wetenschappelijk onderzoeker mag men het Ghhristendom niet

met andere maatstaven meten dan waarmee men ieder ander wille-
keurig geschiedkundig verschijnsel beschouwt. Het gaat erom dit
Christendom te begrijpen als voortzetting van wat reeds als "vààr-
christelijk Christendom" aanwezig was, en tevens als nieuwe, vorm-
gevende kracht in de Grieks-Hellenistische kultuur.
De Gnosis, de Mysteriëndiensten, de Stoïsche filosofie, de Paulus-

brieven, het Logos-evangelie, Marcion, Philo, Alexandrijnse mystiek,
al deze onderwerpen vormden evenzovele aanknopingspunten voor
prof. Van den Bergh om zijn inzichten te ontvouwen. Dat hij daarbij
tot een negatief resultaat kwam wat de historiciteit van oud-christelijke
verhalen betreft, wat doet dat er toe? "Het gaat er niet om of Christus
heeft bestaan of niet. Het feitelijke gebeuren is niet het hoogste." Zo
kon hij met Kant zeggen: "De geestelijke volwassenheid brengt mee
dat de mens aan de leiband van de historie is ontgroeid." "Het histori-
sche van de godsdienst dient tot illustratie en niet tot demonstratie
van het geloof." Of met Lessing: "Geschiedkundige waarheden zijn
nimmer bewijs voor redelijke waarheden. De eeuwigheid mag niet
worden opgehangen aan het spinrag van een historisch feit."
Geloof aan gebeurtenissen is geen religie. "Het historische maakt

niet zalig" (Fichte).
Van den Bergh van Eysinga liet niet na op het symbolische karakter

van de religieuze waarheid te wijzen. Het christelijke geloof, de evan-
geliegeschiedenis is geen geschiedenis, doch is gehistoriseerd. De in-
schakeling van de Christusfiguur in de wereld heeft gemaakt dat de
religieuze symboliek geen abstractie bleef, maar concreet werd.
"Met dogmatische en pedagogische bedoelingen heeft de Kerk de

hemelse mens van de Gnosis als een historische persoon geschilderd.
Gemoedsbehoeften van een brede schare bevredigt men niet met louter
bespiegeling: de propaganda heeft een aanschouwelijk verhaal voor
het volk nodig gemaakt."
"Deze historisering is door de Radicale Kritiek aangetast en ver-

worpen. Symbool en ideële zin keren terug."
Hier vinden wij de overgang van Van den Bergh van Eysinga's
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P. VALKENBURGH

zuiver wetenschapelijke onderzoekingen naar zijn wijsgerige inter-
pretatie van het Christendom en zijn op Hegel georiënteerde gods-
dienstfilosofie.

In een samenhangend geheel van colleges over Hegels Logica, In-
leiding tot de wijsbegeerte, Het speculatieve godsbegrip, Godsdienst
en Philosofie, heeft hij ook hiervan rekenschap gegeven.

"Door het denken wordt de godsdienst verlicht tot begrip. Het is
de godsdienstfilosofie erom te doen de waarheid te leren kennen die
zich in de godsdienst openbaart."

"Vaak wordt de wijsbegeerte als gevaarlijk gezien voor de gods-
dienst, en voor vele gelovigen schijnt de arbeid van het denken heilig-
schennis."

Maar zonder een wijsgerige doordenking van de godsdienst blijft
men slechts bij "bepaalde aandoeningen als ware religie" staan.

De filosofie hoede zich er echter voor stichtelijk te willen zijn. Dit
woord uit Hegels Phänomenologie des Geistes, zouden we boven Van
den Bergh van Eysinga's godsdienst-wijsgerig werk kunnen plaatsen.

Kritisch besef, historisch inzicht en wijsgerig begrip: de vereniging
van deze drie vermogens vormt de grootheid van prof. Van den Bergh
van Eysinga.

Ik wil deze korte herdenking besluiten met een woord waarmee hij
zijn laatste cursus vorig jaar te Utrecht begon: "De onbevooroordeeld-
heid is het kenmerk van de wetenschappelijke onderzoeker. Een voor-
oordeel prijsgeven wanneer het onhoudbaar blijkt, daarin alleen ligt
het kenmerk van ware wetenschap."

Den Haag, 30-5-'57.
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Max Croiset

DE MEDEPLICHTIGEN

Toneelspel in twee bedrijven

Ter nagedachtenis aan Jan Campert

DE MEDEPLICHTIGENwerd voor het eerst gespeeld op de 27ste april
1957 door De Haagse Comedie, directie Cees Laseur en Paul Steen-
bergen, zakelijk leidster Loes Wier inga.
Regie: Luc Lutz.
Décor en kostumes: Wim Vesseur.

Rolverdeling:

IFIGENEIA
ORESTES
PYLADES
THOAS
DRIE DIENARESSEN

LIJFWACHT VAN.THOAS

Elisabeth Andersen
Coen Flink
Max Croiset
Joris Diels
Annet Nieuwenhuyzen
Maria de Booy
Fiet Dekker

Alle rechten tot opvoering, vertaling, bewerking, voorlezing ete.
voorbehouden, ook voor Rusland.
Copyright by Max Croiset, 1957.

EERSTE BEDRIJF

Bij het opgaan van het doek is het toneel donker. Rechts
(van de zaal uit gezien) blijkt na enige ogenblikken een toorts
te branden. Grestes en Pylades zijn geketend. Een tempelzaal
wordt zichtbaar. Uit de poort op de achtergrond komt een
jonge vrouw, een toorts in de hand.

ORESTES: (schreeuwend, in een vlaag van waanzin)
Aaaahh. 0 0' moeder!

(de vrouw vlucht)
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MAX CROISET

Moeder kom terug, terug! Duwde toorts in mijn gezicht. Doof hem
in mijn ogen uit. Ik heb het aan uw ogen wel verdiend, uw ogen die
in angst opkeken naar de mijne. Uw opengesperde mond die geen
geluid meer kon geven ... en ik die toestiet met mijn vervloekte
zwaard ... moeder ...

PYLADES: Het was je moeder niet.
ORESTES: Het was mijn moeder wel. Anders heeft Elektra het gelogen.
PYLADES: Die vrouw die je zoëven zag, bedoel ik, was je moeder niet.
ORESTES: Pylades ik hoor je stem als van heel ver. Zeg niets. Ik moet
uit mezelf ontwaken. Ik weet wel dat ik droom, maar ik ben nog niet
zo wakker dat ik het kan geloven.

(Twee vrolttuen verschijnen in de poort met toortsen)
ORESTES: Moeder! Twee gezichten heb je nu. Smeek niet, lieve moe-
der. Mijn zuster zegt het moet. Ik kan niet zuster, ik kan mijn zwaard
niet grijpen.

(Hij mkt aan zijn kete-ns)
Misschien is het Apollo's wil, zullen we haar maar laten leven?

(V rat/wen komen dichterbij)
Help me Pylades!

PYLADES: In naam van Apollo, als jullie Grieken zijn, ga weg. Mijn
vriend heeft waangezichten. Hij denkt in jullie zijn moeder weer te
zien, die onlangs is gestorven. Ik smeek je ga. (Vrouwen af)

ORESTES: Je moet me niet misleiden, Pylades, en doen of je tegen mijn
moeder spreekt. Het is weer donker. Is hier niemand meer? Vergif-
fenis moeder. Wat je ook deed, Wat ik jou deed was ongerijmder.
Vergiffenis! Al klinkt de echo van mijn stem maar in de Hades.
Moeder!

PYLADES: En nu stil zijn. Ik wil het. Stil! Kom tot jezelf.
ORESTES: Waar ben ik?

(Hij komt tot zichzelf)
PYLADES: Waar ik ben, Pylades, je vriend, hier naast je, vastgeketend
in een tempel in Taurië, waar we naartoe gevaren zijn. Weet je
het weer?

(zacht)
Om het beeld van Artemis te roven.

ORESTES: Waar ben je? Ik hoor je nu duidelijk, maar zie je niet. Ben
ik blind? Apollo, God van het licht, laat mij niet zonder uitzicht. Ik
moest haar doden, was je eis. Waarom zond je mij naar Taurië, als je
me ook hier alleen laat?

PYLADES: Stil toch, ik ben bij je. Beter een geboeide vriend, dan een
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God die met je doen kan wat hem goeddunkt. Je bent niet blind. Ik
sta naast je, hier, net als jij gevangen in de tempel.

ORESTES: Welke tempel?
PYLADES: Die de barbaren hier in Taurië voor Artemis hebben opge-
richt. Daarbinnen staat haar beeld.

ORESTES: Haar beeld?
PYLADES: Dat je op Apollo's last naar Athene terug moet brengen om
verlost te worden van de wraakgodinnen. Die achtervolgen je met
waanzin omdat je je moeder hebt gedood. Weet je het weer?

ORESTES: Hoe komen we hier?
PYLADES: Spreek zacht. Toen we uit onze boot waren gestapt werden
we overvallen op het strand. Vissers hadden ons ontdekt. Ze hebben
ons, na een gevecht, overmeesterd en hier naartoe gesleept. Ze heb-
be~ jou bewusteloos geslagen, ik deed of ik het ook was en heb onder-
weg hun gesprekken afgeluisterd.

ORESTES: Daarom is mijn hoofd zo zwaar. Ik had ze toch gedood.
PYLADES: De eersten, ja. Toen kwamen ze met zwermen en later daag-
de er krijgsvolk op. Het werd toen zeker in de stad bekend. We kon-
den tegen al die vissers met hun lange spanen niet meer vechten. We
hadden onze zwaarden bot geslagen op het hout toen we tegenover
het krijgsvolk kwamen te staan.

ORESTES: Ik weet het weer, we stonden rug aan rug.
PYLADES: Het beeld van Artemis is hier in deze tempel, dat heb ik
opgevangen onderweg. Iedere Griek die ze hier te pakken krijgen,
sterft op haar altaar.

ORESTES: Eindelijk.
PYLADES: Wat, eindelijk?
ORESTES: De dood. Dat je zulk een eind moet reizen om iets dat je
altijd bij je draagt.

PYLADES: Nu spéél je de waanzinnige. Ik geloof dat ik nog meer ver-
trouwen in de Goden heb dan jij. Hoe zou Artemis jou laten doden
als je in opdracht van haar broer Apollo hier bent, om haar beeld te
redden uit de handen van de barbaren?

ORESTES: Er is meer ongerijmds met mij gebeurd. Uitleg hebben mij
de Goden nooit gegeven. Mijn leven was tot nu toe eer de dwaaltocht
van een gek, dan een met overleg gekozen richting.

PYLADES: Als je onverschillig wordt is het met ons gedaan. Alleen als
je al je kracht inzet kun je je er op beroemen dat een God je heeft
gedreven, of tegengewerkt. Voor onverschilligheid staat nog geen
altaar opgericht.
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ORESTES: Wat kunnen we dan doen, aan onze polsen vastgeklonken?
PYLADES: Beter hier vastgeklonken dan in Griekenland in vrijheid,
want hier is het beeld.

(Drie vrouwen met toortsen op)
ORESTES: Kijk ... daar ... !
PYLADES: Stil, die zijn zoëven ook hier geweest. Je hield ze voor je
moeder. Zwijg over je opdracht, zeg niet waar je vandaan komt, wie
je bent. Ik heb een plan.

Ie VROUW: De jongste schreeuwt niet meer.
2e VROUW: (dichterbij) Zijn ogen staan nu ook gewoon.
3e VROUW:Wat was er met hem?
Ie VROUW:Wat was er met hem, Pylades? Dat weten we in elk geval
jij heet Pylades.

2e VROUW:Was hij bang en riep hij daarom om zijn moeder?
PYLADES: Ze hadden hem bewusteloos geslagen.
3e VROUW: Zijn jullie Grieken?
Ie VROUW: Dat hoor je toch. Hij spreekt onze moedertaal zo goed. Die
andere ook. En kijk maar naar hun kleren en hun schoenen. Ze zijn
vast uit eerste kringen.

3e VROUW:Waarom kwamen jullie hier met een vissersboot, maar
zonder netten? Wat kwaaien jullie hier doen zover van Grieken-
land?

PYLADES: Hoe zijn jullie hier gekomen. Wat doen jullie hier?
3e VROUW: Hij probeert ons uit te horen. Dat zal je niet lukken. Wij
kunnen niet vertellen hoe wij hier kwamen. \XTelwaarom wij hier
in de tempel zijn.

PYLADES: Is dit een tempel?
Ie VROUW: Ja. Van de Godin Artemis.
2e VROUW:Wij zijn dienaressen van haar priesteres.
PYLADES: Een Griekse, zoals jullie?
Ie VROUW: Ja.
PYLADES: Hoe heet ze?
3e VROUW: Dat weet niemand hier.
PYLADES: Jullie toch zeker wel?
3e VROUW:Wij zijn het vergeten.
PYLADES: Alle drie?
3e VROUW: Ja.
PYLADES: Dat klinkt niet erg overtuigend. Kijk de gezichten van die
twee maar eens. Je kunt wel afspreken om iets te onthouden, maar
om iets te vergeten, dat wordt moeilijker, nietwaar?
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3e VROUW: Dus je hebt begrepen, dat je onze namen niet te weten
komt, zomin als die van onze priesteres.

PYLADES: Een Griekse priesteres in een barbarenland?
2e VROUW: Priesteres van Artemis, een Griekse Godin. Wij hebben
met de barbaren niets te maken.

PYLADES: Waarom zijn wij hier opgesloten?
2e VROUW: Wacht maar, misschien dat de priesteres het jullie straks
wel zegt.

PYLADES: Waarom doen jullie zo geheimzinnig? Ben je bang te zeg-
gen dat wij hier moeten sterven?

3e VROUW: Nu je het zelf gezegd hebt, mag je het best weten. Ja, daar
waren wij bang voor, of ... bang ... we vonden het niet nodig.

2e VROUW: Hoe ben je dat te weten gekomen?
PYLADES: Dat is mijn zaak.
Ie VROUW: Wist je dat al voor je hier kwam? Ik bedoel in Taurië.
PYLADES: Houden jullie daarom je naam geheim? Ben je bang dat
het in Griekenland bekend wordt, dat hier landgenoten worden af-
geslacht?

3e VROUW: Wij zijn in dienst van Artemis en doen blindelings wat
haar priesteres beveelt.

PYLADES: Noem dan je naam en zeg: wij gaan prat op iedere Grieken-
moord. Voor ons hoef je niet bang te zijn, wij komen toch niet levend
hier vandaan.

Ie VROUW: De priesteres ...
PYLADES: ... Is de schuldige natuurlijk. Landverraders verraden ook
elkaar.

3e VROUW: Het is makkelijk om zo flink te doen wanneer je toch
niets te verliezen hebt. Als de priesteres naar jullie toe komt zou ik
maar voorzichtig zijn. Het onderhouden van deze dienst is voor ons
een zaak van leven of dood. En zeg eens eerlijk. Als ze jou het leven
liet behouden op voorwaarde, dat jullie zouden helpen bij een vol.
gend offer, zouden jullie dan ook niet meedoen om je lijf te redden?

PYLADES: Op zo'n afschuwelijke vraag geef ik geen antwoord.
Hoe worden wij vermoord?

3e VROUW: Er is hier geen sprake van moord.
(Tot de andere vrouwen)

Merken jullie wel dat hij steeds probeert ons te beledigen? Jullie
worden geofferd op het altaar van Artemis.

PYLADES: Een mensenoffer voor de zuster van Apollo. Aan die waan-
zin geloven jullie zelf toch zeker niet.
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Ie VROUW: ZO eist de dienst het hier.
PYLADES: Het gaat niet om hier, het gaat om jullie. Als ze waar ter
wereld ook de misdaad tot godsdienst verheffen, is een Griek dan
van verantwoordelijkheid ontslagen als hij daaraan meedoet? En wie
fungeert als beul? Ons aller landgenote?

2e VROUW:Nee, een barbaar. Wij hebben geen bloed aan onze han-
den. De priesteres verzorgt alleen het ritueel.

PYLADES: Nog erger. Ze werkt de misdaad in de hand, dat is nog erger
dan ze zelf te plegen. En waarom worden wij op die manier gedood?

2e VROUW:Iedere Griek die ze in dit land gevangen nemen sterft op
het altaar.

PYLADES: Hoe jullie je ook trachten te verontschuldigen, jullie zijn
medeplichtigen. Is dit onmenselijke plan bedacht door die Griekse
priesteres?

2e VROUW: De barbaren hadden hier dat beeld. Er wordt hier verteld
dat het in vroeger tijden uit de hemel is gevallen. Al voor dat wij
hier kwamen, al voor dat men dit beeld bezat, werd iedere Griek
gedood. Dat is niet de schuld van onze priesteres.

PYLADES: Waarom leven j{dlie dan nog? Goed, wij zouden toch ver-
moord zijn ... maar jullie dan? Als wij nu eens tegen die barbaren
zeiden: vermoord die vrouwen, laat ons die dienst verrichten, dàn
worden jullie pas gelukkig!

Ie VROUW:Wij hebben nog wel een andere verontschuldiging. De
Grieken hebben ons ...

3e VROUW: Stil! Dat kunnen we jullie niet vertellen.
2e VROUW:Uit welke stad zijn jullie?
PYLADES: Tegen sterven is geen kruid gewassen, tegen vragen wel:
zWIJgen.

3e VROUW: (tot Grestes) Zeg jij het dan.
1e VROUW:Hij doet geen mond meer open.
2e VROUW:(tot Pylades) Is hij nu stil uit angst? Ik zal raden uit welke
stad jij komt. Uit Argos.

Ie VROUW: Zeg het maar. Is het niet zo?
2e VROUW: (gaat naar Grestes met een beker water) Hier drink wat.
ORESTES: (tl1tt(}tde beker weg)
3e VROUW:Waarom doe je dat, gek?
2e VROUW: (tot Pylades) Waarom doet hij dat?
PYLADES: Mijn vriend is een Griek. Jullie zijn waarschijnlijk verge-
ten wat dat zeggen wil. Van een barbaar had hij misschien nog water
aangenomen. Die gunt hij zijn medelijden. Hulp aannemen van
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een landgenoot in 's vijands dienst is medeplichtigheid. De dood is
het enige dat je niet weigeren kan.

2e VROUW: Is dat nu de dank dat we vriendelijk voor jullie zijn?
PYLADES: Jullie zijn alleen maar vriendelijk voor ons, omdat we man-
nen zijn en een aanleiding voor jullie om beminnelijk te doen.

3e VROUW: Je bent wel overmoedig jongeman.
PYLADES: Daar is geen moed voor nodig als je voor de dood staat.Beu-
len helpen bij het slachten van jullie eigen mensen. Mijn speeksel
is mij nog te lief, anders spoog ik jullie in je gezicht.

3e VROUW: Bewaar het maar. Misschien komt het je nog van pas. We
zullen dit de priesteres vertellen.

PYLADES: Ga je nu een ter dood veroordeelde bedreigen? Dat is bijna
zo belachelijk als vriendelijk tegen hem te zijn.

3e VROUW: Pas als je voor een zekere dood staat wordt het belangrijk
dat hij vlug komt, vooral als je geen drinken meer wilt aannemen.

PYLADES: Dit is mijn straf, omdat ik trots was op mijn volk zonder dat
ik jullie kende die ook mijn volk tot volk maakt.

3e VROUW: (geeft hem een klap)
PYLADES: Ik ken niets dat ik liever van je krijg.
3e VROUW: Ook niet een trap?
2e VROUW:Niet doen.
3e VROUW:Waarom niet?
PYLADES: Ja, waarom niet? Het ergste hebben jullie al gedaan, heulen
met de vijand.

3e VROUW: (dreigend) Laat dat het ergste blijven.
PYLADES: Dat blijft het ergste, zelfs al martelde je ons dood.
3e VROUW:Ga mee. Ik wil niet dat jullie nog een woord tegen hen zegt.
Ze doen toch niets dan ons beledigen.

(De Vr01JWenaf)
ORESTES: Dat jij nog praat tegen die meiden.
PYLADES: Ik wil meer te weten komen. We moeten hier uit, en het
beeld moet mee.

ORESTES: Dan lijkt me dit toch niet de manier.
PYLADES: Ik-was zo dom te zeggen wat me voor de mond kwam, wat
ik werkelijk meende. Misschien blijkt dat achteraf nog het verstan-
digste. Als ik het dan straks over een andere boeg gooi, denken ze
misschien dat ik betrouwbaar ben. Ik heb mijn hoop gevestigd op
die priesteres.

ORESTES: Als ik niet kan leven zonder de hulp van landverraders, sterf
ik liever. Leven tot elke prijs is belachelijker dan onnodig dood te
gaan.
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PYLADES: In bijna iedereen schuilt een verrader - alleen enkelen
worden op de proef gesteld.

ORESTES: Jij vindt altijd wel een voorbeeld om mij af te troeven.
Waar het zit kan mij niet schelen, maar het klopt niet wat je zegt.
Dat moeten andere Grieken dan maar weten als ze voor dezelfde
keus worden gesteld. Al zou heel Griekenland mij smeken om die
meiden hier te vleien, al zouden ze mij toejuichen als redder van ons
volk, als ik het beeld daardoor terugbreng, ik doe het niet met hulp
van hen. Ik wil geen dag te danken hebben aan dat tuig.

PYLADES: Jij bent moedeloos, dat is begrijpelijk. Dat is een stemming.
Die gaat voorbij. Ik ken je. Maar als je nu koppig bent krijg je nooit
meer de gelegenheid om spijt te hebben want het wordt je dood.

ORESTES: Ik ben een prins, zoon van koning Agamemnon, Trojes
overwinnaar. Als ik dat voor Grieken moet verzwijgen, verraad ik
mijn vader. Mijn moeder heb ik gedood voor dat verraad. Door het-
zelfde te doen als zij, word ik haar moordenaar. Nu kan ik me nog
inpraten dat ik de wreker van mijn vader ben. Ik mag zelfs niet
denken aan dit slinks gedoe, met het bloed van haar nog aan mijn
handen. Ik nam die bloedschuld op mij. De maat is vol, er kan niets
meer bij.

PYLADES: Draaf niet zo door. Alles is voor niets geweest als we dit
niet klaren. Later vinden we wel een reden. Eerst leven. Je maakt me
wanhopig. De tijd dringt. Luister! Dat ik ook geboeid ben.

ORESTES: Dacht je met je handen overtuigender te zijn?
PYLADES: Misschien niet voor jou, maar wel voor anderen, vooral als
ik er een zwaard in heb. Die priesteres ...

ORESTES: ... De priesteres zal ons opsieren als offervee.
PYLADES: Stil.
ORESTES: Graag.
PYLADES: En luister.
DREsTEs: Dat jij kunt praten.
PYLADES: Ja. ~/ij moeten elkander straks niet tegenspreken. Wie moe-
ten eerst uit deze boeien.

ORESTES: En dan op het altaar.
PYLADES: Ik zou je ironie bewonderen als het niet uit slapheid VOOrt-
kwam.

ORESTES: Hoc meer je aan het leven hecht hoe minder dat je leeft.
Er is een ding waar je je nooit mee moet bemoeien, leerde mij mijn
pedagoog, dat is de dood, die bemoeit zich wel met jou.

PYLADES: Dergelijke wijsheden verkondig je als je je handen vrij hebt,
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gevangenen maak je er alleen maar razend mee. Ik weet nu pas wat
vrijheid is, en ik zeg je dat ik alles doen zal om weer vrij te komen, en
dat ik dan alles doen zal om het te blijven.

ORESTES: Dat hebben die meiden ook gedaan en daarom hebben ze dat
kostbaar leven nog.

PYLADES: Omdat je nu toevallig in hun handen bent. Zorg dat je vrij
komt en maak ze dood als je ze zo belangrijk vindt. Die priesteres
is onze laatste mogelijkheid, dat voel ik. Ik ben tegen die meiden
misschien wel wat te ver gegaan. Daarom is het goed dat jij je mond
gehouden hebt. Dit is mijn plan: wees aardig tegen die priesteres,
doe of je op haar verliefd wordt. Meteen, op het eerste gezicht, dat
maakt op vrouwen altijd de beste indruk. Ze vertrouwen meer op
hun lichaam dan op hun karakter. Gaap haar aan, doe of je haar
mooi vindt en verleidelijk als was ze Afrodite zelf. Zonder het hou-
ten paard was je vader nooit Troje binnengekomen.

ORESTES: Misschien was hij dan een roemvoller dood gestorven dan nu
door mijn moeder en haar minnaar.

PYLADES: Iedere stap leidt naar het einde, maar als je dat bij iedere
stap moest gaan bedenken, maakte niemand ooit een wandeling.

ORESTES: Ik sta toch stil. Ik hoef niet meer te lopen naar mijn einde,
het is mij tegemoet gekomen.

PYLADES: Zeg dat je liever door haar sterft, dan vrij te zijn en haar hier
achter te moeten laten. Zeg dat ze een heilige is, ze neemt het ogen-
blikkelijk van je aan, al is zij ook een ondier. Ze gelooft je op je
woord. Jij hebt iets onbedorvens, voor iemand die je niet beter kent.

ORESTES:Maar als ze iets van jouw mensenkennis heeft, ziet ze meteen
dat ik een schoft ben, dat bedoel je toch.

PYLADES: Nee, jij bent onbedorven. Ik maak er een grapje mee, omdat
je zoiets niet kunt zeggen tegen een man.

ORESTES: Dat is belachelijk voor een man, nietwaar?
PYLADES: Nee, maar wel voor een gevangen man. Hoe dan ook we
moeten vrij.

ORESTES: Laten we ons dan aanbieden als beulen, dan wordt het hier
een al-Griekse slachterij.

PYLADES: Geen grapjes.
ORESTES: Vooral niet, anders verbrui ik het ook nog bij de dood, de
eerste die het goed met me voor heeft.

PYLADES: Eerst moeten we vrij, dan wurgen we die vrouwen, aan hen
is niets verloren, dan nemen we het beeld, sluipen naar het strand
en hebben dan misschien de kans om in een boot te vluchten.
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'ORESTES: Het spijt me, maar ik kan dit niet.
PYLADES: Doe het dan voor mij. Ik ging mee voor jou, nu laat jij mij
in de steek.

ORESTES: Jij ging vrijwillig mee, maar jij wil mij nu dwingen. Waar-
om doe je het zelf niet?

PYLADES:Mij gelooft geen vrouw als ik over liefde praat.
ORESTES: Misschien schiet daar je vernuft te kort, ik zou wat mij be-
treft ook maar niet zo zeker zijn.

PYLADES: Hoe meer verstand je hebt van vrouwen des te slechter kun
je met ze omgaan. Jij hebt nooit iets met een vrouw gehad dat is
een ontzaglijk voordeel. Als jij alleen maar kijkt is het voldoende,
ik weet het zeker. Natuurlijk kan ik ook niet overzien waar dit op
uitdraait, maar het is de enige manier om hier weg te komen. Jij
bent de aantrekkelijkste van ons twee. En dan, ik ben getrouwd. Ik
heb Elektra trouw beloofd. Jij bent door geen eed gebonden.

ORESTES: Er is geen eed voor nodig om een behoorlijk mens te blijven.
Je durft niet te zeggen dat je in dit geval meer op mijn kunst tot hui-
chelen vertrouwt. Al zou ik het willen, ik denk niet dat ik het kan.
Ik walg van alles wat er bestaan kan tussen man en vrouw. Mijn
smaak voor liefde is voor goed bedorven door wat ik hier heb mee-
gemaakt. Ik heb het mijne van het vrouwelijk geslacht gehad. Toen
ik mijn moeder gedood had met mijn zwaard, heb ik gezworen nooit
een vrouw meer aan te raken. Mijn leven is begonnen en geëindigd
bij mijn moeder.

PYLADES: Ik smeek je probeer het in elk geval, doe alles wat je kunt
om los te komen.

ORESTES: Wat jij wilt is niet in mijn belang.
PYLADES: Jawel. Dat zul je later inzien. Vertrouw op mij, je vriend.
Denk niet verder na. Er is maar een belang: leven.

ORESTES: Dan ken je mijn belang niet meer. Mijn belang is dit ogen.
blik. Iemand die het ogenblik vergeet voor wat er komen gaat, pleegt
zelfmoord. Sta voor jezelf in, ieder ogenblik leerde mij mijn peda-
goog, want anders weet je bij je laatste adem niet wie er overlijdt.

PYLADES: Je vader heeft dergelijke gewetensbezwaren nooit gekend.
Hij liet zich raden door de slimme Odysseus en liet jou achter om met
je pedagoog met woorden en een bal te spelen. Hij had slechts een
belang: Troje met de grond gelijk. Hij liet zijn oudste dochter,
Ifigeneia, bij Aulis slachten om wind voor zijn schepen te verkrij-
gen. List, geweld en alle middelen nam hij te baat voor wat hem na
negen jaar pas zou gelukken: Troje met de grond gelijk. Dat was het
ogenblik waarvoor hij leefde.
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ORESTES: En al die tijd vergat hij dat zijn vrouw ook ouder werd.
Want toen hij na negen jaar thuis weer in het bad ging, en dacht dat
zijn vrouw, als in hun eerste huwelijkstijd, hem zijn rug zou wassen,
gaf Aighistos haar een van de twee bijlen om hem het hoofd te klo-
ven, want dat paar had negen jaar geleefd voor dat ogenblik.

PYLADES: Apollo gaf jou opdracht het beeld van zijn zuster Artemis
terug te brengen naar Athene.

ORESTES: Dat is voor het eerst dat jij me met godenwoorden probeert
te overtuigen. Jij de godloochenaar. Dan moet je wel heel erg zwak
staan.

PYLADES: Vind jij dan dat ik sterk sta?
ORESTES: Ik ben gevangen. Apollo zij gedankt. Het noodlot heeft voor
mij gekozen.

PYLADES: Je kiest zelf je noodlot als je in je lot berust.
ORESTES: Dit ijzer is sterker dan mijn polsen.
PYLADES: Maar je hersens ...
ORESTES: Die zijn zwakker dan mijn waardigheid, de goden zij ge-
dankt. Sterven behoort ook tot het leven, laat mij dat waardig doen.

PYLADES: Het is onwaardig te berusten zolang je nog de kracht bezit
je te verzetten.

ORESTES: Ik heb gevochten tOt ik niet meer kon. Ik wil niet vechten
met onwaardige wapens. Wat ik nog over heb aan zuiverheid is mij
te lief. Ik wil iets behoorlijks mee in mijn graf.

PYLADES: Jij hebt wapens om een vrouw te overwinnen.
ORESTES: Ik wens geen vrouw te overwinnen als ik mijn waardigheid
er door verlies.

PYLADES: Die geeft een andere vrouw je wel terug. Een vrouw is
sterker dan heel de Olympos, vraag het maar aan Zeus.

ORESTES: Geen God, geen vrouw, zelfs geen vriend vertrouw ik mijn
waardigheid toe. Ik wil voor de hunne zorgen. Dat is mijn god-
vruchtigheid. Maar daar kun je een ongelovige niet van overtuigen.

PYLADES: Die priesteres, die landverraadster ...
ORESTES: Vertrouw ik mijn lijk toe, niet mijn leven.
PYLADES: Stommeling, je hebt gelijk. Maar wat heb je hier nu aan
gelijk? Ik heb je blindelings gevolgd naar Argos, hier naar Taurië,
volg jij mij blindelings naar huis. Misschien zelfs met het beeld.
Lukt het niet, dan sterf ik als een gelukkig man, omdat je voor mij
het afschuwelijkste over had. Orestes, ik smeek het je. En voor je
eigen bestwil.

ORESTES: Ik weet het niet, ik kan niet meer logisch denken, maar ik
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voel het is niet goed wat je van mij wilt. Zou vriendschap mij tot ver-
rader maken? Geloof jij, dat ik het doen zal, Pylades? Heb jij zo'n
slechte dunk van mij?

PYLADES: Ik wil geloven wat nodig is om jou te redden.
IFIGENEIA: (Op.)

(Van het eerste ogenblik af kijkt Orestes als betoverd naar haar.)
Wie van jullie tweeën riep zoëven om zijn moeder? Nu? Wie is van
jullie twee dan Pylades, die dat verhaal opdiste van waangezichten
van zijn vriend? Die zich natuurlijk schaamde voor zijn lafheid.
Geen antwoord. Als ik mijn dienaressen roep, vertellen zij het mij.

PYLADES: En dan?
IFIGEN.: Denk je dat ik mij vrolijk zal maken over jullie angst, of
spotten met jullie vriendschap? Ik ken mijn volk: altijd klaar met
tranen, in blijdschap en in verdriet.

PYLADES: Ken jij je volk? Voor ik hier kwam beroemde ik me ook
daarop.

IFIGEN.: Mijn dienaressen hebben mij verteld op welke manier hier
over mij gesproken is. Zeg maar ronduit wat je zeggen wilt. Ik noch
jullie kunnen het noodlot tegenhouden. Je zinspeelt op mij en op
mijn werk hier in de tempel.

PYLADES: Inderdaad, iets ken je van je volk.
IFIGEN.: Goed ik zal mij rechtvaardigen.
PYLADES: Tegenover ons? Waarom? Je rechtvaardiging gaat met ons
op het hakblok. Als het je lukt, heb je je alleen maar voor een paar
ogenblikken schoongepraat. Het loont de moeite niet.

IFIGEN.: Wat mij door Grieken werd aangedaan, niet door een, maar
door het hele ... Nee, ik wil zelfs niet de indruk wekken dat ik mij
verdedig.

PYLADES: En die indruk wek je, geloof me.
IFIGEN.: Pas als je wist wat mijn vader, die een Griek is, mij heeft aan-
gedaan, dan kon je zeggen: ik ken mijn volk, en dan zou je je over
mij niet meer verbazen.

PYLADES: Ik zou me over je vader ook niet verbazen nu ik jou ontmoet
heb. Maar ons volk heeft het recht geschat te worden naar zijn edel-
sten, niet naar zijn minsten.

IFIGEN.: Geen Griek is door mijn hand gestorven.
PYLADES: Je bent te veel verwend door je geweten. Niet iedereen is
zo gemakkelijk te bedriegen.

IFIGEN: Mijn geweten werd gesmoord door Grieken. Zij ontzegden mij
het recht er een op na te houden. Als kind heeft men mijn rechts-
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gevoel geofferd voor de "nationale zaak", zoals het heette. Nooit is
een volk zo eensgezind, dan als het gaat om een enkeling te offeren
voor de "nationale zaak". Maar niemand begaat straffeloos een on-
recht. Dat wreekt zich op de dader. Was die dader heel een volk, dan
wreekt het zich op heel dat volk, want wie onrecht doet lokt on-
recht uit.

PYLADES: De wetten leven van het onrecht dat de enkeling moet wor-
den aangedaan. Het recht van allen bestaat nu eenmaal niet uit het
recht van ieder afzonderlijk. Zij die dat niet begrijpen, de kleinen
van geest, de verstokenen van talent, de ontevredenen, dat zijn de
gevaarlijken, de mengers van het gif dat ieder volk bedreigt, dat zijn
de haters van allen die slaagden om in de waan van recht en onrecht
in evenwicht te blijven.

IFIGEN.: Ik was geen ontevredene van geboorte. Ik was het rijkst be-
deeld van allen.

PYLADES: Dan toch niet van begrip. Want je eiste van de anderen wel
begrip voor jouw recht op bezit, maar miste dat voor hen toen jij
jezelf misdeeld vond. Wie ben jij die je rijkdom vanzelfsprekend aan-
vaardde, maar je verlies op allen wreken wilt?

IFIGEN.: Die wraak gaat niet van mij uit. Ik ben machteloos tegen de
barbaren.

PYLADES: Nee jij wreekt niet zèlf. Jij hebt misschien nog medelijden.
Maar het bloed van Grieken vloeit! Jij kent de angst van je gevan-
gen landgenoten, maar je eet uit de bebloede handen van onze vijan-
den en je sláápt des nachts. Toelaten van moord is misdadiger dan
het moorden zelf. Wie kan de moordenaar van het kind iets kwalijk
nemen, als de ouders het niet verdedigen tOt het uiterste?

IFIGEN.: Als je eens wist wat je daar zei.
PYLADES: Ik weet heel goed wat ik zeg. Wij zijn in dit geval de kinde-
ren en jij de moeder. De moordenaar gaat straks vrij uit, want jij
verheft je hand niet eens. Integendeel, jij zalft en kranst ons voor het
feest.

IFIGEN.: Niemand verhief zijn hand voor mij.
PYLADES: Als ieder mens het kwaad dat hem werd aangedaan op an-
deren verhaalde, dan waren de Hyperboreërs zelfs niet veilig meer.

IFIGEN.: Wat is er toch met jullie beiden dat ik zulke taal verdraag en
dat in mijn eigen tempel.

PYLADES: Wat er met ons is? Als wij dat jou eens vroegen.
IFIGEN.: Wij? Hij vraagt niets.
PYLADES: Hij is de verstandigste van ons twee.
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IFIGEN.: Misschien niet de verstandigste, maar wel de moedigste. Hij is
Pylades, en jij, de man van mooie woorden, bent degeen die angstig
om zijn moeder riep. Nu, heb ik gelijk?

PYLADES: Vraag het hem.
IFIGEN.: Zelf durf je het niet te zeggen, dat bewijst je lafheid.
PYLADES: Laat het zo zijn.
IFIGEN.: Is het niet zo?
PYLADES: Nee, de goden zij gedankt. Als een vrouw als jij zo'n juiste
kijk op mannen had dan was het met onze sexe slecht gesteld.

IFIGEN.: Alsof het onderscheid tussen twee mannen groter is dan tussen
twee waterdroppels.

PYLADES:Zeg liever als tussen twee bloeddroppels. Voor jou heeft
heel ons volk slechts bloed om jou in leven te houden. Jij ziet hoog-
stens mensen, maar nooit een mens.

IFIGEN.: Ik heb een mens gezien, het moordtuig naar mij opgeheven.
Hij heeft mij voor de rest bekeerd.

PYLADES: Dus werd je niet als beul geboren?
IFIGEN.: Heel Griekenland was mîjn beul.
PYLADES: Ik ook? Ik heb je nooit gezien. En hij mijn vriend? Ik heb
een broertje van vijf jaar, is hij ook jouw beul? En als mijn vrouw
mij achterna kwam, zij was zwanger, men ving haar, wat dat onge-
boren kind dan ook jouw beul? Miskenden zijn meest opdringerige
mensen, zij denken dat iedereen van hun miskenning leeft.

IFIGEN.: Jij hebt geen hoop op redding meer dat je mij zo tracht te
te beledigen.

PYLADES:Dit tekent jou. Jij denkt dat iedereen moet spreken naar de
toestand waarin hij zich bevindt. Als ik wel hoop had, dan was jij
een ander mens, dan had jij me hoop gegeven en dan had ik ook
anders gesproken, maar van jou is voor ons niets te verwachten.

IFIGEN.: Dus is hij de moederroeper. Ik had het kunnen weten.
(tot Orestes)

Jij bent dus die held. Jij bent het, van wie in de stad verteld wordt dat
je de meeste mannen op het strand de dood hebt ingejaagd. Daarom
hebben de barbaren hun woede natuurlijk op jouw hoofd gekoeld,
toen Je weerloos op het zand lag. Dat ik me in jou vergist heb. Weet
je hoe dat komt? Je open blik, je strakke mond, dat zwijgen zonder
ironie en zonder haat, jij bent van edele huize. Ik dacht die jongeling
hecht slechts aan zijn eer, niet aan zijn leven, die roept niet om zijn
moeder. Maar nu geloof ik wat de dienaressen mij vertelden: jij had
waangezichten. Jij kunt niet bang zijn voor de dood wanneer je bij
bewustzijn bent.
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ORESTES: Ik ben voor de dood niet bang.
IFIGEN.: Gelukkig.
ORESTES: Waarom gelukkis? Zou je je voor mij schamen als ik op het
hakblok weer om mijn moeder riep?

IFIGEN.: Ik mij schamen? Voor wie? Voor barbaren?
ORESTES: Waarom dan gelukkig?
IFIGEN.: Ik wil dat je zo weinig mogelijk angst hebt. Ik zou het niet
kunnen aanzien.

ORESTES: Wees dan gerust. De dood zal mij de eerste werkelijke blijd-
schap geven, op welke manier hij ook komt. De maat is bij mij vol
aan leed, en ik kan moeilijk geloven dat het leven voor de rest alleen
maar vreugd voor mij verborgen hield.

IFIGEN.: Hield je zoveel van je moeder die je verloor?
ORESTES: Verliezen is het woord niet.
IFIGEN.: Leeft zij dan nog?
ORESTES: Neen. Maar wat je zelf vernietigt, kun Je niet verloren
noemen.

IFIGEN.: Bij de Goden, je moeder doden.
ORESTES: Zeg wel bij de Goden. Het was Apollo's wil, de broeder van
Artemis, de Godin die jij beweert te dienen. Als ik op haar altaar mijn
einde vind dan heeft het tweelingpaar zijn deel aan mij gehad.

IFIGEN.: Kan er een reden zijn waarom een jongeling zijn moeder
doodt?

ORESTES: Mijn moeder bedroog mijn vader. Tezamen met haar min-
naar heeft zij hem vermoord.

PYLADES: Maar al had zij meer gedaan, gedaan wat mensenhersens
nauwelijks bedenken kunnen, behalve natuurlijk haar land verra-
den, dan had zijn moeder recht gehad op jou te wijzen en te zeggen:
"het kan nog altijd erger".

IFIGEN.: Wat mijn vader met zijn trawanten mij deed, geeft mij het
recht te zeggen: "inderdaad er zijn er erger dan zijn moeder en haar
minnaar".

ORESTES: Had dat uitgevochten met jezelf en je familie, zoals ik, had
alleen het leed gedragen, had je desnoods overgegeven aan de wraak-
godinnen zoals ik, liever dan, onder het mom van Artemis te dienen,
hier je land te verraden. Als ik je aankijk en bedenk dat jou de ellen-
de van anderen troost geeft.

IFIGEN.: Troost? Wat het mij wel geeft zal ik maar niet zeggen. Nog
eens, ook zonder mij zouden jullie hier geofferd worden.

ORESTES.: Neem geen gunsten aan van onze vijanden. Deel ons lot
en sterf samen met mij.
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IFIGEN.: Bij de Goden, waarom zeg je dit?
ORESTES: Voor jouw bestwil. Begrijp je niet wat je ons aandoet? Wij
moeten jou hier achterlaten, een landgenoot die straks weer andere
Grieken naar de slachtbank voert. Je moet dit inzien, en geloof me,
na ons zal dat inzicht niet lang op zich doen wachten. Misschien zijn
wij de laatsten die je kunnen helpen. Straks als wij gestorven zijn,
ben je hier alleen. Voor het eerst alleen.

IFIGEN.: 0, hoe kun jij zeggen, wat ik denk, maar wat ik niet onder
woorden durf te brengen.

ORESTES: Sterf met ons. Ik wil niet dat je hier achterblijft, na wat mijn
vriend je daar zoëven heeft gezegd. Want ook hij bracht onder
woorden wat jij denkt.

IFIGEN.: Dacht je dat ik dat nooit eerder wilde: sterven als er een weer-
loze Griek hier in de ketens stond? Maar wat had het voor doel als
ik de gevangenen daar toch niet mee redden kon?

ORESTES:Doel! Ik mocht mij van m'n pedagoog nooit dekken met die
leugen: doel. Het doel kent alleen de mens die je het volgend ogen-
blik zult zijn, zei hij mij dan. Doel is zinsbegoocheling waarachter
ieder onrecht zich verschuilen kan. Ieder ogenblik kan blijken dat
de dood ons doel was, en dan heb je. het heden verraden terwille
van een dode toekomst. Wees het ogenblik, dat is het doel van ieder
edel mens.

IFIGEN.: Waarom ben je zo met mijn lot begaan? Je woorden zijn
dezelfde als die van je vriend, maar de toon is geheel anders, je
blik. " Uit jouw ogen spreekt geen haat als uit de zijne. Jij kijkt
naar mij alsof je van mij een begin verwacht en niet een einde.

ORESTES: Ik doodde mijn moeder in opdracht van Apollo. Ik had haar
bij mijn weten nooit gezien. Ik had haar misdaad slechts van horen
zeggen. Mijn oudste zuster zei, en met haar iedereen: het moet. Mijn
vader had zij gedood, ons geslacht onteerd. Ik was het die het zwaard
ophief, toestiet, ik nam haar leven, en toch het was mijn daad niet.
Ik handelde op bevel. Maar die bevolen nemen nu de bloedschuld
niet van mij af. De waanzin jaagt in vlagen door mijn hersens. Pas
in het sterven zal ik weer mijzelf zijn, het eerste wat ik zelf zal doen,
ook al denken anderen het mij aan te doen. Ik zie aan jou dat je de
dood niet wilt omdat jij jezelf niet in de ogen durft te zien. Zulk een
leven moet ondragelijk worden.

IFIGEN.: Hoe kun je, vlak voor de dood zoveel aandacht schenken aan
een vreemde zoals ik? Niemand heeft ooit zo tot mij gesproken. Jij
bedriegt mij niet. Jij spreekt niet uit zelfbehoud, ik voel het. Ik zie
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het. Maar je vergist je. Ik zal blij zijn met de dood. Alleen niet hier,
niet op Artemis' altaar. Geloof mij, ik spreek deze woorden niet uit
zelfbehoud. Als je wist wat mijn eigen vader deed met mij.

PYLADES: Geen misdaad kan de jouwe verontschuldigen, zelfs al had
hij je misbruikt.

IFIGEN.: Dat deed hij, alleen niet in de zin die jij misschien bedoelt.
PYLADES: De grootste schurk heeft een vader om zich op te beroepen.
Op die manier is iedere misdaad van te voren verontschuldigd.

IFIGEN.: Jou antwoord ik niet meer.
PYLADES: Ik heb je, de Goden zij gedankt, ook niets te vragen.
IFIGEN.: (tot Grestes) Hoe heet jij?
PYLADES: (tot Grestes) Noem niet je naam. Iedere Griek heeft toch
maar een naam voor haar: losprijs. Zij rekt straks haar leven van
jouw dode naam.

ORESTES: Stil Pylades. Je hebt gelijk. Maar gelijk hebben heeft hier
nog minder zin dan ooit. Om gelijk te hebben heb je iemand nodig
die ongelijk heeft. Een betere dan haar hadden we moeilijk kunnen
vinden. Maar ook moeilijk iemand die het gelijk-hebben belache-
lijker maakt. Deze vrouw heeft leed, dat voel ik. En waar leed is
zwijgt gelijk of ongelijk. Haar leed is groter dan het mijne. Ik kan
wijzen op Apollo, zij slechts op haar vader.

lFIGEN.: Wat heb jij verschrikkelijk gelijk. Maar tracht dat hem niet
uit te leggen. Dat begrijpt geen mens die de rede tot zijn afgod maakt.
Dat zijn de wreedsten, omdat men met de rede zich ieder recht toe-
eigenen kan.

PYLADES: Ook het recht tot landverraad? De Goden zij gedankt schiet
daar mijn redelijkheid te kort.

IFIGEN.: Gelijk! Gelijk! Maar weet dat dan. Wees er gelukkig mee en
zwijg.

PYLADES: Ik ben er niet gelukkig mee en ik denk er niet aan te zwijgen.
ORESTES: Hoe heet jij?
IFIGEN.: Ik mag mijn naam niet noemen. Wie mij aanraakt of mijn
naam noemt brengt ongeluk over dit volk, zo heb ik hun geleerd.
Ik deed dit vooral om mij te vrijwaren van de gunsten van de bar-
barenkoning Thoas. Toen ik jaren geleden hier kwam, was dat de
enige manier om hem op een afstand te houden. Hij is zeer bijge-
lovig. Wie naakt is heeft maar één wapen: geheimzinnigheid.

ORESTES: Je bent bang dat hij door ons je naam te weten komt; je
overleeft ons dus al in gedachten.

lFIGEN.: Ik ben mijn naam ontwend, ik ben mijzelf ontwend. Ik en
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mijn dienaressen leven dag in dag uit in deze kramp van geheimzin-
nigheid. Voor hen geldt hetzelfde als voor mij. Wij hebben elkander
trouw gezworen.

ORESTES: Ten koste van al dat Griekenbloed.
PYLADES: En als wij dit de koning eens vertelden? Wij hebben jouw
leven in handen, zoals jij het onze.

IFIGEN.: Jij zoekt naar een uitweg om te blijven leven. Dat is begrij-
pelijk. Hoe anders ben jij dan je vriend, maar ook hoeveel begrijpe-
lijker. Thoas durft je niet eens geloven als jij hem mijn naam zou
zeggen. Hij zal denken dat je je leven probeert te redden. Hij zal
in je bloed geloven, niet in je woorden.

ORESTES: Jij moet een wrede vrouw zijn om zo met wreedheid om te
kunnen gaan. Dat je meteen toen je hier aankwam zo je wapens wist
te kiezen.

IFIGEN.: Ja, ik ben wreed. Jouw moeder kan niet slechter geweest zijn
dan de mijne. Ik was als kind scherpzinnig, ik zag en hoorde alles
wat er om mij heen geschiedde. List, bedrog en schaamteloosheid
was alles wat ik van haar leerde. Toen tot overmaat van ramp leerde
ik mijn vader kennen als de afschuwelijkste mens die de Griekse
bodem ooit gedragen heeft. Mijn vader, die ik vereerde en wiens
liefste kind ik dacht te zijn, deed met mij ... ik moet zwijgen. Overal
ontmoet ik wreedheid, hier weer in dit barbaarse land. De wreedheid
heeft mij in 'haar net verstrikt. Ik heb de hoop verloren ooit van
haar bevrijd te worden, want alleen de wreedheid houdt mij staande.
Maar groter wreedheid heb ik nooit ontmoet dan nu in jouw ge-
daante. Jij die ik moet overleveren aan Artemis.

PYLADES: Waarom moet jij je staande houden, als daar zoveel Grie-
ken voor moeten sterven? Zelfbehoud is geen verontschuldiging
voor wreedheid.

IFIGEN.: Eens heb ik mijzelf behouden, ondanks dat heel Griekenland
mij op de wreedste wijze naar het leven stond.

PYLADES: Dat is een heel groot woord: heel Griekenland. Iedere volks-
misleider zegt namens heel het volk te spreken.

IFIGEN.: Om mij te vernederen neem jijzelf dat woord herhaaldelijk
in je mond.

PYLADES:Met recht. Landverraad bega je aan heel je volk. Alle on-
tucht die een mens bedrijven kan is ook een Griek niet vreemd, maar
een ding is ondragelijk voor Goden en voor Grieken: landverraad.

IFIGEN.: De Grieken hebben zich van mij ontdaan, ik kan geen volk
verraden dat mij uitgestoten heeft.
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PYLADES: Ze hadden je moeten doden inplaats van je uit te stoten. Je
laat hun mildheid hun wel slecht bekomen.

IFIGEN.: (tot Grestes) Heeft deze man wel eens een vrouw bemind?
ORESTES: Hij heeft een vrouw gehuwd.
IFIGEN.: Dat is geen antwoord op mijn vraag. Hij trouwde niet uit
liefde, want de gedachte aan zijn vrouw zou hem tegenover mij tot
mildheid moeten stemmen, omdat hij, hoe dan ook, iets van haar
in mij herkent. Hij kan niet loochenen dat ik ook een vrouw ben en
een Griekse.

PYLADES: Ik kan niet loochenen dat de grootste onmenselijkheid toch
menselijk blijkt: heulen met de vijand.

IFIGEN.: Zwijg, of ik laat je door de tempelwacht je tong ...
PYLADES: Nu ... ? Bijna toonde je je ware aard.

(tot Grestes)
Maar daartoe geeft haar leed haar recht. En zo'n ondier neem je in
bescherming tegen mij.

IFIGEN.: Je hebt geluk dat ik hun geleerd heb dat alleen een onbezoe-
deld lichaam kan geofferd worden. Dat deed ik om mijn landge-
noten voor een marteling te sparen. Maar ik kan je het spreken ook
beletten zonder dat er bloed vloeit, denk erom.

PYLADES: Geen gesproken woord gaat ooit verloren zolang een mens
de zin ervan beleeft. Mijn woorden zullen mij overleven in jouw
oren.

ORESTES: Hij is mijn vriend.
IFIGEN.: Dat is zijn redding.
PYLADES: Dan ben ik je vriend niet meer, voor je eigen bestwil. Ik
wil door haar geen redding.

ORESTES: Hij trouwde met mijn oudste zuster.
IFIGEN.: Om ook door bloed aan je verwant te zijn.
ORESTES: Dat was hij al. Hij is mijn neef.
IFIGEN.: Hij is jaloers dat je zo met mij praat.
PYLi\DES: Wat een levenswijsheid voor iemand die zich verkocht heeft
aan de dood.

ORESTES: Wanneer moeten wij sterven?
lFIGEN.: Morgen.
ORESTES: En tot zolang blijven wij hier geketend?
lFIGEN.: Onder bewaking van de tempeldienaars mogen jullie mis-
schien wel even los. Het is je niet aan te zien dat je zoveel leed hebt
meegemaakt.

ORESTES: Ik merk nu dat dat leed zo groot niet was.

407



MAX CROISET

IFIGEN.: Je moeder doden!
ORESTES: Ik werd ver van huis door vreemden opgevoed, samen met
hem. Ik had haar misdaad slechts van horen zeggen. Ik doodde slechts
haar misdaad, de daderes was vreemd.

IFIGEN.: Maar nu verschijnt ze in je dromen?
ORESTES: Haar moederschap begon voor mij nadat ik haar gedood
had. De wraakgodinnen straffen mij met waanzin.

PYLADES: Tot morgen, dan sterft je waanzin op het hakblok.
ORESTES: Ongereinigd kom ik in de Hades.
IFIGEN.: Hier drink wat.

(Hij doet het)
Van mijn dienaressen wilde je geen dronk. Hoe is het met je hoofd?
Ben je gewond?

ORESTES: Ik weet het niet.
IFIGEN.: (bekijkt zijn hoofd; hij laat het toe) Ik zie geen wonden.
Wel een buil, hier op je achterhoofd. Doet het pijn?

ORESTES: Alleen toen je er aankwam.
IFIGEN.: Ik zal hem wat bevochtigen.

(Doet het)
Wordt het nu minder? Waarom zeg je niets?

PYLADES: Jij bent gewend te spreken tegen mensen die hier ge-
ketend zijn. Voor ons is deze toestand nog wat vreemd. Het is
namelijk vreemd dat je beul je wonden bet, eer hij je hoofd afhakt,
of afhakken laat.

IFIGEN.: (tot Orestes) Zeg je daarom niets?
ORESTES: Ik denk nu niet aan dood, aan wonden of aan bloedschuld.
Ik denk, ik denk ... ik kan niet meer denken. Laat mij.

PYLADES: Wees daarop maar gerust, ze laat je. In de ketens. Tot aan
de plechtigheid.

IFIGEN.: (tot Orestes) Vind jij het goed dat hij zo spreekt?
PYLADES: Jij kunt weggaan als het je niet bevalt, wij niet.
IFIGEN.: (tot Pylades) Wil je drinken?
PYLADES: Dat vraag je alleen om bij hem in het gevlij te komen. Laat
mij mijn dorst maar, dan wen ik alvast een beetje aan het doodgaan.

IFIGEN.: Ik zal je door de tempelwachters elders laten brengen.
ORESTES: Als hij wordt weggebracht, zeg ik geen woord meer.
IFIGEN.: Ik heb je iets te zeggen, en dat kan ik alleen maar als er nie-
mand bij is.

ORESTES: Niets wil ik meer horen als hij wordt weggevoerd.
PYLADES: Laat haar maar begaan.
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ORESTES: Niets wil ik meer horen als jij wordt weggevoerd.
IFIGEN.: Zeg dan dat hij zwijgt van nu af aan.
PYLADES: Waarom?
IFIGEN.: Omdat ik in zijn nabijheid jouw woorden niet verdragen kan.
Of neen, doe het maar wel, spreek maar hardop uit wat deze muren
zwijgend weten. Misschien is het wel goed dat mij geen ogenblik van
vergetelheid gegund wordt. Dat ik van dit ellendig leven met iedere
ademtocht bewust moet blijven. Martel mij maar met woorden,
scheldt me met vuile namen, het schijnt je goed te doen.

ORESTES: Pylades zwijg. Ik wil nu dat je zwijgt. Deze vrouw .. als wij
nog ooit alleen zijn leg ik het je uit, en anders ... neem van me aan
dat het nodig is dat je nu zwijgt. Pylades ik wist dat dit eens zou
komen. Het is afschuwelijk dat het hier gebeuren moest. Ik voel mij
voor het eerst verwant aan moeder. Ik kan haar niets meer verwijten.
De wraakgodinnen hebben recht op mij. Ik heb gemoord. En toch,
ik kan niet anders. Mijn geest is geboeid door haar, zoals mijn
lichaam. Pyladés je hoort toch aan mijn stem dat ik meen wat ik nu
zeg? Kijk mij in mijn ogen, voor zover dat mogelijk is.

(Pylades doet het. Tot Ijigeneia)
Hij zal zwijgen: spreek.

IFIGEN.: Ik kan niet spreken. Ik had gezworen, dat ik mijn gevoel voor-
goed het zwijgen had opgelegd. Maar het spreekt, het spreekt en ik
weet niet hoe ik dat in Griekse woorden moet vertalen. Ik heb het
recht verloren om die woorden te gebruiken. Dat woord ... ik voel
het, 'heb ik verraden. Pylades, je hebt gelijk, nu voor het eerst, nu
weet ik het.

(tot orest es)
Maar jouw ogen zeggen hetzelfde in hun taal, een taal alleen voor
mij, die ik kan leren, een taal voor uitgestotenen.

ORESTES: Ik had niet gedacht dat een wezen als jij mijn weg zou krui-
sen, nog rampzaliger dan ik. Ik dacht dat mijn moeder schuldig was
aan het grootste leed dat ooit door kinderen werd gedragen. Maar
nu sta ik voor iemand die ook kind geweest is, die schuldiger is
dan zij, en die heb ik ...

IFIGEN.: ... Nu ... ?
ORESTES: Laat het mij niet zeggen.
IFIGEN.: Zeg het, zeg het. Iets dat uitgesproken IS heeft een eigen
leven. Laat het leven voor mij.

PYLADES: (tot Orestes) Laat het niet om mij.
IFIGEN.: Nu zie ik het: hij is je vriend. Hij heeft het woord gehoord
dat op je lippen lag.
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ORESTES: Laat het daar blijven.
IFIGEN.: Ik smeek je, laat het gesproken zijn. Fluister het of schreeuw
het ... of zeg het in mijn oor ... of neen, verzwijg het. Een verzwe-
gen woord heeft ook een leven.

ORESTES: Ik ben niet gewend te spreken tegen vrouwen. Ik werd
samen met mijn vriend in de krijgskunst onderricht. Ik werd groot-
gebracht om wraak te oefenen voor mijn vader ...

PYLADES: Spreek niet je mond voorbij. De slang is giftig.
IFIGEN.: Pylades nu ben jij slecht. Waarom zeg je dit? Uit jaloezie?
Want jij bene te scherpzinnig om je zo te vergissen. Beken dat je nu
vals was, zo vals als je veronderstelt dat ik moet zijn geweest.

ORESTES: Ik kan niet anders, Pylades. Ik weet niet wat er met mij ge-
beurt, ik word verscheurd van binnen.

PYLADES: Voor het eerst veel ik de nabijheid van de Goden. Ik zie de
wraakgodinnen in levende gedaante. Daar staat er een!

(Op lfigeneia wijzende)
Zij is een waangezicht. Ik bezweer je: zwijg.

ORESTES: Pylades ik ben weer kalm, kalm zoals ik nooit geweest ben.
Kalm door haar nabijheid.

(Tot lfigeneia)
Niets kan mij meer gebeuren want zij is hier. Alles wat er nog ooit
met mij gebeurt bindt mij aan haar. Wat dat ook is ik heb er vrede
mee. Ik had gezworen, toen ik door mijn moeder wist waartoe een
vrouw in staat was, wat een vrouw kan maken van een man, edel
als mijn vader. \X'at een vrouw kan doen met een man laag en
vunzig als haar minnaar, dat ik nooit mijn lot zou leggen in een
vrouwenhand. Maar jij ... jij ... in deze tempel, waar je misschien
het Griekenbloed hebt gewassen van die handen ...

IFIGEN.: Ach ...
ORESTES: Laat het mij zeggen. Hoor jullie beiden opdat ik nooit mijn
schuld zal schuiven op de wraakgodinnen, maar dat jullie weet dat ik
gehandeld heb met koelbloedig overleg, mijzelf heb aangehoord
met eigen woorden.

IFIGEN.: Ik doodde nooit een Griek.
ORESTES: Maar liet het toe! Gaf niet je leven om het te verhinderen
Pylades zei het en ik herhaal her: dat is erger dan een moordenaar
kan doen. Herhalen moet en zal ik het, want het verzwijgen van de
waarheid maakt de waarheid tot een ziekte, die de zinnen aanvreet.

IFIGEN.: Mijn vader ...
ORESTES: Verdedig je niet meer. Ik ben je medeplichtige van nu af-
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aan. Hoe meer jij je verontschuldigt des te zwaarder wordt mijn
schuld. Er bestaat voor jou geen uitweg, alleen bij mij. En dat laadt
op mij een vloek nog groter dan de moedermoord. Nooit vergeef ik
je je landverraad. Ik haat dat in je, met een haat zo giftig als men mij
mijn moeder leerde haten ... maar haar had ik nooit gezien. En
jij ... jou zie ik, ik weet wat jij misdreef, ik voel het aan mijn polsen,
ik voel lijfelijk wat slecht is aan je ... en dat, juist dat schijnt mij
naar je toe te trekken.

IFIGEN.: 0, hoe afschuwelijk.
ORESTES: Ik dacht mijn onheilstaak volbracht te hebben. En nu ont-
moet ik jou. Ik zag de ogen van mijn moeder voor ze stierf. Mijn
zuster had mij de raad gegeven haar niet aan te kijken. Zij had
gelijle een mensenoog is overtuigender dan alle woorden die een
taal bevat. Alle overtuigden moesten eens in kluisters zijn geslagen,
wachtend op de dood, met als laatste keus: hun waarheid, of twee
mensenogen die in liefde naar hen kijken. Kies die ogen rampza-
ligen, kies die ogen! De waarheid is al doof gepraat, die kan geen
woorden meer verwerken. Maar ogen! Een blik van een mede-
mens ... een blik, dat levende mysterie dat niet te denken of te zeg-
gen is, dat nak leurt als de zon in een gesloten oog ... Kies die blik,
blijf achter in dat oog! Je waarheid sterft met je lichaam. Kijk mij
aan vrouw. Ik wil je naam niet weten. Ik wil alleen zien. Jouw zaak
is bij voorbaat al verloren. Boven begrip en boven moed is het wat ik
nodig heb om tot jou te komen. Ik werd grootgebracht in haat, mis-
schien heb ik het haten lief gekregen, want jij bent de haat, de vlees-
geworden haat.

IFIGEN.: (knielt aan zijn voeten) Neen, neen ...
ORESTES: Ja, ja. Laat er twee mensen zijn die voor elkaar de waarheid
niet verzwijgen. Geen Grieks woord zal ik misbruiken om ons ge-
weten te bedriegen. Wat hier gebeurt is redeloos, ik de ter dood ver-
oordeelde, en jij de 'helpster van mijn beulen. Ik ben veroordeeld, al
was het maar door deze blik.

IFIGEN.: Dit is door geen mens te dragen, en ik ben een mens, zelfs ik
ben een mens. Pylades geloof dat toch.

PYL'\DES: Ik ben niet gelovig.
ORESTES: Ik geloof je. Ik ben in je macht en niet alleen omdat ik ge-
ketend voor je sta.

IFIGEN.: Was je maar in mijn macht. Wat moet ik doen?
PYLADES: Dat vraag je nog? Denk je daar nog over na? Ellendig
schepsel.
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ORESTES: Pylades.
PYLADES: Ellendig schepsel! Ja! Dit is toch belachelijk. Ze weet niet
wat ze doen moet. Ze weet nog niet wat het gunstigst voor haar is.

IFIGEN.: Ik denk alleen aan hem.
PYLADES: Dat doe je niet. Anders stond hij daar al lang niet meer ge-
ketend.

IFIGEN.: De tempel is aan alle kanten door de wacht omringd.
PYLADES: Berekening! Geef ons een zwaard, het enige wat jij te geven
hebt.

IFIGEN.: Ik overweeg wat het beste voor hem is. Je hebt gelijk, Pylades,
ik denk aan mezelf als ik aan hem denk. Ik wil zijn vrijheid en hem
niet verliezen. Ik wil behouden, ik die dacht aan niets te hangen.

PYLADES: En je leven dan?
IFIGEN: Dat was niet van mij, dat nam Griekenland.

(tot Grestes)
Zeg me, zou je mij verdedigen als wij in Griekenland ...

PYLADES: Ze komt al met voorwaarden. De geboren handlangster.
Eerst het loon en dan de diensten.

ORESTES: Ik zou je aanklagen en verdedigen tegelijk. Bij de verge-
vingsgezinden zou ik je je misdaden voor de voeten werpen, tegen
hen die je bedreigen zou ik je verdedigen. Tegen Apollo zelf, tegen
de Gorgonen zou ik mijn armzalige vuist opheffen.

PYLADES: (tot ljigeneitl) Schaam je je niet? Heb je hem niet genoeg
gekweld? Laat hem rustig sterven. Ik wil het nu.

ORESTES: Ik wil leven voor haar. Eindelijk heeft leven zin.
IFIGEN.: Zul je ook vechten tegen Pylades, als hij mij kwaad wil?
ORESTES: Ook tegen hem. Vergeef me, Pylades. Of nee, vergeef me
niet. Behandel mij zoals je haar zou doen. Misschien krijg ik dan
begrip voor wat ze deed. Want bij de Goden ik begrijp niet dat een
mens tot zulke daden komen kan. Ook tegen hem verdedig ik je.
Maar het zal niet nodig zijn. Niets zekerder op aarde voor een man,
dan vriendschap. Geen kind, geen vrouw, geen God, geeft zulk een
zekerheid als vriendschap tussen twee mannen. Godsdienst leren
we van onze ouders, het doen van vrouwen is ons vreemd, kinderen
zijn raadsels tot ze zijn geboren en dan zijn het raadsels omdat ze
geboren zijn, maar vriendschap is zoals een man is: onbegrensd.
Wat van mij is blijft hem heilig, want vriendschap kent geen schande
omdat ze geen prijs stelt op redelijkheid. Neem het van mij aan, want
begrijpen kan een vrouw dat niet. Hij is mijn vriend, mijn goede,
slechte vriend.

412



DE MEDEPLICHTIGEN

IFIGEN.: Ik zeg aan koning Thoas dat jij bent bezoedeld door de moe-
dermoord, en Pylades ook, omdat hij je heeft geholpen. Het roepen
naar je moeder is al in de stad bekend. Het zal geloofwaardig klinken,
en trouwens ik heb Thoas in mijn macht. Ik zeg dat jullie eerst
gereinigd moeten worden met het water van de zee, alsook het beeld
van Artemis. Jullie moeten mee, geboeid, het volk moet op een af-
stand blijven, want niemand mag het beeld aanschouwen. Wij sche-
pen ons in en voor men het bemerkt zijn wij in volle zee.

ORESTES: Het beeld? Pylades is dit geen wonder? Geloof je nu nog
niet dat Apollo ons hierheen gezonden heeft en over ons waakt?

PYLADES: Zoëven zei je nog dat hij je hier alleen liet.
ORESTES: Ik had zijn bedoeling niet begrepen.
PYLADES: Misschien begrijp je die nu weer niet en blijkt dat straks.
ORESTES: (tot Ifigeneia) Juist om dat beeld ...
PYLADES:Zwijg. In naam van Apollo zwijg. Jij daagt de Goden uit.
ORESTES: Ik geloof in haar. Laat mij. Juist om dat beeld ...
PYLADES: Vertrouw haar niet.
ORESTES: Maar als wij met haar vluchten ...
PYLADES: Niet met haar! Ik heb mij vergist, ik dacht slechter te wezen
dan ik ben. Ik val mezelf weer mee. Misschien val jij jezelf straks
tegen. Daarvoor wil ik je behoeden. Zij zal niet met onze hulp ont-
snappen, terwijl hier het bebloede altaar achterblijft.

IFIGEN.: En als ik jullie naar de haven breng en zelf hier achterblijf?
ORESTES: (tot Ifigeneia) Ik ga niet zonder jou.
PYLADES: Landverrader!
IFIGEN.: Pylades, ik smeek je ...
PYLADES: Zo smeekten hier de Grieken jou en jij leverde ze over aan
de beul met kransen in het haar.

IFIGEN.: Dat is voorbij. '
PYLADES: Niets is ooit voorbij zolang een mens de herinnering levend
houdt.

ORESTES: Zij zet voor ons haar leven op het spel.
PYLADES: Uit eigen baat. Zij merkt aan jou, dat jij haar niet zult
achterlaten op het strand. Ze ziet haar kans schoon om terug te
keren naar het vaderland, met twee geredde Grieken als bewijs van
edelmoedigheid. Wij zijn de losprijs. Ze hoort aan onze uitspraak,
ziet aan onze kleren dat wij van goede afkomst zijn, dus wel invloed
zullen hebben. Met ons als dankbare getuigen heeft ze voor het ge-
recht een kans.

(Tot Ifigeneia)
Spreek op, is het zo niet?
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IFIGEN.: Nee, nee, nee, zo is het niet. Dit is mijn straf, dat alles wat ik
zeg of doe ongeloofwaardig is en argwaan wekt. Weinig mensen krij-
gen de gelegenheid om waarlijk goed en weinigen om waarlijk slecht
te zijn. Ik kreeg de gelegenheid om slecht te zijn, en ik heb haar ge-
grepen. 0, dat ik nu niet mijn leven splijten kan, uit mij zelve stap-
pen en opnieuw beginnen, hoe dan ook: verlost te worden van mijn
verleden, om te bewijzen dat ik een andet ben dan ik schijn. Geloof
me toch!

PYLADES: Ik geloof dat jij de doodsangst van mijn landgenoten hebt
verdragen toen jij ze zalfde voor de beul. Van iemand die dat kan
geloof ik veel, alleen niets goeds.

IFIGEN.: (tot Orestes) Ik had een broertje, onmondig nog toen ik hem
achterliet in Griekenland. In de herinnering aan hem heb ik mijn
menselijkheid bewaard. Bij die herinnering zweer ik, of op zijn
hoofd, wanneer hij nog in leven is: ik heb je lief! Ik heb het gezegd!
Het meest schaamteloze wat ik ooit gezegd 'heb. Tegen jou, vast-
gebonden in mijn tempel. Ook mij willen de wraakgodinnen waan-
zinnig maken! Goed, laat mij in waanzin met hem zijn, geen straf is
zwaar genoeg voor mij.

PYLADES: Nog altijd "ik" en ,;mij". Denk alleen aan hem.
IFIGEN.: Wij zijn nu gelijk.
PYLADES: Maar niet in landverraad.
ORESTES: (tot Pylades) En jij wilde ten koste van haar ...
PYLADES: ... wel ten koste, maar niet tot haar voordeel, want dan
word ik medeplichtig, net als jij.

ORESTES: En als ik het je vraag.
PYLADES: Dat weiger ik voor je eigen bestwil.
ORESTES: Ik oordeel zelf over mijn bestwil.
PYLADES: Maar met mij samen, zolang het mij vergund is en je in mijn
macht bent.

IFIGEN.: In jouw macht?
PYLADES: Ik schreeuw tot de soldaten binnenkomen en ik verraad je
plan.

IFIGEN.: Verraad, dus toch verraad!
PYLADES: Dat lokt de landverrader uit. De enige mens die vogelvrij
is. Ik zou geen vijand aan mijn eigen mensen overleveren, als hij
bij mij beschutting had gezocht en machteloos was. Misschien zou ik
het zelfs geen landverrader doen, als hij onschadelijk was. Maar wij
zijn hier op vreemde bodem. Als zij ons bedriegt, kan zij weer verder
laten slachten.
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IFIGEN.: Geen vernedering wordt mij gespaard. Uit schaamte durf ik
je niet aan te kijken. Dat ik hier moest leren dat ik vrouw ben, nu
eerst, en dat in jouw nabijheid. Zouden ooit twee mensen elkaar zo
naakt hebben gezien?

ORESTES: Jij weet niet eens mijn naam.
PYLADES: Ik smeek je, zwijg. Je naam hoort ze pas op Griekse bodem.
IFIGEN.: (tot Pylades) Dus je gaat mee! En gebruikt mijn macht over
de barbaren? Waar blijven nu je grote woorden? Jij wilt alleen
maar ons geluk vergiftigen. Jij bent slechter dan ik. Jij kunt logisch
denken, jij weet waar je met jezelf aan toe bent, en doet toch wat je
geweten je verbiedt. Ik ben een vrouw, ik handelde uit blinde
wraak, maar jij, terwijl je mij vernedert voor hem, verschuil je je
achter mij. Gun mij dan ook de redster te zijn van je idool, je vriend.

(tot Orestes)
Jij vertrouwt me. Jij weet dat ik alles zal doen om jou te laten leven,
met of zonder mij. Ik smeek je, zeg dat je mij vertrouwt, dat je alle
hoop op leven in mijn handen hebt gelegd.

ORESTES: Ik vertrouw je.
PYLADES: Hij liegt.
ORESTES: Pylades ...
PYLADES: Wij hadden afgesproken alles te doen om hier vandaan te
komen. Hij zou je vleien, proberen je verliefd op hem te laten wor-
den. Ik zou de man van edele overtuiging spelen om het geheel
geloofwaardiger te maken. En als het ons zou lukken los te komen
zouden wij je wurgen, het beeld roven en ontsnappen.

IFIGEN.: 0, hoe afschuwelijk.
(tot Orestes)

Is dat waar? Neen, zeg niets. Nu kan ik je bewijzen dat ik me aan je
overgeef. Ik weet dat je me vertrouwt uit liefde en met mij han-
delen zult gedreven door diezelfde liefde.

ORESTES: Ik hou van je.
PYLADES: Belachelijk; ik hou van je. Geloof hem toch niet. Dat zegt
een man wel om minder van een vrouw gedaan te krijgen dan het
redden van zijn leven.

ORESTES: Pylades, je bent jezelf onwaardig. Daartoe heeft mijn vriend-
schap je gebracht. Zie je nu wie ik ben? Je ging te ver, je maakte van
mij wat zij zegt: een idool. Slechter kon je niet met mij doen. Dat
kan geen mens zijn voor zijn medemens. Maar ik zal je laten zien
dat ik haar liefheb.

(tot Ifigeneia)
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Laat mij uit de ketens.
IFIGEN.: Neen, neen ... als Thoas komt en hij vindt je niet geboeid dan
krijgt hij achterdocht.

ORESTES: Laat mij los. Ik zal ons drieën tonen wie ik ben. Liefde, zui-
verheid en list vechten in mijn hersens om voorrang. Er hangt voor
mijn ogen een mist van verwarring. Wat zal mijn leven worden als
ik mij kan beroepen op verwarring? Iedere lafaard verraadt zijn
daden en zegt: "Ik wist niet", "de omstandigheden", "de nood van
het ogenblik". Ik wil klaarheid. Los! Pylades, jij wilt mijn waanzin.
Jij wilt geen klaarheid. Hoe troebeler nu mijn hersens, des te gemak-
kelijker spui jij later je beginselvastheid. Los.

IFIGEN.: Jij, man, wilt je leven wagen om hem te bewijzen dat je niet
zuiver bent. Nu weet ik waarom ik van je houd. Ik geloof in je, laat
dat voldoende voor je zijn. Luister niet naar hem. Hij is je vriend,
hij neemt alles wat jij doet voor lief als je maar in leven blijft.

PYLADES: Zij heeft gelijk. De zuiverheid, die ik niet zelf bezat heb ik
verankerd in jou. Ik ben een lafaard. Weet dat en vergeef het mij.

ORESTES: Nee, jij zult zien wie jij verheerlijkte. Zonder klaarheid is
er voor mij geen leven meer mogelijk, nu niet en straks niet. Ik
doodde mijn moeder. Boeien zijn verraderlijker voor onze eer dan
vrijheid. En dat wil ik aan den lijve ondervinden, ntl, nó! Los!

PYl.ADES: Vrouw doe het niet. Hij is waanzinnig.
ORESTES: Lafaard.
PYl.ADES: (tot Ifigeneia) Als je hem lief hebt doe het niet, ik smeek
het je.

ORESTES: Los!
(Ifigeneia ontketent hem)

ORESTES: (naast Ifigeneia) Nu Pylades heb je me waar je me niet
hebben wou, maar waar het in Griekenland toch toe was gekomen.
Ik heb haar lief. De verraadster spaar ik, want ik heb haar lief. Als
ik een zwaard had stootte ik het misschien in haar borst zoals ik het
mijn moeder deed, maar er is niemand om het mij te bevelen,
Pylades!

IFIGEN.: Dood mij niet. Ik ben je leven. Voor het eerst sinds ik deze
armen om de hals legde van mijn broertje, raak ik een man aan.
Vertrouw mij zoals dat kind het deed. Denk niet, vraag niet, kijk mij
aan en je zult voelen dat wij van elkander zijn.

ORESTES: Jou niet doden? Ik jou doden? Kon ik het maar, dan was ik
zuiver als voor ik jou ontmoette. Dan offerde ik mijn liefde even
onschuldig als ik het mijn moeder deed. Maar ik heb geen vriend om
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mij er toe aan te zetten. En toch ik voel in mij een aandrift ... weg
van mij. Ik ben gevaarlijk voor je.

(Hij stoot haar van zich)
Doe hem uit de boeien. Hij zal je nu verdedigen tegen mij. Jij bete-
kent voor ons het leven en dat gaat hem voor alles. Hij zal zijn
vriendschap leren kennen en mij verdedigen tegen het idool dat hij
van mij maakte, los met hem. Snel maak hem los.

PYLADES: Ik hoor geluid! In de boeien. Dat kan de koning zijn.
IFIGEN.: Vlug in de boeien, of ik ben machteloos nog iets voor je te
doen.

ORESTES: Jullie spelen een listig spel met mij.
PYLADES: Keten hem, vlug!
ORESTES: Nee, eerst klaarheid.
IFIGEN.: Het kan de lijfwacht van de koning zijn.
ORESTES: Pylades jij zult eerst de mens verraden die jij me deed gelo-
ven die ik was.

IFIGEN.: Geef hem geen antwoord, Pylades. Niet praten, niet denken,
laat mij handelen. Ik smeek je, later zul je me dankbaar zijn. De
liefde die ik heb zal ik je geven en geloof me die is groot. Laat mij je
ketenen.

ORESTES: Eerst hij vrij. Eerst zal hij mij bevrijden van mijn aureool.
IFIGEN.: Neen, neen! Dit is kinderspel. Kom! Thoas zal je laten doden.
PYLADES: Laat mij niet vrij want dan sluit îk hem in de boeien.
ORESTES: Woorden! Doén zul je het!
PYLADES: Je bent waanzinnig.
ORESTES: Dat heb jij me gemaakt. Eerst door mij te sparen als je idool
en nu door me te verlagen tot je losprijs. Je bem te ver gegaan, deze
keer speelde je met ons beider leven.

PYLADES: Ik wil niet.
(du1Vt Ifigeneiatveg)

IFIGEN.: Ik smeek je doe het. Straks is het te laat. Misschien kun je hem
overreden als je vrij bent.

PYLADES: Neen. Mijn dood is me om het even. Maar ik wil de zijne
niet.

ORESTES: Je liegt, je kunt mijn dood voorkomen door te bewijzen dat
je haar spaart. Zelfs nu hou je nog een slimheid achter de hand. Laat
je ontketenen of ik ren naar buiten en vecht me dood met blote
handen tegen de lijfwacht van de koning.

IFIGEN.: (ontketent Pylades) Houd hem terug! Snel, snel!
ORESTES: Zie je het vrouw, je hoeft niet bang te zijn dat hij in het
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vaderland tegen je zal getuigen, want hij is je medeplichtige. Zie je
het Pylades dat je mijn liefde voor haar gebruikt. Dat wilde ik be-
wijzen. Hoe belachelijk. Wat bewijzen, voor wie bewijzen? Voor
deze muren waar de ter dood veroordeelden hun kelen op kapot
hebben gebruld, hun ogen hebben blind gestaard? Wurg haar nu.

PYLADES: Wij hebben haar nog nodig. Wij zijn evenver als toen wij
hier kwamen. Zonder haar geen beeld.

ORESTES: Demagoog! Zeg dat ik haar liefheb!
IFIGEN.: Dat weet ik. De enige die het weten moet.
ORESTES: Neen, hij was de getuige van mijn onschuld, hij zal ge-
tuigen van mijn verderf.

PYLADES:Eerst naar Athene.
ORESTES: Lafaard! Dan zal ik mijn liefde offeren voor jouw idool.
Want dat is je liever dan je vriend.

(Hij wil zich op Ifigeneia werpen. Pylades tussen hen in. Zij
vechten. Grestes komt onder te liggen. Pylades sleept hem naar
de ketens waar hij Ifigeneia helpt met hem te boeien. Daarna
heipt Ifigeneia ook Pylades in de ketenen]

Ik wist niet dat je sterker was.
PYLADES: Betere verontschuldiging kon je niet wensen. Nu kun je
later zeggen: hij was sterker.

IFIGEN.: (dralend bij Grestes) Ik wilde dat ik gaan en blijven kon
tegelijkertijd. Weet dat iedere gedachte, elke handeling voor jou zal
zijn. Ik laat je nooit meer alleen al zouden we ook voor goed ge-
scheiden worden. (af)

(Geluiden van de lijfwacht van de koning)

EINDE EERSTE BEDRIJF

418



Sonja Prins

SPEEL IN DE NACHT

de Z.g. troostboeken
en de radio om middernacht
hilversum international service het gebeier
van oud vaderlandse klokken
ergens waarde luisteraars misschien is het ochtend
misschien waar u ook bent ondertussen
loopt de holte gemeenzaam

op korte benen een vrucht niet om te eten
waar u ook bent dampig tussen de bergen
een cariljon van smaak en witte vrouwen
wijkend terugwijkend
en de kloof aardedonker

omhoog als het smeltend lood in de machine

als een hongerige wolf willen wij weten

speel in de nacht vingers tussen watten
en een doos vol schitterende ingewanden
kolken
druppelen gemeenzaam
een draad van troOStwoordeloos
labyrintisch

tastend langs de muren
die losstaan en naar voren komen
snaren en trommelsinjalen .
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EERST MOET HET HUIS ER KOMEN

onder veel misbaar
wordt in de lucht getimmerd
hij bouwt zijn huis
als een woesteling
zei iemand in de loge van de koningin
die door het vensterglas te zien was

wie beide uitersten wil verenigen
en de lege doppen bewaart
zoals de handtas
van de vrouw die thuiskomt
na zware arbeid

ja een woesteling zijn gezicht
grauwen stoppelig
zijn vinger bloedt

eerst moet het huis er komen
het kraakt geweldig
hij timmert steigers

hij timmert steigers
als geometrische figuren

zijn precisie-instrument
bestuurt de zee

wie weet zul je zien dat zijn bruiloft
wordt gedragen door vroegere eeuwen

witheet als de liefde voor god
na de reformatie
geen bloedend vlees geen kwelling geen hartstocht
het bruiloftsmaal als een doopfeest

langzaam moet hij wennen maar jij ook
jij die toekeek het molentad
soms boven soms onder
JIJ moet ook wennen
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de schok van een rivier
die na een overstroming
wankele kleine boten
in nacht en ontij
de roeiers zonder woorden
de roeiers met grauwe gezichten

als zij gaan bouwen
siddert de grond
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ZOALS WIJ DENKEN EN DOEN

geen heuvels en kloven meer geen monumenten
in tweeën en oneindig
geen barricade voor de voet het verlengstuk
en de ogen het verdwijnende

geen parelschelp en ik vraag
veel energie geladen
batterijen van het heelal in de schoot
van een ontwakend meisje

zoals wij denken en doen zo eenvoudig
waar de boom aan de lucht raakt
in al mijn verf en de lijnen
van de weerkaatsing

dooreengestrengeld
o dochters die nabijkwamen
eeuwig onvolwassen

jullie haren in de wind en het harde zand
in grote terts
de klaroenen verborgen
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IN DE ZAAL

de persfotograaf morrelt aan zijn toestel
in de donkere zaal
hij slaat zijn ogen neer en kijkt somber
als mensen klappen
persfotografen zijn eenzame gasten
ben je ook zo triest vroeg de dikkerd
haydn en weemoed passen piet bij elkander
weemoed 0 weemoed

merkwaardig
hun duet op de planken
in de zaal grijze hoofden
merkwaardig mijn toestel
de fotograaf kijkt op zijn horloge
dan moeten zij maar niet klappen

ik ga er vandoor buiten regent het
nu moet je zeggen des te beter
des te beter dan ben ik veilig
en je zegt het waarom zou je het niet geloven
mijn waarde laten we praten

bekende tekening in engels familieblad
de man staat met zijn achterste naar de haard
twee pandjes naar boven
geef hem haydn
arme klerk op een kantoor is dickens
geen weemoed
en de laatste ben jij
bohemien zonder stropdas
met een haard en een kantoor
merkwaardig
merkwaardig zeg ik en jij voelt je beledigd
een zonderling zeg ik en jij wordt bang
je eigen schaduw draait als een hond om je benen
uit een heleboel kleine stukjes moet men je samenrapen
en dat doe ik niet
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toch sta je daar
en je bent bang

die angst weet je die kan ik begrijpen
niet de hond niet de schaduw iets anders

jij denkt dat ik een spook ben
met een bom in mijn handen
haard lamplicht volle glazen alles naar de bliksem
het park met zijn vogels
de zon achter groene gordijnen
zo vol begrip
ik weet het ik geloof je mijn waarde
luister
als ik kon zou ik je helpen
zou ik geen sierlijke woorden kunnen schrijven
over je hoofd strijken en met je praten
liever dan het woord van maniakken
begrijp je

ga verder
jouw tranen werken als een lasapparaat
morrel aan het toestel
er zijn zoveel ergere dingen.
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stoot me niet fregat
ik ben breekbaar
spoelend in de hoge zee
mijn lichaam groot en week
elk lichaam vaart er doorheen
elk zout en van ver weg
een stem alles drijft

stoot me niet ik ben gekneusd
trek het in je samen en probeer
de zwarte windvlagen
opnieuw en hagel blauw
hoe komt alles zo zacht een plaat
om te ontwikkelen

gestold eiwit gestold
hoe komt alles zo zacht

golvend golvend
hoe komt alles zo zacht

,
stOOtme niet speerpunten van hout
rottend hout fosforiserend
stoOt me niet
is het geen tijd

425



DONKER ZAND

zo slaat de bliksem
in stukjes duifwit bont
in dwarrelend zand
in brandende bliksemlucht

gebogen het tentenkamp
een kudde ademend
duifwitte lucht
donker zand

ik loop aan de buitenkant
bliksem loopt met me mee
gaten gravend
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Voor eh.

dwaal tussen oud hout en oude stenen'
een gele zon bedenkt wie hij zal treffen
zijn handen met een ring van saffier die schittert
het goud drupt in zweetdruppels van de pilaren

nooit was de muur zo verveloos en zijn stenen
verbijsterend in hun eenvoud
armoe van de geest primitieve volken
voelen de dingen soms beter

hangt samen dit en dat er is geen terugkeer
de goudlaag van bedrog als een rups
kruipend over de wanden
loslatend waar je hem aanraakt

wat zit er onder je schuift geduldig
alle vertakkingen opzij tot de bodem
vezels en nerven plotseling sta je
verbaasd als een kind met wijdopen ogen

dit is een lege stad
lang geleden verlaten
op een toren roepend
dunne stem van muezzin

en je gaat de treden af
naar buiten een kruimelende steen in je hand
die je voorzichtig legt op de wallen
zodat een voorbijganger hem zien kan
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AARDE ONDER EEN LAAG SNEEUW

o een klein bosje
kreupelhout
een laag aarde
vol verrassingen

hij loopt over
naar de maankant en naar de zonkant
blauwen rood in de sneeuw

hij is een bergbeek in de tunnel
van het denken
hij vangt al het licht
hij absorbeert het

elke spaak afzonderlijk
als een filmbeeld
een schaduw in de ruimte

tel de gletschers
in het midden
voel de harde korst het ijshart
van ijs stromend

niet zonder jou
en jij niet zonder hem
een hond met zijn meester

de sneeuw is een grote vlakte
met kreupelhout en een sneeuwhaas
zijn spoor
als kleine handen
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DE CRISIS VAN HET SOCIALISME

Waarom een Internationaal Genootschap voor Socialistische Studies?

Sinds een aantal jaren treft men in publicaties herhaaldelijk de op-
merking aan, dat het socialisme zich in een crisis bevindt. Bij de door-
eenmenging van begrippen is het niet altijd duidelijk, wat men daar-
mee precies bedoelt: de beweging die zich socialistisch noemt, in al
haar schakeringen, dan wel de grondbeginselen van de maatschappe-
lijke doelstelling die men met socialisme aanduidt. Al ligt het natuur-
lijk voor de hand dat het één - de beweging - niet los te denken is
van het ander - het beginsel (dat immers door mensen gedacht wordt)
en dat daarom, zo er van een crisis van het socialisme gesproken moet
worden, deze zowel de beweging als het beginsel omvat.
Natuurlijk bestaan er eenvoudige "verklaringen" voor deze crisis-

situatie, afhankelijk van de standplaats die de beoordelaars innemen.
De aanhanger van het bolsjewisme constateert de crisis bij de sociaal-
demokratie en hij verklaart haar uit de steeds inniger wordende bin-
ding van de sociaal-demokratische partijen aan de nationale kapitaals-
groepen en de nationale, resp. "supra"-nationale kapitaalsbelangen. De
aanhanger van de sociaal-demokratie zegt het precies andersom. Hij
constateert de crisis in het communistische kamp en verklaart haar uit
de nauwe binding van de communistische partijen aan de nationaal-
Russische belangen van de Russische staat. Zoals steeds schuilt in beide
redenaties een element van juistheid.
Voor de onafhankelijke beoordelaar, voor wie de binding aan een

van de beide machtsblokken wel een maar niet de maatstaf is, liggen
de zaken anders. Hij constateert de crisis in beide kampen. De keuze
bij de een voor het westen zomin als de keuze van de ander voor "Mos-
kou" is toevallig. Er liggen voorstellingen omtrent de socialistische
doelstelling aan ten grondslag, zodat hetgeen in de vorm van partij-
strubbelingen zich aan ons voordoet, hoezeer dat in een vroegere perio-
de op conflicten over de taktiek wees, vandaag als strijd om de grond-
slagen gezien moet worden.
Men zou natuurlijk de vraag kunnen opwerpen of er bij degenen,

die van een "crisis" spreken, niet een misvatting heerst. Of zij niet
doende zijn hun eigen gevoelens van wrevel, teleurstelling en onbe-
hagen, voortvloeiende uit het vasthouden aan bepaalde, eertijds gang-
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bare maar inmiddels overleefde opvattingen lucht te verschaffen in
deze term. Gevoelens van onbehagen dus, omdat zij de feitelijke ont-
wikkeling vooral psychisch niet hebben kunnen volgen, zodat zij de
behoefte hebben hun in wezen conservatieve instelling te bemantelen
door het gistingsproces, waarin nieuwe en vooruitstrevende denkbeel-
den ontstaan, als "crisis" aan te duiden. Crisis dan opgevat als een
ziektetoestand, een toestand van verwarring en hulpeloosheid en niet
als het onvermijdelijke overgangsstadium van vasthouden, loslaten,
zoeken, dat ieder zuiveringsproces kenmerkt. Dat aldus geredeneerd
kan worden is geenszins een onderstelling. Op het jongste partijcon-
gres van de Italiaanse c.P. bijvoorbeeld werden de strubbelingen on-
middellijk als "genezingscrisis" verklaard.
Ware dit zo, dan zou de constatering van de "crisis" zich beperken

tot de kringen dergenen, die door de feitelijke ontwikkeling terzijde
geschoven zijn en dan zou zeker niet ,het velen verontrustende ver-
schijnsel van de politieke apathie zich aan ons voordoen. Anderzijds
zou dan bij de andere zijde een zich in het zuiveringsproces duidelijk
aftekenende "nieuwe lijn" waarneembaar moeten zijn. Beperken we
ons vooralsnog tot het sociaal-demokratische kamp - een bespreking
van de situatie in het communistische zou vergezeld moeten gaan van
het hanteren van de raagbol om het propagandaspinrag te verwijderen
- dan blijkt dat degenen, die van een crisis spreken de eis stellen van
een inventarisatie van de denkbeelden, van ordeningen daarin, van
analyse van de tegenwoordige stand der sociale, ekonomische en poli-
tieke ontwikkeling en het trekken van de daaruit voortvloeiende en
praktische conclusies. In tegenstelling tot de "vernieuwers", die zich te
buiten gaan aan utopische constructies en die - ondanks het voor-
gegeven tegendeel en zoals telkenmale blijkt - weinig relaties onder-
houden met de realiteit. De "vernieuwers" die, in volstrekte tegenstel-
ling tot de eis van een wetenschappelijke fundering die het marxisme
stelde in de formule "van utopie naar wetenschap", de kreet "naar een
nieuwe utopie" aanheffen. De zwaarlijvige geschriften van de profes-
soren W. Banning en Fred L. Polak kunnen - het zij in het voorbij-
gaan gezegd - als enige schoolvoorbeelden van deze in boekvorm
aangeheven strijdkreet der neo-utopisten genoemd worden. Opdat men
wete wie en wat wij bedoelen.
Er zal, zo menen wij te weten, geen zinnig marxist gevonden wor-

den, die de toestanden van vandaag en in op zijn minst een aanzienlijk
deel van onZe wereld, als ten opzichte van het verschijningsjaar 1848
van het Communistisch Manifest onveranderd zou willen voorstellen.

430



DE CRISIS VAN HET SOCIALISME

Toestanden evenwel zijn iets anders, zijn een andere kategorie dan
verhoudingen. Toestanden kunnen veranderen zonder dat zij de ver-
houdingen wezenlijk aantasten of wijzigen. Concreet gesteld: gunsti-
ger levensomstandigheden van een sociale laag, van een klasse, meer
comfort geven op zichzelf geen uitsluitsel over de maatschappelijke
verhoudingen vermits - het woord zegt het al - verhoudingen een
relatie aanduiden. Een hogere levensstandaard verklaart niets omtrent
bezitsverhoudingen, loonarbeid en wat er mee samenhangt.
Wij hebben hier eigenlijk al enkele van de voornaamste over-

wegingen genoemd op grond waarvan socialisten in alle delen van de
wereld van een crisis van het socialisme spreken en een wetenschap-
pelijke benadering van de zich thans voordoende vraagstukken ver-
langen. Het zij ons echter vergund enige vraagstukken en problemen
die degenen in Engeland, Duitsland en Frankrijk die in de beide achter
ons liggende jaren tot de oprichting van het Internationale Genoot-
schap voor Socialistische Studies (tG.S.S.) zijn overgegaan, hebben
geleid, aan een bespreking te onderwerpen.

De gunstiger materiële positie van de arbeider, op zijn minst in de
industrielanden, tegenover die van zijn klassegenoten van een eeuw
geleden, heeft het begrip "welvaartsstaat" in het leven geroepen. Deze
verbetering zou verscheidene op zichzelf staande oorzaken kunnen
hebben, maar ook het gevolg van een samenspel van verschillende
oorzaken kunnen zijn. Om niet in raadsels te spreken, ze zou een ge-
volg van de ontwikkeling van de techniek kunnen zijn maar ook van
een verandering van de maatschappelijke verhoudingen.
Het behoeft geen betoog dat de stand van de techniek vandaag een'

geheel andere is dan in 1848. De produktiecapaciteit en de produktivi-
teit per hoofd van de bevolking is door de ontwikkeling van de tech-
niek enorm gestegen. Past men de door Marx in "Das Kapital" ge-
hanteerde definitie toe en neemt men de in het produkt "gestolde"
arbeidstijd als maatstaf voor de (ekonomische) waardebepaling, dan
zal men - in vergelijkbare produkten als bijvoorbeeld schoenen -
onmiddellijk een zeer aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid
"gestolde" arbeid moeten vaststellen. Anders gezegd maar op hetzelfde
neerkomend: een zelfde hoeveelheid arbeidstijd levert in 1957 een aan-
zienlijk groter aantal schoenen dan in 1848. De werkelijke (ekonomi-
sche) waarde van de schoen is enorm gedaald. De gebruiks-waarde
daarentegen vrijwel gelijk gebleven.
Een paar schoenen drukt vandaag een aanmerkelijk geringer deel
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van het loon uit dan in 1848. Men kan ook anders redeneren. Om
een bepaalde hoeveelheid schoenen te produceren moest de arbeider
in 1848 veel langer werken dan hij het nu voor dezelfde hoeveelheid
moet doen. Ontwikkeling van de techniek, rationalisatie, opvoering van
de arbeidsproduktiviteit - zo betogen niet alleen wij maar ook de
propagandisten van de "welvaartsstaat" - stelt de arbeider in staat
over meer produkten (over "grotere welvaart") te beschikken. Waar-
mee gezegd is dat de voorstanders en propagandisten van de wel-
vaartsstaat dit instituut koppelen aan de opvoering van de arbeids-
produktiviteit en nadrukkelijk niet aan de verandering van de maat-
schappelijke verhoudingen.

Zou de behoefte aan schoenen thans even groot zijn als destijds,
dan zou voor de benodigde hoeveelheid schoenen met een aanmerke-
lijk korter arbeidstijd kunnen worden volstaan. Omdat het paar schoe-
nen echter een veel geringer deel van het loon uitdrukt komen de
arbeiders er eerder toe voor zich en hun gezinnen nieuwe schoenen aan
te schaffen. Anders dan in 1848, toen een groot deel van de arbeiders-
kinderen barrevoets dan wel op klompen moest lopen en de arbeider
minder snel tot vernieuwing over ging. Voor hetzelfde deel van het
arbeidsloon waarvoor de arbeider een eeuw geleden een paar schoe-
nen kon aanschaffen kan hij nu meerdere paren schoenen kopen. Zijn
"welvaart" is gestegen - zegt men in een onjuiste terminologie. Zijn
comfort is gestegen behoort men te zeggen.
Dezelfde ontwikkeling van de techniek heeft echter niet alleen in-

vloed uitgeoefend op de produktie van reeds bestaande goederenvor-
men, ze heeft bovendien tal van nieuwe produkten gecreëerd en daar-
mede het algemene comfort opgevoerd. Ook, maar ni eta 11 een
voor het arbeidersgezin. Past men weer de door Marx gehanteerde
maatstaf van de "gestolde" arbeidstijd toe en berekent men daarmee
het deel van het arbeidsloon dat het moderne produkt uitdrukt, dan is
dit een groter aantal van een zelfde of een grotere verscheidenheid
van verschillende gebruiksgoederen. Maar dat wil nog steeds niet zeg-
gen dat de reële waarde van het arbeidsloon gestegen is. Zonder hier
thans nader op in te gaan, alleen pro memorie zij erop gewezen dat
de bekende Duitse ekonoom en socioloog dr. Viktor Agartz in een
zorgvuldige berekening heeft vastgesteld dat de reële waarde van het
arbeidsloon sinds 1913 ni e t gestegen is. Ondanks de ongetwijfeld
aanzienlijke toename van het comfort.
Er is in de redenaties dergenen die - op zichzelf terecht - de toe-

stand waarin de arbeidersklasse, laat ons zeggen een halve eeuw ge-
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leden, moest leven in de donkerste kleuren afschilderen en die thans
de enorme vooruitgang schetsen iets mis. Zij redeneren in absolute in-
plaats van in relatieve grootheden. Zij doen alsof de toestand, het
comfort voor de 'heersende en bezittende klassen sinds 1848 niet
veranderd is. Of, wat nog bedrieglijker is, dat de toestand zich voor
deze groep ten ongtmste ontwikkeld heeft. Als dan ook de onlangs
gestorven Franz Borkenau in zijn merkwaardige "keuze" uit Marx'
geschriften "Karl Marx, Auswahl und Einleitung" de onhoudbaarheid
van de marxistische klassenopvatting "bewijst" met de opmerking, dat
de arbeider van thans zich door zijn kleding niet meer van de onder-
nemer onderscheidt, dan produceert hij in het gunstigste geval een
kletsificatie. Alleen een kletsmeier immers kan er toe komen het con-
fectiepakje van de arbeider gelijk te stellen met de garderobe van de
bezitter, de arbeiderswoning met die van de ondernemer, de zolder-
kamer, waarin tal van jonge arbeidersgezinnen moeten huizen met de
flat die de ondernemer zich kan laten bouwen. Of, als ik een ironische
opmerking van mijn oude strijdmakker Arthur Seehof uit diens kritiek
op dat pamflet in Die Andere Zeitung mag citeren: er is inderdaad een
grote overeenkomst tussen een fiets en een Mercedes 300. Ze hebben
namelijk allebei wielen.
Maar afgezien daarvan. Het comfort van de ondernemer (zelfs, zo

men wil, van de vorsten) was in 1848 in menig opzicht geringer dan
dat van de arbeider van thans. Ondanks de stoet van bedienden, lakeien
en meiden. Zijn comfort werd bepaald door de stand van de techniek.
Niet de absolute maar de relatieve mate van comfort, de verhouding
is het beslissende. De arbeider van 1848 had ... de "benenwagen" -
de bezitter de koets. De arbeider van 1957 heeft ... de fiets, de brom-
mer of de scooter - de bezitter de Mercedes 300 of iets daaraan ge-
lijk, het vliegtuig enz. Een Mercedes 300 is nog altijd ca. 250 keer zo
duur als een fiets. De bezitter betaalt contant, de arbeider "op de reu-
tel". Hetgeen natuurlijk de stoet van neo-ekonomen en -sociologen à
la Borkenau, De Kadt e.t.g. niet belet hun nieuwe "sociologie" te pro-
duceren en te doen alsof de verhoudingen principieel anders ge-
worden zijn.
We willen niemand onrecht doen en daarom mag niet onvermeld

blijven dat sommigen onze kritiek wel aanvaarden, maar daarbij ver-
klaren dat wij de psychologische gevolgen van het vergrote comfort
buiten beschouwing laten. We willen niet op de door ons noodzakelijk
geachte analyse vooruitlopen, maar wie met open ogen en ,9ren door
de wereld gaat constateert, dat ook dat sOOrt geredeneer niet klopt.
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Voor de oudere generaties, die de grauwe ellende gekend hebben, is
het moderne comfort een enorme vooruitgang. Voor de jonge gene-
ratie, opgegroeid in dit tijdvak van enorme bloei van de techniek is
het daarentegen een vanzelfsprekendheid. De levensomstandigheden
die zij als normaal, als het minimum beschouwen en van waaruit zij
gaan oordelen.
Al heeft hij niet op de vorenstaande manier geargumenteerd (de hier

gegeven zienswijze is opgesteld door het driemanschap dr. Viktor
Agartz, dr. Gerhard Gleissberg en Frits Kief bij de voorbereiding van
de oprichting van een Duitse sectie van het I.G.S.S. - zie: F. K. "Pro-
letariër mit Komfort" en "Der Arbeiter im W ohlfahrtsstaat", Die An-
dere Zeitung resp. 9 en 30 augustus 1956), toch waren het over-
wegingen van dezelfde sOOrt, gecombineerd o.a. met moderne sociaal-
psychologische inzichten zoals ze door dr. J. A. C. Brown in zijn boekje
"The social psychology of industry" zijn ontwikkeld, die voor prof.
G. D. H. Cole ruim twee jaar geleden aanleiding waren om in "The
New Statesman and Nation" de vraag te stellen: Is de welvaartsstaat
identiek aan de socialistische doelstelling? Dus, is met het bereiken van
een groter comfort voor de arbeidersklasse het socialisme veroverd?
Een vraag, waarop eole ontkennend heeft geantwoord en aan welke
ontkenning hij de noodzaak van een nieuwe plaatsbepaling van het
socialisme vastkoppelde. Een taak die, zo meende hij, in studie en ge-
dachtenwisseling door onderling samenwerkende socialisten diende te
geschieden en op grond waarvan hij het initiatief nam voor de op-
richting van het "Internationale Genootschap voor Socialistische
Studies" (LG.S.S.).

Het probleem van de "welvaartsstaat" is een en zelfs een van de
belangrijkste vraagstukken van het moderne socialisme. Maar, het is
geenszins het enige of het voornaamste. Voornamer nog is het vraag-
stuk van de demokratie.
Men zal zich herinneren dat de Britse Labourparty in de zomer van

1945 na haar grote verkiezingsoverwinning, een grootscheeps program
van nationalisaties ter hand nam. O.a. in de mijnindustrie, bij de spoor-
wegen en het transportwezen. Zij bleef daarmee in de lijn van de
traditionele sociaal-demokratische opvattingen, waarin de nationali-
satie (de "Verstaatlichung") als één van de fundamentele maatregelen
voor de overgang naar de opbouw van een socialistische ekonomie
werden gezien. In dit opzicht bestaat er - het is nuttig er op te wijzen
- tussen de traditionele sociaal-demokratie enerzijds, Lenin en het
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leninisme anderzijds geen verschil van mening. Wel is er verschil van
opvatting in de uitvoering ervan. De sociaal-demokratie bepleitte (we
moeten het tegenwoordig in de verleden tijd zeggen) de partiële en
geleidelijke nationalisatie. Soms zelfs gepaard gaande met schadeloos-
stelling van de bezitters. Lenin daarentegen was voorstander van de
nationalisatie-in-eens, per decreet, als onteigening pur-sang en als uit-
komst van het revolutionair handelen van de arbeidersklasse. In beide
opvattingen ontbreekt evenwel de gedachte, dat nationalisatie niet
meer kan en mag zijn dan een politieke maatregel, die onmiddellijk
gevolgd moet worden door andere, gericht op de socialisatie, de "ver-
maatschappelijking" van de produktiemiddelen en een fundamenteel
ander uitgangspunt van de ekonomie. "Der erste Akt, worin der Staat
wirklich als Repräsentant der ganzen Gesellschaft auftritt - die Be-
sitzergreifung der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft -,
ist zugleich sein letzter selbständiger Akt als Staat. Das Eingreifen
einer Staatsgewalt in gesellschaftliche Verhältnisse wird auf einem Ge-
biet nach dem andern überflüssig und schläft von selbst ein. An die
Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen
und die Leitung von Produktionsprozessen." (Friedrich Engels: "Die
Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft").

Beperkt men zich tot de nationalisatie, dan ontstaat een toestand
die men als "staatskapitalisme" moet aanduiden, "der Staat als wirk-
licher Gesamtka pitalist" :
"Der moderne Staat ist wieder nur die Organisation, welche sich die

bürgerliche Gesellschaft gibt, urn die allgemeinen äussern Bedingun-
gen der kapitalistischen Produktionsweise aufrechtzuerhalten gegen
Uebergriffe sowohl der Arbeiter wie der einzelnen Kapitalisten. Der
moderne Staat, was auch seine Form, ist eine wesentlich kapitalistische
Maschine, Staat der Kapitalisten, der ideelle Gesamtkapitalist. Je
mehr Produktivkräfte er in sein Eigentum übernimmt, desto mehr
wird er wirklicher Gesamtkapitalist, desto mehr Staatsbürger beutet
er aus. Die Arbeiter bleiben Lohnarbeiter, Proletarier. Das Kapital-
verhältnis wird nicht aufgehoben, es wird vielmehr auf die Spitze ge-
trieben." (Engels. t.a.p.).
Het onderzoek naar de uitkomsten van de toegepaste nationalisaties,

maar ook naar de tendens in de moderne kapitalistische ontwikkeling
heeft twijfel doen rijzen zowel aan de sociaal-demokratische opvatting
in het algemeen ~ls aan die van het leninisme in het bijzonder. Reeds in
1921 onderwierp Karl Schröder (een van de Duitse medestanders van
Herman Gorter en Anton Pannekoek) in een artikelenreeks "Der
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proletarische Staat" (gepubliceerd in "Die Kommunistische Arbeiter-
zeitung") de leninistische opvatting aan een vlijmscherpe kritiek. Een
kritiek die, gezien de toenemende belangstelling er voor, als van his-
torisohe betekenis mag worden geacht. Geheel onafhankelijk daarvan
zijn na 1948 Milovan Djilas en Edvard Kardelj tot soortgelijke con-
clusies gekomen. In zijn kritische analyses van het nazisme en van de
ontwikkeling in de Bondsrepubliek in het raam van de herbewapening
(o.a. in zijn "Grundsatzreferat" op het Kongres van de D.G.B. op
6 oktober 1954 te Frankfort) heeft Viktor Agartz de toenemende ver-
vlechting van staat en ekonomie (Staat und Wirtschaft) glashelder
blootgelegd. (Onzerzijds zouden we daarbij de aandacht willen vesti-
gen op de laatste hoofdstukken in Rosa Luxemburgs boek "Die Ak-
kumulation" en voor alles op het meesterwerkje van Kar! Radek "Der
deutsche Imperialismus und die Arbeiterklasse" uit 1912, dat zeker
als een van de allerbeste voorlopers van dergelijke analyses mag wor-
den beschouwd, in het bijzonder waar de auteur de relatie tussen zich
ontwikkelende staatsalmacht, staats bureaucratie en bewapeningswed-
loop aantoont.) Tenslotte moge op enige recente publicaties van Jan
Romein, eveneens betrekking hebbend op de constatering van de toe-
nemende vervlechting van staat en ekonomie en de daaruit voort-
vloeiende anti-demokratische gevolgen, gewezen worden.
Hebben de vorengenoemde analyses vooral betrekking op de Rus-

sische en de Duitse ontwikkeling of op de tendens in het kapitalisme
in het algemeen, prof. Cole heeft zich vooral aangetrokken gevoeld
tot het onderzoek van een door een sociaal-demokratische regering
doorgevoerde nationalisatie. Dat mag geen toeval heten, aangezien de
resultaten van de Britse nationalisaties door de Engelse arbeiders geens-
zins onverdeeld gunstig worden beoordeeld. Hierbij dient men dan
wel te onderscheiden tussen de ekonomische voordelen van de natio-
nalisaties en de vergroting van de demokratische invloed.
De ekonomische voordelen zijn evident. De achterlijkheid van de

mijnindustrie (wel het meest sprekende voorbeeld van de voorsprong
die in achterstand kan overgaan zoals Romein dat in zijn "dialectiek
van de vooruitgang", resp. de "dialectiek in de geschiedenis" bedoelt)
kon nauwelijks anders dan door de uitschakeling van de privaat-kapi-
talistische belangen overwonnen worden. De nationalisatie van deze
belangrijke grondstoffen industrie was zeker een van de voornaamste
voorwaarden voor de rationalisatie en de technische verbetering ervan.
De nationalisatie van grondstoffen-industrieën, van verkeers- en com-
municatiemiddelen (spoorwegen, telegrafie, telefonie, post etc.) is van
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het standpunt van de rationele bedrijfsvoering ten gunste van alle
ondernemers zo evident, dat zij het eerst door het liberalisme is door-
gevoerd. Van een "socialistisch" beginsel is hier dus geen sprake. Zelfs
de staatscontrole over de produktie is geen socialistisch beginsel, ge-
tuige de toepassing ervan op grote schaal in de eerste wereldoorlog
onder Ludendorf.
Het socialisme is als ekonomisch systeem een stelsel van rationele

en planmatige bedrijfsvoering, ongetwijfeld, maar dat wil nog niet
zeggen dat het omgekeerde eveneens waar is, namelijk dat elke ratio-
nele en planmatige bedrijfsvoering "socialistisch" is of zelfs maar naar
het socialisme zou tenderen. Het socialisme heeft andere maatstaven.
Wat zijn, daaraan gemeten, de gevolgen van de nationalisatie? ln-
plaats van de individuele ondernemer is de staat als werkgever ge-
komen. In de leidinggevende lichamen zijn vertegenwoordigers van
de vakbeweging opgenomen als representanten van de arbeiders -
naar het heet. Van een rechtstreekse invloed op de besluiten van de
kant van de arbeiders is geen sprake. De vakverenigingsfunctionaris
is in de bestuurslichamen van de genationaliseerde bedrijven staats-
ambtenaar geworden en daardoor behartigt hij niet de belangen van
de arbeiders maar die van de staat. Zijn er moeilijkhden, dan staat de
arbeider tegenover de staat als werkgever en als politiek machtsin-
strument, maar óók tegenover de vakbeweging, die in feite een verleng-
stuk van het staatsapparaat geworden is. Tegenover vakbondsfunctio-
narissen die, krachtens hun functie in de bestuurslichamen, zich als
vertegenwoordigers "van de gemeenschap" inplaats van de klasse
beschouwen. En die dan op grond daarvan het stakingsrecht niet
formeel maar wel feitelijk ontkennen. Met een argumentatie die zich
niet of nauwelijks van die der staatsvakverenigingsfunctionarissen in
de totalitaire dictatuur onderscheidt.
De arbeider voelt zich door de nationalisaties bekocht. Als hij uit-

breiding van zijn demokratische invloed verwacht heeft, dan moet hij
inperking constateren.
Het kan duidelijk zijn dat Cole - en anderen met hem - deze

gang van zaken vaststellend, sceptisch staat tegenover de nationalisatie
als middel om tot een socialistische demokratie te komen, als deze
nationalisatie op de gebruikelijke manier gehanteerd wordt. Het kan
evenzeer duidelijk zijn dat zich hier een vraagstuk voordoet, waarop
de formele demokratie - het algemeen kiesrecht voor 'het parlement
- geen antwoord geeft.
De door Co Ie als gevolg van de Britse nationalisaties waargenomen
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feiten doen zich ook elders voor. In Oosteuropa, maar ook in de
Westeuropese landen. Ze behoren tot de voornaamste oorzaken van
het algemene onbehagen en de politieke apathie. Ze hebben twijfel
doen rijzen aan de betekenis van de demokratie ook daar waar ze for-
meel gegarandeerd is.

Men behoeft niet bij de Joegoslavische methode te zweren om te
erkennen dat de Zuidslaven in de opbouw van hun arbeidersraden en
in de decentralisatie van het bedrijfsbeheer, samen met het in versterk-
te mate toekennen van zeggenschap in het bedrijfsbeheer aan de be-
drijfsarbeiders zelf, de vinger gelegd hebben op de wonde plek in de
nationalisatie-gedachte. Wij kunnen - zo menen de socialisten die tot
de oprichting van het LG.S.S. zijn overgegaan - de oude formule niet
handhaven. Wij zullen het vraagstuk van de nationalisatie en de
overgang naar de vermaatschappelijking niet alleen principieel moeten
stellen, we zullen ook wegen moeten zoeken en aanwijzen om deze
bureaucratische ontwikkeling te overwinnen en naar vormen moeten
streven, waarin de demokratie gegarandeerd is. Zo, dat de medezeg-
genschap van ieder en op elk gebied zo volledig mogelijk tot gelding
kan komen.

Het behoort tegenwoordig tot de "goede" en vooral "nuchtere" en
"realistische" toon op te merken, dat de socialistische beweging "niet
pacifistisch" is en dat ook nimmer was. De "bewijsvoering" daarvoor
behoort tot de wonderlijkste verschijnselen van onze moderne poli-
tiek. Dezelfden namelijk, die met aplomb, vuur en verve, met een
zelfverzekerdheid die de indruk moet vestigen dat zij alle socialistische
theorie tot op de bodem hebben onderzocht en dat zij met beide benen
stevig in de realiteit staan en die ons verzekerden, dat de tijden anders
geworden zijn en veel - zo niet alles - van "de oude ballast" over
boord gezet dient te worden, deze zelfden nu speuren met de zorgvul-
digheid van de statistische ambtenaar naar ieder woord, iedere regel,
iedere komma en iedere punt in verklaringen en resoluties van de
Socialistische Internationale van voor 1914, waaruit iets ten gunste
van de landsverdediging en de bewapening is af te lezen. Alles wat
ooit ten gunste van een volksweerbaarheid, van de landsverdediging
tegen agressie, van de rechtvaardigheid van de verdedigingsoorlog is
opgemerkt, wordt uit de tijd waarin het gezegd of geschreven is los-
gemaakt en behandeld alsof het Gods woord zelve ware. Als een on-
veranderlijk, de tand des tijds trotserend evangelie. Nergens hebben
de woorden van de Socialistische Internationale meer geldigheid ge-
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had dan bij de voorstanders van de bewapening van vandaag - voor-
zover het althans dit onderwerp betreft.
In het andere kamp, dat van alle ook maar denkbare soorten van

aanhangers van het bolsjewisme, is het al niet anders, al klinkt daar
dan vandaag de roep om vrede en onrwapening. De tot op het merg
versleten leuze van Lenin uit de eerste wereldoorlog: omzetting van
de imperialistische oorlog in de burgeroorlog, wordt met dezelfde
onverstoorbaarheid waarmee een boeddhistische monnik zijn gebeds-
molens draait opgedreund om de bewapening in het Oosten te beplei-
ten en de militaire dienstweigering te bestrijden. Zonder dat men zich
ook maar een tel de vraag stelt of wellicht Lenins "succes" met deze
leuze voortvloeide uit de specifieke en slechts eenmaal voorkomende
Russische situatie van 1917. Zonder te vragen naar de betekenis van
het feit, dat de frontsoldaten van Hindenburg in 1918 de revolutie
hebben neergeslagen; dat de legers van Hitler in 1945 streden "tot
aan het bittere einde"; dat van een effectief en massaal en daardoor
beslissend "omkeren van de wapens" in geen van de gewapende con-
flicten - buiten de houding van de Russische soldaten, zoals gezegd
- ooit sprake is geweest. Zonder ooit een poging te doen het mecha-
nisme van het militarisme te doorgronden en de wortels van het
fenomeen van de discipline tot in de dood en tegenover ieder krank-
zinnig bevel op te sporen. Zonder - tenslotte - te bedenken dat,
gemeten aan de tegenwoordige stand van de vernietigingsmiddelen en
hun vernielende kracht, het tsaristische leger een naar verhouding on-
schuldige affaire is geweest. Dat de Russische revolutie in haar vormen
en mogelijkheden naast iets nieuws tegelijk ook een laatste verschijn-
sel van een afgesloten tijdperk is geweest, in welhaast even primitieve
verhoudingen als waarin de Chinese revolutie zich tien jaar geleden
kon voltrekken.
Het socialisme "is niet pacifistisch" - dat wilde in het verleden

alleen maar zeggen dat de beweging de aanwending van het geweld
voor het bereiken van haar doeleinden niet afwees. Het was de af-
wijzing van het beginsel van de geweldloosheid in de strijd en het
steunde op opvattingen omtrent het proces van de maatschappelijke
omwenteling, die eerder in de Franse Revolutie van 1789 dan in de
moderne verhoudingen wortelden. Maar bij dat alles was het in be-
ginsel een belijdenis vo~r de grote revolutie, niet - met grote nadruk:
n iet - voor de oorlog. Zelfs dan niet als men - wederom op grond
van de Franse Revolutie en de strijd van het "Comité du salut public"
tegen de vorstelijke interventionisten - de revolutie-oorlog oirbaar
achtte.
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Verstaat men evenwel onder "pacifisme" het streven naar een toe-
stand, waarin de oorlog uitgebannen, resp. onmogelijk is, dan is het
socialisme bij uitstek "pacifistisch". Daattoe is het afdoende op de
klassieke definitie van het socialisme als "staatloze, klassen loze en ge-
weldloze maatschappij" en op haar de gehele wereld omvattende, haar
internationalistische doelstelling te wijzen. Zoals - in wezen - de
term "demokratisch-socialisme" een tautologie is vermits socialisme
en demokratie als zelfstandige, van elkander onafhankelijke begrippen
voor de socialist ondenkbaar zijn, zo is eigenlijk ook "internationalis-
tisch-socialisme" een tautologie. Op dezelfde gronden. De strijd tegen
militarisme, oorlog, bewapening is onafscheidelijk verbonden met de
strijd tegen de klassenmaatschappij, tegen de kapitalistische produktie-
wijze en voor de associatie van vrije en gelijke producenten. Strijd
tegen militarisme, oorlog en bewapening is strijd vóór het socialisme,
zoals strijd voor het socialisme strijd tegen militarisme, oorlog en be-
wapening is.

Er is nog nooit aanleiding geweest dit beginsel los te laten, ook
niet als een actuele situatie schijnbaar tot een keuze noopte. Hitlers
expansieve agressie was niet alleen uitkomst van het Duitse imperialis-
tische streven. Het was tevens een contra-revolutionair, tegen het
socialisme en zelfs tegen de ideeën van het burgerlijk liberalisme ge-
richt streven dat hem dreef. De oorlog was een imperialistische en
burger-oorlog beide. De anti-semietische terreur was behalve uitdruk-
king van een irrationeel rassisme tevens terreur tegen een bevolkings-
deel waaruit zo vele vertegenwoordigers van liberalisme en socialisme
beide zijn voortgekomen. (Juist in Duitsland, zoals een - zeker on-
volledig - lijstje onmiddellijk kan aantonen: Heine, Marx, LassalIe,
Moses Hess, Johann Jacoby, Gabriel Rieszer, F. J. Stahl, Eduard Las-
ker, Ludwig Bamberger, Eduard Bernstein, Ludwig Frank, Rosa
Luxemburg, Kurt Eisner, Hugo Preuss, Theodor Wolff, Georg Bern-
hard, Walter Rathenau en Albert Einstein.) Het revolutionaire ver-
zet tegen Hitlers bende hield niet op toen de oorlog uitbrak en ver-
anderde niet van karakter. Het socialisme stond met Hitler op voet
van oorlog lang voor de wereldoorlog een feit werd.
Ziedaar - zeggen de voorstanders van de bewapening in het Wes-

ten, die zich socialisten noemen - argumenten die wij kunnen delen.
Strijd tegen ~ilitarisme, bewapening, oorlog is "graue Theorie" als in
een deel van de wereld een macht heerst die de vrijheid en de demo-
kratie, die de verworvenheden van de Franse Revolutie en de tijd
daarna tracht te vernietigen. Degenen in het Westen, die zich tegen
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de bewapening verzetten staan buiten de realiteit. Wij willen de
vrede en de afschaffing van de bewapening want "jeder Mensch wär
lieber gut als roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so" (om een
ander groot Duitse dichter aan te halen). Natuurlijk, betoogt men
aan de andere zijde. Wij delen uw verlangen naar vrede en ontwape-
ning. Alleen, men bedreigt ons sociale stelsel, men omsingelt ons,
men tracht de bezitsverhoudingen die door ons vernietigd werden weer
in te voeren. Wij moeten ons tegen de contra-revolutie weren.
We zouden kunnen opmerken dat ons bij het aanhoren van de argu-

menten van beide kampen de woorden van weer een groot Duits
dichter in gedachte komen. Namelijk daar waar hij van de monnik
en de rabbi vaststelt dat zij beiden onwelriekende geuren verspreiden.
De mannen die het initiatief hebben genomen tot de oprichting van het
LG.S.S. zijn minder naïef dan Parool-literatoren of Waarheid-exegeten
het willen doen voorkomen. Zij wensen vooral niet in slagwoorden
te denken en met begrippen te werken waaronder men zich heel veel
en niets kan voorstellen. Er zou gerede aanleiding tot spot, ironie of
hoon gevonden kunnen worden in de manier waarop de voorstanders
van de bewapening en het militarisme in beide kampen "argumen-
teren". Maar iedere neiging tot spot en ironie besterft op onze lippen
als we ons het kreperen van jonge mensen op de slagvelden, de zenuw-
spanning en de ellende van vrouwen en kinderen onder de bombarde-
menten, de kwelling en de doodsstrijd van mensen in concentratie-
kampen pogen voor te stellen. En als we daarbij bedenken wat de
gevolgen zullen zijn als de atoombom-misdadigers ooit de gelegenheid
zouden krijgen "op de knop te drukken".
Als socialisme de vorm is, waarin het humanisme, de menselijkheid

en de eerbied voor de menselijke waardigheid zich pas werkelijk vol-
ledig ontwikkelen kunnen, dan zijn het precies dat humanisme, de
menselijkheid en de menselijke waardigheid die ons er toe moeten
brengen ons te verzetten tegen de houding van ,;het is nu eenmaal zo,
we moeten meedoen want we zitten in het schuitje". Er is nog nooit
een toestand veranderd anders dan door de verandering te willen en
er voor te vechten.
Te vechten tegen iedere vorm van bewapening is een gebiedende

socialistische eis. Op grond van de socialistische doelstelling als voor-
alsnog hoogst bereikbare vorm van humanisme in de maatschappij!
Tegen iedere bewapening, óók de conventionele. Als het socialisme
maatschappelijk getealiseerd humanisme is, dan impliceert dit eerbied
voor de waardigheid van ieder mensenkind, hoe ook zijn ras of zijn
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huidskleur moge zijn. Dan impliceert dit bestrijding van iedere vorm
van kolonialisme en erkenning van dezelfde rechten voor alle mensen.
Herman Gorters eenvoudige maar inhoudrijke woorden: "Gij zijt zo
vrij als ik" houdt het algemene mensheidsideaal van de socialist in.

Onder deze gezichtshoek is de propaganda voor de conventionele
bewapening, voor het befaamde "schild", voor de militaire apparatuur
om in "kleine" en beperkte conflicten te kunnen ingrijpen, bedrog.
Het Israelisch-Arabisch conflict uitgezonderd is er na de oorlog geen
"beperkt" conflict geweest dat niet het karakter van burgeroorlog of
van strijd tussen revolutie en contra-revolutie heeft gehad. In Indone-
sië, in Viët-Nam, in Korea of waar dan ook. Koloniale machten die
zich trachten te handhaven. Met hen verbonden zich feodale heer-
sers, die zich tegen de vooruitgang verzetten. Door hier de Russische
"agressie" tussen te smokkelen, dus door het revolutionaire, uit de ver-
houdingen geboren verzet in de koloniale landen als uitkomst daarvan
voor te stellen, worden sociale conflicten in ideologische dan wel im-
perialistische vervalst. Te gemakkelijker uiteraard omdat de Sowjet
Unie niet aarzelt deze revolutionaire bewegingen, als zij er eenmaal
zijn, te ondersteunen. Want iedere anti-koloniale en anti-imperialisti-
sche beweging is, zolang het Oost-West-conflict en de koude oorlog
voortduren, een verzwakking van de positie van Ruslands tegenstan-
ders. Zoals omgekeerd - niet in de laatste plaats bevorderd door de
houding van de westerse sociaal-demokratische partijen (Frankrijk,
Nederland) - voor de zich bevrijdende koloniale volken de tegen-
stelling van de Sowjet Unie tot het Westen een verzwakking van de
positie van hun tegenstanders, de westerse imperialisten betekent.
I n het vervalsen van het beeld werken het Westen en de Sow jet Unie

samen. Opzettelijk. Het schoolvoorbeeld daarvan is hetgeen om-
trent de Chinese revolutie verklaard wordt. Niemand zal wel willen
beweren dat de regering te Bonn bereid is het Russische optreden in
het gunstigste daglicht te stellen. Daarom bieden we de lezer een frag-
ment uit een beschouwing van het "Bulletin" van de pers- en infor-
matiedienst van de Bondsregering van 22 juni j.l. aan (Nr. lIl/pag.
1019):

"Es ist auch nicht so, dasz Mao Tse-tung im Kampf gegen Tschiang
Kai-schek und später gegen die Japaner die Unterstützung Moskaus
erfahren hätte, wie eine die Dinge nachträglich fälschende sowjetische
Geschichtsschreibung es gem wahrhaben möchte. Tatsache ist viel-
mehr, dasz sich Stalin bis zum 8. August 1945 an den mit Japan ge-
schlossenen Neutralitätspakt gebunden fühlte und noch im September
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1945, nach der Kapitulation Japans, die Regierung Tschiang Kai-
scheks als die legitime Regierung Chinas anerkannte, die Kommunis-
ten unter Mao Tse-tung ab er aufforderte, mit ihr einen Modus Vivendi
zu suchen. Diese Haltung hat Stalin bis zum Jahre 1947 eingenom-
men, nachdem es Mao Tse-tung gelungen war, im Kampf gegen
Tschiang Kai-schek bereits vollendete Tatsachen zu schaffen."
Hebben we echter met sociale conflicten te doen die klaarblijkelijk

in ideologische dan wel imperialistische worden vervalst, dan krijgt de
"conventionele bewapening" het karakter van organisatie en uitrusting
van de contra-revolutie.
Het is inderdaad onvoldoende het op de vrede gerichte karakter van

het socialisme duidelijk te maken. Het is even noodzakelijk de ekono-
mische en politieke oorzaken van militarisme en bewapening bloot
te leggen. De gehanteerde terminologie aan een kritisch onderzoek te
onderwerpen. Termen en begrippen als "agressie" en "verdediging"
op hun ekonomische, sociale en politieke achtergronden te onderzoe-
ken. De ekonomische betekenis van de bewapening, haar functie in de
moderne kapitalistische ekonomie aan te tonen. De samenhang tussen
bewapening en vervlechting van staat en "ekonomie" als grondslag
van de machtsvorming van de staatsbureaucratie - van het staats-
absolutisme dus - te analyseren.

We zijn er ons van bewust dat in het vorenstaande meer gedaan is
dan alleen maar een schets te geven van de gronden waarop het
I.G.S.S. - of, zoals het in het Engels heet The International Society
tor Socialist Studies - is gevormd. Dat hier en daar enkele inzichten
van de initiatoren van de Duitse sectie zijn verwerkt. Dat is opzettelijk
gedaan ten einde te laten zien, hoe bitter noodzakelijk de voorgenomen
arbeid is.

Verklaring van het I.G.S.S.

Onze voorlichting zou onvolledig zijn als we de door prof. Cole
opgestelde verklaring niet aan de lezer zouden voorleggen:
Het Internationale Genootschap voor Socialistische Studies is in

maart 1956 op een conferentie te Parijs gesticht. Zijn doel is een
nauwer contact tussen socialisten van alle landen te bewerkstelligen,
die het socialisme als wereldbeweging beschouwen, die over de staats-
grenzen heenreikt en die bereid zijn, in gemeenschappelijke arbeid de
fundamentele socialistische ideeën met betrekking tot hun interna-
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tionale betekenis te doordenken. Het Genootschap wil deze socialisten
in hun streven verenigen, constructieve oplossingen van de problemen
van het socialisme met inachtneming van de van elkander afwijkende
situaties in de verscheiden landen, maar met het doel van een gemeen-
schappelijk handelen in wereldmaatstaf, te vinden.
Het I.G.S.S. bestaat uit individuele leden. Het is geen verbond van

socialistische partijen of van andere nationale organisaties. Zijn leden
kunnen plaatselijke of nationale of op andere gebiedsindeling ge-
baseerde groepen vormen. Het genootschap en zijn groepen kunnen
ook bijdragen van socialistische organisaties aannemen, die bereid zijn
het genootschap te ondersteunen. Maar het I.G.S.S. neemt noch andere
organisaties als leden op noch verleent zij contributie-betalende orga-
nisaties stemrecht of invloed op haar arbeid. Invloed hebben alleen
individuele leden. Ieder van hen heeft het recht, aan de regelmatige
conferenties, die georganiseerd worden, met stemrecht deel te nemen.

Het I.G.S.S. moet er toe dienen het bestuderen van het socialisme
met betrekking op een praktisch doel te bevorderen. Zijn leden - en
door hen ook de bewegingen waarvan zij deel uit maken - moeten
het denken en handelen van de socialisten in andere landen beter leren
kennen en in staat gesteld worden, hun ideeën ondanks taal- en af-
standsmoeilijkheden met elkander uit te wisselen. Vooralsnog zal de
voornaamste werkzaamheid van het genootschap hierin bestaan onder
zijn leden memoranda te doen circuleren, die door leden van het ge-
nootschap ten behoeve van de discussie en het leveren van commen-
taar geschreven worden. De leden van het genootschap wordt verzocht
hun stellingname tegenover deze memoranda in te leveren, daarover
naar vermogen in hun groepen te discussiëren en naar wens eigen me-
moranda met het verzoek van verspreiding onder de leden aan te bie-
den of wel rechtstreeks bij de centrale van het genootschap of voorals-
nog bij een van zijn groepen.
Voor de vertaling van de memoranda wordt gezorgd. De ingezonden

commentaren worden verzameld en zullen als discussiemateriaal op
de conferentie benut worden.

Zonder een program op te stellen worden een drietal algemene
richtlijnen geformuleerd.

1) Het socialisme is naar zijn wezen een internationale, de wereld
omvattende beweging, die op alle volken een beroep doet en op het
geloof aan de broederschap van alle mensen berust. Daarom wijst het
socialisme iedere vorm van rassistische of nationale discriminatie af als
onverenigbaar met zijn wezen en verzet het zich tegen iedere vorm
van kolonialisme of imperialisme in enig deel van de wereld.
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2) Socialisme betekent veel meer dan de oprichting van een "wel-
vaartsstaat". Het betekent de omvorming van kapitalistische of feodale
maatschappijen met als doel volledige opheffing van de klassenver-
schillen en de oprichting van een klassenloze maatschappij.
3) Omdat het socialisme voor de broederlijke samenwerking van

alle volken optreedt, keert het zich tegen de oorlog en alle machts-
blokken, wier bestaan de wereld in vijandige kampen splitst en die de
rijkdom van de volken voor oorlogsvoorbereidingen verslingeren. So-
cialisme betekent het neerhalen van de obstakels tussen mens en mens,
tussen volk en volk en het bewerkstelligen van vrij verkeer en vrije
aaneensluiting over de staatsgrenzen heen.
Het voorlopig bestuur bestaat uit:
Prof. G. D. H. Cole, prof. Ernest Labrousse, Michel Rocard, Clovis

Maksoud en dr. Viktor Agartz.
De Britse sectie is sindsdien begonnen met de uitgave van het blad

Tbe lf/orld Socialist. De Duitse sectie maakt gebruik van de gastvrij-
heid van het weekblad Die Andere Zeitung. Zij heeft bovendien een
Duitse vertaling gepubliceerd van prof. Coles brochure "lf/orld-
socialism restated". Voorts van prof. dL Leo Kofler "Ist der Marxismus
iiberbolt?" In druk bevinden zich van prof. dr. Leo Kofler "Perspek-
tiven des sozialistiscben Httmanismm" en een te München uitgespro-
ken referaat van dr. Viktor Agartz. Een Franse sectie is begin juni op-
gericht. Een Italiaanse sectie, voornamelijk gestimuleerd door Nenni-
socialisten is in oprichting. In de Verenigde Staten is, onafhankelijk
van het LG.S.S. een dergelijke groep opgericht, waaraan o.a. de be-
kende dr. Stringfellow Ban deelneemt en waarmee contact wordt ge-
zocht.
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PSY

In het Prae-Zimitaarse tijdvak was de psychologie zo ver voortge-
schreden, dat men de psychische toestanden, die al sedert mensen-
heugenis waren geëtiketteerd met vage benamingen, ook in hun ware
kwantitatieve wezen kon bepalen. Om maar dadelijk een voorbeeld
te geven: ieder kon op een door hemzelf te bepalen dag, laten we
zeggen de eerste maart, naar een psycholoog gaan om te laten opmeten
hoeveel levensvreugde hij rijk was. Dit werd dan uitgedrukt in een
getal en een psychische eenheid, bijvoorbeeld: 20001jJ, of 2993,36 lp
aan levensvreugde. Dat de bedragen individueel nogal uiteenliepen,
viel te verwachten, maar verraste telkens opnieuw en werd door velen
beschouwd als een gebrek in de staatkundige verhoudingen.
Spoedig leerden de mensen hun bezit aan psy's ook zomler specia-

listische bijstand nauwkeurig schatten, in de eerste plaats bij zichzelf.
Het gevolg was, dat ieder zo economisch mogelijk met zijn psychines
omsprong (van de zéér zuinigen werd, niet zonder jaloezie, gezegd
dat ze erg "op deljJ" waren) en dat men de waardevolle of zeldzame
soorten, zoals de reeds genoemde levensvreugde, wanneer zulke psy-
chines soms spontaan opdoken, met bekwame spoed placht af te rem-
men, terug te dmven en op te potten, om een zo groot mogelijke
hoeveelheid voor later- beschikbaar te houden. Dit deed men door
gauw te denken aan een grote Objectiviteit, voor Wie de levensvreugde
(of de moed, de bezieling, enz.) van een enkel mens zo goed als niets
te beduiden had.
Bij sollicitaties was een staatje vereist, waarop de persoonlijke

1p-statistiek vermeld stond over de laatste drie maanden, geverifieerd
door een psychologisch bureau.
SchadelijkeljJ's, zoals lusteloosheid, ontevredenheid, of verlangen

naar iets dat nog niet bestond, leefde men, onder deskundig toezicht,
in versneld tempo uit in de cellen van bepaalde inrichtingen, vergelijk-
baar met onze gemeentelijke badhuizen. Men noemde zulke inrichtin-
gen Psauna's.
Een vooraanstaand psycholoog-filosoof uit die tijd schreef er over,

hoeveel rijker het sociale leven geworden was dank zij de kwantitatieve
bepaling der zielstoestanden. Vroeger had men maar één muntwezen,
zei hij, namelijk dat van het geld; tegenwoordig minstens een dozijn,
bestaande in het geld plus de onderscheidene lp'S. Vroeger kon men
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alleen een monetair kapitaal ophopen; thans was ieder in staat, boven-
dien psychines te sparen. Vroeger w~s alles, ook het meest immateriële
goed, alleen voor geld verkrijgbaa;'; thans waren goederen zoals po-
sitie, invloed, hoogachting, wetenschappelijk inzicht, artistieke vervoe-
ring, charme, etc. bovendien bereikbaar op grond van lp-vorming. Het
bezwaar, dat alle mensen met een stug gezicht en een in zichzelf be-
sloten wezenloosheid hun werk deden en zelfs hun vrije tijd aldus
doorworstelden, achtte hij gering; immers, achter deze schijn werden
de waardevollerp's geaccumuleerd, om ze op de jlliste ogenblikken te
kunnen besteden.

Ook het filosofisch inzicht en de kennis van de mens hadden ervan
geprofiteerd. Meende men vroeger dwaselijk, dat bijv. levensvreugde
virtueel oneindig en onuitputtelijk was en een bron bezat buiten de
controle van de mens gelegen, tegenwoordig wist men dat iedere
1p-houder slechts uit een eindige hoeveelheid "l's bestond, telkens ge-
geven en bepaalbaar; zodat ieder voor zich, en de statistiek voor allen,
eindelijk vat kreeg op de grenzen en dus op het wezen van de mens.

Het bleef hier evenwel niet bij. De psychische kwantiteiten werden
nauwkeurig vergeleken met de hoeveelheden physieke gezondheid
(uitgedrukt in (P's) en men vond, na eeuwen gissingen, een lichaams-
deel - dus een beheersbaar physiek instrument - waarin derp's en
de ep's, als in een formule, met elkaar in betrekking traden. Dit
lichaamsdeel noemde men de psyphyse (een nieuwe benaming van
niets anders van de vroegere hypophyse, waaraan een praehistorische
voorganger van het kwantitatieve tijdperk, zonder nog te weten waar-
om, reeds een grote betekenis had gehecht). Ieder zag de draagwijdte
van deze ontdekking. Voortaan zou men niet meer blijven staan bij
meten en sparen. De verwachtingen waren zeer hoog gespannen: zou
men eindelijk de waardevolle psychische toestanden, middels psyphy-
tale shock, injectie, bestraling, of wat ook maar, niet kunnen regelen,
vermeerderen, uit het schijnbare Niets opwekken? Dan zou het mens-
dom nergens meer voor staan! Men bevond zich op de drempel van
de grootste ontdekking aller tijden!

Toen kwam de invasie der Zimitaren ...
Misschien zou men nog weerstand geboden hebben, want er lagen

grote voorraden opgestapeld aan geldkapiraal, atoombommen, moed-
rp's, wilskracht-lp's, en zelfbehoud-v/s; vooral de laatste drie, waar men
totdien nooit goed weg mee geweten had. Maar de waarheidlievende
psychologen, die nog juist tijd gehad hadden een paar honderd Zimi-
taarse krijgsgevangenen te onderzoeken, en die daarbij hun wijzers
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tot astronomische getallen zagen uitslaan, lieten verluiden, dat één
middelmatige Zimitaar nog meer van de genoemde 'ljJ'S bezat dan ge-

I

middeld tienduizend gepsyphiliseerden. Toen was het uit met de weer-
stand. Want waarom zou men zich nog verdedigen, wanneer de cijfers
uitwezen, dat elke tegenstand vruchteloos was?
De psyvilisatie, met al haar toestellen en statistieken, werd wegge-

vaagd. De Zimitaren beheersten het aardrijk. Een enorme verspilling
van levensvreugde begon.
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KRONIEK

Lot/is Pat/l Boon: Zomer te Ter-Muren. Het tweede
boek over de Kapellekensbaan. Amsterdam, N.V. De
Arbeiderspers MCML VI.
S. Vestdijk: Het glinsterend Pantser, 1956. Uitg. De
Bezige Bij, Amsterdam.

Het lezen na elkaar van de twee hierboven vermelde boeken doet
me peinzen over het recht van willekeur van de schrijver. 1. P. Boon
heeft getracht dat recht tot op de bodem uit te baten met verwaar-
lozing van de laatste rest van vormgeving, die men vanouds in een
roman verwachtte, al heeft ,het hem daarbij aan voorbeelden, te be-
ginnen met Douwes Dekker niet ontbroken. In dit vervolg op De
Kapellekensbaan gaat hij vOOrt de - cursief gedrukte - episoden
uit het kleine leven van Ondine en Oscar aan te rijgen op een snoer
van bijna 600 bladzijden met daartussen door de grillig gevormde
kralen van zijn in- en uitvallen, van zijn gesprekken met een aantal
figuren uit zijn omgeving, die hem kritiek en commentaar geven op
al wat er op en rondom de Kapellekensbaan gebeurt en op al wat hij
in zijn boek over de Kapellekensbaan laat gebeuren. Naar zijn eigen
beschrijving: "een roman, waarin ge alles holderdebolder uitkeert,
kwak, gelijk een kuip morrel, die van een stelling valt, +- ernaast en
erbij uw aarzelingen en twijfels omtrent het doel en het nut van de
roman, +- daarbij en daarboven iets dat ge zoudt kunnen noemen de
reis van nihilisme naar realisme - weg en weer, 3de klas - want
vandaag is er nog hoop dat de wereld iets wordt maar morgen wordt
die hoop terug de bodem ingeslagen ... en daarnaast zoudt ge nog
kunnen randbemerkingen geven, plotse invallen, nutteloze omschrij-
vingen, gekapseerde erotische dromen en zelfs dagbladknipsels ... "
Ja, ja, zegt de lezer een klein beetje hijgend al nog maar bij het

eerste begin van de rotsen-ui~hollende waterval van Boon's proza, maar
is het resultaat van dat alles een goed, een mooi boek, een ontroerend
boek? En tegelijk krijgt hij een geweldige kleur, want hij weet best,
dat je tegenwoordig niet meer naar goede of mooie of ontroerende
boeken vraagt. Die vraag wekt het vermoeden, dat je ergens van, het
doet er niet toe waarvan, dupe zou kunnen worden, van het een of
ander ideaal of zo en zijn we niet in leven, lezèn en schrijven tot de
rand toe met argwaan geladen louter uit vrees ergens dupe van te
worden?
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Zoals de middeleeuwse mens te midden van de onzekerheid van
pest, misoogst en oorlogsbrand alle moeite en pijn trachtte te verschal-
ken door zijn leven in kloosterlijke versterving en onthechting tot een
voorlopig bestaan te maken in afwachting van de eeuwige zaligheid,
zo trachten wij op onze wijze van je-krijgt-me-niet-aan-het-huilen
voorlopig te leven in afwachting van de grote kladderadatsch van de
allergrootste atoombom (die we voorlopig in voorraad houden). Het
verschil is niet zo groot als het lijkt, want toen was er naast de hoop
op' de eeuwige zaligheid ook al de vrees voor het laatste oordeel. En
de mens van nu mag dan in vele opzichten anders zijn dan die van
1000 jaar geleden, in de kamer zonder deuren (zo gangbaar in de lite-
ratuur van onze eeuw) 'houdt hij toch ook wel een venstertje op de
eeuwigheid open of op het paradijs van vrede-en-welvaart-voor-allen
of misschien alleen maar op een particulier bloemen tuintje. En zoals
de middeleeuwse kloosterlingen niet alleen maar afgevast in kemels-
haren pijen in hun cellen zaten te verdorren, maar zich bij tijd en wijle
het voorlopige leven wèllieten smaken, zo is de mens van nu ook niet
zo naargeestig als zijn literatuur zou doen vermoeden. Werkelijk naar-
geestige lieden noemen dat: dansen op de vulkaan en begrijpen niet,
dat schrijvers van zo sombere boeken zo graag over lekker eten praten.
Maar wanneer nu de lezer niet meer naar een goed of een mooi boek

kan vragen in de boekwinkel, waar moet hij dan naar vragen? Naar
de oprechte weergave van de verwarring, de verwildering, de angst
vooral van onze dagen, naar het actuele, het authentieke, het eigen-
tijdse, zegt men. Alsof een mens anders dan eigentijds zou kunnen
zijn? Alsof lollobrigida en Pat Boone niet even eigentijds zijn als
Sartre, Henry Milier, Vestdijk en P. Boon, 'goed wonen' net zo authen-
tiek als onze nostalgie naar de festoenen van de 1900 meubeltjes?
Niemand behoeft zijn best te doen om eigentijds te zijn, wam al wat
we doen, maken en zeggen, zal de mens van 2000 feilloos op anno
1950 dateren of het nu in een museum of op het Waterlooplein terecht
is gekomen. Alles wat een mens in deze tijd opschrijft, kan aanspraak
maken op het predicaat eigentijds.
Met de 'norm' van het eigentijdse zijn we - schijnbaar - tot een

volmaakte willekeur vervallen. Die willekeur lijkt - afgezien van
alle andere kwaliteiten - het meest opvallende, zowel in Boon's als
in Vestdijk's laatste boek. Die willekeur maakt het m.i. onmogelijk
je aan zo'n boek over te geven en het zonder enig innerlijk verzet te
lezen en dat misschien te meer, waar dat verzet altijd in de leegte valt,
omdat immers principieel alles geoorloofd is.
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Beide boeken wekken, gelijk gezegd, verzet bij de lezer of misschien
is het zuiverder, waar de willekeur tot maatstaf wordt, eenvoudig te
zeggen: bij mij. Bij het boek van Boon richt dat verzet zich tegen de
willekeur van zijn structuurloze structuur en zijn overdaad. Een over-
daad, die zeer reëel is: een overdaad aan verbeeldingskracht, aan taal-
vondsten, aan invallen, aan scherpe en diepzinnige gedachten en aan
menselijke bewogenheid. Het boek is vermoeiend, dodelijk ver-
moeiend als een overladen museum. Daar pleegt men ook weggetrok-
ken en met schele hoofdpijn uit te komen en waarlijk niet, omdat men
de twee kwartjes om nog eens te gaan er niet voor over had. En zoals
men, als de hoofdpijn vergeten is, weer dat museum binnen zal gaan,
zo zal men ook telkens weer naar de KapeZlekensbaan-boeken grijpen.
Maar ook telkens weer zal men het verlangen hebben, die waterval
vlak onder het open raam van de kamer even stop te z~tten.
Bij Vestdijk zit die willekeur vooral in de menselijke verhoudingen,

die hij ons wil doen aanvaarden. Ik doel nu niet op technische onaan-
vaardbaarheden als het echten van een ,overspelig' kind, zoals dat in de
juristerij heet (blz. 211) of neefjes, die een zoon zijn vaderlijke erfenis
afhandig zouden kunnen maken (blz. 189). Maar op blz. 70 laat Vest-
dijk de ik-figuur van zijn boek, romanschrijver en demograaf (die laat-
ste kwaliteit speelt geen enkele rol in het verhaal), het volgende neer-
schrijven: 'Het is waar, dat ik romancier ben, en gewend op vaak on-
kiese wijze lieden hun gedrag voor te schrijven, die zonder mij niet
eens hun arm zouden kunnen bewegen. Mannen wees ik de weg naar
vrouwen, vrouwen naar mannen. Ik stond daarbij voor niets, de meest
onwaarschijnlijke paren zijn onder mijn pen werkelijkheid geworden,
onomstotelijke werkelijkheid.'
De identificatie van schrijver en hoofdpersoon, die in de laatste

woorden van deze passage ligt vervat, leidt er toe, dat niet alleen de
schrijver de meest onwaarschijnlijke paren tot werkelijkheid maakt,
maar dat hij ook binnen de door hem geschapen werkelijkheid zijn
hoofdpersoon deze rol van voorzienigheid of zo ge wilt poppenspeler
laat vervullen in een wel zeer grillig drama. En daarvan is de 'werke-
lijkheid, de onomstotelijke werkelijkheid' al veel minder gemakkelijk
te aanvaarden voor de lezer, die tenslotte ook recht heeft op zijn wil-
lekeur. Waar de schrijver 'voor niets staat', waar we - niet van Vest-
dijk alleen - geleerd hebben, dat alles mogelijk en alles geoorloofd
is (niet in ethische, maar in psychologische zin), dat iedere variant of
afwijking van een normaliteit, die niemand meer kan omschrijven,
voorkomt en dus recht van bestaan heeft, tot aan het opknabbelen van
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uit de lucht gegrepen cervelaatworsten als konsekwentie van een
vriendschappelijke woordenwisseling, daar is ook de lezer, bij alle be-
wondering voor de overdaad, waarmee Vestdijk ons de scheppingen
van zijn willekeur toewerpt, gerechtigd tot een: 'es ist mir alles
Wurst'.
Wij omtrekken ons bij het lezen van dit boek niet aan de indruk,

dat de auteur bij het schrijven ervan een aantal, vaak boeiende en in-
trigerende motieven, die hij toevallig bij de hand had liggen, erin
verwerkt heeft. Dat die motieven voor hemzelf alleen dan werkelijk
waardevol zijn, wanneer ze hem terugvoeren naar een puberteits-
periode, waarin blijkbaar alle indrukken voor hem zoveel meer dan
levensgroot zijn geweest, dat hij er niet meer van los, er niet meer
bovenuit komt en ze op het emotioneel niveau van de 16-jarige blijft
reproduceren.
Maar vooral wanneer Vestdijk met de overtuigingskracht van zijn

magisch talent naar zijn eigen woorden: het meest onwaarschijnlijke
werkelijkheid laat worden, dan verliest zijn verhaal daardoor aan die
tragische noodzaak, die alleen een beroep kan doen op onze ontroering.
Niemand kan de psychologische mogelijkheid weerleggen van het 'ge-
val' Victor Slingelandt, een begaafde jongeman, sinds zijn jeugd lij-
dende aan psoriasis, een hardnekkige huidaandoening, wat hij ook voor
zijn beste vrienden verborgen houdt en waardoor hij een gevaarlijke,
de vrouwen lokkende en weer afstotende Don Juan wordt. Maar, het
'geval' wordt niet tragisch onvermijdelijk, omdat het een uit de vele
verwikkelingen is, waartoe het psychologisch poppenspel in zo vaar-
dige handen de mogelijkheid laat. De puberteitsvriendschap had im-
mers even goed het vertrouwen kunnen opbrengen voor een 'beken-
tenis' van dit beschamend tekort; de aanvaardende houding van een
minder gecompliceerde vrouw had zo'n bekentenis overbodig kunnen
maken. En ook tegenover de masochistische bemiddelaarsrol, die de
vriend-verteller tussen Victor en twee van zijn slachtoffers speelt,
komen we niet verder dan dat we die als een mogelijkheid naast vele
andere aanvaarden.
In de Japanse film Rashomon, die hier enige jaren geleden draaide,

wordt ons hetzelfde voorval van moord en verkrachting achtereen-
volgens door elk der betrokkenen voor ogen gesteld. En elk verhaal
blijkt even waarachtig en even aangrijpend te zijn, omdat er de dwin-
gende wil achter stond eigen eer en leven te redden. Maar in het ver-
fijne spel van Het glinsterend Pantser overheerst de psychologische
willekeur, die al uit de titel spreekt, de willekeur van een uiterst be-
kwaam marionettenspeler.
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De willekeur in 'het werk van deze beide grote schrijvers doet de
lezers wat verloren staan, te meer, wanneer hij in het eigentijdse een
uiterst zwevende en moeilijk hanteerbare norm ziet en zeker geen
bewust na te streven doelstelling. Want de auteur, die doelbewust
van-zijn-eigen-tijd wil zijn, is als een hond, die zou menen, dat het bezit
van zijn staart het gevolg is van zijn doelbewuste wil er een te bezitten.
De lezer, die niet meer naar een mooi of een goed boek vraagt, kan

zich tegenover dit werk alleen handhaven door zijn recht op willekeur
tegenover dat van de schrijver te plaatsen en te vragen: 'Wat doet dit
boek mij?' (waarmee hij dan overigens in een modern-nuchtere vorm
de oude vraag naar 'ontroering' weer invoert). Tegenover die vraag
houdt De Kapellekensbaan en zijn schier eindeloos vervolg - ook
voor wie het telkens met een zucht uit de hand legt - beter stand dan
Het Glinsterend Pantser. Want de willekeur van Boon steekt meer in
de spontaan groeiende mateloosheid van zijn vorm, die van Vestdijk
in een al te grillige psychologische constructie. Het een is als een ver-
wilderde tuin, waar men graag het kapmes in zou zetten, als niet kruid
en onkruid tezamen het leven inhielden. Het ander is als een palm-
terras, waarin de tuinman met vaardige hand de willekeurige verschij-
ningen van draken en pauwen formeerde.
Vestdijk - de Vestdijk van dit boek althans - kennen we uit die

éne zin omtrent het tot werkelijkheid maken van het meest onwaar-
schijnlijke, Boon uit de wijze, waarop hij reageert op de vraag van
kramiek: 'Gij schrijft slechte romans. Waarom doet ge dat toch?'
En ge staart kramiek aan, van de hand Gods geslagen ... en weet

geen antwoord te bedenken, dat hem gelijk een vlijmscherpe dolk door
het olifantenvel zou dringen. Ge kunt alleen de straatdeur afsluiten
en u over uw papieren buigen, over uw helden Oscarke en Ondine, om
hen toe te spreken gelijk men het een geslagen hond doet, sussend, en
hen aaiend over de rug: zwijg toch, en huil daarom niet meer ... ge zijt
toch Mijn kinderkens.'

F. BordeUJijk: Bloesemtak. Roman. 3e druk, 1957.
N.V. Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage.

Wanneer dit boek niet gedateerd werd door een paar er in genoemde
feiten, zoals de Tweede Wereldoorlog, zou men op het eerste gezicht
geneigd zijn het in de jaren 1900 onder te brengen. Want de atmo-
sfeer van het burgerlijk leven dier jaren slaat er u uit tegen als de
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naftalinegeur Uit een winterkist. Couperus? Ja, daar doet het wel in de
verte aan denken, maar minus dat vleugje ironie, waardoor ook Cou-
perus' gekeuvel over Haagse nette families nu nog genietbaar kan zijn.
Omstreeks 1900 was de Westeuropese roman nog overwegend de

burgerlijke roman; met enkele uitzonderingen speelden deze verhalen
zich af in de wereld van de aanzienlijke en intellectuele burgerij en
de resterende adel (in ons land met zijn sterke burgerlijke traditie was
de rol van de laatste uiteraard gering). Nu na een halve eeuw blijkt de
literaire waarde van dit werk min of meer evenredig aan de mate,
waarin de schrijvers in hun Forsytes Forsytes en in hun Buddenbrooks
Buddenbrooks zagen, m.a.w. het burgerlijk karakter van hun roman-
figuren tot in de diepte wisten te peilen en in hun onvermijdelijke
beperkrheid te onderkennen.
Die beperktheid gold vooral de eigen maatschappelijke situatie. In

het zelfvertrouwen, dat de door hem beheerste opgaande tijd mee-
bracht, zag de burger zichzelf niet als burger, maar als de mens, in een
oneindigheid van psychologische schakeringen, met de vaste typen van
de kleinburger, de 'gewone werkman', -het personeel op de achter-
grond. Was hij conservatief, dan zette hij in eigen ogen de nobele
tradities van de adel voort, was hij liberaal, dan werd hij de vaandel-
drager van vooruitgang en vrijheid. Het woord 'burgerlijk' gebruikte
hij in afwijking van het sociologisch idioom voor kleinburgerlijk en
dan in denigrerende zin. In hoeverre is dat nu anders? Nog altijd
vormt de bourgeosie de machtigste groep in ons maatschappelijk be-
stel, maar haar zelfbesef - als groep wel te verstaan, niet dat van de
geslaagde individuele burger - is danig aangetast. Zij sluit zich niet
langer aaneen in heren- tegenover burgersociëteiten, maar onder de
ethische aspecten van rotary of morele herbewapening. De uiterlijke
gestalte van de burger-heer, heeft minder dan ooit kans tot symbool
te worden, zoals die van de havenarbeider op het J. D. Meyerplein
(terwijl er toch heus ook wel burgers in het verzet waren!) of van de
ridder in 1001 ver-beeld-ingen.
Bordewijk heeft, o.a. met zijn bundel Bij Gaslicht al getoond, dat de

] 900-periode voor hem als voor vele van zijn tijdgenoten een zekere
bekoring heeft. Maar dat is toch nog wezenlijk iets anders dan de wijze,
waarop hi j in deze en een vorige roman zonder enige afstand te be-
waren, ja, met een zekere vertedering een Nederlandse burgerij ten
tonele voert, die nog altijd in een onbewuste en daardoor des te scher-
per afgeslotenheid zichzelf als het menselijke ziet tegenover het andere.
0, op een heel humane, liberale manier:
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"Hij had liever dan deze kerk in een gegoede buurt er een gebouwd in een
volkswijk. Nooit de grote massa van het volk vergeten, altijd die massa in de
gedachten aan vernieuwing insluiten, - deze opvatting, typerend voor de Am-
sterdammer en dat reeds sinds eeuwen, was ook de zijne" (blz. 125).

Maar op blz. 132 lezen we over een wandeling van de bovenver-
melde architect met vrouwen kinderen op de Amsterdamse Eilanden:

"Toen betraden zij het uiterste noordwesten der Eilanden, dat deel waar
plotseling een enorme massa aan mensen was samengeperst, vroeger arm en
nog steeds vijandig krachtens het beginsel dat het opduiken van rijkdom in
het hart der armoede een onbeschaamdheid is ... Daartegenover lag een zwart-
achtig perceel, ook weer een enorm blok, maar dan van onverbloemde ellende,
en daar kwamen uit een der sombere deurpoorten twee opgeschoten knapen
in een wijd slobberend zwart van verschrikking, hun Zondagsdracht, de han-
den in de zakken, de schouders ingetrokken, lenig wieglend naast elkaar,
ontstellend mager, verval in wording. Aurora, hoe moedig anders ook, was blij
dat dit tweetal hen niet opmerkte, dansend, verend en onhoorbaar op vilt of
rubber zich verwijderend. Ze had anders gevreesd voor een schril sein, en de
hele woonbevolking in een ommezien over hen heen. Hierom moest ze toch
weer bij zichzelf lachen, en toch was ze blij een straat te bereiken, waar de
enkele trambaan een gevoel van veiligheid gaf. De tram, dacht ze, is de beste
politie-agent; hij breekt de collectieve duisternis van de ziel open met regel-
matige tussenpozen."

In één van de in deze roman ingevlochten discussies laat de schrij-
ver een kunst-redacteur van een dagblad zeggen: "Zoek in het kunst-
werk vooral naar de beweegredenen uit het onderbewustzijn." Ik vraag
me inderdaad af welke 'beweegredenen' (ik zou liever zeggen: impul-
sen) uit het onderbewustzijn in het hier geciteerde naar boven komen.
Kan het ons dan nog verbazen, dat het hele conflict, waarom deze

roman draait, en al de ernstige zaken, die daaraan te pas komen, ons
wat 'uit de tijd', wat verzonnen en onwezenlijk aandoen? Ja, dat we
er àf niet aan kunnen geloven àf ze in ieder geval ~iet zo ernstig kun-
nen nemen als de auteur zelf klaarblijkelijk doet.
Hoe moeten we geloven aan een ronde zeeman, 'eenvoudig, open,

haast argeloos', die 'spelenderwijs' een memorie OpStelt, die door de
regering in Londen als een 'handboek voor de teorie der spionage' aan-
vaard wordt en angstvallig behoed tegen de nieuwsgierigheid zelfs
van ministers? Wat we uit die memorie te horen krijgen zou overigens
in ieder dagblad kunnen staan. Wat kunnen we anders doen dan onze
schouders ophalen, bij uitspraken als: "Ze was a-moreel, onder anderen
doordat ze zich ophield met een getrouwde man". Of hoe moeten we
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geloven aan een hedendaagse, zeer evenwichtige vrouw met veel ge-
voel voor humor en een onaantastbare reputatie, die het tot een proces
laat komen, omdat een 'vriendin' onder andere vriendinnen de vuige
laster rondstrooit, dat zij voor haar huwelijk intieme omgang gehad
zou hebben met haar man, ja, zelfs met een andere man? Lag het niet
overal buiten Bordewijk's burgerlijke 19de eeuwse wereld voor de
hand, daarop alleen te reageren met een 'en wat dan nog?'
Als motto gaf de schrijver zijn boek een citaat van Virginia Woolf

mee: "If one shuts one's eyes and thinks of the novel as a whoIe, it
would seem to he a creation owning a certain looking-glass likeness to
life, though of course with simplifications and distortions innumer-
able."
De spiegel, die Bordewijk hier gebruikt heeft om het beeld van zijn

tijdgenoten in op te vangen, moet er een geweest zijn in een krullerige
fin de siècle-lijst, maar met een wel zeer pokdalig glas, waarin de
'distortions' het winnen van de 'likeness to life'.
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Het eind van het jaar volgens onze maand-kalender is tenslotte toch
maar de ware tijd voor een jaar-einde. Er hangt dan zo'n eigenaardige
"bijna-nieuwjaar-sfeer in de lucht", met die grijze avondwolken waar-
tegen de rode vlammetjes der voetzoekers afsteken, die met hun dave-
rend geknal de keukengod een duwtje naar de hemel geven (volgens
het volksgeloof reist in deze tijd de huisgod van de keuken voor zeven
dagen naar de hemel, om daar bij de keizer verslag over de familie uit
te brengen. Vert.). Hoe verder je de straat op komt, hoe lawaaieriger
het wordt, en de hele lucht is vol kruitdamp.
In die tijd reis ik altijd naar Lo-tsjing, "mijn eigen stad", zoals ik

pleeg te zeggen, hoewel ik daar in werkelijkheid niets meer mijn eigen
kan noemen. Ik logeer er bij Lo Sje Lau-jè, een familielid van me,
maar één generatie ouder, die ik, naar onze Chinese wijze, eigenlijk
"Vierde oom" hoor te noemen. Hij is een tsjièn sjeng (tsjièn sjeng is
een titel als sjoe ts'ai, met dit onderscheid, dat de laatste door examen
verworven wordt, terwijl de eerste gekocht kan worden) en praat over
niets anders dan de deugden en zeden van de oude tijd.

Ik vind dat 'hij niet veel veranderd is; een beetje ouder geworden
natuurlijk, maar nog altijd zonder snor. We wisselen de gebruikelijke
plichtplegingen en groeten. Als hij "Hoe vaart ge?" gevraagd heeft
vertelt hij me daarna dat ik dikker ben geworden. En bijna zonder
overgang geeft hij een felle tirade tegen de nieuwlichters ten beste.
Maar ik weet, dat hij met "nieuwlichters" de arme Kang ]oe-Wéi en
zijn partij van dertig jaar geleden bedoelt, en dat hij van onze renais-
sance waarschijnlijk nog nooit gehoord heeft. In ieder geval hebben
we geen gemeenschappelijke interessen en al gauw word ik alleen ge-
laten in mijn logeerkamer.

De volgende dag sta ik heel laat op en na de lunch ga ik uit om
wat bezoeken af te leggen bij familie en bekenden. Op dezelfde ma-
nier breng ik de volgende dag en de dag daarna zoek. Geen van hen
is sterk veranderd, ze zijn allemaal wat ouder geworden en ieder van
hun is druk bezig de zegen-spreuken voor het Nieuwjaar voor te be-
reiden. Het is altijd weer een hele gebeurtenis in Lo-tsjing; iedereen
spant zich in zoveel mogelijk eerbied te tonen, men put zich uit in
allerlei plechtigheden en werpt zich op de knieën voor de God van
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het geluk, om Zegen voor het nieuwe jaar af te smeken. Overal is
men bezig kippen de kop af te snijden en ganzen te slachten of var-
kens te kopen; en alle vrouwen hebben rode armen van het hete
water, waarin die dieren klaar gemaakt worden. Als ze goed gaar zijn,
plaatst men de dieren op het altaar, met eetstokjes overal in hun
lichaam geprikt, en tegen de zesde wacht begint het offer. Dan steekt
men wierookstokjes en rode kaarsen aan, en terwijl de vrouwen weg-
gezonden worden, nodigen hun mannen de geesten uit om flink van de
offerspijzen te eten. Waarna opnieuw de nodige vuurpijlen, voetzoe-
kers en zevenklappers ontploffen.

Dat gaat ieder jaar weer op dezelfde manier thuis en in ieder huis
hetzelfde, behalve natuurlijk bij hen, die te arm zijn om offerspijzen,
kaarsen en voetzoekers te kopen en voor wie het ene jaar even grijs
is als het andere. Het is dus weer zoals ik het zo vaak beleefd heb, de
lucht is donker en somber en in de middag begint het te sneeuwen
met vlokken 7.0 groot als pruimenbloesems, die dartelen en dansen
door een scherm van rook en bedrijvigheid en daarmee de verwarring
nog vergroten. Tegen de tijd dat ik naar huis terugkeer zijn alle daken
reeds wit en, weer in mijn kamer teruggekomen, schijnt het er lich-
ter. De weerkaatsing van de sneeuw werpt ,haar licht ook op het grote
purperen schriftteken: "Een lang leven", dat op een plank tegen de
muur hangt. Men zegt dat het nog geschilderd is door de legendarische
Tsjen Twan Lau-tso. Een der zijderollen is gevallen en ligt losjes op-
gerold op de lange tafel, maar de andere hangt nog aan de muur en
vermaant mij: "Dring met uw verstand diep door in de oorzaak Jer
dingen, wees gematigd en edel van hart en manieren." Op de tafel
onder het raam staan de onvolledige delen der Encyclopaedie van
K'ang Sji, een paar deeltjes Boeddhistische gedachten en de verzamel-
de commentaren op de vier heilige boeken. Om melancholiek van te
worden!

Ik besluit dat ik uiterst morgen deze stad weer uit wil.

Ook de gebeurtenis met Sjiang-lin Sau heeft me erg gehinderd. Van-
middag ging ik naar het oosten van de stad om daar een vriend te
bezoeken en bij het teruggaan ontmoette ik haar aan de kanaaloever.
De blik in haar starende ogen toonde duidelijk dat ze me spreken
wilde, dus bleef ik wachten. Hoewel mijn overige kennissen in Lo-
tsjing maar weinig veranderd waren, was Sjiang-lin Sau in geen enkel
opzicht meer de oude. Haar haar was spierwit geworden, haar gezicht
verontrustend mager, ingevallen en geelverbrand. Ze zag er volkomen
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uitgeput uit, in het geheel niet als een vrouw die nog geen veertig was,
maar eerder als een houten voorwerp, waar men een uitdrukking van
tragische droefheid in heeft gesneden. Alleen aan de beweging van
haar glansloze ogen was te zien, dat ze nog leefde. In haar ene hand
droeg ze een bamboe mandje, waarin een gebroken, lege kom lag, met
de andere steunde ze op een bamboe kruk. Blijkbaar was ze een bede-
lares geworden Ik verwachtte dat ze me om een aalmoes zou vragen.

"Dus ... bent u teruggekomen?"
"Zoals je ziet."
"Dat is goed ... en juist op tijd. Zeg me nu of u, die een geleerde

bent, iemand die de wereld gezien heeft, een man met kennis en er-
varing .. :' - hier begonnen haar uitgedoofde ogen te gloeien - "zeg
me nu, of ik u iets mag vragen ... ?"

Ik kon met geen mogelijkheid begrijpen waar ze op af wou. Ik
wachtte, getroffen en verbaasd, zonder iets te zeggen.

Ze deed een stap naar mij toe, liet haar stem zinken en vroeg nu,
geheimzinnig, maar met grote ernst:

"Ik wou dit weten: Als iemand sterft, blijft er dan iets over, dat
ziel heet?"

Onwillekeurig schrok ik. Haar ogen boorden zich in me vast als
dorens. Dat was me een mooie vraag! Ik voelde me zo verlegen als
een schooljongen die een onverwacht examen doen moet, met zijn
meester vlak naast hem. Of er werkelijk zoiets als de "ziel" bestond,
was iets wat ik me nooit afgevraagd had, en wat me weinig interes-
seerde. Hoe kon ik een antwoord geven? In dat korte ogenblik herin-
nerde ik mij, dat veel mensen in Lo-tsjing, en dus waarschijnlijk ook
zij, geloofden in een soort van geesten. Misschien hoorde ik te zeggen
dat dat ergtwijfelachtig was ... maar welnee, het was beter haar die
hoop te laten. Waarom zou ik iemand, die zo klaarblijkelijk reeds op
haar "laatste weg" was nog meer zorg opladen? Voor haar was het
beter om maar "ja" te zeggen.

"Misschien wel," stamelde ik. "Ja, ik denk het wel."
"Dus dan is er ook een hel?"
"Een .. e .. hel?" Ze had me in een val gelokt en ik kon alleen

maar smoezen: "een hel? Ja, logisch doordenkend zou die er dan ook
moeren zijn. Maar aan de andere kant ... vast staat het niet. Wat komt
het er eigenlijk op aan?"

"Dus, in die hel vinden alle gestorven leden van een gezin elkaar
weer terug, oog in oog?"

"H'm? Of ze elkaar oog in oog terugzien?" Ik voelde me als een
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dwaas. Wat hielpen me nu al mijn geleerdheid en mijn gesprekhandig-
heidjes? Hier was ik mat gezet met drie eenvoudige vragen. Ik had
me er het liefst met een Jantje van Leiden vanaf willen maken en alles
herroepen wat ik gezegd had. Maar om de een of andere reden kon ik
dat niet, om die intens ernstige blik in haar tragische ogen.

"Dat wil zeggen ... heus, ik kan het niet met zekerheid zeggen. Of
er al dan niet een voortbestaan van de ziel is, is iets wat ik niet bij
machte ben om te loochenen of te bewijzen."

Daarop hield ze niet langer aan, en, gebruik makende van haar
zwijgen, liep ik met grote passen door en haastte me terug naar het
huis van Vierde oom, terwijl ik me erg terneergeslagen voelde. Ik kon
de gedachte niet van me afzetten, dat mijn antwoorden misschien een
slechte invloed op haar zouden hebben. Ongetwijfeld waren haar een-
zaamheid en verlatenheid nog moeilijker voor haar te dragen in deze
tijd, waarin iedereen om haar heen om Zegen bad ... maar misschien
had ze ook nog iets anders op het hart. Misschien was er juist iets bij-
zonders met haar voorgevallen. In dat geval konden mijn antwoorden
wel eens tot gevolg hebben. " ja, wat eigenlijk? Tenslotte moest ik
over de hele geschiedenis lachen en over mijn dwaze gewoonte om de
betekenis van allerlei toevallige gebeurtenissen op te blazen. Een psy-
chiater zou me zeker "geestelijk onevenwichtig" genoemd hebben.
Had ik -het haar dan tenslotte niet duidelijk gemaakt, "dat ik niets met
zekerheid kon zeggen"? Al zouden mijn antwoorden vlak er naast
blijken, en al zou er ook iets gebeuren met die vrouw, dan was ik
toch in ieder geval gedekt door die woorden ...

"Ik kan het niet met zekerheid zeggen" is een verbazend makkelijk
zinnetje. Stoutmoedige en onbesuisde jonge mensen durven vaak een
eigen mening geven op de kritieke vragen van anderen, maar verant-
woordelijke mensen als ambtenaren of mijn collega's artsen moeten
voorzichtiger zijn met hun woorden, want als de feiten in tegenspraak
blijken met hun uitspraak, is het uit met hun prestige. Het is veel beter
een slag om de arm te houden met zo'n "ik kan het niet met zekerheid
zeggen". Zo'n frase is een loper voor alles. De wijsheid daarvan werd
me nog eens duidelijk uit deze ontmoeting met de bedelares, want
zelfs in zulke gevallen is een ontwijkend antwoord het beste.

En toch blijf ik me niet op mijn gemak voelen, en als de nacht voor-
bij is bezwaart die gebeurtenis bij het ontwaken nog altijd mijn ge-
dachten. Het lijkt wel een voorgevoel van het een of ander noodlottig
gebeuren. Buiten mijn raam is de dag nog steeds somber, met jacht-
sneeuw, en in de saaie logeerkamer neemt mijn onrust toe. Morgen op
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zijn allerlaatst wil ik hier vandaan, naar de stad terug ... Het is waar,
ik heb me voorgenomen weer van die onvergelijkelijk lekker gekookte
vissenvinnen te smullen waarvoor Foe Sjin-Iou beroemd is, een uit-
stekend eten, en niet duur, niet meer dan een dollar. Of zou hij ze ook
opgeslagen hebben? Hoewel mijn jeugdvrienden hier uit de stad ver-
dwenen zijn als sneeuw voor de lente, moeten die fijne vissenvinnen
nog bestaan ... daar wil ik nog eens van proeven, enkel om de her-
innering al zou ik er alléen heen gaan ... Maar in ieder geval reis
ik morgen .

Het is me zo dikwijls gebeurd, dat ik dingen voorspeld had, die ik
zelf onwaarschijnlijk achtte, en die ik niet wenste, maar die uitkwamen,
dat het me niet vetwonderde, toen dat ook nu weer het geval was.
Tegen de avond waren er wat familieleden bij elkaar in de binnen-
kamer en ving ik wat brokken van het gesprek op. Ik maakte daaruit
op,' dat ze het over iets hadden, wat ze vervelend vonden. Op een
gegeven ogenblik verstomden alle stemmen, behalve die van mijn
oom, die ik, boven het geluid van zijn eigen voetstappen uit hoorde
bulderen: "En de tijd die ze er voor heeft uitgekozen! Geen dag kon
ze wachten en geen dag kon ze het uitstellen! Alleen daaraan al zie je
dat ze tot een soort hoorde, dat je geen mensen kunt noemen!"

Mijn nieuwsgierigheid wordt bijna onmiddellijk gevolgd door een
vaag gevoel van onrust, alsof die woorden een speciale betekenis voor
mij hadden. Ik sta op, maar als ik in de binnenkamer kom is iedereen
verdwenen. Mijn toenemend ongeduld bedwingend wacht ik, tot het
meisje binnen komt om mijn theepot met heet water te vullen. Pas
dan ben ik in de gelegenheid te controleren of mijn vermoeden
juist is.

"Over wie maakte Vierde oom daarnet zich zo boos?"
"Zou het wel iemand anders kunnen zijn dan Sjiang-lin Sau?" ant-

woordt ze, met de ontwijkende vorm van vraag die in onze taal voor
beleefd geldt.

"Wat is er dan met haar gebeurd?" vraag ik angstig.
"Ze was erg oud."
Ik begrijp dat ze het ongeluk brengende woord niet mag uitspreken,

maar zeg, om mijn vermoeden te bevestigen:
"Dood?" Daarbij voel ik mijn ,hart heftig kloppen, terwijl een

warme blos naar mijn gezicht stijgt. Maar het dienstmeisje schijnt mijn
ontroering niet te merken, ze kijkt niet eens op, en al gauw heb ik me
genoeg in mijn macht om verder te vragen:

"Wanneer is ze dan gestorven?"
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"Wanneer? Gisteravond ... of misschien ook vanmorgen. Ik weet
het niet precies."

"Waaraan is ze gestorven?"
"Waaraan? Wat anders kan haar in de dood gedreven hebben dan

haar armoe?" Ze zegt de woorden volkomen kleurloos en gaar de deur
uit zonder zelfs naar me om te kijken.

Ik ben eerst volkomen overstuur, maar mijn verstand zegt me, dat
dit iets is, wat vroeger of later tóch moest gebeuren, en dat het louter
toeval is, dat ik er iets van gehoord heb. Dan stel ik mijn geweten ge-
rust met dat dooddoenertje: "Ik kan het niet met zekerheid zeggen."
Bovendien sprak het meisje maar van "armoede die haar in de dood
dreef", wat wijst dan op zelfmoord? En toch voel ik telkens weer een
beet van mijn geweten, zonder precies te weten waarom, en als ik
eindelijk weer naast mijn waardige Vierde oom zit, zit ik de hele tijd
te denken, hoe ik met hem een gesprek over Sjiang-lin Sau kan be-
ginnen. Maar ja, hoe? Hij leeft nog in zijn wereld van godsdienstige
verboden, en in deze tijd van het jaar vormen die een ondoordringbaar
oerwoud. Het is natuurlijk absoluut uitgesloten om, buiten strikte
noodzaak, in deze dagen iets te noemen dat ook maar in verbánd staat
met ziekte, dood of misdaad. En zelfs in zulk èen noodgeval blijft een
eigenaardig raadsel taaltje voorgeschreven, om de rondzwevende gees-
ten der voorouders niet te verontrusten. Ik kwel mijn hersens, om de
juiste euphemismen te vinden, maar kan me de goede uitdrukkingen
niet herinneren en geef het op.

Gedurende het eten blijft het gezicht van Vierde oom betrokken.
Tenslotte begin ik te vermoeden, dat hij ook mij eigenlijk tot "een
soort rekent dat je geen mensen kunt noemen", omdat ook ik met mijn
bezoek "niet kon wachten en het geen dag kon uitstellen". Om hem
op zijn gemak te stellen, zeg ik hem, dat ik besloten ben de volgende
dag te vertrekken. Zijn aanmoedigingen om te blijven klinken niet
erg geestdriftig, en ik leid daaruit af, dat mijn vermoeden juist is. En
dus eindig ik mijn maal in een tamelijk neerslachtige stemming.

De korte dag is voorbij, bedekt door het sneeuwgordijn, dat vroeger
dan anders in deze maand is beginnen te vallen, en de hele stad hult
zich in het lijkkleed van de nacht. Onder het lamplicht zijn de mensen
nog bezig, maar tegenover mijn venster is het stil als een kerkhof. De
sneeuw ligt als een veren bed over de aarde en de vlokken, die nog
altijd vallen, maken een zacht suizend geluid, dat nog tot mijn intense
eenzaamheid en mijn ondraaglijke zwaarmoedigheid bijdraagt. Heel
alleen onder de gele stralen van het lampje met raapolie, laat ik mijn
gedachten teruggaan naar dat uitgedoofde lichtje, Sjiang-lin Sau.
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De vrouw die eens tussen ons, in dit zelfde huis leefde, en die nu,
als door een kind een stuk onbruikbaar speelgoed, op de vuilnishoop
werd geworpen. Ik begrijp, dat zij, die de wereld amusant vinden, en
denken, dat ze voor hen geschapen is, als ze bij ongeluk aan haar
denken, zich hoogstens verbazen zullen over de onbeschaamdheid,
waarmee ze zo lang haar bestaan gerekt heeft. Ze heeft hun een dienst
bewezen met tenslotte te verdwijnen, net bijtijds heeft Woe Tsjiang
haar met zijn bezem geveegd bij het afval der zielen. Ik weet wérkelijk
niet, of er een ziel bestaat, die na de dood voortleeft, maar het zou toch
een vooruitgang zijn, als zulke mensen als Sjiang-lin Sau helemaal
niet geboren werden. Vindt u niet? Dan zou niemand in moeilijkheden
komen, de verachten niet en zij niet, die verachten.
Terwijl ik luister naar het zachte suizen van de herfstsneeuw, blijf

ik peinzen en vind tenslotte enige rust, in mijn gedachten. Het is net
of ik bezig ben een moeilijke puzzle weer in elkaar te zetten, maar
tenslotte passen alle deeltjes van haar leven weer in éen groot geheel.

II

Sjiang-lin Sau was niet in Lo-tsjing geboren. Jaren geleden, vroeg
in de winter, dook ze voor het eerst op, in gezelschap van Vrouw Wéi,
die een soort bemiddelares was voor arbeidskrachten. Vierde oom had
besloten een andere dienstbode te nemen, en Sjiang-lin Sau was het
meisje, dat door Vrouw Wéi werd aanbevolen.
Ze had een witte sjerp om haar hoofd gewonden en droeg verder

een blauw jasje, een bleek groen vest en een zwarte jurk. Ze was
misschien zesentwintig of zevenentwintig jaar, jong en knap, met
blozende wangen en een bronskleurig gezicht. V rouw W éi zei, dat ze
een buurvrouw was van haar moeder. Ze vertelde, dat haar man ge-
storven was en dat ze daarom werk in de stad moest zoeken.
Vierde oom fronste zijn voorhoofd, en zijn vrouw die het zag, wist

wat dat betekende. Hij had er bezwaren tegen om een weduwe in
dienst te nemen. Maar Vierde tante had haar eens goed opgenomen en
gezien dat ze sterke handen en voeten leek te hebben en dat ze eerlijk
uit haar ogen keek. Ze kreeg de indruk van een vrouw, die tevreden
zou zijn met haar lot, en die niet gauw over al te zwaar werk zou
klagen; daarom wilde ze het graag eens met haar proberen, ondanks
dat gefronste voorhoofd van haar man. Drie dagen lang werkte ze op
proef, alsof niets haar méer tegenstond dan rust, ze bleek zeer be-
kwaam voor haar werk en sterk als een man. Daarna huurde tante
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haar voor vast, waarbij de huur op vijfhonderd muntjes per maand
gesteld werd.

Iedereen noemde haar eenvoudigweg Sjiang-lin Sau, zonder naar
haar familienaam te vragen. Vrouw Wéi echter was geboren in Wéi-
tsjia-sjan (Wéi - familie - berg), en daar ze gezegd had, dat Sjiang-lin
Sau uit hetzelfde dorp kwam, namen we aan, dat ook zij W éi heette. "')
Zoals de meeste mensen uit de bergen was ze weinig spraakzaam en
antwoordde op onze vragen slechts met éen enkel woord je, zodat het
meer dan tien dagen duurde eer men de mededelingen uit haar ge-
trokken had, dat ze nog een strenge schoonmoeder thuis moest hebben,
dat haar jonge zwager houthakker was, dat ze de vorige lente haar
man verloren had, die tien jaar jonger geweest was dan zijzelf, en dat
ook hij brandhout gehakt had. En dat was ongeveer alles wat men
uit haar kon krijgen.

De dagen gingen voorbij en Sjiang-lin Sau werkte met de accura-
tesse van een uurwerk. Ze verminderde nooit haar vaart, ze klaagde
nooit over het eten, ze scheen niet moe te kunnen worden. De mensen
waren het er over eens, dat de oude heer Lo Sje een juweel gevonden
had van een meid, ijveriger en flinker dan een kerel. Zelfs met Nieuw-
jaar deed zij de hele schoonmaak, het vegen, afstoffen, wassen en wat
er meer komt kijken, tegelijk met het slachten van de ganzen en kip-
pen en het klaarmaken der offerspijzen, zonder hulp af. Ze scheen
daarin te groeien. Haar huid werd blanker en ze werd wat dikker.

Kort na nieuwjaar kwam ze op een dag haastig terughollen van het
kanaal, waar ze heen was geweest om rijst te wassen. Ze was erg opge-
wonden. Naar haar zeggen, had ze aan de andere kant van het kanaal
een man gezien, die precies leek op de oudste neef van haar man, en
Ze was bang dat hij gekomen was om haar te schaken. Vierde tante
schrok ervan en was vol argwaan. Waarom zou hij haar willen scha-
ken? Maar toen men haar dat vroeg, kon Sjiang-lin Sau geen reden
opgeven. Toen Vierde oom deze geschiedenis hoorde, fronste hij zijn
voorhoofd en verkondigde:

"Dat is heel lelijk. Het ziet er uit, alsof ze van huis is weggelopen,
in plaats dat men haar heeft gezonden."

Het bleek dat hij gelijk had. Ze was een weggelopen weduwe.
Een dag of tien later, juist toen iedereen het gebeurde reeds begon te

vergeten, verscheen Vrouw W éi plotseling, in gezelschap van een
andere vrouw, die naar haar ~eggen de schoonmoeder was van Sjiang-

"') "Sau" betekent "vrouw van". Haar man heette dus waarschijnlijk Wéi
Sjiang-lin.
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lin Sau. Deze schoonmoeder had niets van de op haar mondje gevallen
bergbewoonster, maar wist heel goed haar woordje te doen, en kwam
dadelijk na een paar inleidende beleefdheidszinnetjes ter zake. Ze zei,
dat ze gekomen was om 'haar schoondochter mee naar huis te nemen.
Het was lente, er was veel werk aan de winkel, en thuis waren alleen
nog maar de heel ouden en de heel jongen. Ze had Sjiang-lin Sau
nodig.

"Daar het haar schoondochter zelf is, die haar komt opeisen, hoe
zouden we het dan met mogelijkheid kunnen weigeren?" zei Vierde
oom. Er werd dus uitgerekend hoeveel loon Sjiang-lin Sau te goed had.
Het bleek samen 1750 muntjes te zijn. Ze had het geld laten staan
bij haar meesters, zonder ooit een cent voor zichzelf op te nemen. Zon-
der veel woorden werd dit geld aan de schoonmoeder overhandigd,
hoewel Sjiang-lin Sau zelf er niet bij was. De vrouw nam ook de
kleren van Sjiang-lin Sau mee, bedankte Vierde oom en ging weg. Het
was toen even na de middag ...
"Ai-ja! De rijst? Is Sjiang-lin Sau niet weggegaan om de rijst schoon

te maken?"
Dat waren een poosje later de woorden van mijn ontstelde tante.

Ze had de hele Sjiang-lin Sau vergeten tot de honger haar aan de rijst
deed denken, en de rijst weer aan haar vroegere dienstmeisje.

Iedereen ging op weg om de mand met rijst te zoeken. Vierde tante
zelf ging eerst naar de keuken, toen naar het voorportaal en toen naar
de slaapkamer, maar nergens kon ze schim of schaduw vinden van
war ze zocht. Vierde oom ging het huis uit, maar ook hij zag niets, tot
hij aan het kanaal kwam. Daar vond hij, aan de oever, de vermiste
mand liggen, naast een vergeten bloemkool.
Blijkbaar had, tot op dat ogenblik, niemand zich afgevraagd, op

welke wijze Sjiang-lin Sau met haar schoonmoeder eigenlijk was ver-
trokken. Nu kwamen een paar ooggetuigen voor de dag, en vertelden,
hoe diezelfde morgen een boot met een wit tentdak in het kanaal voor
anker gegaan was en daar een tijdlang, schijnbaar doelloos, was blij-
ven liggen. De zonnetent verborg de bemanning, zodat niemand wist,
wie er aan boord was.
Op een gegeven ogenblik verscheen Sjiang-lin Sau aan de oever, en

juist toen zij zich bukte om water te scheppen, sprongen plotseling
twee kerels te voorschijn, pakten haar, en trokken haar binnen boord.
Ze zagen er uit als volk uit de bergen, maar het stond wel vast, dat ze
haar tegen haar zin schaakten, want ze gilde en schreeuwde nog ver-
schillende keren om hulp. Later had men haar waarschijnlijk een prop
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in de mond gestopt om haar tot zwijgen te brengen. Toen gebeurde
er een tijdje niets meer, tot er twee vrouwen verschenen. Een daarvan
was Vrouw Wéi. Niemand had precies gezien, wat er met Sjiang-lin
Sau gebeurd was, maar sommigen beweerden dat ze haar gebonden
op het dek van de roef hadden zien liggen.

"Schandelijk!" riep Vierde oom. Maar bij wat nader nadenken,
voegde hij er zonder kracht aan toe: "Maar, tenslotte .. ."

Die dag was Vierde tante gedwongen zelf te koken en haar zoontje
A Njoe legde het vuur aan.

In de middag verscheen V rouw W éi weer op het toneel.
"Een schandaal!" waren de woorden waarmee Vierde oom haar

begroette.
"Wat heeft dat te betekenen? Nee, die is mooi! We zijn wel ver-

eerd met uw tegenwoordigheid!" Zo ging Vierde tante, terwijl ze de
borden stond te wassen, te keer tegen de besteedster. "Uzelf hebt haar
ons aanbevolen, en dan komt u later met spiesgezellen om haar uit
ons huishouden te schaken. Het hele geval heeft veel weg van een
vulkanische uitbarsting. Wat denkt u eigenlijk wel wat de buren ervan
zullen denken? Wilt u grappig zijn op onze kosten, of wat is eigenlijk
uw bedoeling?"

"Ai-ja, ai-ja! Ikzelf ben er immers ook ingelopen! Ik kom hier om
u dat uit te leggen. Hoe had ik ook kunnen denken, dat ze een rebel
was? Ze kwam bij mij vragen of ik werk voor haar wist, en ik wist
niet beter of alles was in orde. Wie had kunnen denken dat ze helemaal
buiten haar schoonmoeder om handelde, zonder dat ze zelfs haar toe-
stemming gevraagd had? Ik durf u niet meer in het gezicht zien,
mijnheer en mevrouw. Het is allemaal mijn schuld, omdat ik veel te
goed ben geweest van vertrouwen. Ik durf u niet meer aankijken .

. . . . Gelukkig is uw familie edelmoedig en vergevensgezind. U zult
een domme vrouw als ik ben niet al te streng straffen, is het wel? En
als ik u nog eens iemand aanbeveel zal ik zorgen, dat ze het dubbel en
dwars goedmaakt."

"Maar ... " viel Vierde oom haar in de rede en kon toen, helaas,
geen verdere woorden vinden.

Zo liep het geval met Sjiang-lin Sau af, en niemand zou meer aan
haar gedacht hebben, als niet 'vierde tante daarna doorlopend last met
haar personeel gehad had. Dan waren de meisjes te lui, dan weer te
gulzig, dan waren ze gulzig en lui tegelijk en werkelijk volkomen
onmogelijk, van welke kant je ze ook bekeek. In haar wanhoop sprak
tante telkens weer over de voorbeeldige Sjiang-lin Sau. "Ik vraag me
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af, hoe het met haar gaan mag?" zuchtte ze dan, en hoopte inwendig,
dat het een of andere ongeluk haar zou nopen, weer bij haar oude
meesteres terug te komen. Maar toen het opnieuw Nieuwjaar werd,
had Ze alle hoop daarop reeds opgegeven.

Tegen het eind van de feestdagen kwam Vrouw Wéi een beleefd-
heidsbezoek afleggen, om de k'ou-t'ou*) te maken en haar geluk-
wensen aan te bieden. Ze had reeds een paar afzakkertjes genomen
onderweg, en was in een twistzieke stemming. Ze legde uit, dat ze zo
laat was met haar nieuwjaarsvisite, omdat ze een tijdje uit de stad ge-
weest was, op bezoek bij haar moeders familie in het W éi-dorp. Na-
tuurlijk kwam het gesprek al spoedig op Sjiang-lin Sau.

"Die?" gilde de vrouw schril, met dronken geestdrift. "Dat is er
eentje, waar zegen op rust! Je moet begrijpen toen haar schoonmoeder
d'r kwam halen, had die haar allang beloofd aan een zekere Hoe Lau-
Eoe, uit het dorp Hoe. Ze was nog maar een paar dagen in haar dorp
terug, toen ze al in de Bloemen Draagstoel gepakt werd en wegge-
dragen!"

"Ai-ja! Wat een moeder!" riep mijn tante verontwaardigd.
"Ai-ja! mevrouwtje. Zo kunt u er over denken van uw verheven

standplaats. U vindt het natuurlijk een schande dat men een weduwe
laat hertrouwen. Maar wij, van de lage krukjes, durven zo hoog niet
te grijpen, bij ons komt de eer na de centen. Ziet u, ze had nog een
jongere zwager, die toch ook moest trouwen. En waar had het geld
vandaan moeten komen voor zijn bruidsgeschenken, als ze Sjiang-lin
Sau niet eerst aan de man brachten? En die schoonmoeder, dat ver-
zeker ik u, is lang niet dom, maar heel uitgeslapen. Bovendien heeft ze
haar dochter uitgehuwelijkt aan iemand in de bergen. Waarom? Be-
grijpt u dat heus niet? Als ze eentje uit het dorp zelf gekozen had,
zat daar maar een kleine bruidsgift aan vast, maar omdat de meeste
vrouwen niet graag hoog de bergen in willen, betalen de mannen
daar meer. Zo kwam het, dat de man werkelijk bereid was tachtigdui-
zend muntjes voor Sjiang-lin Sau te betalen. Nu is die andere zoon
ook getrouwd, maar de geschenken die hij aan zijn bruid gaf kostten
maar vijfduizend muntjes. Met de kosten van de huwelijksfeesten er
af, blijven er nog een goede tienduizend muntjes winst over. Is die
uitgeslapen of niet? Mooi uitgerekend, hè?"

"En heeft Sjiang-lin Sau haar gehoorzaamd?"
"Ach, het ging eigenlijk niet om de gehoorzaamheid. Een weduwe

die men laat hertrouwen hoort natuurlijk, voor de vorm, te protesteren.

*) K'ou-fou, beleefdheidsbuiging, waarbij het hoofd de grond raakt.
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Dan bindt men haar eenvoudig vast, zet haar in de bloemendraagstoel,
draagt haar naar ,het huis van de bruidegom, drukt haar de bloemen-
krans op het hoofd, dwingt haar om een k'ou-t'ou te maken in de hal
der voorouders, men sluit haar daarna op met haar nieuwe man, en
klaar is kees."

"Jonge-jonge! "
"Ja, maar Sjiang-lin Sau was veel rebelser dan de vorm eist. Ik heb

gehoord dat ze in alle érnst heeft gevochten. De mensen zeggen ook,
dat ze heel anders was dan de meeste vrouwen, misschien wel, omdat
ze hier in huis gediend heeft, in het huis van een geleerde. Mevrouw,
ik heb heus heel wat gezien in mijn jaren. Ik heb weduwen, die her-
trouwen moesten, zien huilen en te keer gaan. Ik heb er gezien, die
met zelfmoord dreigden. Er zijn er ook, die, als men ze eenmaal in
het huis van de bruidegom brengt, weigeren om de k'ou-t'ou voor
hemel en aarde te maken of die zelfs zo ver gaan, dat ze de bebloemde
kandelaars stuk slaan, die de bruidskamer moeten verlichten! Maar bij
Sjiang-lin Sau was het veel méer dan een demonstratie.
Van het begin af heeft ze als een tijgerin gevochten. Ze schreeuwde

en vloekte, en tegen de tijd dat ze bij het dorp Hoe kwamen was haar
keel zo hees, dat er geen geluid meer uit kwam. Ze moesten haar uit
de draagstoel sleuren. Er waren twee kerels nodig, om haar naar de
hal der voorouders te slepen en zelfs toen wou ze geen k'ou-t'ou maken.
Een ogenblikje maar lieten ze haar bij ongeluk los en, ai-ja!, bij
Boeddha! Ze sloeg haar voorhoofd met alle kracht tegen het wierook-
altaar, zo hard, dat het bloed er uit te voorschijn spoot! Ze strooiden
twee duimen dik wierookas op de wonde en verbonden haar met dub-
bel rood laken en nog bleef het bloeden. Ze is tot het laatste toe blijven
vechten, toen ze ,haar met haar man opsloten in de bruidskamer, en
nog hoorden ze haar schelden! Dat is, wat je een protest kan noemen,
waarachtig! "

Ze schudde haar knoestige hoofd, staarde naar de grond en zweeg.
"Hoe liep het af?"
"Ze zeggen, dat ze de eerste dag niet op wilde staan en evenmin

de tweede."
"En daarna?"
"Daarna? 0, natuurlijk is ze tenslotte toch opgestaan. Een jaar

later heeft ze hem een kind geschonken, een jongen. Toen ik bij mijn
moeder was, ontmoette ik daar een paar mensen, die uit Hoe kwamen
en die haar gezien hadden. Moeder en zoon waren allebei gezond. Ze
hadden het geluk, geen schoonmoeder boven zich te hebben. Het
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schijnt dat haar man sterk is en een goed werkman. Hij heeft een
eigen huisje. Ai-ja! Zij is er eentje, waar zegen op rust."

Daarna dacht Vierde tante niet langer over het uitstekende werk
van Sjiang-lin Sau, of hield in ieder geval op, er over te spreken.

III

In de herfst, twee jaar nadat Vrouw W éi ons over de bijzondere
zegen die op Sjiang-lin Sau rustte verteld had, stond ons oude meisje
plotseling voor ons, in de hal van Vierde oom's huis. Op de tafel legde
zij een kastanjevormige mand neer, en een opgerold bed. Ze droeg
nog altijd een witte sjerp om haar hoofd, een zwarte rok, een blauw
jasje en een vest in "bleke-maan-kleur". Haar gezichtskleur was nog
ongeveer dezelfde, alleen hadden 'haar wangen hun blos verloren. Er
waren sporen van tranen in haar ogen, waaruit al de vroegere glans
scheen verdwenen. In haar gezelschap verscheen bovendien nog eens
Vrouw Wéi, met een uitdrukking van medelijden op haar gezicht. Ze
vertelde babbelend aan Vierde tante:

"De spreuk is toch maar waar, dat de Hemel onberekenbare wolken
en winden inhoudt! Haar man was een sterke en gezonde kerel. Wie
had kunnen denken, dat hij midden in zijn jaren door koorts geveld
zou worden? Hij was zelfs al hersteld van zijn ziekte, maar hij at een
kom koude rijst en kreeg het opnieuw te pakken. Gelukkig had ze
nog een zoon. Met het hakken van hout, het plukken van theebladen,
het kweken van zijdewormen - en in al die dingen is ze handig -,
kon Ze haar brood verdienen. Had iemand kunnen voorspellen, dat
het kind zelf geroofd zou worden door een wólf? Mijn kop er af, als
het niet waar is! Door een wólf!

Het was al laat in de lente ook, lang na de tijd, waarin men bang is
voor wolven. Wie had ook maar kunnen denken, dat een beest zo
brutaal was? Ai-ja! En nu bezit Ze niets meer, dan haar eigen lichaam.
De oudste zwager van haar man heeft het huis in bezit genomen met
al wat er in was, en haar zonder een cent de straat op gejaagd. Ze is
werkelijk in de "wildernis zonder weg" terecht gekomen, en weet geen
andere raad meer, dan weer bij u aan te kloppen. Ze heeft ook hele-
maal geen verwanten, geen schoonmoeder bij voorbeeld. Omdat ik
wist, dat u een van meisje wisselen wilt, heb ik haar meegebracht. Daar
ze uw gewoonten kent, zal ze zeker beter bevallen dan een nieuweling."

"Ik ben werkelijk dom geweest, heel dom," zei Sjiang-lin Sau met
klagende stem, terwijl haar verbleekte ogen even opkeken. "Ik wist
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alleen, dat de wilde dieren wel eens in de valleien afdalen, als er
sneeuw ligt op de bergen, en dat ze dan wel tot in de dorpen zich
wagen om voedsel te zoeken. Maar ik wist niet, dat ze nog zo wild
konden zijn, lang na het aanbreken van de lente. Op een morgen ben
ik vroeg opgestaan, ik heb een klein mandje met bonen genomen, en
ik heb tegen A-mau gezegd, dat hij de bonen aan een touwtje moest
rijgen. Hij was een verstandig jongetje en altijd gehoorzaam. Hij luis-
terde altijd naar wat ik zei, ook die morgen weer, toen ik hem daar
achterliet bij de deur. Ikzelf ging achter het huis om brandhout te
hakken en de rijst te wassen. Ik had de rijst juist in de pan gedaan
en wou ook de bonen gaan koken, daarom riep ik A-mau. Hij gaf
geen antwoord. Ik liep om het huis heen naar de deur, maar ik zag
geen A-mau, alleen maar de boontjes, die over de grond lagen. Hij
liep nooit weg om te gaan spelen, maar ik klopte aan iedere deur om
naar hem te vragen. Niemand had hem gezien. Ik was geslagen van de
schrik! Ik smeekte de mensen, naar hem te zoeken. De hele ochtend
en tot diep in de middag waren we er op uit en zochten in alle hoeken.
Eindelijk vonden we een van zijn kleine schoentjes hangen in een
doornstruik. Van dat ogenblik af, zei iedereen, dat hij door een wolf
meegesleurd was, maar ik wou het niet geloven. Na een poosje, tó'en
we verder de bergen in gegaan waren, ... vonden ... we hem. Daar
lag zijn lichaampje, op een leger van gras ... , zonder ingewanden.
Maar het mandje met bonen hield hij nog krampachtig in zijn handje.
Hier kon Ze niet verder, en maakte alleen nog maar onsamenhangende
geluiden, die geen zin vormden.

Vierde tante had eerst geaarzeld, maar bij het horen van dit ver-
haal werden haar ogen rood, en ze zei dadelijk tegen de weduwe, dat
ze haar bagage maar naar de meidenkamer moest brengen. Vrouw
Wéi zuchtte van opluchting, alsof ze zo net een zwaar pak neergezet
had. Sjiang-lin Sau kwam een beetje tot bedaren en zonder op een
tweede uitnodiging te wachten, bracht ze haar bed en kleren naar de
haar bekende kamer.

Dus werd ze nog eens een arbeidster in Lo-tsjing, en iedereen bleef
haar Sjiang-lin Sau noemen, naar haar eerste man.

Maar ze was niet langer dezelfde vrouw. Al na een paar dagen
merkte haar meester en meesteres, dat ze traag was met handen en
voeten, onoplettend bij haar werk, en met een gezicht als een lijk,
waarop zich de hele dag geen schaduw van een glimlach vertoonde.
Je kon aan de toon van tante's stem horen, dat ze ontevreden was, en
hetzelfde was het geval met oom. Hij had, oudergewoonte, zijn voor-
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hoofd gefronst toen ze kwam, maar gedachtig aan hun eindeloze moei-
lijkheden met de dienstboden, had hij geen ernstige bezwaren gemaakt
om haar weer in dienst te nemen. Nu echter zei hij tegen Vierde tante,
dat het weliswaar een barmhartige daad was geweest om een zo ramp-
zalige vrouw werk te geven, maar dat nu toch wel bleek, dat ze inder-
daad in conflict leefde met Hemel en Aarde. Men moest haar daarom
niet toestaan, met haar onreine handen het religieuze vaatwerk te ont-
wijden, en vooral bij bijzondere plechtigheden moest Vierde tante zélf
het eten bereiden. Anders konden de geesten der voorouders zich wel
eens beledigd voelen en weigeren om ook maar een kruimel te eten.

N u waren deze offers aan de voorouders inderdaad een der belang-
rijkste aangelegenheden bij Vierde oom, daar hij nog hardnekkig aan
het oude geloof vasthield. Vroeger had ook Sjiang-lin Sau het daar
altijd druk mee gehad, en toen dus, de volgende keer, het altaar weer
midden in de hal opgesteld en met fijn doek bedekt werd, begon ze
naar gewoonte de wijnbekers, kommen en eetstokjes klaar te leggen.

Tante haastte zich naar binnen. "Sjiang-lin Sau," riep ze, "laat dat
maar staan. Daar zorg ik voor."

Verwonderd trok ze zich terug, om de kaarsen te gaan halen.
"Laat dat ook maar," riep tante weer, "die baal ik wel."
Zo liep Sjiang-lin Sau verschillende keren op en neer, zonder te

weten waar ze aan toe was, alleen om te merken, dat tante haar telkens
voor was. Argwanend ging ze weg. Ze merkte dat er die dag niets van
haar verlangd werd, dan dat ze het vuur aanhield in de keuken.

De mensen in Lo-tsjing noemden haar nog altijd Sjiang-lin Sau,
maar ook in hun stemmen was een nieuwe toon gekomen. Ze praatten
nog wel met haar, maar hadden daarbij een koel lachje, met een lichte
verachting. Ze lette daar niet op, of misschien ook, kon het haar niet
schelen. Ze keek steeds langs 'hun heen, en praatte altijd weer over
hetzelfde, wat haar dag en nacht voor de geest stond.

"Ik was werkelijk dom, heel erg dom," herhaalde ze telkens. "Ik
wist alleen maar, dat de wilde dieren soms naar beneden komen in de
dalen, als er sneeuw ligt in de bergen, en dat ze dan zelfs wel naar de
dorpen komen om voedsel te zoeken. Maar ik had nooit gedacht, dat
ze nog zo wild konden zijn, lang na het begin van de lente .. ."

Altijd weer vertelde ze haar geschiedenis in dezelfde woorden, en
altijd weer eindigde ze in snikken, terwijl ze zich op de borst sloeg.

Iedereen die het hoorde was ontroerd, en zelfs de minachtend lachen-
de mannen verloren hun glimlach onder het luisteren en gingen neer-
slachtiger weg. De vrouwen vergaten niet slechts hun verachting voor
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haar, maar vergaven haar ook volkomen haar zwarte zonden: dat ze
voor de tweede keer getrouwd was en daardoor schuldig aan de dood,
niet slechts van haar man, maar ook van haar kind ... en dikwijls liep
het er op uit, dat ze samen met haar in tranen uitbarstten, als Ze aan
het einde van haar tragische verhaal kwam. Ze praatte over niets an-
de~s, enkel over die gebeurtenis, die het centrale feit van haar leven
was geworden, en ze vertelde het nog eens en nog eens.

Al gauw echter had de hele bevolking van Lo-tsjing haar verhaal
gehoord, niet slechts éen keer, maar verschillende malen, en zelfs de
weekhartigste vrouwen of Boeddha-kwezels konden geen traan meer
te voorschijn persen, als ze er weer mee voor de dag kwam. Bijna
iedereen in de stad kon de geschiedenis woord voor woord navertellen,
en het hing hun de keel uit, haar opnieuw te horen.

"Ik was werkelijk dom, erg dom ... " begon ze telkens.
"Ja, je wist alleen maar, dat de wilde dieren soms naar beneden

komen in de dalen, als er sneeuw ligt in de bergen, en dat ze dan zelfs
wel naar de dorpen komen om voedsel te zoeken ... " vielen de hoor-
ders haar wreed in de rede, en liepen door.

Met open mond bleef Sjiang-lin Sau even staan, alsof ze iemand
voor de eerste keer gezien had, en dan vervolgde Ze traag haar weg,
als iemand die het leven moe is. Maar haar obsessie liet haar niet met
rust, en telkens weer 'probeerde ze listig, langs omweggetjes, de be-
langstelling van anderen te wekken. Als ze b.v. een boon zag, of een
klein mandje, of de kinderen van een ander, bracht ze in haar onschuld
het gesprek dadelijk op A-mau. Wanneer ze b.v. een kind van een
jaar of drie zag, zou ze zeggen:

"Als A-mau nog leefde, zou hij ongeveer net zo groot zijn."
De kinderen waren bang voor het wilde licht in de ogen van Sjiang-

lin Sau en trokken hun moeder aan de rokken om zo gauw mogelijk
weg te komen. Ze stond dan ook al weer gauw alleen, en strompelde
verder, tot de volgende gelegenheid. Al spoedig begon men ook deze
taktiek van haar te doorzien en er de spot mee te drijven. Wanneer
men haar met doffe blik naar een kind zag kijken, begonnen de spot-
ters al te vragen: "Zeg eens, Sjiang-lin Sau, als A-mau nog leefde,
zou hij dan niet net zo groot zijn?"
Waarschijnlijk had ze nog niet begrepen, dat haar ongeluk reeds

lang opgehouden had iemand te interesseren, en dat ook zij, die vroe-
ger met haar meevoelden, de hele geschiedenis waren gaan verafschu-
wen, maar dit laatste soort spotternij drong toch tenslotte door haar
wapenrusting van zelfbeklag heen, en ze begreep. Ze keek de spotter
aan, maar ze gaf geen antwoord.
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IV

Lo-tsjing verliest nooit zijn enthousiasme voor de viering van het
nieuwe jaar. Dadelijk na de twintigste van de twaalfde maand begin-
nen de feestelijkheden.

Het volgende jaar om deze tijd huurde Vierde oom een extra man-
nelijke bediende en daarbij nog een zekere Lioe-ma om de kuikens en
ganzen klaar te maken. Deze Lioe-ma was een "fijne", een Boeddhisti-
sche vegetariër, die zich aan haar belofte hield om nooit een levend
wezen te doden. Sjiang-lin Sau, wier handen onrein waren, mocht al-
leen maar het vuur brandend houden en verder toekijken, hoe Lioe-ma
het gewijde vaatwerk klaarmaakte. Daar buiten begon een fijne
sneeuw de aarde te bedekken.

"Ai-ja! Ik was werkelijk dom, erg dom," zuchtte Sjiang-lin Sau,
terwijl ze triestig naar de lucht keek.

"Siang-lin Sau, nu begin je alweer!" onderbrak Lioe-ma haar, een
beetje ongeduldig. "Luister nu eens naar me. Is het waar dat je dat
litteken opgedaan hebt door met je hoofd tegen het altaar te slaan, bij
wijze van protest?"

"Um-huh."
"Nou vraag ik je dit: Als je hem zo erg haatte, waarom heb je je

later dan toch aan hem onderworpen?"
"Ik?"
"Ja, jij! Het moet toch met je eigen toestemming gebeurd zijn, an-

ders .. ."
"Ha, ha! Je weet niet half, hoe sterk zijn spieren waren."
"Dat weet ik ook niet. Maar ik geloof vast, dat jij, met jouw kracht,

tegenstand had kunnen bieden. Voor mij staat het vast, dat je zelf be-
reid was."

"Ach jîj! Ik zou jezelf wel eens willen zien. Kijken hoelang jij zo'n
worsteling volhield."

Het oude gezicht van Lioe-ma plooide zich tot een lach, zodat ze
er uitzag als een gepolijste walnoot. Haar droge ogen bleven een
ogenblik rusten op het litteken van Sjiang-lin Sau en zochten toen weer
haar ogen. Toen sprak ze weer:

"Je bent werkelijk niet erg slim. Het zou beter voor je geweest zijn
als je nog wat doorgezet en jezelf toen werkelijk gedood had. Zoals
het nu staat heb je met je tweede man zowat twée jaar geleefd, en dat
is alles wat je met je grote zonde hebt gewonnen. Denk maar eens
na, als je in de andere wereld komt, zullen daar je twee mannen over
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je twisten. Wat voor oplossing is er? Immers maar éen: Jèn Loe-t'a,
de hellekoning kan niets doen dan je in tweeën zagen en je onder de
twee mannen verdelen. Dat staat wel vast, dunkt me."

Een uitdrukking, half van vrees en half van verbazing, kroop over
het gezicht van Sjiang-lin Sau. Dat was iets, waar ze nooit tevoren over
nagedacht had, en waar men in haar bergdorpje nooit over had ge-
sproken.

"Ik ben van mening dat je beter boete kunt doen voor het te laat
is. Ga naar de Toe-ti-tempel en geef daar geld voor een drempel.
Iedere stap van de duizenden en tienduizenden vromen over die drem-
pel is een kleine aflaat van je zonde. Zo kun je misschien voorkomen,
dat je na je dood moet lijden."

Sjiang-lin Sau zei geen woord maar ze voelde een onuitsprekelijke
smart. De volgende dag had ze diep kringen onder haar ogen. Dadelijk
na het ontbijt ging ze naar de Toe-ti-tempel en verzocht de priester
haar toe te staan, geld te offeren voor een nieuwe drempel. Eerst wei-
gerde hij koppig, en pas, tOen Ze in een tranenvloed uitbarstte, beloofde
hij er over te zullen denken. Ten slotte gaf hij met tegenzin tOe dat
het in orde kon komen voor twaalfduizend muntjes.

Ze sprak allang niet meer met de mensen uit de stad, die haar ont-
weken om het eeuwige verhaal van A-mau, maar nu verbreidde het
gerucht zich snel, dat er iets nieuws met haar het geval was. Allerlei
mensen maakten nu onbescheiden toespelingen op het litteken op haar
voorhoofd.

"Sjiang-lin Sau, ik wou je alleen maar vragen, waarom heb je eigen-
lijk aan die man toegegeven?"

"Hoe jammer toch, hoe jammer!" zuchtte een ander, "dat die wond
net niet diep genoeg was."

Ze begreep goed genoeg de SPOt en hoon in die woorden, en ze gaf
geen antwoord. In alle stilte ging ze door met haar werk. Tegen het
einde van het jaar vroeg ze Vierde tante het loon dat deze haar schul-
dig was, wisselde het in voor twaalf zilver-dollars en vroeg verlof de
stad in te mogen. Ze kwam nog voor het volgende maal terug en ze
was in een veel opgewekter stemming. Ze vertelde Vierde tante, dat
ze een drempel voor de tempel gekocht had.

Toen het winterfeest op til was, werkte ze als een paard, en de dag
van de offerplechtigheid stroomde ze letterlijk over van energie. Vier-
de tante haalde de gewijde vaten te voorschijn en A-Njoe droeg het
altaar naar het midden van de kamer. Dadelijk wilde Sjiang-lin Sau
de wijnbekers en de eetstokjes gaan halen.

"Laat maar staan," riep Vierde tante, "raak ze niet aan!"
474



ZEGEN

Ze trok haar hand terug alsof ze zich gebrand had, haar gezicht
werd grijs als as en ze bleef staan als een zoutpilaar. Inderdaad bleef
ze stokstijf staan tot Vierde oom binnenkwam om de wierook aan te
steken en haar weg stuurde.

Van die dag af ging ze snel achteruit. Het was niet alleen een
lichamelijke achteruitgang, maar de levensvonk zelf in haar scheen op
het punt van uitgaan. Ze werd uiterst zenuwachtig, bang voor het
donker en bang voor ieder gezicht, zelfs dat van haar meesteres. Ze
werd zo verlegen en schrikachtig als een kleine muis, die uit zijn hol-
letje gekropen is en even in het felle licht van de dag kijkt. Binnen
een half jaar had haar haar al zijn kleur verloren. Haar geheugen werd
zo slecht, dat ze soms zelfs vergat de rijst te wassen.

"Wat bezielt haar toch? Hoe is ze zo geworden? Het is beter haar
niet meer om ons heen te hebben," begon Vierde tante te zeggen, waar
ze bij was.
Maar, ze "wás zo geworden" en er scheen geen mogelijkheid te be-

staan om haar te veranderen. Men sprak erover 'haar weg te zenden of
haar weer bij vrouw Wéi uit te besteden. Zolang ik in lo-tsjing was
kwam het zo ver niet, maar korte tijd daarna werd ze ontslagen. Of
vrouw W éi zich nog om haar bekommerd heeft, nadat ze bij Vierde
oom weg wa's, of dat ze meteen een bedelares werd, heb ik nooit ge-
weten.

Ik word wakker door het geluid van reuzen-voetzoekers, ik zie de
gele tongetjes van vlammen en vlak daarna hoor ik het scherpe pipi-
papau van ontploffend buskruit. Het gaat tegen het vijfde uur, de tijd
voor de gebeden en de zegen. Nog pas half slaperig bewust van de
wereld, hoor ik in de verte de voortdurende ontploffingen, de een na
de ander, en dan in snellere opeenvolging, tot de hele lucht ervan
dreunt en het lijkt of de wervelende sneeuwvlokken zelf, als witte bal-
letjes ergens uit de hemel geschoten worden. Omsloten door dit meng-
sel van lawaai en lichte storm, voel ik iers van tevredenheid vol heim-
wee over mij komen, het is of heel het peinzen van die verloren dag
zich oplost in de beweging om mij, verdampt in de blijde verwachting
van al die mensen, die het uur van de zegen tegemoetgaan. Welk een
voldoening is het, om te geloven dat de Heilige geesten van Hemel en
Aarde nu hun buikje rond gegeten hebben aan de offers van vlees, wijn
en wierook en half zalig van dronkenschap overal om ons heen in de
lucht zweven! In zulk een stemming kunnen ze niet anders doen dan
rijke zegen schenken aan de goede burgers van lo-tsjing!

Vert. ]el Last
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Thettn de Vries en ]eanne d'Arc
In ons meinummer heeft Nico Rost geprotesteerd tegen de veroor-

deling tOt tien jaar dwangarbeid van prof. Harich in de DD.R.
Theun de Vries tekent tegen dat protest protest aan in een Open

Brief aan N. Rost in 'De Waarheid' van woensdag 19 juni. Een zekere
mr. Proper doet daar nog een schepje bij op in het daaropvolgende
zaterdagnummer van hetzelfde blad.

Beide protestanten - of liever beide conformisten - schieten,
meen ik, over het doel heen. Mr. Proper zet aan de hand van de rechts-
overwegingen bij het vonnis, die hij in het officiële orgaan 'Die Neue
J ustiz' van 29 maart heeft aangetroffen, enkele van Rost'smisvattingen
recht - en men kan hem daar dankbaar voor zijn. Zo heeft hij daar-
uit geleerd dat Harich niet veroordeeld is wegens samenwerking met
westelijke geheime diensten. Maar hij breekt er zich dan verder het
hoofd niet over dat iemand tot een zo zware straf wordt veroordeeld,
dat men deze wel met de doodstraf gelijk moet stellen, die volgens de
rechters zelf dus niet als een landverrader kan worden beschouwd. Bij
Theun de Vries mist men zelfs een dergelijke zakelijke bijdrage tot het
punt in kwestie. Zijn redenering is de afgezaagde: je mag van het
Oosten niets zeggen, want het deugt in het Westen niet, een gedachte-
gang of liever een ongedachte-gang even verwerpelijk als de omge-
keerde die van het WIesten geen kwaad wil horen, omdat het Oosten
niet deugt.

Ik vraag me altijd af wat de mensen die zo 'redeneren' zouden zeg-
gen van een vader, die op het wangedrag van zijn zoon gewezen, zou
antwoorden, dat diens vergrijpen hem onverschillig lieten, aangezien
de zoon van zijn buurman zich eveneens pleegt te misdragen. Mij komt
het veel normaler voor dat een vader in die omstandigheden zich aller-
eerst voor het gedrag van zijn eigen zoon en pas in tweede instantie
voor dat van zijn buurmans zoon verantwoordelijk voelt.

Maar Theun de Vries moet, dunkt mij, gesteld dat hij na het schrij-
ven van de brief over de inhoud ervan nog nagedacht heeft, tot nog
ernstiger conclusies gekomen zijn en in het bijzonder toen hij donder-
dagavond, de 20ste juni, de voorstelling van Saint Joan bijwoonde,
waarin ik toevallig het genoegen had, dicht in zijn buurt te zitten.

Daar stond Jeanne tegenover haar voornaamste tegenspeler in
Shaw's stuk en in de film, de Inquisiteur, door Felix Aylmer in zijn
onmenselijke menselijkheid of menselijke onmenselijkheid, vertolkt
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op een wijze die boven mijn lof verheven is. Hier ging het in laatste
instantie om dezelfde problematiek als bij sommige - niet alle -
dier processen in het Oosten, de problematiek van de 'opdracht' of van
het 'geweten' aan de ene kant, van het heil of het vermeende heil van
de Kerk of de gemeenschap aan de andere kant, de problematiek van
het recht op of de plicht tot non-conformisme en de dwang tot con-
formisme.

Aan welke kant staat Theun de Vries? Heeft hij zich met het
boerenmeisje geïdentificeerd, waaruit - in de geseculariseerde opvat-
ting van Shaw - de eenvoudige stem des volks sprak, die tegen onder-
drukking strijdt, of met de inquisiteur wiens mond de dialektiek der
'hogere' belangen formuleerde?

Ik hoop dat Theun de Vries zijn 'open brief' nog eens zal herlezen
in het licht van deze vraag en dat hij dan opschrikken zal bij de ont-
dekking dat in die brief niet ]eanne, maar de inquisiteur aan het woord
was.

Maar laat hij er niet hopeloos onder worden en er zich bij neerleg-
gen dat zijn 'gevoel' weliswaar bij ]eanne is, maar zijn 'verstand' hem
zegt, bij de inquisiteur te moeten wezen. Want deze tegenoverstelling
van gevoel en verstand is vals.

Als ons gevoel ons zegt dat processen als dat van Harich en vele
andere, een schande zijn voor het socialisme dat zij heten te steunen,
dan kan ons verstand dat, als het onbevangen genoeg gebleven is,
slechts beamen. Wie anders kunnen en moeten het socialisme op zijn
dwalingen en misgrepen blijven wijzen door het de spiegel van zijn
oorspronkelijke idealen te blijven voorhouden dan zij die het socialis-
me nog in hun hart dragen? En hoe kan het zich ooit wezenlijk ver-
werkelijken als de middelen die het gebruikt niet wezenlijk op het doel
gericht zijn dat het nastreeft?

Het wezenlijke waar het op aankomt is nu en altijd en overal het
non-conformisme - de bewuste houding die bij ]eanne onbewust was.
Haar heiligverklaring was een vergissing die in de grond van de zaak
toch weer - geen vergissing was. Een vergissing van de Kerk, die geen
nonconformisme gebruiken kan. Geen vergissing, gezien van uit het
hogere belang van de mensheid die het niet zonder nonconformisme
stellen kan.

R.
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Een curieuze voorspelling

Wie er zich eens toe zou willen zetten een verhandeling over histo-
rische voorspellingen te schrijven, zou het geval van Yves Guyot niet
moeten vergeten.
Deze ultra-liberale econoom, van 1909 af tot zijn dood in 1928 toe

redacteur van het 'Journal des économistes" en van socialistische smet-
ten dus zo vrij als 't maar kan, ja, de man die zo ver ging dat hij aan de
kapitalistische concurrentie een moraal toedichtte, die we heden ten
dage in de alomtegenwoordige 'service' nog herkennen, schreef in 1883
in zijn 'Morale' een scherpe veroordeling van het kolonialisme.
Dat is van zijn standpunt, dat alle staatsinmenging vreesde als de

pest, zo opvallend nog niet. Maar wel merkwaardig is wat hij daar
over Algerije zei. Hij beweerde nl. dat de Fransen zich daar niet zou-
den kunnen handhaven, tenzij op voorwaarde, "elke kolonist door twee
soldaten te laten bewaken."
En zo ver zijn we dan nu, driekwart eeuw later, dank zij de socialis-

ten die Yves Guyot niet naliet te bestrijden, waar en wanneer hij maar
kon.
Het is met die van Guyot als met vele historische voorspellingen

gegaan: degeen die ze opstelde bleek achteraf tegelijk gelijk en onge-
lijk te krijgen.

R.
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EXLIBRIS
S 'AMAD SHAHEEN, The Commtlnist
(Bolshewik) Theory of National Self-
Determination; lts Historical Evoltl-
tion tip to the October Revoltltion.
W. van Hoeve Ltd. The Hague-Ban.
dung, 1956 (diss.), 156 blz., bib!.
De vraag, welke de politiek is die

de Sowjetregering voert met betrek.
king tot haar niet-Russische onder.
danen, kan zich de laatste jaren, nu
de Russen en de westelijke mogend-
heden met elkaar wedijveren om de
gunst der vrijgeworden Aziatische
volkeren, in een enigszins grotere
mate van belangstelling verheugen
dan vroeger het geval was. Van bo-
vengenoemde wedijver maakt trou-
wens deze vraag - of liever het ant-
woord daarop - een onderdeel uit.
Het Westen wijst op het koloniale
karakter van het Russische bestuur,
op de onderdrukkingspolitiek, op de
Russificerende tendenties. Voor de
Russen daarentegen zijn hun Aziati-
sche gebieden uitstalkasten, waarin
de aan Azië verkoopbare produkten
van hun beleid kunnen worden ten-
toongesteld - de minder verkoop-
bare blijven onder de toonbank.
In dit - Utrechtse - proefschrift

nu is een Aziaat, een Pakistani, aan
het woord. Hij behandelt het boven-
vermelde probleem echtet slechts zeer
ten dele, nl. alleen wat de theoreti-
sche kant betreft; hij gaat niet verder
dan de Octoberrevolutie van 1917 en
hij komt aan de praktijk dus niet toe.
Dit zou, zegt hij, een aparte studie
vereisen, "a study not so much of
dexterity and adroitness in taking
theoretical positions, but of enforcing
decisions with a strong, heavy, ruth-
less hand" (p. 149). Er kan dus geen
twijfel over bestaan hoe schr. over de
toepassing van de theorie in de prak-
tijk denkt.

Ondanks het feit echter dat aan de
praktijk weinig meer aandacht be-
steed is dan deze slotopmerking -
en schr. heeft zich deze beperking
bewust opgelegd -, is dit boek be-
langwekkend genoeg. Na een inlei-
dend hoofdstuk over de minderheden
binnen het Russische rijk en over de
ontwikkeling van de sociaal-democra-
tische partij, geeft het een historisch
overzicht van de theorieën der bolsje.,
wistische leiders, met name Lenin en
Stalin, over het vraagstuk van zelf-
beschikking voor nationale mi~der-
heden. Goed gedocumenteerd - de
bibliografie beslaat ruim vijf bladzij-
den - volgt schr. de ontwikkeling var;,
hun opvattingen op de voet. De in-
druk die zich na lezing van dit werk
opdringt is wel in de eerste plaats
deze, dat de leus van zelfbeschikking,
voor zover door Lenin gehant(;erd,
weinig anders was dan een takti,ch
wapen in de strijd van de bolsj<:wisti-
sche beweging. Op het Tweede C.on-
gres, in 1903, verklaarde Lenin zich
tegen de verlangens van de oodse
"Bund" m.b.t. een autonome positie
binnen de partij; hij zag hierin een
uiting van een verlangen naar natio-
nale culturele autonomie voor de ]0-
den in Rusland en daarin een prece-
dent voor separatistische neigingen
van andere volksgroepen. Naarmate
na 1905 echter het probleem acuter
werd in die zin, dat de niet-Russische
nationaliteiten zelfbewuster werden,
begon Lenin in de nationale minder-
heden een eventuele bondgenoot te
zien: de leus van nationale zelfbe-
schikking werd zo een middel om de
bolsjewiki van de actieve steun der
minderheden te verzekeren. Dit was
het uitgangspunt dat Lenin's houding
ten aanzien van dit probleem, zijn af-
wisselend aanmoedigen en temperen
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van de nationale aspiraties der niet-
Russische volken, bepaald heeft. Zo
kwam men tenslotte op de zevende
partij conferentie (april 1917) er toe
in zekere zin aan de nationaliteiten
carte blanche te geven op het stuk van
eventuele secessie. Duidelijk blijkt
overigens ook hier de onderschikking
der minderheden aan het éne doel,
nl. het voorbereiden van de greep
naar de macht, door het feit dat men,
wat men met de ene hand gaf, met
de andere nam: want, aldus Stalin,
alle proletarische leden van alle naties
in een bepaalde staat moesten georga-
niseerd zijn in één ondeelbare, col-

lectieve proletarische organisatie.
Het boek van Samad Shaheen, dat

vlot geschreven is, is de moeite van
het lezen alleszins waard, omdat het
zich bezig houdt met een facet van
de voorgeschiedenis der Russische re-
volutie dat niet altijd goed uit de verf
is gekomen vergeleken bij de aan-
dacht die aan de praktijk is besteed.
A. K. Brohi, oud-minister en plv.
voorzitter van de Pakistaanse delega-
tie bij de 10de zitting van de Alge-
mene Vergadering der V.N. schreef
het voorwoord.

]. M. PLUVIER.
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Prof. DI'. H. lPagenvoort. Gistende cultuur: Cicero.
T helm de Vries. Leerschool voor barbaren: Karel de Grote.
DI'. R. Jacobsen. De Magiër der duizend kunsten: Leonardo
da Vinci.
DI'. C. Serrurier. De hoofse Gaardenier: André Le Nötre.
Hem. Roland-Holst van del' Schalk. Romankunst als levens-
school: Tolstoj-Balzac-Dickens.
Prof. DI'. R. F. Beer/ing. Het wankelende Westen: Nietzsche.
Prof. DI'. J. Presser. Gewiekte Wielen: Richard Arkwright.
Prof. DI'. H. Bmgmans. De Révolte van het gemoed: Rousseau
en het Sentimentalisme.
DI'. J. Dijksterhuis. Het Wereldbeeld verniewd: Van Copernicus
tot Newton.
Prof. DI'. J. H. lPaszink. Bloesemtij der Letteren: Het Huma-
nisme van Francesco Petrarca.
Drs. H. Bongel', Leraar der Mensenrechten: Thomas Jefferson.
Prof. DI'. H. G. K. lPestenbrink. Het erfhuis der Natuur:
Darwin.
DI'. lP. van Ravesteyn. Satyre als medicijn: Jonathan Swift.
DI'. lP. H. Beuken. Heilige Dronkenschap: Ruusbroec.
DI'. K. F. Proost. Tussen twee Werelden: Philo Judaeus.
DI'. O. Noordenbos. Plan en Gericht: Augustinus.
Prof. Dr. R. Hooykaas. De Chemische Omwenteling: Lavoisier.
Prof. Dr. J. Lindeboom. Een Franc-tireur der Reformatie:
Sebastiaan Franck.
DI'. G. H. Blanken. Glorie der Griekse Middeleeuwen: Anna
Comnena 1083-1148.
DI'. E. Rebling. Gepassioneerde menselijkheid: Johan Sebastiaan
Bach..
Dr. T. Eekman. Tussen twee Oevers: Alexander Herzen.
DI'. A. F. Mellink. Het Europese Socialisme van de negentiende
eeuw: Friedrich Engels.
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DOUGLAS COOPER

Henri de Toulouse- Lautree
Dit groots opgezette boek bevat een rijke keuze
uit het levenswerk van Henri de Toulouse. Lautrec
- schilderijen en pastellen, lithografieën, teke- ••••
ningen en affiches - met 48 kleurenreprodukties ~
en 63 reproducties in zwart-wit.

Douglas Cooper is een uitnemend kenner van hel
werk van Toulouse-Lautrec.
Hij weet de lezer vertrouwd te maken met de
merkwaardige persoonlijkheid van de kunstenaar
en de typische kenmerken van zijn kunst.

Gebondenf32,50'

Verkrijgbaar in de boekhandel

U I T G E VER IJ CON T A C 1!
I

Antbonie Donker
KARAKTERTREKKEN

DER VADERLANDSE LETTERKUNDE

Tweede dmk geïllustreerd f 6.90 gebonden
'Rijk uitgegeven, treffend geïllustreerd, vrucht van uitvoerige
studie, getuigend van veel smaak en een betrouwbaar zintuig
voor het typisch Hollandse: zie hier het kapitale Karaktertrekken
der Vaderlandse letterkunde. De bouw van het werk is oorspron-
kelijk: in plaats van een chronologische indeling koos Donker
een systematische, volgens een aantal vaste kenmerken van de
Nederlandse cultuur en letterkunde door de eeuwen heen: Calvi-
nisme, realisme, vroomheid, vrijheidszin, gevoelsterughouding
etc. en steeds weer: de beroemde nuchterheid. Deze nuchterheid,
waarvan de schrijver zelf geenszins gespeend is, verhinderde hem
niet een verrassend en levendig tableau te ontwerpen, met veel
goede 'genrestukjes' in de beschrijving en een minimum aan
academisme in het betoog.' . S. Vestdijk
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