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M. REVIS

MODDERVLOED

I

Zoals Jahwe naar het boek Genesis scheiding maakte tussen het
licht en de duisternis op de eerste' dag der schepping, en op de
tweede de wateren verdeelde door een uitspansel, zo deed de god
Sjiwa, wiens naam op Java Batara Goeroe is, hemel en aarde van
elkander gaan. Door de hemel togen winden, die wolkgevaarten
voor zich heendreven, de einder tegemoet, en die soms keerden op
hun schreden en door het heelal joegen. Zij wedijverden met el-
kander, het water der zeeën bewoog onder hun snellevoeten, soms
voerden zij oorlog en botsten of wervelden om elkander heen. Wat
op aarde was leed onder hun geweld, bomen ontwortelden zij,
regens als watervallen deden zij neerstorten en zij ontketende!] de
zee. En de zee rukte het eilarid Java los van de aarde, zodat het
dreef,.en nam het mee op haar rug. Dit ,vas evenwel niet naar de
wil van Batara Goeroe en hij verordende, dat men Java weer aan
zijn plaats zou hechten. Nog heden ten dage kan men de plaats
zien, waar dit bevel is opgevolgd: er is een ronde heuvel niet ver
van de plaats, waar nu Magelang ligt, de Tidar; dat is de kop van
de nagel, die Java in het midden der aarde bevestigd heeft.
Toen zeide Batara Goeroe bij zichzeIve: laat ons het eiland Java,
dat zich slechts weinig boven de zee verheft, hoger maken, zodat
wie van verre nadert het reeds kan zien, en het niet voortdurend
door het water bedekt wordt als de wind krachtig waait. Daarom
schiep hij de Karang, een berg, die met zijn flanken rust op de
vlakte van Bantam. Batara Goeroe maakte hem aldoor breder en
hoger, zodat zijn top bijna de hemel raakte en vele dagen nodig
waren om rond zijn voet te reizen. Ja, zo hoog en geweldig werd
de berg Karang, dat hij voor Java te zwaar bleek; het deel van dit
eiland, dat wees naar de streek wàar des avonds de zon daalde,
zakte weg in zee; daartegenover rees de Oostelijke helft tot buiten-
gewone hoogte, het was nu dáár dat men zich dicht bij de hemel
bevond.
Aangezien Batara Goeroe het zo niet wenste riep hij de goden, die
21
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MODDERVLOED

onder hem gesteld waren, tot zich en droeg hen op de toestand
van evenwicht te herstellen, die er geweest was vóór de Karang
verrees. Zij dolven in de berg en braken er de top af, zij namen de
grote stukken op hun reuzenschouders en droegen die Oostwaarts.
De Karang slonk zienderogen, hij werd gesloopt, weldra bleven
slechts twee kleine bergen over, van welke één tot op de huidige
dag nog Karang heet, en de andere Poelosari. De goden echter
verloren al gaande een deel van hun last, nu hier, dan daar. Zo
zijn de vulkanen ontstaan, een lange rij gedenkstenen langs een
godenweg. De Salak, die eens vuur uitbraakte, maar die nu donker-
groen begroeid is tot aan zijn top en de Gedeh, langs welks hellingen
de neushoorns zich in de vorige eeuw nog een weg baanden tussen
het dichte gebladerte en waar modderige paden, bezaaid met rots-
blokken, leidden naar de kraterrand, zo hoog gelegen, dat water-
plassen 's nachts met een ijskorst zijn bedekt. De Tjerimai, gevormd
als een zuivère kegel, die de zeevaarder tegenblinkt als hij Cheribon
nadert, en langs welks steile kraterwanden men slechts kan afdalen
met behulp van haken en touwen. Zo zijn de Slamet ontstaan, de
reus van het Midden en de bergen rond het plateau-Diëng, die op
wacht liggen bij grijze Hindoetempels, niet ver van zwavelvelden
en bronnen, uit welke modder welt, en bij de stikvallei. De goden
riepen ook de gebroeders van Kedoe in het aanzien, de tweeling-
vulkanen Sindoro en Soembing, die met hun grauwe ribben op
aarde staan als een geweldige tent, op welker staken het doek in
welvingen ligt.
Toen rustten zij van hun arbeid, van hun lichamen lekte het zweet,
het vormde op de grond plassen, die groter werden en groter en
een meer deden ontstaan, dat leegliep in de oceaan; dit is de oor-
sprong geweest van de rivieren Ello en Progo. Maar omdat zij
hun tocht nog niet voleindigd hadden, stonden zij weldra weer
op. Hun weg tekenden verder de Merbaboe, die een vorm heeft
alsof hij zwaarder is dan andere bergen, en de Merapi, om welks
kale top altijd een rookwolk hangt. De Lawoe verrees, eenzame kolos
tussen de vlakten van Solo en Madioen. Even eenzaam verheft zich,
Oostelijker, de Wilis. Nog was de weg .der goden niet ten einde:
niet voor zij de Smeroe gegrondvest hadden. Dit is de hoogste
berg van Java, zeide Batara Goeroe, hier zal ik mij een woning
bouwen. En hij gaf zijn goden last het overschot, dat zij droegen,
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neer te werpen: dat werden de Zandzee en de Bromo en de angst-
wekkende krater van de Raoeng en andere haarden van somber
vuur, dat diep in de gapende mond der bergen smeult en gloeit en
soms naar buiten breekt.
Veel meer dan honderd vulkanen hebben de goden doen ontstaan.
Een daarvan draagt de naam Kloet.

II

De oude Leerkamp, van Woeloe, rijdt te paard door zijn plantage.
Zo is de naam waaronder hij bekend is, tot in de wijde omtrek van
alle ondernemingen op de Zuidelijke hellingen van Kawi en Kloet.
In de registers van de burgerlijke stand van Barneveld staat hij
ingeschreven als Abraham Leerkamp, maar wie weet dat? De weg
van Barneveld naar Woeloe is lang geweest. Holland met zijn
kleine steden en zijn hUIskamers is niets dan een herinnering. Hier
is het leven, hier is de werkelijkheid: een groot stuk grond langs de
glooiingen van een rivierdal, eindeloze rijen koffiestruiken, onder de
hoede van de wijd uit elkander staande dadapbomen, die het zon-
licht tot schaduw zeven met hun weldoende ijle bladerenkronen
. boven op de grauwgrijze met stekeltjes bezette stammen.
Alle planters worden genoemd naar hun onderneming. De oude
Leerkamp van Woeloe. Deze toevoeging is een brevet, een brief
van adeldom, een titel. Zij drukt veel uit, jarenlange zorg voor de
tuinen, en onvermoeid toezicht en dagelijkse ritten te paard, uren
ver, en veel gecijfer en hoopvolle verwachtingen. Dat doet een mens
met zijn werk samengroeien. De namen Leerkamp en Woeloe zijn
niet te scheiden.
Er is ook een jonge Leerkamp op Woeloe, het is een neef van de
oude, naar Java gehaald toen de onderneming te groot werd voor
de leiding van slechts één man. De oude Leerkamp is vijf en veertig,
hij draagt een lange snor, die al grijs wordt, zijn haar is kort ge-
knipt, in het roodverbrande gelaat kijken de grauwe ogen iedereen
onvervaard aan. Deze ogen zien alles: de schaduw van een wolk op
de berghelling in de verte en de gevallen bladeren onder een struik.
Waarom heeft de koelie die niet weggehaald? Waarom heeft de man-
doer er niet op gelet? Onder elke struik moet de grond zorgvuldig
worden schoongehouden, als de pluk eenmaal komt is het daarvoor
te laat en dan kan niemand de afgevallen bessen meer vinden.
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Ook wordt de oude Leerkamp genoemd Leerkamp besar, en zijn
neef Leerkamp ketjil, bij afkorting Besar en Ketjil, Groot en Klein.
Maar deze benaming doet alleen opgeld om bij plantersvergaderin-
gen, waar beiden aanwezig zijn verwarring te voorkomen. Besar,
moet jij een glas bier? Ketjil, neem nog een bittertje.
De oude Leerkamp rijdt door Woeloe. Zijn blik glijdt critisch en
goedkeurend over de donkergroene bladerenvlakte, die zich voor
hem uitstrekt. De schaduw der dadaps is niet te zwaar en niet te
gering, zij is juist, zoals met de behoefte van de koffiestruik over-
eenkomt; het gewas is getopt naar de eis, de grond is goed schoon-
gehouden. Hier is een heester, die gerooid moet worden, hij zal
nooit goed vrucht dragen. Het paard van de oude Leerkamp
snuift en bijt op het bit en gooit de kop omhoog. Misschien is
het nodig die heesters daar af te kappen en aan de stomp nieuwe
uitlopers tè laten komen. Worden zij niet beter, dan kan een poging
tot enten gedaan worden; wij zullen een moederboom uit onze
eigen aanplant nemen, die een flinke drager is, die heeft zich in
elk geval aangepast aan de plantkundige omstand~gheden van
Woeloe. Een groep struiken verderop staat er niet te fleurig bij; wat
mankeert er aan? Te weinig groenbemesting van de bodem? Het
kan ook zijn, dat blinde goten het gevaar van afspoeling moeten
tegengaan.
De aanplant staat goed, denkt de oude Leerkamp tevreden. Het
pad voert tegen een heuvel op, vanwaar hij een groot deel der
plantage kan overzien, een groene zee met geweldige golven van
terreinplooien. In de verte ziet hij de witte muren van het huis, dat
hij met zijn neef bewoont, hij ziet op het dak neer, zo laag ligt het.
Rechts rijst een bergkam op, ruig van oerwoud. En heel in de verte
is de vlakte zichtbaar. Een aangename, koele bergwind tempert
de gloeiende hitte van de zon.
Woeloe heeft niet veel last van d~ beruchte bladziekte, die elders
op Java verwoestingen heeft aangericht. De oude Leerkamp heeft
gedaan wat hij kon, hij, een planter van de oude stempel, die op
zijn land is gelijk de schipper op zee, naast God. Toen de cultuur
in het laagland onmogelijk was geworden, behoorde vVoeloetot de
hoger gelegen ondernemingen, waar zij kon worden voortgezet, en
niet eens met bijzonder veel moeite. De oude Leerkamp heeft de
invoering van de Liberia-koffie meegemaakt, en hij heeft meege~
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maakt dat ook de grove en sterke Liberia door de gevreesde ziekte
werd aangetast. Maar Woeloe is nog gezond. Voor hoe lang? Dat
weet niemand. Misschien moet het land over enkele jaren verlaten
worden, roofdieren zullen uit het oerwoud en de hoger gelegen
alang-alang velden neerdalen en onder de dadapbomen sluipen,
het woonhuis zal worden gesloten, onkruid zal de voorgalerij binnen
woekeren, overvloedige regens en wind zullen het hunne tot het
verval bijdragen; na tien jare!1 zal het oerwoud zijn rechten op
Woeloe volledig hebben hernomen. Maar nog is het zover niet.
Nog bèn ik er, de oude Leerkamp.
De aanplant staat dus goed. En toch kan zij mislukken. Nu moet de
regen komen. Er is al voorbloei geweest, maar haar bescheiden
omvang gedoogt nooit daarop berekeningen van de oogst te grond-
vesten. De regen moet doorkomen. De koffieheesters hebben zich
gezet tot de grote bloei. De knoppen zijn gezwollen, zij hebben
zich uitgerekt, zij hebben soms de vorm van een kaars. Wat weet
een mens eigenlijk van het inwendige der planten! Hoe het orga-
nisme van vaten en weefsel in de duisternis van de beschuttende
bast koortsachtig werkt, hoe voedselbevattende sappen omhoog
worden gestuwd gelijk de liften in een fabriek, hoe overtollig vocht
wordt afgescheiden, hoe nieuwe cellen worden aangelegd en opge-
bouwd gelijk een muur, die de metselaar voegt uit losse stenen en
kalk. Elke knop aan de koffiestruik is een wereld op zichzelf, een
wereld van vliesjes en vezelen en kiemen, waar de groeikracht van
binnen uit stuwt en -brandt en opjaagt. Uitzetting, zwelling, ver-
groting, een blinde drang naar buiten en naar boven, er moet in
de knop een ontzaglijke spanning heersen. Eén regenbui kan haar
doen openbarsten tot witte bloesem.
De oude Leerkamp kijkt naar het Zuiden. Vertonen zich nog geen
wolken in de lucht? Nog niet. Hij rijdt terug naar zijn huis. Een
bediende komt aanlopen en vat het paard bij de teugel om het af
te zadelen en naar de stal te brengen.
Laat dè regen komen, denkt de oude Leerkamp. De eerste druppels
zullen de boel laten opengaan. Hij kijkt naar de lucht, staande op
de trap naar de voorgalerij. Zit er nog geen werking in?

IIl

Het raam biedt uitzicht op de tuinen in de verte. Het lijkt of er
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sneeuw gevallen is, alle takken zijn bezet met witte bloemen, zij
vormen ketens van wit, die over en door het donkere groen der
heesters liggen geslingerd, guirlandes die samen een wit tapijt
vormen, dat blinkt in de zon, een donzig tapijt, dat golft en deint
als de wind door de heesters waait. Het is een metamorfose, zoals in
~en revue, waar plotseling de luiken in een rij grote zwarte koffers
opengaan en kleuriggerokte balletmeisjes te voorschijn treden.
Overal is nu bloesem, zo ver het oog kan zien, zij zit tussen de
bladeren geklemd en langs de twijgen .
.Weer rijdt de oude Leerkamp door zijn tuinen, kalm, bedaard
en verheugd. Soms waaien de bloemen tegen zijn wang. En ge-
durig is daar de zware en prikkelende geur van het bloeiende
gewas. Deze geur waait mee op de wind, hij vervult de lucht in de
omtrek, als de oude Leerkamp is opgestaan en het erf betreedt
komt zij hem al tegemoet, gelijk speelse honden.
'sAvonds praat de oude Leerkamp met zijn neef. Zij zitten binnen,
omdat het in de voorgalerij nu te koud is. Natuurlijk gaat het
gesprek over de bloei. Gelukkig is de regen op tijd gekomen. Weet
je nog van twee jaar geleden, toen het na de bloei niet ophield te
regenen? Als dat nu maar weer niet gebeurt.
De bloei is in volle gang. Nagenoeg alle knoppen zijn nu open.
Het is beter, dat het in de eerste tijd droog weer blijft. Een tekort
aan zon kan zelfs in dit stadium nog de oogst bederven. De bestui-
ving der bloesem gedijt beter bij zonnig weer dan bij regen. Een
koffieplanter doet niets dan tobben. Er is droogte nodig, precies
op tijd en in precies de juiste mate, er is zon nodig, en regen, en scha-
duw, alles in een bepaalde en vaste volgorde als bij een machinaal
proces. Hierdoor biedt de koffiecultuur zoveel onzekerheden;
. hierdoor is de verslagenheid soms zo groot, hierdoor kent de uit-
bundigheid soms geen perken.
"Ik heb de bloei bekeken," zegt de oude Leerkamp. "Wanneer
alles zich zo mooi zet als de bloei zich laat aanzien, maken we een
goed jaar. Er'zal natuurlijk voor de boeboek wel wat afgaan."
Nu gaan zijn gedachten ver vooruit. Over elf maanden kunnen de
bessen rijp zijn, zij zullen van wit lichtgeel worden en dan geel-
rood en tenslotte in rode trossen fonkelen tussen het groen.
En dan is hct tijd voor de pluk; vrouwen zullen de bomenrijen
langs gaan, een mand meetorscnde in de' slendang, honderden
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vrouwen, er is haast bij het werk, want één zware regenbui kan de
rijpe bessen van de takken slaan. Dan zal de oogst de proef op de
som moeten leveren. De oude Leerkamp heeft er steeds zijn eer
in gesteld reeds bij de bloei een taxatie van de oogst te geven, die
van dewerkelijkheid weinig blijkt af te wijken. Hij vergist zich zelden.
Na een poos zegt de jonge Leerkamp :
"Ik ga de volgende week op jacht."
Hij lijkt weinig op zijn oom, hij is tanig en heeft zwart haar, hij is
vijf en twintig jaar, een magere gespierde kerel met donkere ogen.
Langs de wanden van de binnengalerij hangen twee tijgerhuiden,
tussen de twee deuren aan de voorzijde steekt een opgezette ban-
tengkop de horens vooruit, in het kantoor staat een rek met ge-
weren, geweren voor grofwild, en lichte buksen. De oude Leerkamp
is in zijn jonge jaren een verwoed jager geweest, én de jonge wil in
de voetstappen van zijn oom treden.
"Dat is goed," antwoordt de oude Leerkamp. "Wat voor wild?"
"Bantengs. "
De jonge Leerkamp heeft zich altijd zeer gelukkig kunnen schikken
onder het gezag van zijn oudere medeplanter : op zijn beurt heeft
deze het steeds kunnen billijken als zijn neef er uit wilde trekken.
Hij kent het heimwee wel naar de grote ruimte, het heimwee naar
de geweldige wilde openheid der natuur, dat zich op gezette tijden
gelden doet, \vanneer de mens gewerkt heeft in het gareel en een
poos zijn aan regelmaat gebonden plichten heeft vervuld.
Hij kent het verlangen naar nachten vol gerucht van insecten
en de tred der wilde dieren. Dan komt de morgen nader door de
bomen op de bergkam, zij treden uit de donkere massa naar
voren, los van elkander; er komen rode vegen achter de ijle stam-
men, een boshaan kraait schor, een geluid als van een roestige
zaag door hout, en boven het oerwoud verschijnt de zon.
Het gebladerte is fris en nat, maar de wereld is dadelijk zonnig en
licht. Vanuit de verte klinkt een gerekte, droeve heet, dáar vlucht
een opgeschrikt hert. Een pauw ontplooit de kleurenvlam van goud
en purper zijner vleugels, hij vliegt uit de boom weg, van ver komt
zijn kreet, even lelijk en rauw als zijn gevederte een genot was
voor het oog.
Zo heeft de oude Leerkamp de morgens gekend als hij op jacht
was in het Zuiden van de Preanger. In de verte is de zee, zacht-
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blauw tussen de groene uitlopers der bergen. De nevels boven de
al~ng-alang-velden zijn opgetrokken, het is alsof de zon een ijl
kleed van gaas omhoogtilt, de wind stoot de hemel open voor het
licht en strijkt door het alang-alang, zodat het beweegt alsof on-.
zichtbare handen tegen de toppen duwen.
Zo was het begin van een dag vol jachtgenot. Dat is lang geleden.
De oude Leerkamp is er niet jong ge~oeg meer voor; bovendien
heeft hij nu Woeloe, en is zijn leven niet gelijk dat van een jager?
Het wild heet nu anders, maar het moet toch verschalkt worden.
Natuur en mensen-vernuft werken samen en laten niettemin
ruimte voor onberekenbaarheid.
Des avonds staat de oude Leerkamp een poos voor het raam van
zijn slaapkamer. De plantage ligt voor hem, er is maan, in de nacht-
schemering zijn de tuinen toverachtig wit, bovenaards mooi bijna,
en het lijkt ofhet maanlicht zelf geur is geworden, een doordringend
alomtegenwoordig aroma der natuur.
Achter de plantage, onwezenlijk grijs, staat de kam van de Kloet.

IV

Omdat de goden van Java de bergen gemaakt hebben, ZIJn ZIJ
daarover ook de gebieders. Zij zijn dat eigenlijk overal, hoeveel
te meer dan op plaatsen, waar de mensen weinig komen, hetzij
gehinderd door ijsplaten en het zachte pantser van sneeuwvelden,
dat hun voetstappen weert, hetzij door vuur. Onder lava en as
zijn Pompeï en Herculanum bedolven, duizend en nog eens duizend
jaar geleden. Men heeft bij graàfwerk de ruimten gevonden, eens
ingenomen door een lijk, dat verteerd is, en met behulp van af-
gietsels van gips kreeg men beelden: een slaaf in gebukte houding, •
een jong meisje, een hond, door de asregen gestikt. Laat men gerust
de geaardheid der vulkanen onderzoeken. Laat men bewijzen, dat
zij onmogelijk ontstaan kunnen zijn doordat de aardkorst tot een
bult werd omhooggedrongen, aangezien hun inwendige niet uit
kalk- of zandsteen bestaat en de sedimentgesteenten onderin geen
helling vertonen. Laat de wetenschap voortschrijden met haar
betoog, dat de vulkanen zichzelf hebben opgebouwd uit gestolde
lava en as, meter voor meter, totdat de top door een krans van wol-
ken steekt.
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Zijn het de goden dan niet, die de lava uit onderaardse holen doen
toevloeien, bewerken zij de drukkingen niet, door welke het vuur
opstijgt, begeleid van onweer, waarvan het geluid door de hemel
vlaagt, bij het schitterlicht van de bliksem? Dwaze mens, die denkt
de goden te hebben weggerekend met natuurkundige formules en
geologie. Wie geeft dan macht aan formules? Hitte en koude wind
doen gesteenten veranderen, maar wie heeft hitte en koude wind
gezonden? Dat goden door hun aanraking van kalksteen marmer
maken, ontkent iederee,n: er bestaan geen goden. Dat magma
kalksteen in marmer doet overgaan, moet elke schooljongen leren.
Is het verschil groot? Alleen de namen der goden veranderen:
Zeus of Batara Goeroe of Odin heten voor de \'\Testerling"wet van
de zwaartekracht" of "axioma". Dat de kortste verbinding tussen
.twee punten de rechte lijn is, vindt geen tegenspraak: is dat evenwel
minder raadselachtig dan de hemelvaart van Elia, die in het
Oude Testament beschreven wordt?
Men moet leren, dat er machten gesteld zijn boven de mens. De
dessabewoner denkt zich een god als heerser over een berg. Hij gaat
naar de \vajangvoorstelling en ziet de wereldberg, die de boom des
levens draagt. Hij heeft op de hoge plateaux tussen grauwe, rokende
ketenen tempels gebouwd en die aan berggeesten gewijd en er ge-
beden en geofferd. Hij leeft in vrees, zeker, en bereikt niet de staat,
waarbij het de mens gegeven is op voet van volkomen vrede te
leven met wat hem in macht te boven gaat. Maar hij is tot meer in-
zicht gekomen dan de man, die de bergen ontraadseld acht, wan-
neer hij bevindt, dat de lava bij uitbarstingen niet wordt voort-
gestuwd uit het binnenste der aarde, maar uit magma-nesten, na
de oertijd in de stollingskorst achtergebleven. \'\Tanthet is tot deze
man nog niet doorgedrongen, dat hij aan machten onderworpen
is, hetzij die van de natuur, van goden of van zijn eigen formules.

'V

Tussen de hoge, steile, met bos begroeide wanden van de krater
ligt het Kloetmeer, lichtgroen van kleur, bijna rond, met een door-
snede van ongeveer een kilometer. De waterspiegel is glad, niets
verstoort de rust van de bergtop. Door een kloof in de Zuid-Weste-
lijke kraterwand stroomt het water af, daar is de oorsprong van de
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Kali Koening, die ook Kali Lahar heet, en die veertig meter voorbij
de overlaat een waterval van vijf en twintig m~ter hoogte vormt,
die ruist door de stilte van de eenzaamheid.
Men heeft er wel eens over gesproken het water van het meer diénst-
baar te maken aan de cultures, die aan de'voet van de berg worden
beoefend, aan de irrigatie der sawah's daar beneden, aan de be-
vloeiing der vlakte, die de berg om zich heen heeft gestrekt als
waren het de plooien van een grote groene mantel. Getuigt dit plan
niet van vreedzaamheid en rust? I .

Wat mag dan de vele bantengs en wilde varkens bewegen, die weg-
trekken naar de hellingen van de Kawi, ver Oostwaarts? Waarom
verlaten de toetoels, de gevlekte panters, de dichte beschermende
ruigte der bossen op de Kloet en de hooggelegen alang-alang-velden
waar zelden een mens doordringt? Welk onfeilbaar instinct deed
hen verhuizen naar veiliger streken? Misschien hebben hun scherpe
ogen, gewend alles te zien, een ijle damp waargenomen, misschien
hebben zij, met geheven kop en gesperde neusgaten een voor
mensen onwaarneembare zwavellucht opgesnoven, missc~1Ïenzijn
zij op hun leger van gras en bladeren gewekt door een zacht ge-
rommel in de aarde. Zij hebben het leger in de steek gelaten, des
nachts door onzichtbare bliksemstralen opgejaagd en des daags
door onhoorbare donderslagen. De bantengs hebben onderzoekend
rondgelopen en van het water der bergrivieren gedronken, onder
in de ravijnen, voorzichtig proevend, er is iets geweest, dat hen
op hun hoede deed zijn. De tjelengs schuifelen verder, ongerust
geworden door schaduwen voor hun dierenogen. Er moet een groot,
een onmetelijk groot gevaar op komst zijn.
De mensen weten daar niets van. In de huizen der inlanders wal-
men de nachtpit jes naast de balé-balé met de slapers, en het rood-
achtige licht schemert door de bamboewanden. In de gardoe-
huisjes der dessa's dommelen de nachtwachts, in hun ruime wo-
ningen in de vlakte rusten de Europeanen op hun bedden, door
klamboes beveiligd tegen de muskieten, en een late soosganger
loopt door het nachtelijk Blitar naar huis.
In de nacht van 22 op 23 Mei 1901 begint de Kloet te leven. Op
de Zuidrand van de kraterwand verheft zich een spitse top, dat is
de Soembing, de kam daarvan zet zich Oostwaarts voort in een
lage rug, die tegenover de overlaat van de Kali Koening weer op-
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loopt tot een top, de Welirang geheten en aan de Noordzijde van
het meer zijn nog (wee toppen, de eigenlijke Kloet en-de Gadjah
Moengkoer, de laatste drie toppen lopen in elkander over, zij
vormen een scherpe gekartelde kam, die donker oprijst tegen de
sterrehemel.
Nooit zal iemand tot in kleinigheden weten wat er die nacht daar
hoog op de berg bij het meer heeft plaatsgegrepen. Sommigen
zeggen, dat het bovenste deel van de Soembing in het water ge-
stort is, waardoor een scheur in de meerbodem ontstaan is, of wat
hetzelfde is in de verstopte kratermond. Misschien heeft de aarde
gewerkt, gedreven door de druk van millioenen atmosferen der van
de buitenwereld afgesloten gassen en het gloeiende magma, uit de
baaierd opgestegen die het inwendige der aarde moet zijn, en is
daardoor de Soembing ingestort. En daarna gebeuren dingen,
huiveringwekkend bij het overdenken. Water en vuur ontmoeten
elkaar, het door de nieuwe spleten en gaten gretig opstijgende
vuur en het water, dat door dezelfde spleten begerig en snel daalt,
elementen als bezield met een tomeloze drang naar verwoesting en
verderf. In weinige ogenblikken is dit water in damp omgezet, de
met de gloeiende lava meestijgende gassen vergroten de druk en
de kraterbodem breekt verder open, onder gedreun, gepaard
gaande met ontzaglijke ontploffingen, die de rotsen doen trillen
en de sterren uit hun banen zouden kunnen slingeren. Tot de men-
sen, verweg in de slapende steden in de vlakte dringt het geluid
door, zij ontwaken, en heffen het hoofd op, het komt hen eerst voor,
dat er onweer is, maar daarvoor houdt het gerommel te lang aan.
Het is dan halfvier, de uitbarsting van de Kloet is begonnen.
Het water in het meer stijgt, het spoelt tegen de wanden op, het
rukt de struiken en bomen weg, die er groeien, het stroomt over de
laagste delen van de kraterrand. Maar zijn temperatuur neemt snel
toe, het verdampt, de damp stijgt op als uit een monsterachtige
pan met kokende inhoud, de damp bevat as, die omhoog wordt
gestuwd in een kolom, die duizend meter breed is, waaiervormig
breidt deze kolom zich boven de vulkaan uit, onmetelijk hoog,
daaruit begint een regen van hete modder te dalen over de omtrek,
uren gaans. Tegelijk ontspringt uit de krater een fontein van
gloeiende stenen, brokken van de kraterbodem, stukgestoten
door ontembare krachten, een vergruisd bergvlak, omhoogge-
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slingerd door een onmetelijke druk, in het lucht~uim gestuwd als
dorre bladeren door een wervelwind; het zijn vurige, roodgloeiende
bollen, die in alle richtingen worden verspreid en soms op grote
hoogte uiteenbarsten tot een schitterende, angstaanjagende regen
van vuur. Er zijn stukken bij groot als een Indische bloempot, vele
gaan de omvang van een duivenei niet te boven, men heeft ze nog
gevonden op plaatsen, die vier uur van de krater gelegen zijn.
En na de stenen begint de vulkaan zijn as uit te stoten, de fijnste
deeltjes van wat in de molen der aardkrachten is stukgemalen. De
as stijgt op, zij vult de kraterruimte die gloeit en sist, die nu een hel
is van gloed en damp, ook zij stijgt boven de berg uit, vermengd
met de dampen, waaruit de regen van hete modder neerslaat, maar
zij reikt hoger en verder, zij groeit naar boven, grauwen eindeloos,
zij vult het heelal en hangt als een ontzaglijke zwarte wolk boven
een deel van Java, stof dat schijnbaar van de planeten is afgevallen;
en zij slaat het land met volkomen duisternis.
En nog heeft de uitbarsting haar hoogtepunt niet bereikt. Nu
begint zich de krater te vullen met gloeiende modder, het ziedende
water, dat nog over is, verenigt zich met vulkanische aarde, het
wordt gevoed door het vuur uit de onderwereld, het borrelt en
schuimt en kookt in de kratermond, weer stijgt het langs de wanden
omhoog, steeds hoger, tot het de twee laagstgelegen delen van de
rand overstroomt en naar beneden stort. En steeds blijft de kokende
stroom doorgulpen, steeds loopt een dampende, donkergrauwe
vloed over de kraterrand de dalen in. Deze vloed sleurt alles mee,
rode dampen drijven voor hem uit, hij ontdoet de top van de vul-
kaan van alle bomen en al het gewas; hij achterhaalt dieren en
verbrandt hen, hij splitst zich, lager gedaald naar de ravijnen, die
de rivieren van de berg voeren, hij veegt deze ravijnen kaal en zet
onweerstaanbaar en met de snelheid van een trein zijn weg naar
de vlakte voort. Hij overvalt dessa's en veekralen, waar de runderen
loeien, en sleept de geiten uit hun stal, hij woedt door de koffie-
tuinen der plantages en over de sawah's der inlanders, hij vaart
breed als een schroeiende wind over de aarde, voert bamboehuizen
mee op zijn rug, bomen, rotsblokken, een kokende rivier van vele
kilometers breed. Een verzengende hitte vergezelt hem, hij achter-
haalt koelies, die naar de bossen vluchten, met zijn giftige gassen,
later worden de lijken gevonden, mensen die zich nog in doodsangst
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hebben gekromd; hij d,oetde rivieren plotseling wassenen met hete
armen van water over het omringende land grijpen. Hij doodt
planten en mensen, een modderstroom, die door de steden vliedt
en door de huizen der Europeanen, waaruit hij de meubels sleurt,
die meedrijve:q met de cadavers van karbouwen en koeien. Hij
jaagt de bendies met de van de ondernemingen vluchtende mensen
voor zich uit, die naar het station van Blitar willen, hij doet rij-
tuigen omslaan en. bespringt onverhoeds de voetgangers om hen
te bedelven als zij gevallen zijn.
Omstreeks vijf uur houdt de lahar op, de Kloet is uitgeraasd, de
ontzaglijke druk, die vanuit de ingewanden der aarde modder
en stoom en kokend water en verstikkende gassen omhoogstuwde,
neemt af. Het gloeiende magma trekt zich grommende terug in zijn
spleten, als een roofdier, da~ bij het aanbreken van de dag zijn
schuilhoek weer opzoekt. De krater staat eerst nog tot aan de
rand met een dampende, sissende, grauwe vloed, maar het peil
daarvan daalt, steeds verder, steeds verder, de wanden rondom
schijnen op te rijzen als gebergten op de eerste scheppingsdag, die,
groots van kaalheid, uit' de wereldzee omhoogkomen.
Wat de vloeibare massa aan aarde en zand en vaste bestanddelen
heeft, begint te bezinken en sluit de trechtermond, er vormt zich
een nieuw meer, het vangt de waterdamp boven de berg weer op,
die in de vorm van druppels neerslaat, maar nog is de krater-
bodem heet, e~n gloeiende prop, die de vuurhaard afsluit en die
maanden nodig zal hebben om zo af te koelen, dat de rust op de
bergtop is weergekeerd.

De dag breekt aan, maar de Kloet ,en zijn omgeving :;;ijngehuld
in duisternis. Nog steeds valt de as, die vóór het uitbreken van de
laharstroom werd uitgestoten, nog steeds zakt uit het wereld-
ruim het grijswitte stof neer, de tot poeder fijngemalen gesteenten,
die het land bedekken als met een dunne, droge laag van cement.,
Soms ligt zij drie centimeter dik, de mensen, die door de morgen
gaan, donker als een avond, beschutten zich de brandende, stekende
ogen met de hand, schimmen van bamboestoelen doemen op,
amechtig ter aarde gebogen of geknakt neerliggende omdat zij
de druk niet konden weerstaan, gelijk te dik besneeuwde dode
takken in bossen van koude streken. De wielen der wagens, moei-
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zaam door paarden en ossen voortgetrok~en, draaien langzaam
alsof alle wegen van mul zand geworden zijn. In vele plaatsten ten
Oosten van de Kloet brandt het kunstlicht. In Semarang verlaten
de inlandse arbeiders sommige werkplaatsen, bezeten door angst.
Tot over Batavia voert de wind de vulkanische as.
En als eindelijk de zon weer doorbreekt en het grijs van de hemel
geveegd is, welk een tafereel! Uren en uren ver is de aarde grijs,
grijze randen op de bOlJlen, grijze daken, grijze wegen, grijs is
het groen der plantages geworden. Groot is de verwoesting in wijde
omtrek van de berg. De modderregen heeft de bomen verschroeid
over een gebied, dat zich vijf paal rond de krater uitstrekt. Zij zijn
blijven staan, hun stammen waren al zwaar en sterk, maar twijgjes
en kleine takken en bladeren zijn ineengeschrompeld; naar regen
hebben zij dikwijls gesnakt, in het koele ,water leefden zij op en
werden groen en ontplooiden zich, maar deze regen was heet als
vuur en heeft hen verteerd tot dorre skeletjes, overal. Ook hier,
als in de vlakte, de bamboebossen, die het gewicht van de zware,
met gloeiende modder gevulde druppels niet hebben kunnen
dragen; zij liggen neer, vijf of zes meter boven de grond gebroken,
als geveld door een zware storm. De onderkant van het hout is nog
groen, maar de bovenzijde vertoont de verraderlijke verkoling, de
zwarte wonden, die de groene ruisende reuzen hebben geveld.
Hoger de berg op, langs hellingen van ravijnen en heuvelruggen
werd de belasting met modder soms zo zwaar, dat zij in hun geheel
wegzakten, met wortel en <j.l,zodat .zij de aarde meetrokken en de
gladde rotswand hebben ontbloot.
En daartussen door, vaak over afstanden van kilometers breed
liggen grauwe, schoongeveegde vlakten, daar stonden koffietuinen,
die zijn weggespoeld en verbrand in de gloeiende modder, daar
zijn vele ondergelopen sawah's, daar zijn rivieren plotseling buiten
hun bedding gestegen en hebben de bruggen vernield en de stenen
daarvan meegerold, daar zijn buizen van de waterleiding stuk-
gestoten, dit is de vlakte, waar de verwoestende lahar zijn weg
nam, tot in Blitar en langs Wlinggi toe, in twee brede waaier-
vormig zich ontplooiende stromen, totdat de woede van de vulkaan
was uitgeraasd en de moddervloed zijn snelheid betoomde, en niet
meer toenam en eindelijk verzakte in de grond en verzandde. Maar
hij bergt de lijken van 200 mensen.
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Ondernemende tochtenmakers, die enige weken na de uitbarsting
de Kloet weer beklommen hebben, worden, als zij een hoogte van
800. meter achter zich hebben, nog groter verwoestingen gewaar.
Daar is het groen der vegetatie verdwenen. Verschroeide takken,
en ontbladerde dorre bomen, nooit echter zijn zij tot in het hart
verkoold. Veel omgevallen bossen, en de zandlaag in de ravijnen
neemt steeds in dikte toe, tot op 20 of 30 meter hoogte heeft de
lahar hen gevuld, een brullende stroom, die met titanisch geweld
alle begroeiing losrukte. Zover het oog reikt een chaos van schots
en scheef over elkaar' geworpen, zwartgeworden stammen. De
modder van de lahar is snel gedroogd, door haar grote warmte, zij
draagt een hard geworden korst van zand, maar wie niet dáár
loopt, waar vroeger het pad geweest is, zakt door deze korst in de
mulle bodem weg. Deze tocht kan niet te paard worden gemaakt,
hij moet te voet worden afgelegd.
Grootser en woester wordt de natuur. Overal kale rotsen en van
alle groen ontdane ravijnwanden, genadeloos grauwbruin en ge-
karteld. De gedroogde laharstroom is een rivier van grijs, vul-
kanisch zand, in volle beweging gestold. Men onderkent kleine
stromen in de grote stroom, er zijn moddergolven geweest, die voor-
gangers hebben ingehaald, er is branding ontstaan en persing tussen
lange, gladde, grijszwarte ruggen. Tussen strepen, recht als die
van voortijlend water en ~uige bewegingloos geworden kolken
bevinden zich rimpelloze verhevenheden als geslepen steen-
bulfen. En daarachter tekent zich af de kraterrand van de Kloet
met zijn vier toppen, waarboven een grote, zware, witte wolk
hangt, die langzaam stijgt.
Door het dal van de Kali Koening, dat nu zeer breed is geworden,
stroomt geen water meer. \'\Telborrelt uit de verdroogde zandlaag
hier en daar water omhoog, het brengt geen zwavellucht mee en
is door zijn smakeloosheid drinkbaar. Maar ook liggen er plassen
met gee~bruin water, dat de stank van zwavelwaterstof heeft.
En op zeer vele plaatsen zijn ronde wallen gevormd van één tot
vijf meter middellijn, en twintig of dertig centimeter hoog, waarvan
de buitenzijde zacht hellend afloopt. Binnen elke wal is een kegeltje,
rond hetwelk het zand vochtig is, en waaruit waterdamp opstijgt.
Zo ligt de bedding van de Kali Koening bedekt met honderden
rokende ringen, evenzovele kleine kraters gelijk. De ijzeren punt
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van een stok, een eind in de grond gestoken, is na enige minuten
zó warm, dat men er de hand aan kan branden. Hier zijn gloeiende
stenen, door de vulkaan omhooggeslingerd in de nog weke modder
gevallen, zij hebben onder het wegzakken een wal rond zich opge-
worpen, en, liggende in de nog warme aarde, koelen zij langzaam
af, het water, in het zand rondom verborgen, verdampt daarbij;
dat doet de aanblik van rokende grond ontstaan.
Dit is het bezinksel uit de gloeiende brij, die de Kloet over zijn
kraterrand heeft gestuwd, modderlagen van soms dertig voet, en
stenen met een korst van zwavel bedekt, vaak nog veertien dagen
na de uitbarsting zo heet, dat men er, na ze te hebben opgedolven,
een sigaar mee kan aansteken.
En door het gat, dat vroeger het meer deed leegstromen, nu ge-
heel droog, bereikt men de kraterwal. Rondom rijzen de kale
wanden op, nog zijn er zichtbaar de brede horizontale' lagen zand-
steen, waaruit de Oostelijke wand voor een deel is ;pgebouwd,
en dezelfde lagen, maar bovenwaarts opgeperst, naast de kam van
de Soembing. Hoe is echter deze berg ~an gedaante veranderd!
Een derde gedeelte is verdwenen, de top is nu een gebogen lijn,
daar waar voorheen zich een hoge piek verhief. En nog staat de
rotsmassa, die overgebleven is, enigszins naar voren gebogen,
boven de ontzaglijke ruimte van de trechter, onheilspellend, één
stoot van de aarde en weer zal een natuurramp ontketend zijn.
Het meer is kleiner dan vroeger, het heeft nog slechts een middellijn
van 350 meter. Een afdaling naar de oevers is niet mogelijk door de
hoge, steile zandhellingen, de waterspiegel is in twee uur 77 meter
gedaald. Waterspiegel? Deze donkergrauwe kokende massa kan
men geen spiegel noemen. Het meer bromt voortdurend, eentonig
en dreigend, het is bedekt met grote, grijswitte wolken die opdwar-
relden en vervangen worden door andere. Daartussen stijgt een
grote spierwitte damppluim op, tussen de andere nevels door,
statig en recht omhoog tot boven de wand van de krater, waar de
wind vat op hem krijgt en hem tot een geweldige wolk uiteenspreidt.
Plotseling drijft een luchtstroóm in de krater de nevels ':liteen.Nu
is het groene, ziedende water zichtbaar. Rond het meer is een smal
strand, ineens is de krater leeg van dampen, alleen de grote witte
stoomkolom is gebleven, men kan nu zien, dat zij opstijgt uit een
groot gat in de Oostelijke zijde van het strand; dat gat is naar



MODDERVLOED 337
schatting vijftig \metèr breed, men ziet er een donkere massa in
opborrelen, zich verheffen bijna tot boven de rand en dan weer
terugzakken, een monster, dat is opgesloten in een geweldige put
en niet meer de kracht heeft. zich aan_de randen daarvan op te
hijsen om naar. buiten te komen. Daarna is ineens overal weer
damp, zwaaiende en rondfladderende slierten, die alles beneden
aan het oog onttrekken. '

(Slot volgt)
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J. C. M. KRUISINGA

HET PROSCOPISCHE EFFECT IN DE DROOM

De parapsychologie - zoals de niet bizonder bevredigende benaming
luidt voor de wetenschap die beoogt de zg. "occulte" verschijnselen
te bestuderen - heeft zich gedurende de laatste tijd wel in zo vol-
doende mate losgemaakt van de sfeer van veelal zeer ordinaire
tafeldans-mystiek en in psychologische onkunde wortelende open-
baringshallucinaties, dat ook bevooroordeelden en sceptici, hoe
geringe resultaten zij mogelijk van verder onderzoek verwachten,
in elk geval haar bestaansrecht erkennen: het bestaansrecht van een
door steeds voortschrijdende specialisatie en vertakking der univer-
sele wetenschap noodzakelijk geworden" branche". Zo zijn wij nu
dan ook in dat heuglijke stadium van studie gekomen, waarin het
er ons minder om te doen is een primitief wondergeloof bevredigd
te zien, dan om objectieve resultaten te verkrijgen. Positieve of
negatieve, dat is om het even: blijkt een "occult" verschijnsel te
herleiden te zijn tot bedrog of onjuiste waarneming, dan vormt dit
negatieve resultaat een positieve bijdrage tot de wetenschap. Zij
heeft dan weer een zorg minder. Het voor parapsychologische ge-
volgtrekkingen belangrijke feiten- en bewijsmateriaal is, zoals op
grond van de nu eenmaal ietwat aprioristische levensbeschouwing
van ieder onzer verwacht kan worden, feller omstreden dan welk
materiaal ook sedert de dagen van Galilei en Giordano Bruno. Het
is niet te ontkennen dat bijv. de geringste betrouwbare aanwijzing
omtrent het bestaan van helderziendheid in tijd of ruimte talrijke
persoonlijke levensopvattingen op haar grondvesten zou doen wan-
kelen - ja, met grondvesten en al. Men behoeft zich er dan ook niet
over te verbazen dat het "normale individu" eventuele gevallen van
helderziendheid maar het liefst blijft beschouwen als een wonder.
Hij kan ze dan plaatsen naast zijn bestaande levensopvatting, en
deze laatste volkomen intact laten, behoeft niets te verklaren, noch
te wijzigen, eri heeft bij dit alles nog het plezierige idee dat de won-
deren de wereld niet uit zijn, wat voor sommigen een hele steun
betekent.
Het zou buiten het bestek van dit artikel liggen om de belemme-
ringen te beschrijven die het parapsychologisch onderzoek over de
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gehele linie ondervindt tengevolge van het emotionele karakter der
meest opvallende "occulte" verschijnselen, en van het gemis aan
critische zin van ons allen juist op het ogenblik dat die verschijn-
selen (of wat er in onze ogen voor doorgaat) zich een enkele maal
in ons leven voordoen. Het terrein is zoals men weet zeer l-ütgebreid,
en omvat zo uiteenlopende verschijnselen als vbgeltrek en verschij-
ningen van gestorvenen, droomvoorspellingen en wichelroede-expe-
rimenten, telepathie en het al deze manifestaties doordringende
Probleem van de Tijd. Daqr dit laatste m.i. het belangrijkste is, en
voor de niet-psycholoog tevens schijnbaar het toegankelijkste (al
is het natuurlijk niet op te lossen), zal ik mij hier uitsluitend bezig-
houden met het vraagstuk der proscopis~he, d.w.z. voorspellende
dromen, dat al dadelijk heftige conflicten met de gangbare opvatting
van tijd veroorzaakt. Wel schokt het dus de gedachten, maar aan-
zienlijk minder de emoties. Wel opent het een nogal zonderling
en niet volledig interpretabel panorama van de objectieve tijd-
ruimte-wereld buiten onze zintuigelijke voorstellingen, maar het is
een panorama van ogenschijnlijke alledaagsheden: men droomt ge-
lukkig -niet zo vaak van schokkende gebeurtenissen als wel wordt
beweerd. Ten slotte is het schiften van droomnotities naar hun voor-
spellende inhoud de gemakkelijkste, de minst griezelige, de meest
sportieve - dus het krachtigst aan de Westeuropese geest appel-
lerende - en vooral de betrouwbaarste methode om iets te weten te
komen van de structuur van de tijd, die ten slotte ook de structuur'
van de kosmos, en - men zou het haast vergeten - de structuur van
de menselijke geest bepaalt. /
Het droomonderzoek is erg eenvoudig. HOQgstensop den duur wat
vermoeiend, hoewel m.i. niet vermoeiender dan bridgen of conver-
seren. Men gaat gewoon slapen en noteert onmiddellijk bij het wak-
ker worden zijn dromen. Vooral onmiddellijk, en vooral in alle
détails, want de herinnering daaraan duurt slechts enkele seconden.
Na een paar weken oefening krabbelt men de détailbeschrijving in
het halfdonker neer terwijl men maatschappelijk en juridisch nog
zou worden geacht te slapen. Merkwaardig is het, dat het tot het
begin der 20e eeuw heeft geduurd, vóór iemand. op de gedachte
kwam om eens in droomnotities te zoeken naar proscopische effecten,
d.w.z. naar verwantschap met toekomstige gebeurtenissen. 'Vel een
bewijs dat het denkbeeld ,",olkomenin strijd is met het begrip van
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causaliteit waarop de functie van het "gezonde verstand" is ge-
grondvest. In strijd ook zelfs ogenschijnlijk met de wetenschappe-
lijke logica. Deze onderzoeker - men kan hem naar verkiezing een
dwaas, een fantast of een critische geest noemen - was een zekere
J. W. Dunne, een Brits vliegtuigbouwer, die zich behalve met such
stuff as dreams are made of o.m. ook met staartloze vliegtuigen heeft
ingelaten - en deze vliegen ook werkelijk. De resultaten van zijn
onderzoek zijn u bekend: het naar hem genoemde "Dunne-effect",
dat hij al vrij spoedig in enkele van zijn (zorgvuldig genoteerde)
dromen kon constateren, en dat ook inderdaad in ieders dromen
met meerdere of mindere zekerheid kan worden aangetoond, wordt
door de parapsycholoog in het algemeen gedefinieerd als "een frag-
mentaire congruentie van droomgebeurtenis en toekomstig incident,
die voornamelijk op korte termijn optreedt". De realiteit van het
Dunne-effect, de waarschijnlijkheid dus dat er verband, zo al niet
strict causaal verband bestaat tussen de droom en het latere voor-
val, wordt naar mijn mening door een later in Nederland verricht
statistisch onderzoek vrij aannemelijk gemaakt. Uitbreiding van het
voor statistische controle onmiddellijk bruikbare droommateriaal
is echter zéér gewenst, en dit geldt niet alleen voor ons land. Wij
zijn zelfs andere landen een, beetje vóór.

Wanneer men op 3 Maart droomt van een schilderij van de Slag bij
Waterloo, die in een museum op zijn kop is gehangen, en men ziet
op 4 Maart in de krant een cliché van de herdenking van de Febru-
aristaking op het Waterlooplein ondersteboven geplaatst, dan is
dat een Dunne-effect. Wanneer men (om een geval uit mijn eigen
notitieserie te nemen) droomt dat men de Britse minister van Bui-
tenlandse Zaken tegenkomt met een Nederlandse marinierspet op
zijn hoofd, en men leest een paar dagen later in de krant, dat deze
minister (Sir John Simon) in het Parlement heeft verklaard dat het
hem wenselijk voorkomt dat er ook Nederlandse mariniers naar het
Saargebied worden gestuurd, dan is dat al weer een Dunne-effect.
Proscopische effecten zijn, elk voor zich bekeken, allerminst specta-
culair - geïsoleerde "frappante gevallen" van uitgekomen voorspel-
lingen betekenen trouwens op zich zelf heel weinig, zoals we later
zullen zien - maar wij weten allemaal dat men van gebeurtenissen
uit het verleden ook nooit geheel conform de werkelijkheid droomt,
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en mogen dus congruenties met de toekomst niet aan scherpere
criteria onderwerpen.
Dunne werkte blijkens zijn publicaties 1) met vrij korte (m.i. te
korte) reeksen notities, en heeft de vraag of een bepaalde congruen-
tie van droom en toekomst, beter gezegd een bepaalde verdachte ge-
lijkenis, al of niet aan simpel toeval moet worden toegeschreven, dan
ook mindèr volgens de statistische methode trachten te beantwoor-
,den, dan volgens het trouwens ook meer voor de hand liggende
systeem van schatting der toevalskans. Hij maakte m.a.w. een
splitsing tussen de gevallen die er "nog net als toeval mee door kon-
den" en de zodanige die op het eerste gezicht dan toch "waarachtig
al te gek leken". Droomt men op I Mei dat buurman Jan de Vries
zijn pols breekt, en bréékt deze De Vries op 2 Mei zijn pols, of,
zoals bij het Dunne-effect oogluikend is toegestaan, zijn arm of des-
noods zijn sleutelbeen, dan is het "al te gek". Want met behulp van
bepaalde formules is de kans te begroten die iemand van de leeftijd
en maatschappelijke werkkring van die De Vries loopt om binnen
24 uur een bot te breken, en deze is laten wij zeggen I op 1.700.000.
Sommige éclatante, en dan ook met zwier gepubliceerde Dunne-
effecten doen, afzonderlijk volgens deze huis-, tuin- of keukenrne-
thode beoordeeld, bizonder overtuigend aan, maar men moet niet
vergeten dat het toeval in zeer speciale gevallen ook tot wonderlijke
praestaties in staat is. Iedere winnaar van de 100.000 is feitelijk een
sprekend voorbeeld van de ondeugdelijkheid van een zo simpele
beoordeling van afzonderlijke gevallen.
Men zie hierin geen critiek op Dunne's pionierswerk. Latere onder-
zoekers hebben hem slechts kunnen volgen door de bres die hij zeer
zeker in onze vooroordelen, en misschien zelfs in onze logica heeft
geslagen. Ook ishet geen critiek wanneer ik zeg dat hij vlugger is ge-
weest met pogingen tot verklaring dan met een onomstotelijke expe-
rimentele bevestiging van het verschijnsel. Want het spreekt bijna
vanzelf dat hij na ontdekking van het proscopische effect uit op-
rechte innerlijke overtuiging van het reële bestaan der toekomst
naar een in het wereldbeeld passende verklaring van een mogelijk
contact met die toekomst is gaan zoeken, en wcl- naar de mathema-
tici verzekeren - in een totaal verkeerde richting. De richting die

') Voor zijn proefreeksen raadplege men "AnExperimentwith Time", London, Faber and
Faber, 1934.
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van een vliegtuigexpert kan worden verwacht: Dunne's "serialisti-
sche" universum is een typisch samenklapbaar "windtunnelmodcl"
van een kosmos op ware, ondoormeetbare en inderdaad kosmische
grootte. Wij hebben door astronomie en theoretische physica ge-
leerd, dat wat voor korte tijd opgaat in een kamer ofin een sigaren-
kistje, daarom nog niet geldt voor een niet-euclidische ruimte ge-
durcnde billioenen jaren. Aan een verklaring zijn wij nog geenszins
toe. Gezien het schaarse materiaal (bij mijn weten één serie van
nog geen 1500 droomnotities) nog nauwelijks aan ecn bevestiging.
Weliswaar lopen de kaartproeven van Rhine 1) in de U.S., die goed
beschouwd al millioenen kleine "toekomstige incidcnten" omvatten,
ongeveer parallel aan de Nedcrlandse droomstatistiek, maar er be-
staan toch verschillen van qualitatieve aard, en tot coördinatie van
beide experimenten is men nog niet geraakt.
Zoals ik zeide, bestaat het hele materiaal dat tot dusver ter beschik-
king is gekomen, en reeds in 1937-1940 vrij grondig is onderzocht,
slechts uit een gedurende 3 jaren voortgczette serie notities van een
volkomen willekeurige dromer, die zich voor de proef beschikbaar
had gesteld. De serie telt 1444 afzonderlijke droombcschrijvingen,
en vertoonde bij de routine-controle, die na resp. I, 2, 3, 7,10, 30
en 90 dagen door de nogal sceptische dromer werd uitgevoerd 2),
62 gevallen van verwantschap met de toekomst van een zodanig ge-
halte, dat men ze - om het criterium van oncritische lieden te be-
zigen - voldoende frappant achtte om niet in de eerste plaats aan
toeval, maar liever bijzonder curieus te denken aan iets. Het met
deze serie bereikte rcs.tlltaat zegt mij overigens persoonlijk maar
weinig; hoogstens is er een bedenkelijke, d.W.Z.stof tot denken ge-
vende, opeenstapeling der effecten of gelijkenissen binnen de eerste
16 uren na de droom.

1) Prof. J. B. Rhine van Duke University, North Carolina, neemt al geruime tijd om-
vangrijke proeven, waarbij o.a. zijn studenten vooraf speel- en andere kaarten moeten
raden, die later "getrokken" worden. Hij maakt hierbij dus geen gebruik van het ver-
laagde aandachtspeil, zoals dat bij dromers en gehypnotiseerden wordt aangetroffen,
doch werkt met proefpersonen in normale wakende toestand. Slechts door enorme aan-
tallen kaartproeven is bij dit soort van onderzoek die afwijking van de door de kans-
berekening bepaalde uitkomsten mogelijk, die tot de aanwezigheid van elementen van
helderziendheid zou kunnen doen besluiten. Typisch Amerikaans millioenenwerk: lang
niet gek, maar het kan ook anders.
2) go dagen geldt als de tijdslimiet, waarbuiten de verwantschap tussen droom en
incident niet meer als een proscopisch effect wordt beschouwd. Dit interval is betrekkelijk
willekeurig gekozen.
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Hier volgt de uit de aard der zaak nogal hoekige "curve", die niet
verder naar rechts gaat dan de voor de proef als tijdslimiet geldende
go dagen.

30

20

PROSCOPISCHE EFFECTEN IN EEN SERIE VAN
1444DROMEN.

Langs de horizontale lijn het aantal dagen waarna er
iets van de genoteerde droom "uitkwam".
Langs de verticalc lijn het aantal gedf'eltelijk "uitge-
komen" dromen op elke dag na de notitie. Zo bv. op
de eerste dag 30, op de twcede 6, op derde I, op de
vierde 4 en zo vervolgens.
Vermoedelijk berusten alle effecten na een dag of tien
op zuiver toeval (vgl. het tweede diagram).

20 Jo

Zeer zeker: waren de effecten zuiver toevallig, dan zou het diagram
links niet die op.vallende top vertonen, maar zouden de zeer verschil-
lende termijnen van verwerkelijking der droomsituaties willekeurig
langs de horizontale as verspreid liggen. Het gewone toeval immers
heeft in go dagen precies go keer zoveel kans als in één etmaal, of
laten we zeggen als in I6 uren, omdat deze termijn ongeveer de
waakperiode omvat.
Het Nederlandse onderzoek ging echter verder, en wel uitsluitend
om een belangrijke principiële reden. De aannemelijkeheid van het
.proscopischeeffect - d.W.Z.van de reeds "ergens" bestaande, want
waarneembare re al i te i t der toekomst - staat of valt in de mense-
lijke logica, misschien zelfs in de zuivere rede, met de tegenpraesta-
ties die het normale toeval daartegen in de strijd kan werpen. Ook
deze serie droomnotities, met haar onverklaarbare, en toch zo op-
vallende preferentie voor korte intervallen van verwezenlijking,
zou zeer goed een "einmalige", een enkelvoudige speling ,,:an het
toeval geweest kunnen zijn, zoals bijv. het honderd keer dubbel zes
werpen in honderd worpen met twee dobbelstenen. Een volkomen
verantwoorde houding tegenover het "wonder~' der helderziendheid
in dromen, dus - in geval van bevestiging van dat wonder - tegen-
over de gedètermineerdheid niet alleen, maar tegenover de
ten slotte uiterst plausibele, en allerminst bovennatuurlijke aan-

••
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wezigheid (sub specie aeternitatis) va~ al het toekomstige - zou
men alleen kunnen aannemen door een toetsing van deze toch altijd
enkelvoudige en dus niet nader controleerbare reeks van droomver-
slagen aan de normale praestaties van het toeval. De reeks van al of
niet op toeval berustende proscopische effecten 1) moet m.a.w.
worden vergeleken met een reeks waarin uitsluitend bloot toeval
kan optreden. H;et verschil tussen "proef reeks" en "controleserie" .
levert dan de gegevens die nodig zijn om de realiteit van proscopi-
sche effecten voor al ofniet aannemelijk te houden. De dromer van
de bewuste proefreeks besloot, ten einde het toeval zo veel, en de
hypothetische helderziendheid zo weinig mogelijk kans te geven,
om de intervallen tussen droom en toekomstig incident zó te ver-
ruimen, dat verwezenlijking op de geprefereerde korte termijn vol-
komen werd uitgeschakeld. Duidelijker gezegd, gebruikte hij zijn
oude notities voor vergelijking met nieuwe toekomstige gebeurte-
nissen: een droom van I Mei 1934 gold in de controleserie als een
dr09m van I Mei 1937, en aldus werd een interval van 1095 dagen
gesuperponeerd op alle intervallen, binnen welke bij het oorspronke-
lijke experiment een verwantschap tussen droom en incident als
Dunne-effect werd beschouwd. Ik moet hier de détails en de tech-
nische verwikkelingen buiten beschouwing laten, en kan slechts ver-
melden dat juist de controle, die in opzet zo eenvoudig scheen, legio
onvoorziene moeilijkheden opleverde, en dat de valstrikken die de
elkander tijdens de controle kruisende toevalligheden zowelvoor de
dromer als voor de onderzoeker bleken te hebben gespannen, soms
maar op het nippertje konden worden ontgaan. Na enig hoofdbre-
kens kregen echter de Nederlandse onderzoekers in elk geval in
Juli 1940, kort voordat natuurlijk de hele parapsychologie ver-
boden werd, de beschikking over de gegevens van beide series: de
zuiver op toeval berustende "fragmentaire congruenties" van de
synthetische controle reeks, en de op toeval plus nog wat anders be-
rustende van de experimentele.
De controleserie werd s.v.v. een overtuigende sof voor de toevals-
praestaties. Hiernaast volgt de curve.
Dat het aantal van 17 (pseudo-) Dunne effecten in de controle-

1) Ik gebruik het woord effect in deze bijdrage in die betekenis waarin het niets impli-
ceert omtrent het wezen van een verschijnsel, doch uitsluitend uitdrukt dat het zich in
een bepaalde vorm aan ons voordoet. .
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DE ZUIVER TOEVALLIG "UITGEKOMEN"
DROMEN VAN DE KUNSTMATIGE REEKS OF

CONTROLESERIE.
Dagen en aantallen als in het eerste ,diagram.
Het opmerkelijke verschil tussen .de verdeling der ten
dele "uitgekomen" dromen is een aanwijzing voor de
aannemelijkheid van enig contact met de nabije toekomst
en dus van haar realiteit.
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serie geringer is dan de 62 van de echte, is niet van grote betekenis .
. De dromer van de experimentele reeks beleefde ook wel weken en
maanden waarin van analogieën niets bleek.
De merkwaardige linker top van de curve, die bij het experiment
zo duidelijk getuigde van proscopische effecten met kort interval, is
echter in het tweede diagram zodanig gehavend, dat de verspreiding
der intervallen ongeveer met de verwachtingen van de waarschijn-
lijkheidsrekening overeenkomt. Het is vooral dit resultaat van het
experiment, dat ik van groot belang acht. De vlakke uitstrooiing is
het ijkmerk van het toeval.

Ik heb met dit alles niet willen zeggen dat wij op grond van één of
twee, of zelfs van een dozijn waarnemingen als de hier beschrevene
verplicht zouden zijn om al onze "gevestigde" begrippen omtrent
causaliteit - die trouwens bij de verschillende experts nogal sterk uit-
eenlopen! - in die zin te herzien, dat zelfs de meest starre causaliteit
in onze metaphysica de plaats zou moeten ruimen voor een nog veel
planmatiger systeem van boventijdelijke of tijdloze interrelatie van
alle tegenwoordige, reeds historische of nog toekomstige gebeurte-
nissen, wilsuitingen en gedachtensprongen. Noch zou ik zelfs uit een
langere reeks van dergelijke observaties - die immers alle nog fouten
kunnen bevatten - durven concluderen, dat wij met de (trouwens
meer ethische dan mathematische) leer van vrije wil en persoonlijke
verantwoordelijkheid nu ook maar ineens moeten afreke!1en, en
daarvoor de op persoonlijk en maatschappelijk behoud gerichte, in
ieder denkend wezen "ingebouwde" en dus teleologische illusie
van vrije wil in de plaats moeten stellen. Een vrij onschuldige wijzi-
ging overigens van onze ethische Grondwet: het aspect ,ian onze
samenleving zou er niet noemenswaard door veranderen ...
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Maar indien een uitgebreider onderzoek de resultaten van dit soort
experimenten bevestigt - hetgeen evenmin a priori uitgesloten is als
volstrekt onvermijdelijk - dan zal er toch met de fundamenten van
ons abstracte denken iets moeten gebeuren, moge ook de maat-
schappelijke, misschien zelfs de religieuze bovenbouw van onze
geest grotendeels zijn oude stijl blijven handhaven, en ten herriel
pogen te heffen.
De enige conclusie die wij reeds nu kunnen trekken uit de bescheiden
opzet en de even bescheiden resultaten van soortgelijke goedkope
proefnemingen is er een van pr'actische aard: gezien het grote be-
lang dat de vetenschap heeft bij een zo juist mogelijk begrip van de
structuur en de manifeste vorm van de tijd, is het onbegrijpelijk dat
de strijd pro of contra het bestaan van helderziendheid - hoe weinig
"helder" dan. ook soms, en hoe weinig frequent - nog steeds zo
weinig belangstelling heeft gewekt. Beschouwt men de parapsycho-
logie tóch nog als kinderspel of een tijdpassering voor oneven-
wichtigen ? Of bestaat er in ruimere kringen dan wij vermoeden nog
altijd de archaïsche afkeer van pogingen tot ontsluiering van het
"eeuwig verborgene", van het ontwijden van mysteriën en het spelen
op de drempel van Proserpina?

LITTERATUUR:

J. W. DUNNE, An Experiment with Time, Faber & Faber, London, 1934
J. W. DUNNE, The Serial Universe, Cambridge University Press, 1934
PROCEEDINGS OF THE S.P.R., Part 172, pp. 1-7
TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE:
VI. Ir Dr J. M. J. KOOY: Introspectief onderzoek naar het Dunne-effect
VII. : Paragnosie en Kansrekening

" : De profetische droom met fragmentarische congruentie
Dr PAUL DIETZ: Proscopie en Determinisme

VIII. J. C. M. KRUISINGA: Dunne-effect of toeval?
Ir FELIX ORTT: Dunne's tijdsopvatting

IX. Dr PAUL DIETZ: Prognosie en.het tijdsprobleem
Prof. Dr CH. H. VAN OS: Het bestaan der toekomst
J. C. M. KRUISINGA: Dunne-effect of toeval (11)

XI. : Dunne-effect of toeval (111)
XII. " : De ijking der proefreeks
XIII. Dr D. H. PRINS: Parapsychologie en kansrekening
XIV. Ir Dr J. M. J. KOOY: Het tijdsprobleem

Tegen theosophische publicaties op dit gebied meen ik met evenveel klem te moeten
waarschuwen als tegen de werken van P. D. Ouspenski - niet één uitgezonderd. Ze
hebben met wetenschap niets uitstaande, al bevatten ze hier en daar brillante gedachten.



H. VAN MERLET

VERPLEEGSTER

Als zij het blauw katoen der dienstbaarheid
laat in de avond moe heeft uitgedaan,
ziet z'in de spiegel lang zichzelve aan
en vindt geen reden meer tot zelfverwijt.

Zij is nog jong en zo volledig vrouw,
méér dan mag blijken op de mannenzaal,
doch d'ogen, die haar volgen, allemaal,
kan zij niet weren met het koelste blauw.

Hier, schijnt zij veilig, maar in 't eenzaam bed
beschenen door het warme schemerlicht
drijft zij in dromen weg van werk en, plicht
een branding in, waaruit haar niemand redt.



GEDICHTEN

ZONDARES EN PHARIZEE£R

De jonge vrouw ontwaakt vermoeid en dooft de lamp,
die bleek tot in het morgenlicht bleef branden.
Niets bleef haar na het wijken van de korte kramp
dan afkeer en met geld betaalde schande.

Hoe wrang van droesem smaakt de laatste beker wijn
geledigd om zichzelve te vergeten,
na elke troeb'le roes keert dieper weer de pijn
van zich verworpen en verloren weten.

Er wordt geklopt. Wie onderving één ogenblik
aan 't raam het zonlicht op haar legerstede?
In plots hervonden maagdelijke schrik
zoekt zij bedekking voor haar naakte leden.

Onaangediend betreedt een vreemde het vertrek.
Zijn rijk gewaad vloeit sierlijk neer in vouwen,
de scherpe neus springt als een felle gierenbek
vooruit, belust om in vers aas te houwen.

"Ik ben," zo spreekt zijn stem, "een uitverkoor'ne Gods
en leer de vreugd van 't vlees als zondig haten.
Stipt naar de Wet - ik zeg het met gerechte trots -
doe ik slechts wèl. God loont met eer en baten.

Maar wat doet gij? Uw schoonheid en uw gunst, 0 vrouw,
zijn glans van molmend hout in 't holst der nachten,
bedrog, dat achterhaald wordt vóór de ochtenddauw
door wie uw schoot bezitten en verachten
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Gij waant wellicht te bloeien als een bloem en mild
te spijzen wie uw overgaaf verwerven,
maar zijt vergif, waaraan begeerten ongestild
van walging voor zichzelf slechts éven sterven."
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De vrouw lacht schel en hoog, voordat zij schamper spreekt:
"Het leven heeft als elke zaak twee zijden:
de ene last, de ander lust. Dwaas is, die preekt,
alsof men dbe twee zou kunnen scheiden ..

Gij exploiteert de last en ik verkies de lust,
het heeft geen zin onszelve te misleiden.
Kom, leg uw kleed af, gun uw veinzen éven rust.
Wie horen bij elkaar .zó als wij beiden?"



J. J. POELHEKKE

DE VREDE VAN MUNSTER

De Vrede van Mónster, gesloten in 1648, kan weliswaar in mne-
motechniese faciliteiten niet wedijveren met de slag bij Nieuwpoort,
maar hij is ons niettemin uit de kindsheid van onze schoolboekjes
bijgebleven als een zo gepatenteerd-vooraanstaande gebeurtenis
uit onze geschiedenis, dat het op het eerste gezicht gemakkelijk
genoeg lijkt hem op de meest eerzame wijze te herdenken.
Tot men op een gegeven ogenblik op het onzalige idee komt nader
te gaan onderzoeken hoe dan wel deze vrede eerst door de con-
tracterende partijen in de geest werd ontworpen en daarna omgezet
in een historie se ge~eurlikheid.
Is men eenmaal hieraan toe, dan blijkt namelik het vertrouwde
beeld aanmerkelik gecompliceerder te zijn, dan wij è1achte~.
Wat dit betreft hadden bijvoo~beeld onze yoorouders van een
eeuw geleden het heel wat gemakkeliker dan wij thans.
Immers, al was er dan ook een nog zo vervaarlijk liberalisme
gaande, in de jaren volgens op 1848 kon men nog met een gerust
geweten, een ieder volgend zijn eigen variaties voortborduren op
het geijkte thema van de Vrede van Munster als' uiteindelijke
overwinning op gewetensdwang en obscurantisme behaald door de
krachten van vooruitgang en vrijheid, belichaamd in een Neder-
land dat immers onomwonden gold als "protestantse natie".
Dat dit beeld inmiddels heel wat gecompliceerder is geworden,,
zal wel"ni<;mand loochenen. Met alle oprechte erkenning immers
van de grote ethiese waarden in het NedeJ;landse protestantisme,
is het niet zeer wel doenlik het thans nog als identiek te beschouwen
met de Nederlandse of zelfs maar de Noord-Nederlandse volks-
aard. Reeds het feit dat wij niet kunnen nalaten dit laatst~ onder-
scheid te maken is een alleszins duidelijke aanwijzing hoe ons ge-
schiedbeeld zich heeft verdiept sedert 1848 of, zo men wil, sedert
het op kleinere schaal rumoerige 1748 dan wel, waarom ten slotte
niet? sedert het fatidieke 1648 zelf.
Immers men kan een aanhanger zijn van de groot-Nederlandse
richting in onze geschiedschrijving, dan wel haar hartgrondig ver-
foeien of met een beminnelike argeloosheid kans zien de zaak
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eenvoudig open te laten, het feit blijft bestaan dat men anno 1948
geen gebeurtenis uit onze vaderlandse geschiedenis tot haar recht
kan doen komen zonder zich af te vragen welke plaats zij inneemt
in de geschiedenis der Nederlanden. Met andere woorden wij zien
ons genoodzaakt de Vrede van Munster ook in een licht te plaatsen
waarin hij een helaas wel zeer pover figuur maakt. Een geraffi-
neerd samenspel van religieuze zowel als politieke redenen, oor-
zaken en aanleidingen had er nu eenmaal toe geleid dat het Zuiden
zomin als het Noorden warm te krijgen was voor een herstel van
het fameuze aantal zeventien der oude Nederlandse provinciën;
enig welbewust verwijt treft de heren bestierderen van het Noord-
Nederlandse gemenebest hier dus nauwelijks. Iets anders is echter
de manier waarop zij, wèl zeer bewust, - erkennende name lik dat
dat het in strijd was "met Godt en de natuyre" - de welvaart van
het Zuiden naar best vermogen trachtten te nekken, waar dan nog
bij komt de zonderlinge inconsequentie die zij aan de dag legden
door het noordelik deel van het Hertogdom Brabant - n.b. het
eerste in rang van de zeventien gewesten - wel te willen incorperen
binnen hun grenzen, maar zonder het deelachtig te doen worden
in enige van de fameuze vrijheden die dan bij het Munsters trac-
taat hun bekroning heten te hebben gevonden.
Met dat al is en blijft onze Vrede van Munster een gebeurtenis van
doorslaggevend. belang voor het door de Heren Staten geregeerde
gemenebest, waarvan wij thans de voortzetting beleven in het Ko-
ninkrijk der Nederlanden. Dit belang is echter uitsluitend gelegen
in het symboliese, het "mijlpaal-achtige" karakter van het plechtig
gebeuren te Munster en niet in enige diplomatieke overwinning
die juist dan en juist daar door onze voorouders zou zijn behaald
op hun oude erfvijanden. Immers het tractaat van 1648 was eigen-
lik niet meer dan de bekroning van dat van 1609, zij het dan dat
het nog aanmerkelijk gunstiger was voor onze Republiek aange-
zien het verloop van de in 162 1 door Olivares hervatte "quijoteske"
oorlog - het woord is van de grote en veelzijdige Spanjaard
Marafión - deze laatste nog veel onmiskenbaarder dan toenmaals
in het voordeel had geplaatst tegenover de kleinzoon van haar
afgezworen heerser. ,
Hoewel wij op de kop af twee j aar zien verlopen tussen de aankoms t
van de achtkoppige Staatse bezending te Munster en de onder-
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tekening van hun vrede met de heren Spaansen, was dan ook het
eigenlik gezegde tractaat in weinige weken gereed. Voor de Span-
jaarden was er op dat tijdstip alles aan gelegen met de voormalige
rebellen van hun koning tot een vergelijk te komen, zo mogelik
zelfs hen over te halen tot een bondgenootschap. De fiere monarchie
der Habsburgers op het Schiereiland was allerdeerlikst in het nauw
gedreven. Thuis in het eigen land was in het westen Portugal, in
het Oosten Catalonië in volle opstand en overal elders de - sedert
1635 openlike - Franse vijand winnende op alle fronten. Voor
Philips IV en zijn logge regeermachine betekende het dan ook een
van de zeer weinige lichtpunten in het duistere verschiet dat ook
in de Republiek der gewezen rebellen aan de Noordzee een steeds
groeiend aantal van politiek mondigen de gestadig toenemende
macht en glorie van hun Franse bondgenoten even beangstigend
begon te vinden als de Spanjaarden zelf.
Zo zien wij het dan ook gebeuren dat de vertegenwoordigers van
de Katholieke Koning, met een werkelijik verbazingwekkende goed-
geefsheid" het ene punt na het andere, letterlik alles afstaan wat de
Heren Staten werkelik begeerden en door hun ambassadeurs lieten
opeisen. Het enige pertinente neen dat zij lieten horen betrof
"slechts" een beginselquaestie. Opgestookt dan wel omgekocht door
de Fransen wisten namelik de geestdrijvers in de Republiek aan-
vankelijk door te zetten dat geen genoegen zou worden genomen
met de door de Spanjaarden aangeboden afstand van de Meierij
met alle rechten die de koning er bezat of zelfs maar zou kunnen
worden geacht te bezitten, maar dat bovendien nog explicietelik
afstand moest worden geëist van de souvereiniteit "in hetgeestelike"
die natuurlik volgens de katholieke leer door geen enkele koning
ter wereld wordt bezeten of uitgeoefend.
In feite ging het er voor de Spanjaarden dus om de Republiek
zover te krijgen, dat zij vrede beliefde te sluiten op haar eigen
voorwaarden. En hiervoor had onze Hollandse bruid heus niet
behoeven te wachten op "Munster". Integendeel, de Spanjaarden
zouden niets liever hebben gewild dan de zaken zo te schikken
dat zij niet hun Franse en hun Nederlandse vijanden, die hun
reeds een oorlog op twee fronten hadden opgedrongen, ook
nog gezamenlik aan de groene tafels tegenover zich zouden ont-
moeten. Reeds jaren lang hadden zij dan ook in een vrijwel onaf-
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gebroken reeks van polsings-manoeuvres aan hun gewezen rebellen
de meest verleidelike aanbiedingen gedaan en men kan, naar het
ons wil voorkomen, veilig de stelling verdedigen dat onze voor-
ouders op even gunstige voorwaarden met hun erfvijanden hadden
kunnen afrekenen in Brussel, in Roosendaal of zelf op hun eigen
Binnenhof, als te Munster.
Dat dit niettemin geschiedde op het luisterrijke congres dat zijn
naam ontleent,aan laatstgenoemde stad, blijkt achteraf van door-
slaggevend belang te zijn geweest voor de plaats van ons lieve
vaderland in de 17de-eeuwse zon. Al hun onderlinge gekibbel ten
spijt wisten namelik deszelfs vroede bestierderen met lofwaardige
tact de gelegenheid te baat te nemen om ten overstaan van de ge-
hele internationale samenleving het bewijs te leveren van hun rijp-
heid als grote mogendheid, waarbij dan tevens nog bleek dat er in
het Europa van die dagen hoegenaamd niets kon worden geregeld
zolang de Heren Staten beliefden te volharden in een houding van
afzijdigheid die ongèveer gelijk stond met sabotage. Men heeft ten
minste moeite een ander woord te vinden dat even afdoende het
subtiele diplomatieke spel samenvat, waarmede onze krakelende
voorouders ten slotte zowel de Spaanse vijand als ook de op dit
punt minstens even onwillige Franse bondgenoot dwongen hun
middenin een zo legitimisties-ceremoniële eeuw als de 17de de
plaats in te ruimen, die de tot dusverre algemeen als een soort
parvenus beschouwde beheerders van het indrukwekkende handels-
imperium nu eenmaal vonden dat hun toekwam in het wereldbestel. .
En als het ware ter beloning van dit hun goede gedrag mochten zij
dan bovendien nog de voldoening smaken van te aanschouwen
hoe hun vertegenwoordigers, toen de hoogwichtige besognes te
Munster in een hopeloze impasse geraakt waren, formeel werden
aangezocht als bemiddelaars op te treden tussen de grootmachtige
kronen van Frankrijk en Spa~e, naast of eigenlik zelfs met voor-
bijgaan van zulke vooraanstaande officiële bemiddelaars als de
pauselike nuntius Fabio Chigi - zelf voorbestemd tot de tiara - en
de vertegenwoordiger van het door en door deftige Venetië.
Het is een ietwat ironies aandoend idee dat geheel deze nationale

apotheose - van de boven-Moerdijkse natie dan welteverstaan -
in laatste instantie het resultaat was van de onontwarbare,interne
spanningen in de Republiek. Hetgeen ons natuurlijk brengt op tal
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van kleingeestige motieven die wij veel liever niet dan wel op het
tapijt zouden willen zien tentoongespreid.
Daar zijn bijvoorbeeld aan de ene kant de vele angsten om de

geldbuidel van de financieel inderdaad nogal benarde provincie
Holland, wier gedegen oligarchen bovendien nog, koste wat het
kost, wensten te voorkomen dat Antwerpen binnen de grenzen
zou komen te liggen. Het feit dat - steeds exclusief boven-Moer-
dijks gedacht dus - deze richting, wier exponent Adriaan Pauw
dan ook de eigenlike maker van de vrede was, achteraf blijkt het
practiese gezond verstand te hebben vertegenwoordigd, mag ons
niet doen voorbijzien dat ook haar beweegredenen lang niet alle-
maal achttien-karaats waren.
Aan de andere kant vinden wij in de eerste plaats het politiek ge-
manoeuvreer van Frederik Hendrik. Althans tot de zomer van
1646, toen hij plotseling overstag ging en, reeds in zijn laatste
levensjaar, energiek begon te ijveren voor de vrede die hij tot dus-
verre met hand en tand had tegengewerkt. Deze bekering geschiedde
kennelik onder invloed van zijn vrouw Amalia van Solms die zich
ook na zijn dood deed gelden als een 'van de meest actieve voor-
vechters van het grote werk. Zowel Prins als Prinses echter lieten,
zich in al hun doen en laten uitsluitend leiden door hun eigen
dynastieke belangen zoals zij die op ieder gegeven ogenblik inzagen.
Verder vinden wij dan, mèt Frederik Hendrik tot zijn omzwenking,
daarna in feite tégen hem tal van krachten werkzaam, die alom in
, den lande tegen de vrede ageerden, en voor wie belang stelt in de
geschiedenis van de eenheid die men wel pleegt aan te duiden als
het Nederlandse volk, is het in hoge mate boeiend deze krachten
gade te slaan. Slechts is het uiterst moeilik, zoal niet ondoenlik,
er zich een klare voorstelling van te vormen, want het beeld is nu
zoals toen overwoekerd door talloze, in wezen eigenlik bijkomstige
motieven, die zich echter niet zelden dermate op de voorgrond
dringen, dat zij de waarlik doorslaggevende krachten dreigen te
verstikken.
Daar was bijvoorbeeld het officieel als handelsbelang aange-

kondigde maar in wezen nauwverholen piratenbedrijf van de
West-Indiese Compagnie. waarvan het aandelen-kapitaal, veel
meer dan dat van haar oostelike zuster, her en der verspreid was
onder tal van kleine luyden en wel met name in het vrome Zeeland,
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waarvandaan wij dan ook een stortvloed van pamphletten te
lezen krijgen, die God en de Mammon op een wel zeer zonderlinge
wijze combineren. Ten slotte kon deze groep van belangen dan
ook slechts worden bevredigd ten koste van een voortzetting van
het overzese krijgsbedrijf tegen het kort te voren herrezen Portugal
dat toch waarlik nooit een Alva op deze goede landen had losgelaten.
Hierbij kwam dan nog dat vele van de lieden die deze door de
bijbel als onverzoenlik gekenmerkte tegenstellingen in een zo
luidruchtige harmonie wisten samen te brengen, waren omgekocht
door het Franse goud, waarmee Mazarin in die dagen waarlik
niet zuinig omsprong, als het erom ging onze Republiek in het
door hem gewenste gareel te houden. Hetgeen natuurlijk niet
wegneemt, dat ook de Spanjaarden, hoe uitgeput en berooid zij
dan ook mochten zijn, hier te lande een verre van onaanzienlik
aantal handpalmen smeerden.
Zoveel is echter wel duidelik, dat het betrekkelik succes van al
dergelike machinatiën slechts hierdoor werd mogelik gemaakt,
dat er binnen de Zeven Provinciën een sterke stroming bestond
van lieden die volkomen te goeder trouw de gedachte aan een vrede'
met de Spaanse erfvijand verfoeiden als een ijselike nieuwlichterij
of zelfs als een weergaloze abominatie.
Wanneer wij de wederwaardigheden van de Munsterse vrede-
handel bestuderen, dan worden wij door weinig dingen zo zeer
getroffen, als door het overwegende belang dat alom in Europa
werd gehecht aan de publieke opinie in onze Republiek, waar
immers zoals de Port~gese ambassadeur Sousa Coutinho het uit-
drukt - die hier echter slechts de communis opinio van al zijn collega's
vertolkt - zelfs "schippers en karredrijvers" mede het politiek beleid
bedisselen. Onze vaderlandse geschiedschrijving is steeds dermate
bezorgd geweest ons te behoeden voor de fout ons I7de-eeuwse
staatsbestel te beschouwen als een "democratie" in moderne zin,
dat het zo langzamerhand zijn nut zou kunnen hebben juist eens
wèl de aandacht te vestigen op deze, door de absolutisties geregeerde
tijdgenoten als zo hoogst uitzonderlik beschouwde karaktertrek van
de Noord-Nederlandse samenleving in haar gouden Eeuw.
Dit respect dan voor de opinie der goegemeente in de Republiek
had in casu tot gevolg dat het land in de laatste jaren vóór de Vrede
van Munster werd omgetoverd in een slagveld, waar de Spaanse
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en de Franse propaganda elkander op leven en dood bestookten,
beide dan natuurlijk aangemoedigd door de met hart dan wel
hoofd sympathiserenden in het binnenland.
De argumenten van de Spaanse dus, globaal gezegd, door Holland
gesteunde partij behoeven wij hier niet te herhalen. Zij waren het
ten slotte die wonnen, en zij bepaalden dus voor alle komende
geslachten van schoolboekjes-consumenten de gangbare visie op
de Vrede van Munster. Herinneren wij ons slechts dat ook zij aller-
minst vrij waren van bijbedoelingen. Voorts moeten wij ons natuur-
lik hoeden bij het reconstrueren van de "Hollandse" oorlogs-
moeilijkheid het soort van overwegingen in het geding te brengen,
die ons thans als vanzelfsprekend zouden voorkomen. Enig gevoel
bijvoorbeeld zoals "dat de jongens naar huis moeten komen en
niet langer hun leven wagen" vermogen wij in dit tijdperk van
huur- en beroepslegers nauweliks te ontwaren. Integendeel,
wanneer in een van de vele pamphletten een lid van de gewapende
macht sprekend wordt ingevoerd, dan is het steeds om moord en
brand te schreeuwen dat hij en zijn kornuiten door de vrede werk-
loos dreigen te worden gemaakt.
Wat ons hier dus voornamelik interesseert, zijn de gevoelens van
de minderheid. Denkend in 20ste-eeuwse vormen zou men op het
eerste gezicht geneigd zijn ze te splitsen in religieuze en wat wij
dan wel plegen te noemen zuiver politieke. Immers, het was vrijwel
uitsluitend de extreem-Calvinistiese richting - zij het dan opge-
stookt door een Italiaanse cardinaal die Frankrijk regeerde - welke
zich hier roerde en deed gelden. Wanneer wij evenwel trachten
iets dieper door te dringen in het wezen van de zaak, dan blijkt,
zoals wel vaker in ons nationaal bestel, dat de twee onmogelik te
sçheiden zijn. •
In het besef van onze Nederlandse Calvinisten dan - dus nogmaals
van de waarlik bona fide overtuigden,' wier getalsterkte de lucra-
tieve intrigues van de hoge heren mogelik maakte - schijnt de natio-
nale vrijheidsoorlog tegen Spanje een dermate essentieel element
te zijn geweest, dat het gehele'bestel van het lieve vaderland ermee
stond ofviel. Het had weinig of geen zin hun aan te tonen dat Spanje
geen gevaar meer opleverde. Frankrijk daarentegen wel, en zelfs
een meer en meer dreigend gevaar naar gelang de oorlog voort-
duurde; voor deze lieden was nu eenmaal het begrip van burger-
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schap der Nederlandse Republiek zo ongeveer identiek met dat
van kampioen der ware hervormde leer tegen het paapse Spanje
en deszelfs Katholieke Koning.
Onafscheidelik hiermee verbonden was de overtuiging dat de Unie
van Utrecht - die dan toch ook inderdaad was gesloten ?-lseen of-
en defensief verbond in een benarde strijd om het naakte bestaan -
met het sluiten van de vrede tot de ondergang gedoemd was. Dit
lijkt een van de momenten in de geschiedenis, ,waar het moeilijk
is zich niet te laten misleiden door de weténschap hoe het afliep.
Zijn wij niet al te zeer geneigd onze dierbare Unie van Utrecht
te beschouwen als een substituut-constitutie van ons vaderland
tot dit via de Franse narigheden werd omgezet in het huidige
Koninkrijk? De generatie van omstreeks r650 echter was zich het
noodhulp-karakter van het edele getimmerte nog maar al te wel
bewust! En dit geldt niet slechts voor onze voorouders zelve, ook het
buitenland huldigde op dit punt een onomwonden scepticisme
en de verwachting dat de troebelen van het bestand zich na de
vrede in nog veel ernstiger, ditmaal wellicht fatale vorm zullen
herhalen, is dan ook een standaard-thema in de correspondentie
van vrijwel alle diplomaten van het tijdperk.
Vandaar dan ook dat wij, zowel in de periode vóórdat de vroeden

van het Binnenhof er eindelik toe overgingen de Staatse bezending
. naar het gevaarlike Munster te laten vertrekken, als ook tijdens de
schier eindeloze discussieswaartoe het verloop der onderhandelingen
aanleiding gaf, steeds weer de beroemde drieledigheid op het tapijt
gebracht zien, die geheel dit tijdvak van onze geschiedenis beheerst,
te weten: Unie, Religie en Militie. Te pas en naar het ons voor-
komt te onpas, maar in ieder geval tot vervelens toe wordt erover
gedelibereerd en gemarchandeerd. Met name dan natuurlik door
de Zeeuwen (en de Utrechtenaren) die de vrede wilden belemmeren
maar het is opvallend hoe bijvoorbeeld ook de Hollanders, die dit
spel van obstructie zeer wel doorzagen, in geen van hun vele tegen-
zetten de beginselen zelf van de sacrosancte trits durfden aantasten.
En trouwens: obstructie kan men slechts voeren mei: een middel
dat uit anderen hoofde enige deugdelikheid bezit!
De jaren van de Munsterse vredehandel betekenen dus een ware

crisis van het Noord-Nederlandse staatsbestel. Vandaar dat wij
ook eigenlik niet de indruk krijgen dat het sluiten, bezweren of af-
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kondigen van de vrede, hoe plechtig een gebeuren dan ook, defi-
nitief een tijdperk afsluit. Dit geschiedt eerst twee jaar later bij
het overlijden va~ stadhouder Willem II die immers zijn korte
"regering" vrijwel uitsluitend gebruikte om het te Munster bereikte
resultaat weer op losse schroeven te zetten en onze Republiek op-
nieuw aan de zijde van Frankrijk in de oorlog te drijven. En wie
zal zeggen of het hem niet nog gelukt zou zijn, had niet de dood
op brusque wijze al zijn eerzuchtige plannen in duigen doen vallen?
En ziet, juist dan, bij de aanvang van het meest glorierijk "Holland-
se" tijdperk uit onze hele geschiedenis, terwijl Jan de Witt zoge-
zegd reeds op de stoep staat, zien wij het gebeuren dat Unie, Reli-
gie en Militie, die zo trouw hun dienst hadden verricht als strijd-
leuze tegen het Hollandse particularisme, door de Grote Vergadering
van 1651 op de meest plechtstatige wijze worden bevestigd.
Het verdere verloop kennen wij allen. Om achteraan te beginnen:

de milItie was en bleef het stiefkind, zoals de nabije toekomst maar
al te onmiskenbaar zou uitwijzen. De Religie, althans in de zin
waarin de bezorgde vroeden en onvroeden van 1646-'47 haar
verstonden, bleek achteraf toch geen conditio sine qua non te zijn
voor het bestaan van een vrij Noord-Nederlands gemenebest.
En de Unie! Was zij niet voorbestemd nog anderhalve eeuw lang,
"met vallen, zo Gij weet en opstaan, lieve Heer", haar steeds veger
wordende existentie te rekken tot haar eindelik het lot bekroop
van te worden omgezet in iets hechters ? ,
Alle sombere prognosen ten spijt, die de tegenstanders van de vrede
kwelden, bleek dus het lieve vaderland bekwaam tot een normaal
bestaan als een gewoon land onder andere gewone landen en niet
slechts als geconcretiseerde vijandschap tegen Spanje en deszelfs
koning. Dat echter deze mogelikheid in dat kritieke tijdsgewricht-
met zoveel kracht van redenen kon worden betwijfeld, is en blijft
een boeiend iets in onze geschiedenis.



A. L. CONSTANDSE

INDRUKKEN UIT HEDENDAAGS SPANJE

"Spanje is een bijenkorf. De bijen wonen hier in Catalonië, de
darren in Madrid". Het is een bekende en oude klacht. Maar het
valt op, haar in Barcelona weer te horen, en wel uit de mond van
een man met een verantwoordelijke positie in het bedrijfsleven.
Het bewijst namelijk, dat de Spanjaard niet is veranderd. Hij blijft
individualist en separatist. Zeker, het huidige regiem, met zijn voor-
liefde voor discipline, regelt in Madrid - het centrum van alle auto-
ritaire experimenten - nu streng het verkeer, treedt (ook elders) op
tegen de bedelarij, poogt een nieuwe stijl in te voeren, die van puri-
teinse strakheid, van eenvormige tucht, een stijl welke zich ook
weerspiegelt in het uiterlijk van de nieuwe bouwwerken. Maar nog
blijft het uiterst moeilijk, Spa~aarden in een rij te laten staan _
ik heb de leden van de "guardia civil" meermalen wanhopig de
armen omhoog zien heffen, - het is onmogelijk, de zwarte handel,
die vrij is (of anders wel gedekt wordt door gekochte geleidebiljet-
ten) te voorkomen, de architecten smalen niet zelden op de "van het
Derde Rijk uit ingevoerde nieuwe zakelijke stijl" en halen hun
schade in door de binnenhoven en de zalen licht en sierlijk te ver-
fraaien. Kortom: het zo veelsoortige Iberische schiereiland biedt
weerstand aan het uniformerende centralisme, ook onder deze
dictatuur.
Het meest valt zulks wellicht op in de boekwinkels: er worden, ge-
woonlijk uit Argentinië, een keur van werken ingevoerd, welke men
hier niet zou verwachten, en in bibliotheken is veel verboden waar.
Stefan Zweig, Berdjajew, Hans Fallada, Sinclair Lewis, Salva-
dor de Madariaga, John Ruskin, Oscar Wilde, Tolstoi, zelfs
Trotszki (maar met zijn boek tegen Stalin) zijn in de etalages ver-
tegenwoordigd, in de Spaanse taal. Van een door de falangisten
vermoorde schrijver als Garda Lorca waren de complete werken,
zelfs het vermaarde gedicht over de "guardia civil", te koop. Na-
tuurlijk moet men hier weer niet al te optimistische conclusies aan
vast knopen: Argentinië wilde nog wel iets anders kwijt dan alleen
zijn graan, en wat voor het volk, voor de grote massa, beschikbaar
wordt gesteld (want de goede boeken zijn zeer duur) zijn gelijkge-
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schakelde kranten en flodderige boekjes. Amerikaanse en Britse
films worden verminkt. In de universiteitsbibliotheken is veel -
Nietzsche, Auguste Comte, Darwin kan men er nog evengoed be-
studeren als Bergson, Freud en Sartre - maar veel méér nog is er
niet, én de studenten behoeven bijzondere vergunning om zich op
de hoogte te stellen van door de katholieke kerk verboden lectuur,
terwijl hun gebrek aan talenkennis en het grote tekort aan studie-
boeken hen wel erg afhankelijk maakt van het oordeel hunner hoog-
leraren. Lager en middelbaar onderwijs zijn bovendien geheel
katholiek. Maar alles tezamen valt de geest mee. Men mag het aan-
tal studenten, dat tegen het regiem is, op dertig procent stellen en
het getal van hen, die overtuigde falangisten moeten wezen, schijnt
even groot te zijn. De overigen zijn nog kneedbaar. Volgens kenners
is de 'arbeidersklasse in de steden, zelfs een deel der boeren
verloren voor de kerk en afkerig van de falangisten. De massa is
overwonnen, maar niet overtuigd. Kan het anders, na een verzet
tegen het Franco-regiem, dat (anders dan in Duitsland) bijna drie
jaar heeft geduurd? '
Daarom is het mogelijk, dat velen u in gesprekken toevertrouwen,
dat ze democraten zijn, anderen in beginsel een dictatuur verwerpen
(en dit in gezelschap verklaren) doch in de huidige situatie berusten,
de meesten met humor, ironie of sarcasme, spreken over de econo-
mische moeilijkheden, de corruptie en het gebrek aan organisatie,
en over Franco de schouders ophalen.
Hoe echter handhaaft deze zich dan?
Franco: vóór alles generaal
Natuurlijk kan men de opmerking maken, dat Franco steunt op het
leger, en dat hij daarom voorlopig onafzetbaar is. Inderdaad: het
lege~ wordt beter gevoed dan de grote massa, in de lagere rangen
vindt men veel falangisten, de bevoorrechte offi,cieren ontvangen
.voor zich zelf en hun"gezinnen bijzondere rantsoenen, zodanig dat
een deel ervan naar de vrije markt verdwaalt. Er is nog steeds -
Spaanse en Zuid-Amerikaanse traditie - één generaal op vijf hon-
derd soldaten. Maar de door dienstplicht gerecruteerde milicianos
komen uit alle kringen van de bevolking, en wat ik van de op-
leiding heb gezien was niet Pruisisch. Bovendien kan men slechts
betrekkelijk regeren met en op bajonetten. Er moet zeker een andere
reden zijn, dat een Caudillo zich handhaaft: de afwezighei~ van een
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partij sterk genoeg, om hem te vervangen. Franco's grote kracht is
een negatieve factor: er is geen alternatief. Hij regeert zelfs niet,
zoals Hitler, door middel van één alles controlerende partij. Veel
meer speelt hij de uiteenlopende groeperingen die achter hem staan,
tegen elkaar uit, doet nu eens naar deze, dan dan naar gene zijde
concessies. Hij zou zelfs passen in Spaanse tradities - vaak kon men
toch de Spaanse caudillo vergelijken met de Italiaanse condottiere
indien niet zijn systeem leed aan een "vitium originis": dat hij aan
het bewind is gekomen na ee~ door hem ontketende burgeroorlog,
welke zulke verwoestingen, zulk een wreedheid, zulk een slachting
van beide zijden (men schat het aantal gedoden op een millioen)
met zich meebracht, dat de wonden niet spoedig helen.
Hoewel het ietwat vreemd lijkt, mag men zich afvragen, of Franco
wel heeft bedoeld, wat hij heeft verricht, en bereikt. In een thans
in Spanje veelgelezen boek van zijn zwager-Serrano Suner, een
werk dat is getiteld: "Entre Hendaya y Gibraltar", wordt het een
en ander onthuld over het begin van de "sublevamiento". Volgens
Suner zou Franco met zijri generaals hebben verwacht, dat hij naar
klassieke voorbeelden, door middel van een staatsgreep, een "pro-
nunciamiento" die weinig verzet zou ondervinden, zich gemakkelijk
van de macht in Madrid zou hebben kunnen meester maken, dat
hij dan een militaire "junta" had kunnen instellen, die nieuwe ver-
kiezingen zou hebben uitgeschreven, niet "vervalst door Marxis-
tische terreur", en dat hij aldus aan de republiek een nieuwe rechtse
regering zou hebben kunnen geven, zonder de republiek zelfin haar
grondvesten aan te tasten. In deze zienswijze was de "levée en masse"
die tegen hem werd gemobiliseerd een volkomen verrassing en on-
voorziene tegenvaller. Eerst nadat de republikeinse regering zich
bleek te handhaven in ee~ groot deel des lands, zou het probleem
zijn gesteld, op welke wijze Franco zijn" tegenregering" moest orga-
niseren, en eerst toen zou het Italiaanse en Duitse voorbeeld -
onder invloed van de Falangisten en van Serrano Suner - tot na-
volging hebben verlokt, het absolutisme van een éénpartijen-stelsel
zich hebben aangeboden. Zozeer stond echter het militaire karakter
van de staatsgreep op de voorgrond, dat Franco en zijn generaals -
onder wie aanvankelijk Sanjurjo en Mola belangrijker waren dan
de Caudillo zelf - niets wilden weten van de alIJ.lachtvan de partij
der Falangisten. Controleerbaar is in elk geval, dat de pogingen van
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de Falange, om zich tijdens de burgeroorlog meester te maken van
de macht, door het leger zijn verijdeld. Sufier gewaagt van déze
samenzweringen der partij, waarbij verscheidene malen falangisten
werden gearresteerd, gefusilleerd en veroordeeld (zoals Hedilla)
door militaire rechtbanken.
Oppositionele stromingen
Toen Franco tenslotte overging tot het constitueren van een dicta-
to~iale partij - waarv_oor de naam "Falange" werd behouden -
beval hij, dat deze alle schakeringen van zijn volgelingen zou op-
nemen: katholieke conservatieven, monarchisten, "liberale" be-
houdende burgers, carlisten, falangisten en militaire chefs. Zulk een
partij moest wel door middelpuntvliedende kracht worden verzwakt
en het resultaat is inderdaad, dat het leger een beheersende factor
is gebleven, dat geleidelijk al diegenen, die zich geen oude falan-
gisten gevoelden, de partij weer hebben verlaten of in de oppositie
zijn, en dat tal van fracties activiteit ontplooien buiten de partij zelf.
Met name de monarchisten - die onder de generaals en werkgevers
nog veel aanhang bezitten -<kunnen roerig zijn, en zij doen van zich
horen door pamfletten, door banketten, door verdachte re!aties met
de buitenlandse legaties.
Wat de socialistische, syndicalistische en communistische onder-
grondse bewegingen betreft, zij gaan voort, kleine blaadjes in minus-
cuullettertype te verspreiden. Maar welke is hun basis? Onderling
zijn zij wanhopig verdeeld, oproepen tot enige actie kunnen zij niet,
grote woorden hebben thans weinig zin. De communisten zijn ge-
isoleerd, en het is moeilijk, hun aanhang te schatten. De socialisten
neigen onder invloed van Pietro tot een accoord met de monar-
chisten, om een poging te wagen, de grondslag te leggen voor een
constitutionele monarchie. De syndicalisten hebben veel van hun
wilde haren verloren, en zoeken naar wat hen met de socialisten
zou kunnen verenen, omdat hun anti-etatistische denkbeelden eer-
der samenwerking met de socialistische vakbonden dan met de
communisten mogelijk maken. Maar een socialistisch-syndicalistisch
front is te zwak, het is als blok niet te koppelen aan de monarchisti-
sche beweging, en de zich immer voordoende vaak heftig-persoon-
lijke geschillen onder de emigranten begunstigen de to.enadering
niet onder de Spaanse illegalen. Of er een guerrilla bestaat in de
bergen, is niet eens met stelligheid te bevestigen. Wel komen er
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tonelen voor als hier tijdens de Duitse bezetting: overvallen, schiet-
partijen, zware vonnissen. Het verbod om vrijelijk buiten de eigen
provincie te reizen doet denken aan het voortduren van een krijgs-
toestand. Toch leide men hieruit niet af, dat er een sfeer van burger-
oorlog zou bestaan. Vervolgingen zijn er niet zeldzaam, maar de
toerist, die niet verplicht is, achtergronden te leren kennen, kan zich
zeer vrij bewegen, genieten van veel kleine kunst, van goede toneel-
stukken, van prachtige balletten, zich vermeien op volle en levendige
terrassen, kleine plaatsen bezoeken met veel natuurschoon, jen hij
ondervindt alleen\ het ongerief van de transportcrisis. Door! gebrek
aan wagons namelijk rijden er weinig treinen, twee weken van te
voren zijn de reisbiljetten uitverkocht, en nadien nog alleen van
opkopers over te nemen, tenzij men beslag kan leggen op de toch nog
immer voor overheidspersonen, journalisten, toreros en vriendjes
gereserveerde plaatsen.
Over Franco spreekt men niet veel. Economische moeilijkheden,
films, stierengevechten en voetbalwedstrijden zijn gewoonlijk onder-
werpen van gesprek. De aanhang van de Caudillo wordt geschat op
twintig procent. Wie hem verdedigen, zijn (thans niet meer door'
rode revolutionnairen verontruste) burgers, officieren, en jonge
mensen die in de falangistische ideologie zijn opgevoed. De jongeren
zijn trots op Spanje, op de nieuwe bouwwerken, op de imponerende
herbouwde universiteitsstad, op de grote historie, schilderkunst en
literatuur, doen veel aan heldenverering. De ouderen bezitten
dit enthousiasme niet, maar zijn blij, dat Franco het land buiten de
oorlog heeft gehouden en dat er tenminste geen "revolutie" meer is.
Falangisten en arbeiders
Om de huidige macht van de enige toegelaten partij, de Falange,
te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk, zich af te vragen, wat
eigenlijk tot de opstand heeft geleid, en welke zijn gevolgen thans
blijken te zijn. Generaals en Falange beduiden nu eenmaal niet
hetzelfde. Aannemelijk is, dat het leger niet anders wilde, dan de
voor-republikeinse toestanden te herstellen en 193 I ongedaan te
maken, dus terug te keren naar een half-feodale, half-kapitalistische
staat, met veiligheid voor grootgrondbezitters, behoud van de
politieke kerkelijke invloed, een stevige positie voor de gedeeltelijk
met het buitenlandse kapitaal verbonden bougeoisie. Wat men wilde
likwideren was niet een vorm van bolsjewisme - bij de verkiezingen
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van Fébruari 1936 immers behaalden de communisten slechts vijf-
tien zetels der uit 473 leden bestaande Cortes - doch de modern-
kapitalistische republiek met haar krachtige en meesprekende ar-
beidersklasse. Is dat ideaal bereikt? Men krijgt soms de indruk, dat
Franco's zegepraal een Pyrrhus-overwinning is. Want - men weet
het uit het Duitse voorbeeld - de moderne dictatuur kan zich niet
meer veroorloven, verklaard anti-sociaal te zijn. Anti-sociaal is het
wilde, ongeregelde kapitalisme dat zich thans in Spanje ontwikkelt,
omdat de voorgenomen distributie is mislukt, de zwarte handel tot
vrije handel is geworden, waardoor de prijzen vijfmaal zo hoog zijn
als voor de oorlog en men nog slechts kleine hoeveelheden olijfolie,
brood, bonen, bevroren vlees enz. tegen de oude prijzen gerantsoe-
neerd verkoopt. Daarbuiten is in de vrije handel alles in grote ver-
scheidenheid te verkrijgen. Maar de lonen zijn, met kinder- en duur-
tetoeslag, misschien verdubbeld, meer niet. Bij een gemiddeld loon
van vijftig gulden per week - er zijn er dus veel lager en veel hoger
- noteert men de volgende vrije prijzen: aardappelen f 1,20, wit-
brood van 5 tot 12 gulden, vlees 5 tot IQ gulden, bonen I gulden,
(alles per kilo) een costuum 100-200 gld., overhemden 12-20 gld.
enz.
Het leven in restaurants en café's valt nog mee. Hoewel men voor
normale consumpties (bier, koffie, gebak enz.) behalve in echte
volkszaken gauw zestig cent betaalt, kan men in tweede klasse
hotels redelijk in pension zijn voor een gulden of vijftien per dag en
persoon. Maar de huren van nieuwe woningen zijn onbetaalbaar,
want "zwart", en na de oorlogsverwoestingen is de huisvesting in de
oude verblijven nog slechter dan voorheen. Naast alle steden zijn
bezig "bidonvilles" te verrijzen, keetjes van hout, leem en blik.
"Welnu, het merkwaardige verschijnsel is niet te loochenen, dat de
enige organisatie, welke het opneemt voor het proletariaat... de
Falange is. Zij heeft Duitse nationaal-socialistische invloeden het
meest ondergaan, geleerd dat sociale politiek voor de moderne dicta-
tuur onontbeerlijk is, zij is weinig clericaal en anti-monarchistisch.
,Maar bovenal: zij heeft de arbeidersklasse nodig als basis voor haar
politiek, omdat noch de kerk, noch het leger, noch de bourgeoisie
(die haar bemoeizucht haat) aan de Falange een andere grondslag
gunnen. Dus doet de Falange wanhopige, zij het tot heden weinig
succesrijke pogingen, ae arbeidersklasse te winnen. Zij laat "re-
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clamewoningen" bouwen, heeft een systeem van sociale verzekerin-
gen afgedwongen (welker doeltreffendheid gering is, doordat de uit-
keringen in officiële geldswaarde geschieden, enige malen te laag
dus om van te leven) zij dringt aan op het verstrekken van voedsel
en uitdeling van levensmiddelen in de bedrijven en op loontoeslagen
waarmee wel iets is bereikt (al kan een gezin dan toch gemeenlijk
nog niet le~en van de arbeid van het gezinshoofd alleen, tenzij deze
des avonds uren overwerkt) op betaalde vacantie enz.
Dat de bemoeienissen der Falange met de arbeiders niet belangeloos
geschieden, is reeds gezegd. Arbeiders en boeren moeten de grond-
slag vormen, waarop de beweging zich staande kan houden in een
stille strijd met het leger, de landadel en de burgerij. Het conflict
met deze laatste klasse is overigens, meer dan een oorlog, een

t'

guerrilla, waarin de vijanden van vandaag de bondgenoten van mor-
gen zijn. De falangisten namelijk leiden de "sindicatos" die wij
eerder "corporaties "zouden noemen, en daarmee hebben zij twee
troeven in handen: zij adviseren de ministeries (waarin hun eigen
mensen dan wel gewoonlijk het advies tot wet maken) aangaande
prijzen, lonen en toewijzingen, en hoewel van deze beschikkingen de
werkelijkheid slechts een flauwe schaduw is, geven zij gelegenheid,
niet slechts om ingewikkelde operaties in twee prijsklassen (de offi-
ciële en de vrije "zwarte") door te voeren, doch ook om Itoewijzingen
te schenken aan personen oflichamen die daarop geen recht hebben.
In ruil ontvangen de falangisten dan toch persoonlijke of collec-
tieve beloningen, machtsposities en dergelijke. Ten tweede beschik-
ken zij over de gelden uit de verzekeringskassen, welke zij niet auto-
matisch ter beschikking behoeven te stellen van de staat, doch die
zij kunnen uitlenen aan particuliere ondernemers, speculanten,
"zwarte" bouwers en dergelijke categorieën. Het resultaat is immer
.hetzelfde: de falangisten zullen hun positie tegenover de andere
klassen en kasten versterken, naarmate zij de arbeiders winnen.
En het schijnt, dat achter de coulissen de werkelijke strijd om de
macht levendige vormen aanneemt.
Nieuwe industrialisatie
Een der geliefkoosde denkbeelden van Salvador de Madariaga, de
liberale Spaanse poiiticus, is, dat zodra het Spaanse volk het even-
wicht zou vinden tussen zijn autoritaire en libertaire strekkingen,
die thans - en sinds lang - immer tot uitersten leiden (de dictatuur
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is even "Spaans" als het anarchisme) het geschikt zou zijn voor een
bloeiende democratie. Hij houdt ervan, in dezen de Spanjaarden te
vergelijken met de Slavische volkeren, in het bijzonder met J>olen
en Russen, bij wie individualistische driften en dictatoriale reacties
ook zelden tot op zelftucht gebaseerde democratie hebben geleid.
Voor de opvoeding daartoe kan het huidige regiem niets bijdragen,
en in zoverre beduidt het een betreurenswaardige onderbreking van
een proces, dat de helaas zwakke republiek poogde te bevorderen.
Noch zelfdiscipline, noch op verantwoordelijkheidsgevoel berusten-
de vrijheid kunnen nu gedijen. En achter de decors van eenheid en

, centraal gezag blijven allen botsen tegen allen: in het economische
leven vooral isdaarom planmatigheid uitèrst moeilijk door te voeren.
Andere omstandigheden echter hebben toch tot gevolg gehad, dat
deze jaren niet geheel verloren zijn. Tijdens de oorlog namelijk
heeft Spanje zijn grondstoffen en zuidvruchten zeer duur kunnen
verkopen aan beide partijen, en het heeft de opbrengsten benut om
de eigen industrialisatie te bevorderen en de aandelen op te kopen
van ondernemingen, die in buitenlandse handen waren. In het be-
drijfsleven is Spanje minder afhankelijk van het buitenland dan
het was. Gedurende de oorlogsjaren belegde het jaarlijks voor twee
honderd millioen gulden in nieuwe indj.lstrieën, en in I945 beschikte
het voor 250 millioen gulden aan buitenlandse deviezen. De handel'-
richt zich' overwegend op Noord- en Zuid-Amerika, nadat Duits-
land zijn rol had uitgespeeld. Vooral Duitse patenten, machines en
technici stelden echter Spanje in staat, een eigen niet onbelangrijke
productie van Dieselmotoren, electrische en chemische producten,
locomotieven enz. te verkrijgen. Hetkan wel niet anders, of toe-
nemende industrialisatie, de vorming van een modern proletariaat
niet slechts in Catalonië en het Baskenland, maar ook elders, zal een
Europese "ethiek van de arbeid" bevorderen. Thans nog (Prof.
Rühl heeft het verschijnsel ontleed in zijn "Wirtschaftsgeist in
Spanien") wordt arbeidsdiscipline gezien als een niet-noodzakelijk
kwaad, dat men kan ontwijken door in de loterij te spelen, schoenen
te poetsen, te speculeren, de lijn te trekken, voorzover dit mogelijk is.
Het Spaanse katholicisme is in dezen de tegenhanger van het Cal-
vinisme met zijn eerbied voor arbeid, die tot welstand leidt, en met
zijn afkeer van het "go~ken", al is dan ook de officiële handel
van dit laatste weer niet afkerig. Burgerlijk Calvinistisch zal het



•
INDRUKKEN UIT HEDENDAAGS SPANJE 367

Spaanse volk nu wel niet spoedig worden, maar de groeiende in-
dustrie kan niettemin het guerrillaelement in het economische leven
verzwakken.
Zo is het ook mogelijk, dat het huidige centralisme, dat zo zeer in
strijd is met het oeroude sèparatisme van Catalanen, Basken, Gali-
ciërs, Andalusiërs enz., toch de nationale eenheid ietwat doet toe-
nemen. Maar dan moeten verstandiger lieden dan verwaten Castil-
lianen pogen, de verschillende regionale aspiraties te verzoenen.
Men weet, dat Unamuno, hoewel terechtgekomen in het kamp van
Franco, kort voor zijn dood in ongenade viel, omdat hij de rechten
van Basken en Catalanen bepleitte. Wie weet echter, of uit het
ongeluk van heden toch niet iets goeds geboren wordt, ook op dit
terrein.
Nationale zelfgenoegzaamheid
Tenslotte enkele woorden over de buitenlandse politiek. Dat Franco
aanvankelijk heeft gespeeld op de kaart van een Duits-Italiaanse
overwinning is onloochenbaar. Evenzeer, dat hij deze periode thans'
luidruchtig verloochent. Zelfs een zo pro"Italiaanse en eens met de
Duitsers coquetterende diplomaat als Serrano Sufier - die door
Franco aan kant werd gezet, toen deze omzwaaide naar de gealli-
eerden - poogt nu in zijn reeds genoemd boek te betogen, dat Spanje
even nèutraal is geweest als Zwitserland en Zweden, en dat het door
zijn neutraliteit onschatbare diensten heeft bewezen aan de geal-
lieerden. Dat het, ingekneld tussen Henda ye (de Duitsers) en Gi-
braltar (de Britten) "moeizaam moest manoeuvreren" (het woord
is van Mussolini) kan het volgens de huidige regeerders niet zwaar
worden aangerekend. Dat de falangisten gevluchte S.S.-ers doen
onderduiken in Spanje - men denke aan de Belg Degrelle- behoeft
Madrid niet te weten. Feit is intussen, dat Franco, die handig laveert
i; de binnenlandse politiek, een even, groot opportunist is in de
buitenlandse. Hij behoort met enige reserves tot het "westelijke
blok", verleent faciliteiten aan Amerikaanse luchtvaartmaatschap-
pijen, respecteert buitenlandse belangen, al hebben die niet meer
de macht van voorheen, en is een betrouwbare anti-Russische wach-
ter aan de poort van de Middellandse zee. Eigenlijk moet het hem
teleurstellen, dat deze politiek nog niet meer vruchten heeft afge-
worpen, want bij alle verdelingen binnen het kader van de UNRRA.
de voedseltoewijzingen, de crèdietverlening, het plan Marshall enz.

,.
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heeft hij achter het net gevist, en zonder aankopen van overschotten,
vooral op de Argentijnse markt, ware. de toestand in Spanje nog
slechter dan hij is. Wat Franco desondanks heeft gered, is... zijn
regiem. Dat buitenlandse krachten het omver werpen moet onwaar-
schijnlijk worden geacht.
Even onwaarschijnlijk is het, dat het huidige Spanje een "gçvaar.
voor de vrede" zou zijn. Zijn leger is er een van de twt'ede of derde
rang, zijn industrie onvoldoende voor imperialistische avonturen,
en uit niets blijkt dat Falangisten ofFranquisten ook maar een ogen-
blik aan zulk iets waan zinnigs zouden denken. Veeleer isoleert men
zich van Europa om zich naar de "hispanidad" te wenden, naar
Midden- en Zuid-Amerika, waarmee de commerciële en culturele
betrekkingen veel n~uwer zijn dan men gewoonlijk vermoedt. Zij,
die zoals Unamuno en Ganivet voor een halve eeuw hun strijd be-
gonnen tegen het "europeizeren" van Spanje, krijgen wellicht hun
grootste kans. Maar de formule van Ganivet was: geen kolonisatie,
. geen expansie, veeleer "concentratie binnen het eigen grondgebied"
niet in het minst om "eigen geestelijke waarden" te ontwikkelen.
Zulk een nationaal narcisme past zeer wel bij de nieuwe stijl, welke
een einde wil maken aan het kwaad-spreken over Spanje door Span-
jaarden, aan de zelfverscheuring en zelfontleding, en die eerder tot
verheerlijking van "la raza" (een woord dat niet de betekenis heeft
van het Duitse "Rasse") zal leiden. In die zin vormen de Pyreneeën
nog immer een grens van Europa, en de bekende woorden, welke
Ganivet gaarne toepast op het Spanje van na I898 (toen het zijn
laatste koloniën in Amerika en Azie verloor) vinden onverwachte
weerklank: "Noli foras ire. In interiore Hispaniae habitat veritas".



MICHEL VAN DER PLAS

SHODLD YOD CARE Ta SIT DOWN?

Het was een koude herfstnacht, en ik liep
mijn donkre lage kamer op en neer;'
de laatste kleine vlam in 't haardvuur sliep
zijn rode slaap en fluisterde: ik kom weer. ..
De smalle muren waren moeverteld
van wat er al de dagen was geschied
in hun omarming: 0, dit kleine veld
van eer waar ik mijn laatste vlag verried -
De kleine dingen aan de wand, de schouw,
de tafel en de stoelen en het, boek
en het portret van een ontrou"wevrouw
schenen beangst te schuilen in hun hoek.
Het was een koude herfstnacht en ik ging
de monotone gang van muur naar muur,
van muur naar muur, en de herinnering
laaide hoog op bij 't doven van het vuur.
Ik liep en dacht hoe ik hier vroeger zat,
in deze kamer en voor deze haard,
en met een vrouw die ik heb liefgehad,
en met de boeken, die ik had vergaard.
En als ik las, een vroegre voorjaarsnacht,
de haveloosheid van François Villon,
de angst van Wystan Auden en het zacht
gesluierde verwijt van Aragon,
wanneer ik las, herlas, hoe ieders leed
door ramp en oorlog wies tot aan hun mond,
wanneer ik las hoe tranen, bloed en zweet
verhalen kenden, die ik niet verstond,
werd het mij vreemd temoede, maar altijd
vond ik de goedheid naast mij, in mijn hand,
tegen mij aan, in al haar hevigheid,
boven mij, lokkend en onaangerand:
u liefste, u hoek, u wijn en u brood,
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u vrede, schoonheid, ja, en u mijn God -
want eenmaal waart gij goed en rijk en groot,
de gouden paden naar een vaal schavot -

Het was een koude herfstnacht. Weemoed kwam
hard over mij, weerkaatste van 't plafond,
de muren, beet zich in mij - wanhoop nam
die leegte in, mijn holle bastion
van de vergetelheid, en het weleer
verhief zich hoog voor mij en bleef en bleef,
en ik bezag en ik wist alles weer
zoals het wezen moet: kil en vergeefs.
Voor ik de luiken voor de ramen deed

i'-zag ik de zwarte streep van de rivier
waarop een tjokker met een seinlamp gleed,
zag ik de dijk, de halmen en het wier,
en dacht: waar is mijn huis? Waarom dit klein
vertrek met lage wanden, met de doem
der engheid, als mijn eindelijk domein?
waarom dit hok dat ik mijn woning noem?
Waarom kies ik de ruimte niet: het wijd
doorsnedeil landschap waar geen eind aan komt,
waarom de wegen niet, de weelderigheid
der open horizon, waar 't hart yerstomt?
Maar dit dan: laat ik alles achter wat
ik heb, al is het dan de eenzaamheid,
al is het dan de droom van wat ik had
en nooit meer hebben zal, al is het tijd
zonder minuten, uren, en al is
het dan een kale kamer? - is hier niet
het eiland van bezongen lief gemis?
Maar dit dan? als ik dit bezit verliet?
Hoe zou ik buiten rondgaan, waar de zucht
en vloek van andren ieder overvalt?

. Hoe zou ik staan onder een grijze lucht
waartegen ik de vuisten h~b gebald?
Is het niet veiliger alleen te zijn?
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De rav~n strijken door mijn tuin al neer,
soms schrik ik van de gillen van een trein,
en eenmaal vind ik daar geen wederkeer ...

Ik zag naar binnen; boeken stonden stil,
hulpeloos te beminnen aan de muur;
tafel en stoel steunden opeens mijn wil;
zacht fluisterden de sintels van het vuur: ,
blijf hier, blijf hier. .. ; en het deemoedig, klein
portret der liefste, die is heengegaan,
wilde weer lief en vol verteedring zijn,
even maar, even lief en aangedaan.
Het was een ko~de herfstna:cht en de wind
sloeg aan het raam, waar ik in twijfel stond.
Ik huive~de en droomde: nu begint
ergens een kind te huilen en een hond
te blaffen, en de storm waait oren dicht:
dit is het uur dat niemand wordt verhoord,
alleen de dichter nog door het gedicht,
alleen de eenzame door klank en woord.
En langzaam sloot ik beide luiken voor
het venster en het uitzicht op de nacht,
en koos, voor altijd denk ik, koos daardoor
de.vlucht in de vertrouwde hondenwacht.
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EINDE 1943

Uw woorden dwaalden stil uit mijn geheugen
Maar dacht gij mij wel ooit dezelfde taal?
En kunnen zomernachten eender deugen
Voor Uw gemoed en voor de nachtegaal?

Eens uit uw stem dronk ik uw ziel bij teugen
Mijn lippen proefden van een pure schaal
En glanzend van uw glimlach vloeiden vleugen,
Waarvoor ik nu in mijn herinnering daal.

Zoo spreekt de bloesem kleurende van de aarde
En fluistert wondren in een geurend beeld
Zooals Uw wezen door uw oogen waarde
En in een weerglans op uw aanschijn speelt
En dit zijn woorden die mijn ziel bewaarde,
Nu zij met u dezelfde kim niet deelt.
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DE ZEE

Maar heimwee wenkt ons van de blonde gronden
En van de zee, waaraan het land ons wacht
Onder de sterren, die de kim verkonden
Waarom het Noorden van de lente dacht,
Al wat wij te eenzaam aan dit strand verstonden.
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Straks. staan wij ginds vervreemd, waar beuken stonden
En ligt de straat, waar gij het duin verwacht,
Maar eeuwig gaan de bruinen en de blonden
Waarin God onze ziel weer verder lacht.
Straks heeft de tijd alreeds om haar gezonden.

Dan in het bosch, dat ons eens heeft gevonden
Terwijl de zee koel ziedde door de nacht
Zijn wij gelieven op de gulle gronden
Waarvan de goudglans door uw oogen lacht
En die de sterren door de ruimte wonden.

Heeft dan het oude land om ons gezonden
Wanneer het goud er in de herfst versmacht,
Dan zien wij stralend de kristallen stonden.
Waarvan het licht ons aan den einder wacht
En die wij eeuwig in ons hart verstonden .

•



ANTOON COOLEN

HET SLOT DOBRIS

Dit in onmetelijke parken en tuinen gelegen, rose slot Dobri~ met
zijn langgerekte vleugels onder het zomerblauw van den Boheem-
sen hemel heeft iets van een sprookje."Niet natuurlijk dat slot zon-
der meer: steenrijke lieden hebben zoiets kunnen bouwen, en het
is het g~ld niet, dat sprookjes verwezenlijkt. Maar als lustverblijf
voor de Tsjechische schrijvers is het een sprookje: wie blies op den
gouden hoorn, en toen was er dit slot voor hen, die naar een oude
opvatting slechts luchtkastelen plegen te bouwen ?Twee paarden,
daar gestald, en ik noem het ene nu maar Jan en het andere Jozef,
reden ook mij in een prinselijk brikje de weidse slotpoort binnen.
En een zaal met een kristallen luchter en een z\yaar tapijt en een
behang, beschilderd met jachttaferelen en pastorales, bood mij een
grafelijk bed, waarin de slaap komt bij het wiegelied ener ruisende
fontein daar buiten ...
Het slot ligt op een niet groten afstand van Praag, en men komt er,
van Praag uit, langs een mooien weg door een heuvelachtig land-
schap met vele kleine buitens. De Tjsechische schrijvers houden
ervan, hun gasten dadelijk te ontvangen in een der pralerige kastecl-
zalen met parketvloer en rijk plafond en hoge spiegels en portret-
schilderingen in lijsten met zware krullen van goud en met gigan-
tische vazen en kristallen krónen. Vleugeldeur na 'vleugeldeur gaat
voor u open, opdat ge nog allemaal net zulke zalen doordwalen zult
met den drukken pronk van den Fransen rococosmaak. En ge eindigt
in een moderne bibliotheek, waarvan de boekenplanken, meest met
restanten van de oude kasteelbibliotheek, niet zo rijk voorzien zijn,
maar waar uw voeten wegzinken in een mollig kleed, een zware
hertenleren bank en clubs de behaaglijke zitjes vormen voor de
koffie met cognac na de lunch, en een gepolitoerd reusachtig schrijf-
bureau u zijn heerlijke vlakte tegenstrekt en een markiezenstoel u
nodigt tot nederzitten en een fraaie, hoge staande lamp slechts wacht
op uw druk op het knipje aan het snoer, om haar matgulden licht
te laten schijnen over het blank papier, waarop ge uw werk zult be-
gmnen ...
Het slot is twee eeuwen geleden gebouwd in den Fransen Rococo-
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stijl naar het model van het paleis te Versailles. Het ligt achter een
langgerekt poortgebouw en is daarvan door ,een binnenplein ge-
scheiden, dat aan een zijde door een afzonderlijken vleugel, die
poortgebouw en' slot verbindt, is afgesloten. Zo krijgt men. den
indruk van een carré. Het eigenlijke slot heeft niet den fraaisten
gevel aan de zijde van het binnenplein, maar aan de andere zijde,
die de zuidzijde is en uitziet op de uitgestrekte tuinen. Het bestaat
uit een middengebouw voor de' entree met ruime hall en met een
renaissancefries en èen smal balcon, afgesloten door een sierlijk hek
van filigraansmeedwerk, waarop deuren uitkomen met lichtgroen
geschilderde jaloezieën, - en twee gerekte vleugels, die met het mid-
dengedeelteeen symmetrisch geheel vormen van ramenrijen onder
en ramenrijen' der verdieping en een leien dak met rococokapel-
letjes en aan de uiteinden een ronde fries en een kleine colonnade.
De gehele gevel is zachtrose geschilderd, waarmee het wit van de

• kleingeruite ramen en het lichte groen van de balcondeuren onder
de middenfries aardig contrasteren. De ramen van de benedenver-
dieping zijn door een weelderigen klim9pgroei omrankt. Daarvoor
ligt de Franse tuin met bloemperken en arabesken van lage, stijf-
gesnoeide palm, ~et grote zandstenen tuinbeelden op sokkels, een
bassin met een fontein, en daarachter hoog gelegen terrassen ei)
trappen naar een waterpartij met een barokke architectuur en
beelden van paarden en leeuwen en Neptunus en najaden en tritons.
En daarachter wordt de blik opgevangen door den daartoe in bru~n
en blauw tot pronkfaçade geschilderden, blinden gevel van het gei
bouw der kweekkassen.
In de tweede helft van de achttiende eeuw hebben twee katholieke
kolonels, condottieri iri het leger van Ferdinand II van Habsburg,
de een een Colleredo, de ander een Mansfeld, het slot doen bouweq
door den Fransen architect de Corte. Het is eigendom van de familie
Colleredo Mansfeld gebleven, tot de laatste bewoner, een graar'van
Mansfeld, in een schrijven aan de Duitse nationaal-socialistische r~~
gering zich als rijksduitser meldde met de toevoeging, dat hij geen
druppel Tsjechisch bloed in de aderen had en dat hij altijd tegen
Benesjwas gekant geweest. Dit kostte hem, na den oorlog, zijn slot
en zijn bezitting. Maar ook toen, toen hij er zich mee bij de Duitsers
wilde veilig stellen, voorkwam dit voor hem niet, dat zij zijn slot
vorderden: na Heydrich's dood betrok diens opvolger, Kurt Daluege
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het kasteel, die als bewoner ervan in 1943 opgevolgd werd doàr
Reichsminister Frick. Na de Duitse ineenstorting is op grond van het
decreet van president Benesj ter onteigening van de bezittingen van
hen, die zich voor de Duitse staatsonderhorigheid hadden gemeld,
het slot geconfisceerd en staats-eigendom geworden. De staat heeft
het toen den minister-president aangeboden. Deze echter heeft het
aangeboden verblijf geweigerd, waarop het kasteel bij regerings-
besluit ter beschikking van de Tsjechische schrijvers is gesteld. De
uitgestrekte bossen bij het slot zijn een ten dele voor het publiek toe-
gankelijk gesteld nationaal park geworden.
In het slot wordt men nog op allerlei wijze aan de vroegere eigenaars
herinnerd. Hun wapen staat nog boven de fries in het poortgebouw,
hun bibliotheek met het Colleredo Mansfeldse exlibris is er nog;
zij bevat enige zeer fraaie heraldische uitgaven, lexica e.d., en een
grote hoeveelheid Duitse amusementslectuur. ( Ik vond er ook enige
in het Duits vertaalde romans van Louis Couperus.) In de zalen
hangen de portretschilderingen van ik weet niet hoeveel Colleredo
Mansfelds, alle vloermatten in de hallen tot de statige trappen heb-
ben een ingevlochten C. en M., en de handdoeken in de badkamers
en de lakens en slopen in de slaapkamers zijn met een rode C. en M.
gemerkt.
Daar hebben nu in dien democratischen staat, waarin na den oorlog
Masaryk's jonge republiek hersteld is, de Tsjechische schrijvers een
verblijf te midden van de archaïsche praal en pronk van de over-
leefde hoge bourgeoisie. Een haar ontvreemd, onteigend huis, -
ontvreemd op hoe goede gronden dan ook. Alle bezit is broos en
betrekkelijk en.als men met deze vluchtige gegevens over het jongste
lotgeval van dit kasteel is ingelicht, is het niet onaardig de twijfel-
achtigheid der bezitsrechten na te gaan van de hier onttroonde bour-
geoisie. De uitgestrekte bezitting, waarop het slot gebouwd is, is
door Ferdinand II van Habsburg mildelijk geschonken aan zijn
beide condottieri, de twee kolonels, omdat zij in dienst vail de
katholieke Habsburgerse dynastie vochten in den strijd tegen den
protestanten Tsjechischen staat ten einde, nadat de Habsburgers de
overwinning behaald hadden, het land te katholiseren en te germa-
niseren. Honderden domeinen werden van den deels ter doodge-
brachten, deels gevluchten en deels verbannen adel onteigend en ter
beschikking gesteld van meest Duitse kolonisten, die van heinde en
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ver gretig toestroomden. Uit dien 'tijd dateert de milde schenking
van Ferdinand van Habsburg aan zijn twee kolonels, die uit de
gunsten, waarmee' ze door den vorst werden overladen, op deze
bezitting, welke ze van hem ten geschenke hadden gekregen, dit
slot deden bouwen. De laatste e.igenaar, die het door zijn houding
weer verspeeld heeft, schijnt overigens deze spatieuse ruimte in zijn
eentje te hebben bewoond en maar een of twee vertrekken in gebruik
te hebben gehad. Nu, dank zij de voor de Tsjechische schrijvers zo
vriendelijke geste van den staat, beantwoordt het slot aan een heel
wat omvangrijker en ook beter doel, een doel van de gemeenschap.'
De materiele en sociale positie van den Tsjechoslowaaksen schrijver
was tot voor korten tijd niet zo gunstig. In' zijn levensverhaal, dat
hij aan Karel Capek heeft gedaan, zinspeelt Masaryk erop, - en hij
heeft er oog voor, deze zeldzaam fijne staatsman en geleerde, die zulk
een opvallende belangstelling had voor de literatuur. De Tsjechische
literatuur heeft een klein taalgebied, zij heeft géen wereldniveau, -
zo min als de onze. In de vreemde literaturen vind ik meer denk-
beelden, grotere schoonheid en volmaakter vormen, zegt Masaryk,
en wij herkennen zijn opmerking als niet minder geldend ten aan-
zien van de Nederlandse letterkunde in verhouding tot de vreemde
en grote literaturen, en niet minder merkwaardig yoor ons, om er
ken~is van te nemen, is het feit, dat Masaryk in dit verband van een
Tsjechische verenging spreekt. Hij spreekt evenwel bitter ook van
de algemene armoede: de Tsjechoslowaakse schrijver kon niet in zijn
levensonderhoud voorzien. De zelfstandigheid, de republiek zouden
het geestesleven vrijer maken, en dit zal de literatuur ten goede
komen, - en het komt haar reeds ten goede, meent Masaryk vrien-
delijk, wat men uit de belangstelling van het buitenland voor haar
en voor de Tsjechoslowaakse kunst in het' algemeen kan afleiden.
De positie van den Tsjechoslowaaksen schrijver in de vernieuwde
democratische republiek is aanmerkelijk verbeterd, zeer zeker ten-
gevolge van het in de regering steun vin"dendesyndicaat van Tsjecho-
slowaakse schrijvers, dat minimumcontracten met hogere royalties
bedong van de al te willekeurige uitgevers en met goed succes zich
met oplage-contróle bemoeide. De Tsjechoslowaakse honoraria zijn
niet hoger dan in Nederland, integendeel, zij blijven achter bij de
royalties, die in gebruik zijn bij de bonafide Nederlandse uitgevers,
- dat voorbehoud bonafide moet ik wel maken, ook wat de eerlijk-

,
I
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heid betreft, die oplage-controle in ons-land overbodig maakt. Maar
in den nieuwen Tsjechoslowaaksen staat heeft de regering zeer zeker
een heel wat groter belangstelling voor de culturele uitingen, en voor
een nationale literatuur in het bijzonder, dan bij ons.Men ondervindt
er dat ook, als men er als buitenlands schrijver te gast is, ik voor mij
ben er zeer getroffen geweest door de voorkomendheden en atten-
ties van de zijde van het ministerie van voorlichting. Men verkleine
dit vooral niet tot propagandistische bedoelingen. Want voorko-
mendheid en wellevendheid jegens den vreemdeling, die stijl in de
immer hartelijke Tsjechoslowaakse gastvrijheid, hebben een te
diepen zin, dan dat er voldoende recht aan wordt gedaan door dat
begrip propaganda, een in den laatsten tijd in Europa zoverpolitiekt
en beduimeld begrip.
Tengevolge van een regeringsbesluit behoeven de Tsjechoslowaakse
schrijvers slechts over de helft van hun inkomen belasting te betalen,
een maatregel, die den literator vrijer adem geeft, en een die van
een belangstelling getuigt waarvan wij allen weten, dat zij bij ons
niet voorkomt. Zoals bij ons ook ondenkbaar is een geste gelijk deze
van de Tsejchoslowaakse regering, om de schr,ijvers zulk een mooi
slot te geven. Ook de Slowaakse schrijvers hebben een soortgelijk
verblijf, dat, zij het kleiner en vooral ook minder pompeus, bijzon-
der liefelijk gelegen moet zijn, - maar ik ben er niet geweest. De
Slowaakse schrijvers kunnen evenwel ook te gast zijn op het kasteel
Dobris.
Inderdaad moeten de schrijvers een kleine vergoeding voor hun
verblijf op het kastèel betalen, - deze vergoeding is evenwel slechts
een fractie van de algemeen geldende verblijfkosten in pensions en
hotels. En het is gemakkelijk te berekenen, dat de staat voor het
onderhoud van dit slot en voor dat van de tuinen en parken en voor
den staf van personeel elk jaar de staatsbegroting met een flink
bedrag belast.
De Nederlandse schrijver, die op het kasteel Dobris te gast is;
krijgt 'het gevoel van een waar geworden sprookje, waarmee ... de
Nederlandse politieke en sociale werkelijkheid spot. De Nederlandse
politici, staatslieden en regeerders hebben nooit de ware, spontane
en oprechte belangstelling voor literatuur, - ten schade van de
literatuur en ten schade van ,de politici ook, de staatslieden en re-
geerders. Zij zijn er vreemdelingen voor, tenzij de literatuur het
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divertlssement is voor sommige hunner vrije uren, en dan wijzen
enquêtes, die hiernaar wel eens zijn ingesteld, nog dikwijls een zon-
derlinge waardering uit en voorkeuren voor amusementsliteratuur.
Zelden of nooit .ontmoet men een verrassende interesse, die op liefde
en kennis berust. De regeringsbelangstelling is altijd een quasi-be-
langstelling, of het is een welwillende consessie, of het is die sno-
bistische belangstelling, die tegemoetkomt aan een blijkbaar gang-
bare opvatting, welke aan een eigentijdse nationale letterkunde enige
belangrijkheid toekent.
Ik geloof, dat dit in den staat der Tjsechoslowaakse republiek heel
anders is en dat de republiek inderdaad dat democratische aspect
heeft, dat er met haar inauguratie door Masaryk is ingekomen, wiens
conceptie van de democratie zo wijsgerig, en zo realistisch en zo
door en ,door gezond is. Ook hier geldt Masaryk's eigen woord: "De
methode moet zakelijk zijn, verstandig en realistisch, maar het doel,
het ganse, de conceptie, dat is een eeuwig gedicht, - het is Goethe's
"exacte Phantasie". Uit zulk een formulering proeft men den litera-
tor reeds, die Masaryk was. Hij kende verschillende Europese lite-
raturen door en door, waaronder de Franse en de'Engelse en ook de
. Amerikaanse, en ook die van zijn éigen land, - in de kennis van die
literaturen zag hij ,een verveelvoudiging van zijn leven. Doctor en
hoogleraar in de wijsbegeerte, politicus en staatsman van die grootte,
die' tot de uitzonderingen behoort, erkende' hij, van de schrijvers en
.dichters meer geleerd te hebben dan van de wijsgeren: "Dichters
en kunstenaars denken over het leven en zijn vraagstukken niet min-
der na dan de philosophen, en ze doen het concreter. Hem die lezen
kan schenken zij onmetelijk veel kennis en wie de ziel en den geest
van vreemde volken wil kennen, hem opent de literatuur den zeker-
sten weg." Steeds komt hij er.op terug. In den oorlog van IgI4-Î9I8
in Londen en Parijs als revolutionnair tegen Oostenrijk bezig met de
vorming van de Tsjechoslowaakse republiek - die hij verwezenlijken
zou - moet hij tegenstanders kennen en heeft hij medewerkers nodig,
boodschappers en koeriers, en benut in het leren kennen van zijn
tegenstanders en in de keuze van zijn medewerkers de psychologie:
"niet de academische psychologie," zegt hij, "maár die van het
leven, van de' romans." Als grijsaard van in de tachtig bekent hij:
"Zeventig jaar lang lees ik dag na dag romans, - nu moet ik wel
eens een dag uit laten vallen, om mijn ogen rust te geven. Ik leef in
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de poezie, ik hield het zonder haar niet uit, zij bevat onmetelijk veel
ervaring en kennis van de mensenziel."
Deze toekenning van de hoge plaats aan de literatuur in het geestes-
leven van den democratischen staat is als zijn kenmerk overgeërfd
in het huidig politiek bestel van de Tsjechoslowaakse republiek. Ik
zie in het verblijf der schrijvers op dit mooie slot en hun zwerftochten
door de bossen dezer parken een romantische daad van den staat:
exacte phantasie! Ik ben er enige weken als gast met de mijnen ge-
lukkig geweest in het gezelschap van die Tsjechische schrijvers, die
men na twee dagen geen collega's meer noemt, maar vrienden.
Ik ben er niet ongevoelig geweest voor den humor van dit archaïsme
dat men, als hedendaags schrijver, slaapt in het baronnenbed, waar
de gast sluimerde van den grafelijken gastheer. Men beweegt er zich
sans façon langs de breed- en dikbeloperde staatsietrappen: in shirt
met opgestroopte mouwen. Door de lange gangen spelen de kinderen,
het meisje duwt haar poppenwagen en moedert op een stoeltje in
een hoekje. Er zijn moderne badkamers in het slot, heldere met glan-
zende blanke tegels en andere, he"1emaalvan witgeaderd, zwart
marmer, wand en vloeren en ingebouwd bad en wastafels, bidet en
douche en W.C. en allemaal verchroomde kranen en verchroomde,
verfijnde utensilia ja, dat is natuurlijk van dien Daluegue, dien
Calligula, en daar heeft wel menig plantureus Gretchen blank ge-
sparteld in het warme, blauwe water, als de Duitsers hun liefje had-
den. Maar nu doet het goed er de kousjes en de zandgrauwe schoen-
tjes en de gekreukte broekjes en kieltjes verspreid te zien liggen van
de kleinen, die moeder hier in bad doet en die in dat rijke bad met
hun ingezeepte krullekop zo Godgezegend lief zitten onder moeder's
boenende handen. Daar is een keuken met een ultra-moderne keu-
keninrichting, dat is natuurlijk ook weer van dien Daluegue geweest,
het ontbrak den Duitsers aan niets bij den algemenen nood, dien ze
met hun luxe hielpen vergroten. Nu staan daar de gemoedelijke kok
en zijn vrouw voor de fornuizen en bereiden het eenvoudige goede
maal voor dat grote, blijde gezin. En de Duitsers hebben er ook een
eetzaal gemaakt, een beetje Beiers en van Zuid-Duitse gemütlich-
keit, met zelfs een grote, groene fayencekachel erin. En daar zitten
ze, de schrijvers. Daar zit dr. Frantisek Langer - hier kennen wij zijn
toneelstuk Peripherie onder regie van Defresne met Albert van
Dalsum in de hoofdrol - een gezicht, dat die mengeling heeft van
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nobele goedigheid en scherpe intelligentie, en zijn charmante, be-
reisde en belezen vrouw is bij hem. Daar zit, rond en gezond en hart.
veroverend, Jan Drda, schrijver o.a. van een in Tsjechië zeer popu-
lairen roman, waarvan de titel, vertaald, ongev,eer betekent: Stadje
op een handvlakte. - Jan Drda heeft dat gebrilde uiterlijk van gladde
en glanzende jonkheid, hij lijkt, van gezicht, op Chesterton in zijn
jeugd en hij heeft een stevig en realistisch optimisme, waarvan het
inpalmende aan de Chestertonse innemendheid doet denken.
Zijn vrouw zit met de kinderen, waarvan het oudste, naar vaders
aard, een stevig figuurtje, van een lenteprille, roomfrisse kinderlijk-
heid is, getemperd door de bedaardheid van haar kleine meisjes-
ernst, waarmee zij leest in een sprookjesboek van een kasteel van
het geluk. Daar zijn Jiri Pober, die een aan politiek en cultuur gewijd
weekblad leidt, en zijn Engelse vrouw, en hun kleine man, met
Michacls strijdvaardigen naam. En dr. Saudek, Tsjechoslowakije's
beste Shakespeare-vertaler, een man van felle spanningen en grote
eruditie, die met een sneltrein-vaart in vier talen, Tsjechisch, Frans
Duits en Engels tegelijk discussieert en die mij verrast met zijn inte-
resse voor onze Geuzenliederen en met zijn fijne distinctie voor
Vondels barok en Hooft's renaissancisme. En vele andere. Daar
komen ook buitenlandse gasten, die een korter oflanger tijd blijven,
en hoe dikwijls is zo gauw de vriendschap gesloten, dat een vertrek
een weemoedig afscheid wordt. Ik ontmoette er ook den schrijver
Michael Sadoveanu, een reeds grijze, bejaarde heer, een der- vier
voorzitters van den Roemeensen senaat, auteur van een omvangrijk
belletristisch ceuvre en die heel veel van zijn land vertelde en vooral
van de schoonheid van de romantische Roemeense natuur van ber-
gen en wouden en stromen, waarvan ik de beschrijving vond in een
zijner boeken, dat ik in het Duits las: Nächte urn Joannis. Tegelijk
met hem was er ook een Palestijns auteur, die Hebreeuws schrijft,
en een Amerikaanse journaliste. Dit centrum voor de Tsjechische
letterkunde, gelegen nabij een stad en in een land, die een middel-
punt van het oude Europa vormen, is gelijktijdig een trefpunt ~oor
internationale ontmoetingen van schrijvers uit ver vaneen liggende
landen in oost en west. Regelmatig zijn hier buitenlandse schrijvers
te gast, o.a. bezochten Jules Romain, Salacrou en Priestley het
kasteel en werd de laatst~ dagen dat ik er was de komst van John
Steinbeck aangekondigd. De gesprekken leven, daverend soms, en
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de liederen ook,.- op Koninginnedag heeft er zowaar het Wilhelmus
geklonken, gevolgd door het Tsjechische en Slowaakse volkslied.
Waar schrijvers bijeen zijn, die wonderlijke werkmannen met de
lange rustpauzes als ze, met opgestroopte mouwen en de armen over
elkaar zitten, daar wordt geredeneerd, daar worden concreet de
vraagstukken van kunst en leven behandeld; daar divergeert men
in beschouwingen met tref- en snijpunten, daar ziet de geest te hel-
derder façetten naarmate men den tabaksrook kan snijden en het
glas vaker geledigd is, (ook de Tsjechische schrijvers zijn geen ab-
stinenten!) Het spraakverschil is geen rem, er zijn talen genoeg bij
de hand voor de juiste aequivalenten, het begrip leeft, en allen zijn
tijdig en snel elkaars tolk.' Het leven zit stikvol problemen, de kunst
ook, en stikvol orthodoxie en stikvol hartstocht, waarmee men die
aanhangt, maar de spanningen lossen zich op in de twee heerlijke
elementen van deze verrukkelijke oase: de kinderen en het spel. Geen
-sterker en blijder ernst dan die van de homo ludens, en tussen kinde-
ren en volwassenen zijn er dan geen grenzen en geen onderscheiden
meer. In de biljardzaal, aan het onmetelijke Engelse biljard met de
zevenentwintig ballen, meet de hoogleraar, schrijver van tien weten-
schappelijke boeken, zijn krachten met den broekeman van de
tweede gym. Hij deelt hartstocht en eerzucht met het kind en als
aan het eind het wisselend kansenspel de spanning brengt wie
winnen zal- en welke natie - dan heef! die spanning haar explosies
in vreugde- en schrikkreten bij de dichte haag supporters, waarvan
er op dat ogenblik niet een meer op een stoel zit, want alles is tot
een gesloten haag rond het biljard genaderd. In het spel... omnes
uni sunt. Van het balspel buiten weergal~t eenstemmig de hemel,
en dit geluid lijkt een zingen daar in den tuin, waar de groten met
de kinderen spelen. En stil en voornaam maar gepassionneerd isde
wedstrijd van de schutters met boog en pijl. De zon ligt warm over
den bloementuin, de perken fonkelen van scharlaken kleuren, het
water klatert, de vogels fluiten en de kinderen stuwen de hoge
kreten van hun spel door de warmte. Rood van inspanning zitten
de .allerkleinsten bij den zandbak, als Godzelf bezig alsof zij orde
uit den chaos moeten scheppen, en ze bakken hun koeken en zich-
zelf heet en gloeiend in de zon. 0, het zweet is een warme dauw op
die gezichtjes waarin, tussen de zandvegen over neus. en wangen,
de ogen zo hemel- en waterzuiver zijn en de monden als rijpe kersen
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zo rood. Door het park, door de blauwe zomerschemeringen van de
loverhal, klein en kleurig onder de bomen, wandelen en praten
samen drie meisj~s achter drie poppenwagentjes naast elkaar. En
ginds tussen de stammen blankt in de diepte het water van den
uitgestrekten vijver, daar ploegen de knapen hun wherry voort of
staan op de spitse voorplecht ijl en gestrekt boven het spiegelbeeld,
en knaap en beeld neigen langzaam en duiken snel, van omhoog,
van omlaag, naar elkander en ontmoeten elkaar in het brekende,
bruisende doorwoelde watervlak. Jan Drda en ik hebben over heel
veel dingen andere gedachten - al krijge'n we ook andere gedachten
over die van elkaar. We delen die over Brueghel en van Gogh, wier
namen we verschillend uitspreken (de Tsjechen kunnen geen g
zeggen, zomin als wij raad weten met hun consonantencombinaties)
Maar deze oase heeft de goede uren, waarin men ex corde leeft en
het levenscomplex aanschouwt met het hart. Wij hebben een een-
deren glimlach bij de kleine en heftige zwetertjes van de zandbak,
bij de meisjes met de poppenwagentjes naast en in een rijtje op het
pad in het woud, bij de knapen in het water. We zijn, als we ons
bukken over zijn buks, het er over eens, !ioe ze geladen moet worden
met de kleine patroon en zelfs kunnen we weinig van mening ,ver-
schillen hierover, dat de fasanten, waarop hij met een verbeeldings-
rijk vertrouwen jaagt, tamelijk veilig zijn voor zijn schot ...

•
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Vannacht zullen er drie mensen het leven verlaten en zij, die hen
gekend hebben, zullen er verwonderd over zijn. Drie lijken zullen
op de vloeren van hun kamers liggen, die voor het leven waren in-
geri,cht en tussen de draden van Perzische tapijten zal bloed kleven.
De couranten zullen ze zeker enkele weken vermelden en grove op-
schriften boven hun bladen afdrukken. Maar indien ik dit niet
schrijven zou en het geschrift niet aan mijn broer, Professor Antoine
Ribot, zou sturen, zou nooit iemand kunnen verklaren wie van deze
drie lijken de moordenaar der anderen is geweest en toch is drie in
ons geval iets anders dan het neutrale driemaal één.
Ik schrijf dit alles heel kalm, hoewel het me zelf verwondert omdat
ik het einde ken. Het is de eerste maal, dat ik het einde ken en 'de
enige wijze waarop een mens van te voren kennis over het einde kan
krijgen. Nee, ik schrijf niet kalm, want ik lieg. Vóór dat alles ge-
beurd is, heeft zelfs een man in mijn toestand geen kennis omtrent
de dood. Wie kent de t~ekomstige geschiedenis van zijn eigen wil,
een uur te voren? Wie kent het lot?
Ik weet niet of ik me in dit geschrift in het bijzonder tot jou, m'n
broer, richt, of tot het grote publiek van eens. Jij bent professor in
de geschiedenis, Antoine. Weet je, dat ik op dit ogenblik voor een
geschiedkundig raadsel sta? De Duitsers zijn reeds bij Sedan door-
gebroken. Zij stromen over het land. Zij grijpen het als de armen
van een inktvis. Ik heb vandaag horen beweren, dat er al Duitse
colonnes bij Tours gesignaleerd zijn. Dat Duitsland Frankr~k mag
schenden is weerzinwekkend, als Duitsland Frankrijk zou doden is
er een dolheid en een onrecht gebeurd. En zóiets heb ik beleefd.
Mijn geschiedenis heeft niet de minste invloed gehad op de Grote
Geschiedenis. Vroeger meende ik, dat die Grote Geschiedenis een
rivier is, die gevormd wordt uit de ontelbare gebeurtenissen van het
leven van ons, enkelingen. Het is niet waar. In het stroomgebied der
Grote Geschiedenis zijn millioenen doodlopende wateren. Zij raken
nooit tot aan de rivier. Mijn leven is zulk een doodlopend water,

, maar het lot heeft in mijn leven hetzelfde gedaan wat het nu doet
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met Frankrijk en Noorwegen en België en Nederland. Het betrekt
onschuldigen in het drama van schuldigen. Het lot dringt ook on-
schuldigen straf op. En als men beweert, dat er in iedere onschuld
schuld steekt, omdat de onschuldige niet uit zichzelf.aan het drama
heeft deelgenomen en niet getracht heeft het boze werk van Hitler
ofMussolini ofwie dan ook tegen te gaan, dan kan dit misschien nog
waar zijn voor Frankrijk en Noorwegen en Nederland ~n België,
maar in het leven der enkelingen loochen ik de stelling, dat er geen
onschU:ld zou bestaan. De onschuld bestaat. Staten en mensen
krijgen straf voor zonden, waarin ze betrokken worden zonder ze
bedreven te hebben. '

Ik schaam me het meest voor twee mensen, die sinds lang dood zijn:
mijn schoonouders. Het is zo vreemd en ver en diep in het verleden,
de tijd dat ik'hun huis bezocht om der wille van hun dochter. Marie
was hun enig kind en ze moesten haar mij wel toevertrouwen.
Mijn t;choonouders waren eenvoudige mensen, met burgerlijke
ideeën, goede mensen, die voorzichtig doór het leven gingen. Als
voorzichtige, vastgewortelde mensen, gehecht aan hun hebben en
houden, zouden ze moeilijk afstand hebben kunnen doen van de
oude Louis-Seize Chiffonière, die in hun salon stond. En als ze op
reis gingen en een servies en enkele keuken-benodigdheden in een
kist naar buiten stuurden en de beambten van de spoorwegmaat-
schappij die kist kwamen halen, heb ik ze een blik van angst en be-
zorgdheid zien slaan op dat houten hok, waarin hun. dode dingen
aan het lot werden toevertrouwd. Toch huwelijkten deze mensen
hun enige dochter uit.
Ik hield van mijn schoonouders. Hun burgerlijkheid was vol

, .
van tederheid en bezorgdheid. Hun burgerlijkheid was ver-
molmd en diep-bruin als turf. Ik nam hun Marieaf, met het weten,
dat ik haar nooit zoveel liefde en zorg kon geven als die twee ouders.
Mensen van op de drempel! Ze stonden al op de drempel als we
hen kwamen bezoeken. Ze stonden lang op de' drempel als we weer,
weggingen. Ze betrokken mij in hun liefde voor Marie. Wat kon het
mij schelen! Schoonouders hebben maar afgeleide liefde om weg te
schenken. Marie was m'n schraag. Trek die schraag weg en het
gevoel van die' twee ouden voor mij zou in duigen vallen. Ik hield
van hen om henzelf. Liefde op aarde is een kinderspel van doorgeven.

25
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Zij hielden van Marie en Marie hield van mij. Doorgeven. En als we
kinderen hadden gehad zou Marie van die kinderen gehouden heb-
ben en mijn liefde aan hen doorgegeven hebben. Maar we hadden
geen kinderen en Marie's liefde bleef bij mij.
Ik heb steeds ontvangen. Eerst heb ik Marie ontvangen van haar
ouders. Ze hebben me Marie gegeven zoals men een heilig bezit aan
een hoge persoon schenkt, gewikkeld in 't mooiste kleedje dat men
bezit. En daarnaast heeft Marie me zeven en twintigjaar een be-
hoorlijk huwelijk gegeven, de twee dingen, die een mens het meest
nodig heeft en die uit het leven moeten gedolven worden, want in
open staat komen ze niet voor: rust en goedheid! Ik heb me daarom
altijd dankbaar jegens mijn vrouw gevoeld. Ze was goed en ze was
niet dom. Maar dit laatste schrijf ik alleen omdat men meent, dat
goede mensen dikwijls dom zijn en werkelijk goede mensen zijn nooit
dom. De gemiddelde slechtheid daarentegen gaat met stommiteit
gepaard. Marie is mij altijd terwille geweest. Lezers glimlachen en
denken nu aan het bed. Maar het terwille-zijn met het lichaam is
mede een symbool van het andere terwille-zijn.

Ik was aan tegenstand gewend, dat weetje, Antoine. In onze familie
vertrouwde niemand me. Hoe kan een leraar in de letterkunde aan
e'en Lyceum geloven, dat zijn éigen zoon teksten zou kunnen voort-
brengen, die misschien door de leraren in de taal en letterkunde van
de toekomst in schooluitgaven gecommenteerd moeten worden.
Was vader zo dom? Intellectueel ~eker niet. Met zijn verstand kon
vader zeker accepteren, dat zijn zoonéen schrijver zou worden en
zelfs een goed schrijver. Maar hij kwam er tegen in opstand. Tegen-
over het mogelijke wonder bouwde hij in zijn innerlijk eer;t anti-

• j . I I" ~I~"('~. (wonder-schans. ' , ',.
Veel vaders zijn zo. Niet allen. Zij zijn bang voor genie, want genie
is mutatie, richtingverandering. Zij willen, dat hun bloed rijpt,
maar niet dat het zich wijzigt. Maar laat ik hierover zwijgen. Intel-
lectueel had vader reden om aan mijn toekomst te twijfelen. Ik
schreef niet alleen verzen en verhalen, ik schilderde ~ok. Ik speelde
zelfs fluit. Dat is wat te veel. Op het baccalauréat moet men nog in
verschillende vakken examen doen. Maar daarmee moet 't uit zijn.
Bij mij niet. Ik heb tot nu toe geschreven en geschilderd en geld
als schilder-schrijver. Ik ken me zelf, ik ben een tamelijk hoog pla-
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teau, geen imposante berg. Natuurlijk kon vader dit niet van te.
voren aanvaarden, noch jij, m'n broer, noch moeder. En eigenlijk
ook ik zelf niet. Maàr ik moest. Een jonge kunstenaar moet op zich-
zelf inzetten. Ik leefde dus thuis in een toestand van welwillende
strijd en van ongeloof, want ook ik geloofde alleen uit bravour in
mezelf. Iedereen en alles maakte het me moeilijk.
Alleen Marie heeft getracht me het leven makkelijk te maken. Ik
heb haar leren kennen op college. Het was al in de tijd toen ik de.-
universiteit veronachtzaamde en m'n vader zorg baarde. Maar het
college van Professor George Rens over de Romantiek volgde ik
altijd getrouw. Marie bezocht dit college als toehoorster. Ze was
geen studente. We gingen samen nog al eens uit en ik begon van
haar te houden. Op een ~.vondheb ik haar ten huwelijk gevraagd.
Ze antwoordde meniet, dat zij er over zou denken en spreken en zei
slechts, dat ik er nog eens goed over moest denken.
Een paar dagen later waren we weer samen.
"Je gaat een moeilijk leven tegemoet, Jean," zei ze."Zou je wel
willen trouwen? Je hoeft niet, jongen. Als ik een artiste was, of een
volksmeisje, zou je me dan ook gevraagd hebben te trouwen? Ik
wil 't je niet moeilijk maken." . i

Maar haar. vrijgevigheid wekte in mij de wil, verantwoordelijkheid
op me te nemen en ook de behoefte om mijn liefdesbezit te beveili-

J'

gen. Ik verdiende niets en, haar ouders waren gezeten burgers. Ik I

heb h'en echter niet behoeven te overreden. Marie heeft eerst hun
tegenstand tegen het huwel~k va~ hun dochter met een nog arm,
jongen oripèk~nd artist,' gebroken. .

. ,
Ondanks' alle kunstgrepen, die men meent ten eigen behoeve te
kunnen aanwenden, leeft men zijn eigen leven. Algemene regels,
ontleend aan psychologie en mensenkennis, die ons ten goede kunnen
leiden, alsdi tgoede niet voor ons isweggelegd, zoalsmen zegt, bestaan
er niet. Uit m'n eigen leven wil ik U hiervan een voorbeeld geven. De
. volksmond spreekt uit: "Door schade en schande wordt men wijs."
Dus: men moet ervaring hebben. Anderzijds beweert men: "Qui a ub
boira," wie eens gedronken heeft, drinkt. Dus het isgevaarlijk een zo-
genaamde zonde te bedrijven, want het blijft niet bij één keer, het
wordt gewoonte. En elders ~egtmen: "Ervaring leert." De mensheid
leeft op de tast. Voor ieder spreekwoord is er een tegen-spreekwoord.

,
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Ik heb eens in mijn jeugd een dolheid nagelaten! Ik heb, me niet
aan de dolheid gewend. Ik heb ook geen bepaalde ervaring opge-
daan, die me had kunnen waarschuwen de dolheid niet een tweede
keer te doen. 0, lezer, tracht maar geen voorbeeld aan mij te nemen.
- Niets kan U van te voren zeggen, of het er voor U op aankomt
ervaring op te doen of niet, of ervaring voor U zal betekenen: ge-
woonte, volharding in gewoonte - of onthouding na die eerste keer.
Dat is in Uw leven, dat is voor U weggelegd.
Ik heb als jongen van twintig jaar met een vrouw willen weg-
lopen, met haar meereizen naar Zuid-Amerika. Het was eep danse-
res, die ik in een Parijse music-hall had zien optreden. Ik wist niet
eens, of zij mijn aanwezigheid lang geduld zou hebben. Maar ik
was onder haar bekoring. Ik had waarschijnlijk ookde behoefte een
dolheid te doen. Alles opgeven. Don et abandon! Gift aan haar,
overgave van al het andere. Etymologische verwantschap tussen
"don" en "abandon" is er niet - maar een onoverbrekelijke verwant-
schap in woordsfeer en betekenis. Gift en overgave!
Het is niet zover gekomen. Ik schreef een heftige, plechtige brief
waarin ik jou, Antoine, uitlegde, dat ik het ouderlijk huis en m'n
land voor een vrouw moest verlaten. Ik heb die brief in' je kamer
achtergelaten. Ik meende, dat je pas laat in de avond thuis zou
komen, na mijn vertrek. Je kwam vóór mijn vertrek thuis, las de
brief, deelde de inhoud aan onze ouders mee, stuurde moeder naar
het theater toe, om de vrouw te spreken of haar adres op te sporen,
terwijl jij en m'n vader mij over mijn dolheid onderhielden en me
aantoonden, dat wat ik mannelijk vond het toppunt van onmanne-
lijkheid was. Een vrouw mag alles achterlaten voor een man,
maar een man niet voor een vrouw. - "Ik begrijp een edele dolheid,"
zei m'n vader, "maar een kinderachtige dolheid, die bovendien
niet dol is, omdat ze me gewild en gemaakt toeschijnt, vind ik ver-
achtelijk." .
Intussen was die vrouw alleen vertrokken en ik ben haar niet ach-
terna gereisd, heb alleen maar een paar nachten als eenkind gehuild
en mezelf uit spijt en woede in de pols en de arm gebeten.
Maar de belioefte aan de dolheid bleef waarschijnlijk in mijn leven
als de neiging tot zelfmoord in enkele ziekelijke en hereditair hier-
mee belaste personen.
Op veel gevaarlijker wijze, in veel moeilijker omstandigheden, ten
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koste van veel meer ongeluk heeft die behoefte zich ten slotte toch
in gebeurtenissen verwezenlijkt.

Ik zie me aan in de spiegel. Ik ben een tamelijk oude man. Ik draag
een grijzende baard. Ik begrijp niet meer, dat ik nog de liefde van
een vrouw zou kunnen opwekken. Nog minder, dat ik haar harts-
tocht zou kunnen opwekken. En nog minder, dat ik haar lust zou
inboezemen. En toch is dat gebeurd. Ik geloof er niet aan. Ik geloof
niet, dat Victorine Amiellust in mij heeft gehad. Ik denk, dat het
slechts bezitslust was naar mij, Jean Ribot, de schrijver-schilder,
lid van de Académie des Beaux-Arts.
Ik ben m'n vrouw tamelijk trouw geweest, heb wel eens avonturen
beleefd, maar heb altijd van Marie gehouden, jaren lang. Het was
onmogelijk, niet van Marie te houden. In' liefde is toch achting en
gehechtheid. Marie nam me de moeilijkheden uit handen, be-
schermde mijn vrijheid, temperde mijn opvliegendheid en als ik in
de hitte van-een gesprek een vriend beledigd had, maakte zij het
weer goed. Ze bleef de 'weg effenen tussen mij en haar ouders, zo-
lang die leefden. Enze keek me aan met vriendelijkheid en goedheid.
Ze .overdreef haar zachtheid en haar liefde echter niet, omdat ze
wist, dat ik, zelf een heftig man, geen overdreven uiterlijke tederheid
en liefdesbetoon verdragen kon. Ze stelde belang in m'n werk, maar
slokte het niet op zodra het geschapen was, gelijk bewonderende
artisten-vrouwen. Ze had gevoel voor m'n eer, maar knutselde niet
aan m'n roem. Ik zou dat niet hebben kunnen verdragen. En uiter-
lijk bleef ze aantrekkelijk, een knappe vrouw, naar wie ik met,
genoegen keek.

In 1938 heb ik Victorine Amiel leren kennen. Ze was een al
bekende cha,nteuse, heel begaafd, hartstochtelijk, beheerst, snij-
dend. Ze zaagde stukken leven uit en stelde die voor het publiek.
Ze was voor mij snijdend mooi. Uit heel haar lichaam groeiden
vingers, van die moderne vingers met spitse, rode nagels, en grepen
me vast. Ogen, stem, borsten, leest, alles in haar wekte m'n bewon-
dering. Ze bekoorde me en ik was haar dankbaar voor die bekoring
zoals ik m'n vrouw dankbaar was voor haar liefde. Ik had haar dik..'
wijls horen zingen. Op m'n gramofoon op 't atelier liet ik platen van
haar afdraaien als ik werkte. Dan werkte ik beter. Dan greep ik 't
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bestaan of m'n kunst een wiel was en het leven een tandrad en ze
beide scherp en hoekig op elkaar pasten.
Een vriend van Victorine, die m'n bewondering voor haar voor-
dracht kende, bracht haar bij me op het atelier en ik vroeg haar om
verlof, haar.tè mogen schilderen. Dat werden goede uren. Ze inspi-
reerde me verzen; het portret ten voeten uit, dat ik van haar schil-
derde, behoort tot mijn meest geslaagde werken. Ik was onder haar
bekoring en pas sinds enkele uren ben ik dit niet meer. Ik kan te-
wijzen, dat ik onder haar bekoring was)k heb haar herhaalde malen
geschilderd, gedichten aan haar gewijd en met dit alles heb ik haar
voor mijn gevoel noch genoeg benaderd, noch wat men in de por-
tretkunst noemt getroffen, noch genoeg bezeten, wat misschien het

\
doel van kunst is. Ik was onder haar bekoring. Ik heb er genoeg van
met makkelijke woorden te schermen. Ze betekenen niets. Men heeft
dit woord bekoring, "charme", van alle zijden trachten te b~lichten.
In mijn jeugd heeft men het licht gehouden. De bekoring was een
soort parfum die van een persoon uitging en ons behaagde. Daarna
heeft men het begrip verzwaard en er de etymologie bij gehaald.
Charme, bekoring kwam op onverklaarbare wijze over iemand en
was ook niet te begrijpen door ~ennis van de man of vrouw, die de
charme uitoefende. Charme, bekoring, was als een toverspreuk,
die over iemand geworpen werd en hem in de banhieldyan haa~ of
hem die bekoorde. En men verklaarde liefde door charme, en als
voorbeeld van de werking der b~koring noemde, men' het verhaal
van Tristan en Isolde.
En toch is 't niet zo, ofwas het niet zo in mijn geval.Waar't rationele
en 't irrationele samenvallen, daar, mens, berg U. Mijn gev~el voor
Victorine was verklaarbaar uit haar optreden, haar geba;:eri; haar
stem, haar uiterlijk, haar kunst en de permanente kenmerken van
mijn smaak en de behoeften van mijn aard. Maar toch is er een
wonder gebeurd, wanneer een mens zó in zijn smaak bevredigd
wordt. De zeldzame vlinder heeft de zeldzame bloem geraakt wier
stuifmeel zij alléén overbrengt.
Maar houden van Victorine heb ik nooit gedaan en dat is ons
tot noodlot' geworden. Men kan naar een vrouw verlangen, men
kan door haar bekoord worden, zonder van haar te houden. Men
kan ongelukkig zijn in haar afwezigheid zonder van haar te houden.
Houden is ook achten, is een ziel goedkeuren, over de gehele linie.
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Zo hield ik van Marie. ZÓkon ik niet van de zich aan niets gebon-
den, tot niets verplichte, voor zelf-voldoening en zelf-verwezen-.
lijking opgevlogen Victorine houden. Houden deed ik van haar
kunst, van haar optreden, haar loop, haar gebaren, maar niet van
haar aard. En toch kon ik weldra geen dag rustig leven zonder haar
gezien te hebben.
Ik wil de afzonderlijke korte phasen van onze liefde niet beschrijven.
Victorine werd al spoedig mijn minnares. Ik was waarschijnlijk nog
niet oud en lelijk genoeg om geweigerd te worden, waar ze zovelen
in haar leven aanvaard had. En ik was een aangenaam en onder-
houdend spreker. Bovendien een bekend man. Eigenlijk is het min-
derwaardig om met de geest vlees te willen veroveren. Alleen licha-
melijke charme van een man heeft recht op de lichamelijke charme
van een vrouw. Vlees met geest te betalen is met ongelijke munt de
rekening vereffenen. Ik heb 't altijd zo gevoeld. Maar toen ik onder
Victorine's bekoring kwam kon ik toch niet anders doen dan 't
valse spel te spelen, dat ik zelf steeds had afgekeurd.en me van de
wapenen bedienen, die ik had. Bovendien hield ik van meer dan van
haar lichaam en was mijn spel dus maar ten halve oneerlijk.
Victorine raakte aan mij gewend en bëweerdé dat ze van me hield,
al liep ik naar de vijftig en al was ze zelf één en dertig jaar. Ik heb
nooit in haar liefde geloÇlfd.Ik kan niet aannemen, dat een vrouw
van iemand houden kan, zonder ook van zijn lichaam te houden.
En wat kan :de aantrekkIngskracht voor een vrouw, die nog ont-
vangen en baren kan, al wil ze niet, en die, gedreven door die kracht
tot ontvangen en baren die ze ontkent, liefhe'eft, wat kan de aan-
trekkin:gskraçht van een mannelijk lichaam vanbijn.a vijftig' jaar,
verga~n~vèrlelijkt, op zulk een vro~w zijn? Maar, zo zei Victorine,
ze was wars van al die jongere mannen die haar vrienden 'geweest
waren en vooral van haar collega's van 't tonèel. Zij had mij in
mijn ziel,en mijn kunst lief. Ze verbeeldde zich ook, dat zij het geen
dag zonder mij kon stellen. Als ik me vergis, dat haar schim het me
vergeve. Ik heb het gevoel, dat ik m'n liefde ondergaan moest endat
zij de hare geconstrueerd heeft. De mijne was natuurlijk, de hare'
kunstmatig. Halt! Ik geloof niet, dat er iets in wezen kunstmatigs in
't leven bestaan kan. Haar liefde was'ook natuurlijk in die zin, dat
haar lot haar opdrong deze te maken. Haar liefde was hartstochte-
lijker dan de mijne. Want zij beliep een passie-weg! Waar een mens
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een uit-we'g uit zijn lot graaft en er juist nog die'per in raakt, daar
is hartstocht.
Het 'proces was rijp toen Victorine, nadat we onze lichamen saam-
gekoppeld hadden, haar hoofd op m'n schouders legde en steunde:
"Ik ben niet tevreden, ik wil je voor mij alleen hebben."

Ik moet over Marie spreken. Al heel spoedig had zij mijn liaison met
de bekende artiste gemerkt en ze maakte me' geen verwijten. Ik kan
niet aannemen, dat Marie niet jaloers was. Ze was jaloers; ze kwelde
misschien zich zelve met haar jalousie, mij bijna niet. Zelfs nu dat
ik onder de invloed van een andere vrouw was - zoals ze 't eens
noemde - bleefze over me waken. Waarom zal ik de verhouding 'van
die twee vrouwen tot mij gecompliceerder en uitzonderlijker voor-
stellen dan ze was? Volgens mij klopte ze precies met de gevoelens
tot het kin'd der twee vrouwen van het Salomo's oordeel. Victorine
zou me liever dood gezien hebben dan .de amant de coeur van een
andere vrouw, zelfs van m'n eigen vrouw. En Marie hield zoveel
van me, dat ze, terwille van m'n voortleven, in alles zou berusten.
Daarom hield ik eigenlijk steeds meer van m'n vrouw, dwars door
m'n -gevoelensvoor Victorine heen. Ik zal het met een vulgaire ver-
gelijking duidélijk maken. Victorine was de veerplank, die me op-
wierp, Marie de matras, die me opving en m'n leven redde. Ik voelde
me natuurlijk niet gelukkig. Ik dacht aan Marie, ook als ze er niet
bij was en leefde me in in haar verdriet, dat ikniet kende. Misschien I

heb ik het overdreven en vond Marie in het avontuur van een man
van mijn leeftijd iets belachelijks en heeft dit gevoel haar verdriet
gelenigd. Maar ik had zoveel zorg voor haar, hoe gek 't klinkt. Haar
ouders waren dood en ik dacht soms aan haar ouders die zoveel van
haar gehouden en over haar gewaakt hadden en ik voelde mezelf
een falsaris,wànt ik had haar weggehaald uit een betere gevoels-
omgeving om haar in een slechtere te plaatsen. De weg van de zoons
en de dochters. Het kan niet anders. Marie bedacht verontschul-
digingen voor me. "Een artist heeft zoiets nodig, het geeft hem
inspiratie." zei ze en geloofde het zelf niet. Afschuwelijke gemeen-
plaatsen. Jammer genoeg zijn zij ook waar. Wij moeten dikwijls
gemeen zijn en dragen de volle morele verantwoordelijkheid voor
onze gemeenheid. Slechts een boek of een schilderij profiteert er van.
En over honderd jaar is meestal ook 't boek en 't schilderij vergete~.
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En daarvoor heeft een kunstenaar een gemeenheid moeten begaan.
En een vrouw heeft geleden. Wel zijn ook zij reeds in 't graf!
Marie heeft geen aanslagen gedaan op mijn verhouding met Vic-
torine, zelfs niet wanneer het gebeurde, dat ik nachten van huis
wegbleef. Ik wilde dat niet, maar Victorine dwong me er toe, ze
schold me voor lafaard uit, ze dreigde met me te breken of zich van
kant te maken. - Eens heb ik in een ongelukkig ogenblik bekend, dat
ik de nacht niet bij haar blijven wilde omdat ik m'n vrouw niet nog
meer verdriet kon aandoen. "Waarom niet?" Ze richtte zich woe-
dend op. "Omdat ik van haar houd." - Ze stortte in, op haar stoel, ,
de borst tegen de buik. Vanaf dat ogenblik haatte ze een vrouw,
die zelf zo weinig gehaat had en op een bodem, waarop geen haat
mocht vallen, viel haat. Ik heb Victorine's haat jegens Marie als e~n
soort heiligschennis gevoeld. Maar ik was er zelf de schuld van. Ik
beoordeelde de gevoelens van Victorine soms te eenvoudig, te on-
rechtvaardig en zei tot mezelf: "Je hebt het kwade op hetospoorvan
het goede gebracht, jij bent de vervloekte schakel."
Ik bewonderde m'n vrouw hoe langer hoe meer. Ze leefde exclusief
voor mij, want ze was nog een knappe vrouwen had evengoed een
minnaar kunnen aantrekken, al ware het een man van mijn leeftijd,
als ik een vrouw. En ze eiste van mij geen exclusiviteit, al leed ze
onder mijn afwezigheid. Victorine eiste mij geheel op. Toen ik een
avond weigerde met haar te gaan souperen omdat ik dit m'n vrouw
beloofd had en naar de minder scherpe, weker omsluitende atmos-
feer van m'n vrouw verlangde, zei ze:
"Ja, beste jongen, of de één of de andere, je kan niet alles hebben."
Iedere niet-kunstenares had zoiets mogen zeggen, maar de kunste-
naar niet, omdat die~moet weten dat dit "alles willen hebben" de
grote smart en de grote behoefte van de kunstenaar is en dat hij er,
of hij 't makkelijk aanvaardt of er onder lijdt-in-zijn-moreel-besef,
toe gedwongen is. - En toch sprak juist Victorine, een grote artiste,
zulke woorden.
Op haar kamers, op m'n atelier, wanneer ik haar van haar theaters
kwam afhalen, herhaalde zij me, dat zij mij voor zich alleen wilde
hebben. Ook zei ze, dat mijn vrouw me van haar afhield en be-
~eerde, dat Marie een huichelaarster was, die ze niet kon uitstaan.
Ze had Marie slechts twee- of driemaal ontmoet. Zulke woorden
waren voor mij een beproeving. Ik werd met m'n oor op.het on-
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rechtvaardige hart van 's werelds bestier geduwd. Soms gelukte het
me met Victorine's onwelwillende opmerkingen over m'n vrouw te
spotten: "Wat deert het haar en mij? Victorine is een charmante
vrouwen spreekt jaloerse onzin." Dan minachtte ik haar een weinig,
zoals een man een vrouw kan minachten door haar opzettelijk te
verkleinen. Maar meestal was het ofik tot diep in mijn lichaam werd
gewond als y'ictorine boze dingen over mijn vrouw zei. Dan haatte
ik de vrouw die me bekoorde. De schuld tastte de onschuld aan!
't Was een te eenvoudige voorstelling. Want Victorine belichaamde
in het geheel niet de schuld, hoewel Marie onschuldig was.

Toen ik op een avond thuis kwam van Victorine, gedrukt, met
schuldgevoel en zelfs zonder voldaanheid, want ik had de uren, die
ik bij Victo~ine had doorgebracht, liever in gezelschap van m'n
\

vrouw gesleten, zag ik dat,Marie gehuild had. Mijn vrouw was kalm
en niet sentimenteel, ze zag in het leven geen tragedie en zelden
huilde ze. Maar nu lag er ontzettende weemoed en een put van
verlies in haar blauw-grijze ogen. Er was iets uit weggenomen. Ik
had moeite er haar toe te bewegen mij te vertellen w<l;ter gebeurd
was. Ze zei dat ze het zichzelf en' mij niet moeilijk wilde maken.
Marie was een vrouw, die niet aan het definitief tragische geloofde,
die welwillend dacht over het wezen der wereld, die meende, dat
de dingen zich ten goede keren zouden .en in d~ storm reeds de
effenheid van zee en hemel voorvoelde. Daarom overdreef ze niet'
graag het drama des levens. 0 God, dat zij er aan te gronde moest
gaan! De ondergang van honderd pessimisten, beschuldigers en
ontgoochelden is minder wrang dan die van één die vriendelijk

. .• . p .
tegenover dit leven stond. '
Ten slotte heeft Marie gesproken. En uit haar woorden is in me dit
toneel ontstaan:
Marie denkt aan mij, heeft een opstandige gedachte, is ook in angst
over mij, vindt haar boze gedachte onrechtvaardig en haar angst
overdreven en ze neemt een boek. Het gelu_kthaar na een paar
vergeefse pogingen in de voorbijgaande regels' van het boek te
spnngen.

, Er wordt gescheld. Ze staat langzaam op, van geen kwaad (dat tot
haar komt) bewust en in de deuropening staat Victorine. Victorine
is dertig jaar en Marie van mijn leeftijd. Victorine heeft alles in 't
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werk gesteld om reeds met haar verschijning Marie te verpletteren.
Want ze vindt dat zij.in haar recht is en Marie haar besteelt. Ze
heeft zich in triomfantelijker toilet gestoken dan dat ze het voor mij
deed. Ze h<;efteen licht parfum, maar in dat lichte parfum wil ze al
haar successen en het geestdriftig applaus van Parijs en de wereld-
steden openbaren. "Dat heb ikje man te geven en wat geefjij hem?"
En dan begint ze te .liegen. Victorine liegt, waarschijnlijk te goeder
trouw, Marie voor.
" U begrijpt waarvoor ikgekomen ben,Mevrouw, " en verzengendgaat
haar blik langs het haar van Marie, ten dele nog blond, maar geverfd.
"Ik begrijp U niet, Mevrouw," zegt Marie. "Wat kunnen wij met
elkaar te spreken.hebben? Het lot heeft al veel voor ons geregeld. Er
is me veel afgenomen. Ik heb me er toch niet over beklàagd." -
Marie keek naar Victorine's gespannen gestalte, naar haar als ge-
electriseerd scherpe huid, naar haar staal-blauwe ogen, haar rechte
neus, haar volmaakte, slechts door innerlijke onrust bewogen mond.
"Ik ben gekomen, Mevrouw, om U te zeggen, dat het zo niet langer
gaat."
"Hoe zo?"
"U moet Uw man loslaten. Hij houdt van- mij. Hij is ongelukkig
met U. Hij is er de man niet naar, om twee vrouwen te dienen. Zijn
hart is eenvoudig en trouwen is bij mij."
"Hij heeft me daar nooit over gesproken."
Marie's woorden zwijmen weg. Haar ziel trekt zich terug, verlept
als een met gif ingespoten bloem. ."
"Daar is hij te kies voor. Maar ik zie hem lijden én kan zijn leed niet
langer dr~gen. U staat hem in de weg."
Made fluistert: "Ik houd van hem."
0, als ik daar bij geweest was, als ik gehoord had; hoe iemand, al
was het Venus zelve, tot Marie had durven zeggen, dat ze me in de
weg stond, zij die met. me meegetrokken was op die weg...
Marie kreeg haar kracht terug.
"Dat heb ik nooit geweteri, dat zal ik m'n man vragen. Het is niet
mijn wil, hem in de weg te staan. Als het zo is, zal ik hem laten gaan."
"Het wordt tijd," riep Victorine. "U bent oud en ik ben nog jong.
U hebt hem lang genoeg gehad, nu wil ik nog iets aan hem hebben."
"Ik zal mijn man's wil doen, Mevrouw, maar ik verzoek U, niet
zo over hem te spreken. Hij is geen meubel. Als mijn man wil,
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dat U me alles wegneemt, zal dat geb"euren, maar laat me nu
alleen, alleen. Ga nu weg, Mevrouw. In dit huis hebt U toch nog
geen recht."

Ik heb Victorine minder begrepen dan mijn vrouw, want ik ben
als de meeste mensen: ik begrijp het ongeluk meer als het over het
goede komt en het zedelijke, dan over het vitale. Ook Victorine was
beklagenswaardig en vroeg mij om medelijden. - Ik begreep de kreet
van medelijden, die uit m'n arme Marie klonk, omdat ik aan haar
dood of leven voltrekken kon. Maar aan Victorine's liefde geloofde
ik niet, wijl cUeliefde niet tot het offer geneigd was, en ik begreep
niet, dat Victorine voorvoelde, hoe ik het werktuig was, waardoor
haar dood of leven zou gebracht worden. Tot nu toe neem ik niet
aan, dat mijn liefde, mijn tegenwoordigheid, voor haar op de duur
geluk of ongeluk betekend zou hebben - maar ik zag niet in, dat dit
misschien in,directzo was, dat er met mij als werktuig over haar
beschikt zou worden. Zij voorvoelde het.
Twee dingen, twee zinnen nam ik haar kwa,lijk,waarvoor ik geen
vergiffenis had. Dat ze tot Marie gezegd had: "Je staat hem in de
weg." En dat ze die walgelijke banale woorden had uitgesproken:
"Jij hebt 'm nou zo lang gehad, nu is 't mijn beurt."
Zulke woorden verduisterden voor mij het gehele karakter van m'n
vriendin en de charme die ze op me uitoefende. Toen ik naar haar
toeging was ik nog slechts de beschermster van m'n vrouw.
Nog die nacht vond ik haar thuis. Ze aanvaardde mijn woede. Ze
besefte wat ze aan Marie misdaan had. Ze wist, dat ze het noodlot
wilde forceren. Plotseling sloeg ze haar armen om me heen in een
gebaar van grote hartstocht. "Ik vraag je om vergiffenis, Jean. Ik
ben niet voor jou, maar voor mij gegaan. Maar zie je dan niet, dat
ikin gevaar ben, red me, red me!"
"Jou redden, jij, jong, mooi, gevierd, vol talent? Waarom wil jij
mijn vrouw wat ze met heel haar leven gebouwd heeft, ontnemen?
Weetje watje doen wilt, Victorine, hetzelfde wat een boze geest doen
zou, die jou je keel met kanker zou slaan en je hersens met uit-
doving."
Ze Juisterde nieten fluisterde hartstochtelijk: "Red me, Jean, red
me. Breng dat offer voor mij."
"Het offer van mijn vrouw, nooit! - Mijzelf wel. Wil je, dat ik weg-
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ga, naar een vreemd land, weg van jou en Marie? Goed. Ik zal je
niet mijn bloed aanbieden, want dat is theatraal en maar een woord.
Ik wil betalen, maar niet met m'n vrouw."
"Wel haar met mij!" .
"Met jou, hoe. kan dat?"
,,0, ik houd nietvarije. Eentoneelartiste iseen hoer plus wat talent."
"Je begrijpt me niet."
"Ik begrijp je wel. Je houdt niet van me. Anders zoujewelje vrouw
kunnen: opofferen!"
"Je liegt. Marie vraagt niet, dat ik jou opoffer, dat is het verschil.
Als ze me dat 'vroeg... " ,
. N d?" .,,1 u, wat an.
"Dan! ..."
"Je durft niet te antwoorden, Jean, datje haar dan zou laten gaan,
zoals je nu mij voor haar wilt laten gaan. Marie is lauw en jij bent
lauw. Maar pas op, jullie bent in 't vuur geraakt!"

Ik ben er niet bij geweest, maar ik zie het voor mij en ga het uit-
beelden om mij te kwellen.
Victor.ine was te ongeduldig voor de lange, stille strijd met mijn
vrouw, die ze als onoverwinnelijk voorvoelde en overwinnen wilde.
De volgende dag is ze in het namiddaguur, in de voorroes van een
avond dat zij moest optreden, weer naar 'mijn vrouw gegaan. Ze
kwam antwoord eisen. Ze wilde weten, of er eeuwige hinderpalen in
haar leven konden bestaan, of dat alles voor haar week. Ze wilde
haar lot kennen.
Ze schelde en trad binnen. Marie ontving haar niet zonder vrien-
delijkheid. Want het lotsoordeel was ten gunste van Marie uitge-
vallen, die mild werd als haar het goede ten deel viel. Marie droeg
die dag een japon: waar ik aan gewend was en ~an hield. Een lichte
beige japon met wat dun-bruin garneersel op de borst.
"Ik hoop, dat U over ons gesprek van gisteren nagedacht hebt,"
zei m'n vriendin, "en dat dit ellendige spel tot een eind komt. Drie
mensen lijden er al te lang onder."
"Ik héb er over nagedacht, Mevrouw," zei Marie beheerst, "en er
met m'n man over gesproken."
Dat woord "m'n man",' Marie's natuurlijkste woord, striemde
Victorinc. .
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"En Uw besluit?"
"Ik zou weggegaan zijn, als mijn man het gewild had. Ik zou de
kracht gevonden hebben. Voor hem. Geloof me toch, Mevrouw.
Maar hij wil het niet, hij heeft me nog nodig."
,Doe het niet, Marie," heeft hij gevraagd, "als ik jou ongelukkig
weet is er voor mij geen rust meer. En zonder jou voel ik me on-
veilig. Dat heeft hij gezegd. Laat alles blijven zoals het is. Ik eis
niet, dat je je terugtrekt."
"U legt zijn woorden verkeerd uit," riep Victorine. "Hij heeft U
willen sparen. Tot mij heeft hij heel anders gesproken." ,
"Wat heeft hij tot U gezegd?"
"Ik wou maar, dat m'n vrouw dood was, dan kon ik zonder wroeging
bij jou zijn en gelukkig."
"Heeft hij dat gezegd?"
Ja'"" .
"Ik geloof het niet. Ik hoor mijn man niet uit die woorden."
Victorine zweeg. Ze was vernederd. Ze had gelogen.
"U hebt gelijk. Ik heb gelogen. Ik kan tegen U niet op, Mevrouw,
in de tijd die lang is, kan ik tegen U niet op. Want U doet zo goed,
U bent zogoed. U hebt Uw man met honingdraden aan U vastge-
kleefd. Maar in de tijd, die kort is, kan ik tegen U op. U zult Uw
man niet terugzien. Ik nog éénmaal. Ik had Uw man meer nodig dan
UJ"
Een klein, met edelstenen ingelegd revolver, ik kende 'het, werd er
uit een tas getrokken. Een schot ging af en het ondenkbare gebeurde.

Ik ben thuis gekomen en heb m'n vrouw op de grond zien liggen,
met een schot in de borst en bloed op haar rustige, beige japon.' Ik'
heb mijn leven vervloekt, Niets, niets in 't leven is voor dat schouw-
spel vergoeding. Mijn kunst is me tot walging. Wat is de kunst van
alle eeuwen, wat zijn m'n eigen povere doeken, m'n povere boeken
om het leven te rechtvaardigen, als een goede, onschuldige vrouw,
die het drama niet gewild heeft, in haar bloed ligt, een slachtoffer

f van het drama van anderen. Ik wil gauw bij je zijn, Marie! Dat is
onzin. Er is geen bij elkaar zijn meer voor dode mensen, maar ik
wil weg 'uit de wereld waar jij niet meer bent, waarin onschuldige
mensen in de drama's van anderen betrokken worden. Ik zal je
wreken op haar en op mij. Rust in vrede, zoals ze op de graven
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schrijven, maar ook dat is onzin, want doden kunnen niet anders dan
rusten.
Nu verlaat jouw beeld m'n ogen. Ik, de schoonzoon, de man in de
belachelijke familiepositie, zie m'n schoonouders terug, de mensen
in de belachelijkste familiepositie. Ze kijken me aan, zo droevig, zo
verwijtend, zo goed nog. Het zijn de mensen, die je het meest hebben
liefgehad, dat is nu wel bewezen! Wat staren ze me aan, die schoon..:
ouders, het is of ik ze nog zie op de drempel van hun huis, waaruit
je met mij vertrokken bent. "We hebben haar aanjou toevertrouwd!"
Arme, oude mensen! Ik zal ook jullie wreken en jullie bevrijden van
den terecht gehaten schoonzoon, den moordenaar van dochters.

Ik ga een vonnis aan haar voltrekken en ik heb haar toch lief eh
beklaag haar en kan met kalmte over haar nadenken. Het onrecht
heeft zicI~in haar belichaamd. Nog een paar regels, dan ga ik de
trap af, naar haar huis toe. Mijn revolver is geladen met vijf patro-
nen. Ze zal me niet ontsnappen! Waarom heeft ze dat ondenkbare
gedaan. Waarom heeft zij mij niet neergeschoten. Ik geloof oprecht,
dat m'n stervende ogen haar met genegenheid en bewondering
zouden hebben aangezien. Ik had de passiedaad in haar bewonderd.

. .
Heeft Victorine werkelijk zÇlveelvan mij gehouden, dat ze voor een
man van mijn leeftijd dood of levenslange celstraf riskeerde? Ik
begrijp het _niet. Het ongewone is niet te begrijpen. Wilde ze door
haar daad ontkomen aan de banaliteit der toneelwereld? Wilde ze
een serieus artist als ik met moord en dood verzegelen? Leefde ze
in de .passie, wilde ze de passie, wilde ze over een te brede rivier
sprini.e,R~J~r,d~,'d~od zoeken, zich; ",:,rekenop alles wat ze niet was,
zich wreken op iets, dat ook haar begeerlijk leek, de goedheid van
Marie? Was ik de springstok die ze gebruikte om in het onheil te
springen? Was ze al met haar lot en haar weerzin tegen 't leven,
zichzelve geladen toen ik haar leerde kennen?
Nooit wist ik, dat men zó kan haten, als ik Victorine haat, dat han-
den zo ongeduldig zijn om te moorden als het mijn handen zijn om
Victorine te vernietigen. Straks, in tien minuten, ik neem een taxi,
zal ze dood in haar kamer liggen temidden van haar kransen. Dan
zal ik weten, dat schuld geen recht heeft onschuld te doden, dat het
lagere het hogere, dat de Satan God niet mag doden en dat Duits-
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land, dat Frankrijk binnendringt als harktanden in een vrouwen-
buik, gestraft zal worden. Ik doe Victorine onrecht, ze is geen Satan
en niet laag, maar ze heeft het ondenkbare bedreven.

Naspel
Professor Antoine Ribot had tijd in overvloed gevonden om het
geschrift dat zijn broer nagelaten had, te overdenken. De opmars
van de Duitsers in 1940 was zo vlug verlopen en het land zo door het
nationale ongeluk overstelpt, dat er van een rechtszaak niet veel
gekomen was en het opzienbarende nieuws van de dood van twee
bekende kunstenaars al spoedig werd achterhaald door de'veel be-
langrijker oorlogsberichten.
Toen hij echter jaren later, na de bevrijding, door een smalle straat
. in de buurt van de Boulevard St. Germain liep, werd zijn blik ge-
troffen door een winkelkast, waarin het portret van een hem bekend
aandoende vrouw het midden hield, omgeven door een krans van
droge bladeren. Hij trad wat nader om het op te nemen. Het was
de beeltenis van Victorine Amiel, de eens beroemde liedjeszangeres.
De professor nam nu het kleine winkeltje aandachtiger op en zag,
dat het een ververij was. De eigenaar of zetbaas heette Laurent
Amiel. Ribot had de hand op de klink van de deur en trad binnen.
Een oude man, m~t verward grijs haar stond achter de toonbank.
"U wenst?"
"Ik was een bewonderaar van Victorine Amiel en heb haar portret
in Uw winkelkast gezien. Bent U familie van haar? U draagt de-
zelfde naam en schijnt haar nagedachtenis te willen eren."
"Ik ben haar vader en in de kamer hierachter zit Victorine's moeder
Gaat U binnen, Mijnheer, gaat U binnen."
"Justine, hier is een mijnheer, die wat over Victorine wil horen. Wij
spreken er graag over, Mijnheer. We spreken altijd over onze doch-
ter. Gaat U zitten."
"Wil Mijnheer een glaasje?" vraagt een oud vrouwtje, erg mager.
"Ik wil me voorstellen," zei de professor. "Belin, Fernand Belin,
leraar in de kunstgeschiedenis."
"Ja, Mijnheer, dat was een ongelukkige geschiedenis. Victorine was
een prachtige vrouwen een goede dochter. En zo'n groot artiste.
God, wat hebben we van dat kind gehouden. Het heeft -haar aan.
niets ontbroken. Wij zouden graag gezien hebben, dat ze bij ons in
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de zaak kwam. Zij wilde naar het conservatoire toe. Naar/het con-
servatoire, goed, naar het conservatoire! Mijn vrouw had als meisje
ook aan het toneel willen gaan."
Het oude vrouwtje knikte als een speelgoedezeltje met een te smalle
hals voor de wijde ingang.
"Al moesten we er ons opgespaarde geld voor uitgeven, voor Victo-
rine -hadden we alles over."
Er volgde stilte. Professor Antoine Ribot dronk een slokje van zijn
bénédictine.
Een lange zucht, weer een lange stilte, waarin een jarenlange be-
rusting lag uitgeplet.
"Wie zou dat gezegd hebben?"
Het oude vrouwtje knikte.
"Ze heeft een verhouding gehad met een oudere man, een schilder,
die haar ... "
Hetvrouwtje snikte een acuut geworden verdriet weg.
"Die haar uit jaloezie heeft doodgeschoten."
Er volgde weer een tranenzware stilte.
"Een jaloerse oude man! Daarvoor hebben we haar opgevoed, met
haar meegeleefd. Wij zijn haar geestdriftigste toeschouwers geweest,
al waren we haar ouders."
De oude man zuchtte.
"Een oude man heeft haar uit jaloezie doodgeschoten, een artiste
van haar waarde, een bloeiende vrouw, ons enig kind."
De ouden huilden en Professor Ribot dacht op zijn beurt weer na,
of het drama iets met de grote geschiedenis uitstaande had. Maar
indien al niet, het was er toch één der symbolen van. Aan het drama
des mensen valt niet te ontkomen, ook niet door onschuld. Juist niet
door onschuld! Zie deze twee ouden.
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ARMS WAT JOU OPTEL

Toe hij 'n klein seuntjie van twee of drie jaar was het hij meermale
gedroom dat die een kant van sij bedjie weg was en dat hij aan die
ránd van 'n diep donker afgrond lê. Sij bedjie was 'n soort van kis;
wel 'n mooi kis, van donker blink hout, maar tog 'n kis wat net bo
oop was. As hij lê kan hij niks sien nie as net die hout wande om
hom en die plafon van die kamer bo. Midde in die nag word hij
soms wakker en dan sien hij dat die kant van sij bed wat teen die
muur is, weg is, en dat die muur self ook weg is, en dat daar nou 'n
donker diepte is. In sij angs dat hij daar in sal val druk hij homself
dan teen die ander kant van die bedjie maar hij voel dan hoe hij
elke maal wegglij na die afgrond toe. Dan begin hij te skree. "Mam-
mie, mammie," en tegelijk rig hij dan homself op met sij handjies
op die rand van die kis tot hij staan. Effens later sien hij dan deur
die donker 'n gestalte na hom toekom en word 'n paar arms uit-
gesteek wat hom uit sij kooi optel en neem sij moeder hom bij haar
in bed. Sij benoudheid is dan sommer meteens weg en heerlik rustig
druk hij homself dan teen sij moeder en raak dadelik weer aan die
slaap.
Sij hele lewe deur het hij dit blij onthou.
Hij was 'n seun van. agtien jaar toe hij op 'n vakansie aan die see
was. Op 'n dag het hij in sij badpak alleen ver langs die strand gaan
stap, voortdurend aangelok deur nuwe ombuiginge van die kus, tot
hij naderhand aankom bij 'n klein en eensaam baai. Aan beide
kante het die land ver die see ingebuig en was dit daar 'n afgeson-
derde stukkie kus eensaam en lieflik. Die sand waar hij loop was
fijn en hard en die branders spoel ver oor die strand. Hoog staan
die duine voor die land en niks is daar te sien nie as net sand en lug
en water. Dis in die namiddag en die weer helder; die water het 'n
groen glans en die skuim van die branders het die kleur van sneeuw
as die son daarop skijn. Die verlange om te swem wordt sterk in
hom. Om dit te doen op 'n plek wat jij nie ken nie is gevaarlijk maar
tog gaan hij die water in. Eers blij hij waar dit nog vlak is maar al
gou laat hij sij versigtigheid vaar en swem onderdeur die branders
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na waar hij geen grond meer voel nie. In 'n roes van vreugde drijf
en swem hij daar heen en weer beurtelings voortgespoel en wegge-
trek deur die branders en die golwe. Opeens besef hij dat hij al
verder van die strand afraak en 'n skrik pak hom beet. Haastig
probeer hij terug swem maar hij kom nie verder nie en al groter
word die afstand tussen hom en die land. Toe was 'dit dat daar iets
wonderliks met hom gebeur. Instede dat daar 'n groot angs en ver-
twijfeling op hom val word hij kalm en berustend. Hij span hom-
self nie meer in nie maar laat hom meedrijf waar die stroom hom
voer. Die hoop van weer die kant te bereik laat hij vaar en bijna ge-
dagteloos lê hij en kijk na die land wat hij waarskijnlik nooit meer
sal betree nie, slegs vervul van weemoed omdat die lewe met al sij
skoonheid van hom af :wegglijsoos die kus waarna hij kijk al verder
en verder wegwijk.
Toe die stroom hom teen die ander kant van die baai weer in veilig-
heid bring was hij wel dankbaar maar nog meer verwonderd dat hij
daar lewendig van af gekom het.
Ook hierdie voorval het hij sij hele lewe deur blij onthou.
Nooit weer was dit dat hij die dood sa kalm in die aangesig gekijk
het nie. Want dikwels sien jij die dood nabij. Hij is dikwels nabij
sonder dat jij dit sien maar jij sien hom tag ook dikwels. Hij is bijna
voortdurend jou metgesel. Hij is soos 'n man wat bij jou loop, vç>or
jou of agter of vlak langs jou. Vroeër of later sal hij jou aanraak en
dan is dit verbij. Een dag sal hij sij hand op jou sit en sê: "kom
saam; jou tijd is om." Dan sal hij in die diepte afval.
Daar gaan egter ook jare verbij dat hij nie aan die dood dink nie.
Hij is nie bang vir hom nie; verlang nie na hom nie: hij vergeet
hom. Hij is dan amper soos 'n mens wat 'n groot kwaai hond ken.
Die hond is gevaarlijk en almal is bang vir hom, maar jij neem nie
veel notisie van hem nie want die hond kenjou half. Dit sê mens nie.
Dit dink jij ook nie. Maar sa is dit.
Sa word hij 'n ou man, en daar kom toe 'n tijd dat hij bemerk dat
hij 'n kwaal het. Die dokter raai hom aan om hom te laat opereer.
Maar hij wil nie. Hij is van 'n operasie sa bang dat dit amper is of
dit die dood self is. Maar hij begint te besef dat hij tag mettertijd
daartoe sal moet oorgaan. Dan is dit dat dit lijk of die man langs
hom hom twijfelend aankijk; soms bijna alsof hij sij arm optel om
aan hom te vat. Sommer plotseling breek die angstsweet soms bij
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hom uit. Dit vind hij verschrikkelik. Waarom kan hij nie kalm die
einde sien naderkom nie ?
Een dag moet jij dood, dit weet jij. Maar die vrees daarvoor dit is
so verskrikkelik. Dat jij dit nie kalm kan afwag nie. Dat jij nie kan
sê: Die Here het mij in die lewe gehelp, Hij sal mij in die dood ook
help." Dat jij dit nie volhartig kan sê nie. Dat hij nou bang is soos
toe hij as kind in sij bedjie gelê het en dan droom dat hij aan die
kant van 'n diepte lê: Dat hij nie kan wees soos toe die dag dat hij
alleen gaan swem het nie.
Eindelik kon hij die pijne nie langer uithou nie en hij laat hom
oorreed om hem te laat opereer. En dadelik na hij die besluit geneem
het gly die vrees vir die operasie en die vrees vir die dood van hom
af; glij .van hom af soos 'n man 'n sak koring van sij rug laat afglij as
hij aangekom het waar dit moet wees.
Op pad na die hospitaal sit sij vrou langs hom. "Is jij bang?" vra
sij besorgd.
Hij is nie bang nie. Hij voel net weemoedig omdat hij sij vrou en die
Iewe moet verlaat, maar bang is hij nie.
- Onthou jij nog dat ek jou vertel het dat ek eenmaal amper in die
see verdrink het?
Ja dit onthou zij.
- So voel ek nou weer. Net so.
- Maar toe het jij tog weer uitgekom.
- Ja, sê hij, dis waar."
Hij weet dat hij hier die .slag me sel uitspoel nie. Maar hij sê dit
nie. Hij'sien die land wegtrek, verder en verder, en hij sal dit nie weer
betree ;ie. Hij sal die groot see ingaan en nooit weer terugkom nie.
Hij lê nou op die kant van die diepte en glij al nader. Dis niks nie.
As daar net weer arms sal wees wat hom vasvat en optel net as hij
val. Die sal daar wel wees. Sij vrees vir die dood is weg. Die arms
sal daar wees.
Hulle lê hom op die operasie-tafel en maak hom bewusteloos. Toe
hij voel hoe hij wegglij grijp 'n vreselike angs hom aan en hij skree
en worstel om 'n houvas te krij om homself op te rig. Maar hij krij
niks om hom aan op te trek nie en hij val. Toe word hij kalmer;
. maar hij praat nog wel. Wat hij sê is onbegrijpelik vir die wat met
hom besig is. Hij vertel van arms; arms wat uitgestrek word na hom;
wat hom vat en ophef dat hij nie moet val nie.
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Vergeifs protest
Een provincie-hoofdstad in Tsjechoslowakije. Een jonge man,
Kostersky met name, soldaat, colporteert in de kazerne een liberaal,
maar (nog) niet verboden blaadje, dat een aanklacht bevat tegen een
massale misdaad door de regering begaan. Hij wordt gearresteerd,
de psychiater, die rapport over hem moet uitbrengen, zegt het niet
te kunnen, want de misdadiger is gelovig en met gelovigen weet
een communistische zieleherder geen weg. De krijgsraad beschikt
nu over alle gegevens ter bescherming van de bedreigde staat:
Kostersky wordt tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Alleen
eeri (nog) niet verboden liberaal dagblad en een (nog) niet verboden
liberaliserend weekblad maken er melding van, protesteren tegen
die rechtsverkrachting van de heilloze dictatuurstaat. Maar de
publieke opinie in het binnenland wast zich de handen in onschuld.
Zij weet inderdaad van niets. Slechts het buitenland ...
Gij protesteert natuurlijk mee, Lezer? Gij kunt het gemakkelijker
doen dan indertijd tegen de gebeurtenissen in Praag, hoewel het
misschien iets gevaarlijker voor U is. Gemakkelijker: want Uw
protest-telegram behoeft slechts naar den Haag. Gevaarlijker,
omdat wij niet weten, hoe men daar Uw protest zal ontvangen.
Wij fopten U namelijk: in werkelijkheid heet de provincie-hoofd-
stad Den Bosch, de soldaat gewoon Koster, Ratio Koster, en hij
is geen liberaal, maar communist; het blaadje heet "Een", de
aanklacht ging tegen de slachtpartij op Zuid-Celebes, en in werke-
lijkheid. zei de psychiater, dat hij geen rapport kon uitbrengen,
omdat Ratio Koster ongelovigwas. Maar de rest is waar. Behalve,
"De Waarheid'.', "De Vlam", de., ,Heerenveense Koerier" en
menen wij, een vermelding in "Vrij Nederland" heeft heel de Ne-
derlandse Pers het geval doodgezwegen. En ook dit is waar: de
krijgsraad in Den Bosch heeft deze jonge man van amper 20 jaar
tot drie jaar veroordeeld, omdat hij een niet verboden blaadje
ventte, dat onder het motto: "maak van onze jongens geen S.S.-
ers" in hoofdzaak uittreksels bevatte van wat "De Stem van Neder-
land" en "Vrij Nederland" al eerder over Zuid-Celebes hadden
geschreven.
Gij voelt niet veel meer voor een protest? Wij wel, omdat Uw
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weigering het .onseens te meer duidelijk gemaakt heeft hüe nüdig,
hüe brüüd-nüdig het is, dat wij tegen .onrecht blijven prütesteren,
.ongeacht de herkümst van dat .onrecht en .ongeacht het resultaat
van dat prütest. . , 15.V.'48

Grondwetsherziening 1948
Als de nieuwe bepalingen .over de .overgang naar een nieuwe
rechtsürde vüür het Küninkrijk binnen kürten tijd hun düel künden
bereiken en bij de fürmele vestiging van de Indünesische federatie
en de Nederlands-Indünesische Unie weer van het tüneel der gründ-
wet künden verdwijnen, dan züu er niets anders .overblijven dan
een stukje cünstitutiünele geschiedenis, dat getuigenis aflegt van
wat güede wil, wat ünüverwinbaar wantrüuwen en vüüral van heel
veel aarzeling en .onzekerheid.
Vüür de periüde van .overgang zijn nu in .onze hüügste staatswet
vastgelegd de grenzen, waarbinnen Nederland bereid is aan de
tütstandküming van een nieuwe verhüuding met Indünesië en de
West mede te werken. ZÓ heeft de regering het gesteld en deze
definitie is tekenend: de gründwet is hier niet meer de kracht, de
"natiünale .kracht", die de wetgever stuwt naar integrale verwe-
zenlijking van zijn geb.oden, neen, hij geeft nl). aan de maximum-
prijs, die vüür een .opzelfstandigheid gebüuwde rechtsband met de
gebiedsdelen .overzee,mag würden betaald. Mücht men vrüeger aan-
nemen, dat een wetgever, die het gründwetsgebüd niet vülledig in-
lüste, handelde in strijd met de beginselen, die hem waren vüürge-
hüuden, hier is het anders: wat minder gegeven behüeft te würden,
lijkt natiünale winst.
Alleen düür het nieuwe Veertiende hüüfdstuk in deze, wankelende,
aarzelende geest te begrijpen, vindt men een redelijke verklaring
vüür het reeds véelbesprüken vüürschrift, dat de wetten, die de
nieuwe rechtsürde müeten tüt stand brengen, een twee derde
meerderheid in beide kamers nüdig hebben. Nürmaal gesprüken,
zou dit vüürschrift een staatsrechtelijk münstrum zijn: wie heeft
üüit gehüürd van een gründwet, die, een nieuw cünstitutiüneel
beginsel decreterend, zelf reeds een rem ging stellen .op de ver-
wezenlijkingervan? In .onzegrondwetshistürie vindt men er, althans
tüt dusver, geen vüürbeeld van. De ministeriële verantwüürdelijk-
heid, de prüvinciale en gemeentelijke zelfstandigheid, het beginsel,
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dat niet de koning, maar de wetgever de staatsinrichting der
koloniën bepaalt, al deze in strijd bevochten beginselen, die elk
op hun beurt vatbaar waren voor "ruime" en voor "enge" uit-
werking, zij allen werden ter uitwerking zonder meer aan de ge-
wone wetgever toevertrouwd. En zelfs als in I938 het veel-omstre-
den beginsel erkenning .vindt, dat voor beroepen en bedrijven
en voor het bedrijfsleven in het algemeen, wetgevende organen
kunnen worden ingesteld, dan vertrouwt de grondwet dit op talloze
manieren onomlijnde gebod ter uitwerking toe aan de gewone wet
en geen sterveling denkt aan een gequ'alificeerde meerderheid.
Neen, het is een drogreden, te beweren, zoals Prof. Molenaar het
deed in de Eerste Kámer, dat het "uitzonderlijk" karakter van deze
grondwetsherziening tot de merkwaardige bepaling van artikel
209 heeft genoopt.
In werkelijkheid legt het voorschrift getuigenis af van Nederlands
aarzeling en vrees. Er is aarzeling om ernst te maken met het be-
ginselprogram van Linggadjati en er is vrees, dat de regering door
de omstandigheden gedwongen zou kunnen worden bij de uit-
werking van het grondwettelijk schema verder te gaan dan zij,
wier stemmen voor een grondwetsherziening nodig zijn, -liberalen
en christelijk-historischen - wel zouden wensen.
Zo zal elk ontwerp, van wet tot vestiging van de nieuwe rechtsorde
weer hetzelfde schouwspel te zien geven van verschillend uitgangs-
punt tot ingewikkeld compromis. Zo w?rdt de vaart, die vóór alles
nodig is om het tempo der ontwikkeling bij te houden, vertraagd
tot een moeizaam voortwerken met geven en nemen. Zo wordt -
en dat is het ergste - het risico gelopen, dat in Indonesië zelfs zij,
die nog steeds enig vertrouwen stellen in Nederlands onbaat-
zuchtigheid, dat vertrouwen gaan verliezen.
Aarzeling en vrees zijn slechte raadslieden bij vragen van nood-
zakelijke, ingrijpende staatkundige vernieuwing. En als een waar-
schuwing klinkt Thorbecke's oordeel over de door aarzeling en
vrees beheerste herziening van 1840: "Men nam aan wat men
zelf voor onvolledig, ja gebrekkig hield, in een geest, die nog minder
had aangenomen, zoo er minder ware voorgesteld. Men wilde'
behoud en verzaakte het juiste oogenblik ... De herziening ... heeft
niet de Grondwet, zij heeft een haar ongunstig ... meer en meer
dreigend oordeel versterkt."
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Vuriger dan iemand wens ik, dat dit somber beeld niet juist zal
blijken te zijn. De kans daarop is wellicht nog niet geheel verkeken.
Maar dan zal de kracht, waarmee het Nederlandse volk naar
vernieuwing stuwt én de moed om afstand te doen van gevestigde
aanspraken, groter moeten zijn dan bij de herziening der Grond-
wet in zijn eeuwjaar is ten toon gespreid.
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BOEKAANKONDIGINGEN

ERICH AUERBACH,Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit In der abend-
ländischen Literatur (Bern, Francke, z.j.).

Het omvangrijke boek (vijfhonderd grote bladzijden!) lokt niet door de
titel, die ontleend is aan een vermelding in het tiende boek van Plato's
Staat. Auerbach, die vooral als romanist bekend is (studiën over Dante)
poogt in dit bestek - hij heeft drie jaar over het boek gewerkt, toen de
oorlog hem in Istanboel vasthield - de hoofdlijnen van de ontwikkeling
te tekèneri, die de interpretatie van de werkelijkheid door de literaire
vormgeving vólgde, van Homerus tot Proust, waarbij hij weliswaar het
zwaartepunt legt op de Franse en de Italiaanse letterkunde. Daarboven
echter ontleent het werk zijn unieke betekenis vooral daaraan, dat deze
ontwikkeling van gestalte tot gestalte als artistieke en kulturele stijging
tegen de achtergrond van de groei der Europese sociale en economische
structuur wordt gezien. Geen mens, geen feit is geïsoleerd denkbaar.
En het is Auerbach's buitengewone verdienste, gesteund daarop ver-
kondiging, bevestiging, herhaling beschreven te hebben op een wijze, die
natuurlijk de volle aandacht des lezers vergt, doch tevens, boeiend, noch
het onvoorziene, "noch ook het schalkse versmaadt. Daardoor wordt
Mimesis als een reeks tiritelende voordrachten, waarnaar men ademloos
luistert en waarmee men zich verrijkt voelt, in eigen taak gesterkt.
Deze verdienste van de auteur is des te groter, omdat. de verklaring van
beeld, woordkeus, zinsbouw een ontzaglijk instinct voor maat en pro-
portie vereist, wil het exposé van de kommentator niet droog en ver-
velend worden. De bespreking van een pa;sage uit Petronius' roman, het
briljante hoofdstuk over Gregorius van Tours, de kristalheldere uiteenzet-
ting over 'To the Lighthouse' door Virginia Woolfmogen als suggestieve
voorbeelden worden aangehaald. Ik zelf heb een wat weerspannig disci-
pel de schoonheid van 'Madame Bovary' doen appreciëren, door hem
twee bladzijden over Flaubert voor te lezen, en over de literaire pracht
van het Evangelie van Marcus zijn er nauwelijks overtuigender zinnen
te vinden dan Auerbach ze schreef.
Het boek ontstond waar veelal de beste bronnen bleken afgesneden. Dit
nam de mogelijkheid weg, geleerde voetnoten te brengen. Maar de ge-
dachten zijn zo logisch en sterk doorgevoerd, dat Mimesis daaronder niet
te lijden heeft gehad doch één overweldigend panorama der heerlijkste
mensenscheppingen is gebleven. V.HUBERNOODT

MR F. L. POLAK,"Kennen en Keuren in de socialewetenschappen". Een onder-
zoek naar de afbakening van objectieve en subjectieve oordelen in de
.economie, tevens proeve van een critiek op de wetenschapsleer van Max
Weber. Diss. Amsterdam, 1948, Vitg. Stenfert Kroese, Leiden.

De promotie van de onderdirecteur van het Centraal Planbureau kan met
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recht een gebeurtenis worden genoemd. De grote betekenis van het
proefschrift werd, behalve door de toekenning van, het praedicaat cum
laude en de op zeer hoog peil staande mondelinge discussie, misschien
wel het beste gesymboliseerd door het feit, dat voor deze promotie, die
formeel op grond van de vroegere studie van de promovendus in de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid moest plaats vinden, een hoogleraar uit
een aridere Faculteit, Prof. Pos, als promotor optrad, terwijl op de hoog-
leraars banken vertegenwoordigers van alle zeven faculteiten als belang-
stellenden aanwezig waren. .
Inderdaad, de betekenis van dit proefschrift gaat ver uit boven wel~e
vakwetenschap dan ook. De vraagstelling, die de kern vormt van de
dissertatie, is deze of waarde-vrije wetenschap in het geheel mogelijk is.
De schrijver behandelt deze vraag met name voor het terrein der econo-
mie aan de hand van de studies van Max Weber en Werner Sombart.
Maar de brede en diepgaande behandeling van de problematiek der
waarde-vrijheid en der wetenschappelijkeobjectiviteit verleent aan de
dissertatie het karakter van een algemene critische beschouwing van de
'wetenschaps-axiomatiek. Vragen, die aan het begin staan van elke weten-
schap, als de vraag of wetenschapsbeoefening noodzakelijkerwijs uit
andere bronnen put dan uit rede en ervaring; alleen devraag ofwetenschap
volledig universeel, positief, objectief, exclusief kan zijn; de vraag ofvoor-
onderstellingloze wetenschap mogelijk is; de vraag naar de verhouding
tussen zijn en behoren - al deze vragen en nog talrijke andere even be-
langrijke en principiële worden hier behandeld op zeer hoog niveau, met
een zeldzaam doordringingsvermogen en in een oorspronkelijke vorm.
Enerzijds wordt de wetenschap in dit boek ontluisterd: de waarheid
wordt voor de schrijver een waarde als andere - haar "waarde" ontleent
de wetenschap en haar methode aan een voorafgaande menselijke waar-
dering. "Wie wetenschappelijk wil werken, moet beginnen te geloven'" -
.cogito ergo credo - aldus ook mr Polak.
Anderzijds wordt de taak van de man der wetenschap verantwoordelijker
dan ooit. De hoofdconclusie van de schrijver is, dat een waardevrije we-
tenschap een. onding - "non-sens" - is, en dat de man der wetenschap
door qualitate qua waardeoordelen te vormen en uit te spreken aller-
minst buiten het terrein van de wetenschap treedt. Hiermee is voor de
wetenschap een taak gesteld, die niet slechts op theoretisch gebied ligt
of zich beperkt tot het aangeven van de wetenschappelijk "juiste" prac-
tische weg naar een indifferent doel. De waardering van het doel komt
voor Polak binnen het kader van de wetenschap te liggen.
De schrijver zoekt kennelijk een basis voor zijn handelen - voor een
sociale economie die niet enkel analyseert,- maar ook kiest en oordeelt,
voor een welvaartsplanning die niet alleen wetenschappelijk gefundeerd
is in zijn middelen, maar ook in zijn doelstellingen. De gehele problema-
tiek van de moderne wetenschappelijke werker, die niet meer genoeg
heeft. aan kennis en inzicht, maar meent àls man der wetenschap - en
niet slechts als privé-persoon - een sociale taak te hebben in de samen-
leving ligt aan deze studie ten grondslag.
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De universele problemen, die elkaar bij de welvaartsplanning on'tmoeten,
bepalen het karakter van dit werk. Moge deze studie dan ook de universele
belangstelling vinden, waarop zij recht heeft. W.

ABEXANDREKOJÈVE,Introduction à la lecture de Regel (Parijs, Gallimard,
1947.)

Een moeilijk werk, niet alleen wegens het onderwerp, maar ook door
het onsamenhangende van de uiteenzetting, waardoor onduidelijkheden
en herhalingen ontstaan. Maar deze gebreken worden vergoed door de
waarde van de algemene interpretatie, en ook door de nauwkeurigheid
der tekstanalyse. Een boeiend werk ook, want door het leveren van
commentaar op de Phaenomenologie des Geistes voert het ons midden in
de geschiedenis. En op iedere bladzijde ~omt onweerstaanbaar de vraag
'naar voren, of Hegel niet de eerste der maxisten was.
Volgens Kojève is de Hegelse mens in wezen dialectisch. Voor de Grieken
wordt de mens, wat hij is: hij verwerkelijkt een gegeven natuur, die een
eeuwige idee is. Voor het Christendom daarentegen is de mens, wat hij
wordt. In tegenstelling tot de moraal der Stoa, een moraal van de voort-
during, van het zich-gelijk-blijven, verschijnt de Christelijke moraal.
Maar Kojève verdiept deze door aan te tonen, dat ze insluit, dat de
mens wordt, wat hij niet is. Met andere woorden, het is de Negativiteit
die het werktuig tot alle vooruitgang is, en men zou de mens kunnen
definiëren als dat. buitengewone wezen waardoor het niets ter wereld
wordt gebracht. In dit opzicht is Hegel het tegendeel van een intel-
lectualist: zonder schepping door negativiteit is. er geen beschouwing
van het gegevene. Hier ligt de kern van het probleem: voor Kojève is
Regel allerminst een philosoof die er tevreden mee is, de feiten in de
idee te verzoenen, maar veeleer die dialecticus, reeds marxistisch, die
begrepen heeft, dat het worden slechts plaats grijpt door voortdurende
negatie van het gegevene, d.W.z. dank zij strijd en arbeid.
De Hegelse mens is handeling ... Het denken zal ongetwijfeld zuivere
beschouwelijkheid worden. Maar het wordt geboren uit een negatie die
slechts een handeling kan zijn. In deze zin is er in Hegel's philosophie
niets dat onuitgedrukt blijft, d.w.Z. er bestaat niet een Z.g. karakter dat
zich van de handelingen onderscheidt: het karakter van~een persoon is
het' geheel van zijn handelingen. "Het ware wezen van een mens is
zijn handeling" zegt Hegel. Persoon en Staat worden dan ook beoor-
deeld naar hun succes: "om gelijk te hebben" moet men zijn opvatting
aan anderen opleggen ... d.W.Z.haar verwerkelijken. De ware kritiek is
handeling: men critiseert zichzelf door zijn opvatting in de praktijk toe
te passen; men critiseert de anderen door hen onverbiddelijk te bestrij-
den. Zo brengt de Mens zichzelf voort in ontkeÏmende bewerking van
het gegevene en na elke scheppende fase wordt hij zich bewust van wat
hij is, na het te zijn geworden. Er is dus geen andere verklaring dan een
historische en geen andere geschiedenis dan die van de mens: de ge-
schiedenis is het worden van de mens die zich verandert, door de wereld
te veranderen. Opdat de Mens zich kenne, moet hij zich in een werk
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veruiterlijken: "De Mens", zo zegt Hegel, "moet zich eerst verwerkelij-
ken en zich objectiveren door het Handelen, voordat hij zich kan ken-
nen." De objectiviteit van de Mens is juist het bestaan van zijn werken
en van zijn strijd, d.w.z. het bestaan van de Geschiedenis die de tijd is.
De Geest is datgene wat een geschiedenis heeft, terwijl de Natuur çr
geen bezit, hetgeen wil zeggen, dat de Geest de Tijd is en de Natuur
de Ruimte. Geschiedenis, Tijd en Dialectiek zijn uiteindelijk synonie-
men en bestaan enkel door de Negativiteit: het gegevene ontkennen i~
bij uitstek de functie van de Geest. De oorsprong van alle kennis evenals
van alle geschiedénis is de worsteling van de mens met de mens en met
de wereld d.w.z. oorlog en arbeid.
Is een dergelijke opvatting niet vrij van elke transcendentie en zuiver
immanent? Zonder twijfel spreekt Hegel over God. Maar de enige God
die hij erkent, is "de Mens beschouwd in zijn gehele historische ont-
wikkeling temidden der natuur". De Mens 'wordt God aan het einde
der Geschiedenis en wel door Strijd en Werk die haar scheppen; in wezen
zou dus de Hegelse philosphie radicaal atheïstisch en ongodsdienstig zijn.
'Ten grondslag aan elke religie ligt de weigering de werkelijkheid te aan-
vaarden en de vlucht tot een ideaal buiten de wereld: de theologie
veronderstelt een dualisme, d.w.z. een splitsing tussen ideaal en werke-
lijkheid. Maar het Hegelse monisme weigert de wereld te ontvluchten;
het aanvaardt haar en herkent zich erin, nadat het haar heeft her-
schapen. De "werkelijke aanwezigheid" van de Geest in de Wereld is
niet die van Christus in de Eucharistie, maar het historisch leven van
de Mens in de natuurlijke Wereld. En die "werkelijke aanwezigheid" kan
slechts volledig zijn 'op het ogenblik, dat de mens, door de dubbele
dialectiek van strijd en arbeid, elke tegenstelling tussen zich en de mede-
mens, tussen zich en de Natuur; heeft doen verdwijnen. De volmaakte
Wijsheid is verkregen, wanneer de mens die de gehele Wereld onder-
worpen heeft, door de mens erkend wordt: het einddoel van het Hegelia-
nisme is de absolute erkenning van de Mensheid zelf, d.w.z. een uni-
versele staat van homogeniteit waarin niemand voor de ànder slechts
iets uitwendigs is. Vandaar dat men de volgende beslissende verz'ékering
van Kojève kan navoelen: momenteel is elke Hegel-interpretatie, tenzij
een "kletspraatje", niets anders dan een programma van strijd en arbeid
(terwijl één van die programma's "marxisme" heet). .
Natuurlijk zullen de marxisten protesteren: indien Hegel reeds marxist
is, wat blijft er dan over van Marx' originaliteit? Bezien we de zaak
geheel objectief, dan moeten we erkennen, dat hoe verleidelijk Kojève's
interpretatie ook is, ze misschien overdreven formalistisch is en talrijke
moeilijkheden met zich mee brengt. Is niet vooral - gelijk Jean Hippolyte
meent - een moordende strijd zo essentieel voor het Hegelse denken,
dat die strijd eeuwig schijnt te moeten duren en dat soort Einde der,
geschiedenis uitsluit, dat juist in het marxisme mogelijk wordt door een
tenslotte incidentale zelfvervreemding, hoe groot haar betekenis en
historische rol ook is?

HENRI F.
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DENIS DE ROUGEMONT, "La part du diable" en "Les personnes du drame"
(Parijs, Gallimard, 1948, 2 delen)
Een van de redenen, waarom de verwarring in de wereld toeneemt, is
de vrees haar ware oorzaak onder het oog te zien. Wij geloven aan tal-
loze soorten kwaad, duchten talloze gevaren, maar we hebben opge-
houden aan het Kwaad te geloven en het werkelijke Gevaar te duchten.
De werkelijkheid van de Duivel in deze wereld aantonen, dat wil niet
zeggen, dat men de angst doet toenemen, maar dat men aan deze haar
eigenlijke Voorwerp verschaft. Dat doet men weinig, maar men doet het
op de juiste wijze, En dat is misschien het middel. om ons te genezen
van de onechte angstigheid die ons verlamde, of van angst voor onechte
gevaren. Men verkeert juist in het grootste gevaar, wanneer men zich
vergist in de richting vanwaar het eigenlijk dreigt, en wanneer men al
zijn energie inspant tot een verdediging die zich richt op een leegte,
terwijl de vijand in de rug nadert.
De Vijand identificeren, zijn macht bepalen, dat is het onderwerp van
dit werkje. Laat men echter geen portret van de Duivel verwachten:
men moet al zijn signalementen houden voor evenzoveel overwinningen die
hij op onze inschikkelijkheid of onze bijgelovigheid behaalt. De Duivel
is het absolute tegendeel van de Gestalte, zijn wezen is juist de vermom-
ming, de wederrechtelijke toeeigening van elk uiterlijk, de schaamteloze
of sluwe bluf, kortom het vermogen de vormen te doen liegen. Bij gebrek
dus aan de mogelijklÎeid, hem af te schilderen, juist hem die al te gemak-
kelijk tot schilderachtigheid verleidt, zal men trachten het werk van de
Duivel in onze tijd te beschrijven, onder onze ogen en te midden van ons:
de grote Vervalsing.
Het merendeel van de schrijvers die zich in de loop der eeuwen met
de Duivel hebben beziggehouden, schijnt op dit punt met elkaar over-
een te stemmen: als allen die niet geloven in het goede, in kiesheid, in
verhevenheid, in de ziel is de Boze iemand met handigheidjes, drie-
voudig, honderdvoudig,. oneindig veelvoudig. Denis de Rougemont be-
perkt er zich toe, zijn eenvoudigste kunstgrepen te beschrijven, waar vast
en zeker het merendeel der mensen in tijden van geestelijk verval inloopt.
Hier zij aan toegevoegd, dat men zich zou vergissen in de bedoeling van
deze kleine verhandeling, wanneer men er een poging in zou zien, het
bestaan van de Duivel te "bewijzen". We hebben hier te doen slechts met
een poging om bepaalde narigheden van onze tijd uit te leggen, door deze te
betrekken op de bezigheid van het enige wezen dat er zich over verheugt.
"Een geestig gezegde meende de mensheid te kunnen verdelen in offi-
cieren, kameniers en schoorsteenvegers. Naar mijn idee, is dit niet enkel
een geestig, maar ook een diep gezegde en er is een groot bespiegelend
talent voor nodig om een betere verdeling te geven. Wanneer een indeling
niet naar de idee haar voorwerp uitput, dan verdient onverschillig
welke andere de voorkeur boven haar, mits zij het voordeel biedt, de
verbeeldingskracht te stimuleren" (Kierkegaard). En toch wil het
ons voorkomen, dat niet alles toevallig is in de inhoudsopgave
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van het tweede deel van Rougemont's "Les personnes du .drame" .
Onder de schrijvers wier denken de inhoud van ons leven heeft veranderd,
onderscheidt hij twee grote groepen. De ene groep werkt enkel door de
objectieve inhoud van hUn theorieën, niet door hun stijl die onverschillig
is. Dit geldt voor Hegel, Marx, Sorel. Daarentegen oefenen een Goethe,
een Rimbaud, een Kierkegaard, een Ramuz of een Gide heel wat minder
invloed uit door de kracht van hun slotsom dan door die van hun per-
soonlijk drama dat voelbaar wordt in de wendingen van hun gedachte.
Enkel de schrijvels van deze tweede groep hebben onze auteur doen
verwijlen, omhem vervolgens in eigen richting weer te hebben laten vertrek-
ken. Daarin ligt een der redenen van zijn keus. De andere reden is dat de
schrijver gelijk een Tempelier zich slechts hetrechtheéft toegekend Konink-
lijk wild tejagen. Waarbij men niet vergete, dat naar Luther's woord wij
menenopjacht te zijn, terwijl we maar al te vaakzelfopgejaagd worden!
Rougemont doet in dit werk niet aan critiek maar aan geestelijke oefe-
ningen. Dat deze moeilijk toegankelijk zijn, ligt aan de aard van het
gekozen onderwerp: de creatieve spanning der personen. Het gaat dus
enkel om een poging. De schrijver verlangt van het publiek, dat het zekere
rhytmen zal ondergaan, wier volheid of stuwkracht kracht verspreiden.
Inwijding of drama, waarbij het nu aan ons is, er de personen van te zijn.
Incipit tragoedia! HENRI•. F

EEN OPMERKELIJK BOEK OVER PLATO
Ondanks het feit, dat mannen als Groen van Prinsterer, Pierson, Kuiper,
van Deventer en Bierens de Haan zeer ernstige aandacht aan de studie
van Plato hebben geschonken, kan men toch zeggen, dat de belangstel-
ling voor deze wijsgeer in Nederland lange tijd heeft achtergestaan bij
die in verschillende andere landen. Daarin is een keer gekomen. Zonder
hier bepaalde namen te noemen, mag men in het algemeen constateren,
dat in de laatste tientallen jaren het aantal publicaties (artikelen, dis-
sertaties, boeken) over de stichter van de Academie in ons land, sterk
is toegenomen. Een der jongste is het werk van Dr H. Groot 1), een werk
dat ernstige aandacht verdient, al was het alleen reeds om het feit, dat
het niet door een vakgeleerde in engere zin is geschreven. Bezien wij
allereerst de doelstelling van de auteur ..
G. omschrijft als onze tegenwoordige opgave "een synthese te zoeken
vanPlato's leer van het Inzicht met de Liefdeleer van Christus (p. 236).
Hij stelt zich tot taak "kennis te verbreiden over de algemene strekking
van hetgeen Plato ons te zeggen heeft en wil bewijzen, dat Plato niet in
de eerste plaats kennis theoreticus was, of politicus, of dichter, of philo-
soof in de enge betekenis van het woord, maar ... mysticus".
Ik stel voorop: G. verbreidt op originele wijze kennis omtrent Plato en
zijn werk verdient de aandacht van allen, die in Plato's denken belang
stellen. Niet enkel, omdat G., bijna uitdagend, het accent legt op het
mystieke element in Plato's wijsbegeerte, maar ook, omdat. hij diens
gedachtewereld vergelijkt met de Indische. Desondanks gebruik ik mijn
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plaatsruimte hoofdzakelijk voor een kritische bespreking. Mijn hoofd-,
bezwaren zijn de volgende: - _
Ie. Als gevolg van zijn opvatting over Plato als mysticus is Go's ken-
schetsing der voor-Socratici eenzijdig en daarom onaanvaardbaar.
Steunend o.a. op de niet onverdachte Gouden Woorden van Pythagoras
wijdde hij twaalf van de 28 pagina's aan de Pythagoraeërs; aan Empe-
docles en Democritus b.v. te zamen slechts 11/2 bladzijde! De Sophisten,
buiten wie Socrates niet te denken is en naar wie Plato acht dialogen
noemde (ongeacht de Republiek en de Theaetetus) behandelt G. uiterst
summier, de invloed der Eleaten en van Heraclitus op de centrale den-
problemen der Academie nauwelijks, terwijl hij ook weinig aandacht
schenkt aan de wetenschappelijke arbeid van Plato's voorgangers.
2e. G. miskent de betekenis van Plato's dialectiek. Plato, met Socrates
de schepper van deze denkmethode, het over-en-weer-praten van het Ik
met het Ik en met de ander, schreef bijna altijd in dialoogvorm, de
belichaming van het steeds-bezige denken, dat Plato nooit tot zwijgen
bracht, om, volgens G., zich open te stellen voor de werkelijkheid, zoals
men luistert naar schone muziek." Dit is on-Grieks en on-Platonisch.
Plato toont begrip voor het irrationele, zijn werk bevat mystieke elemen-
ten, maar zijn dialectiek was actief. G. suggereert te veel passiviteit in
het Platonische denken, wanneer hij zegt: "De combinatie van con-
'centra tie, meditatie en contemplatie, tezamen met de toestand van
samadhi of absorptie, waarin het ond~rscheid tussen subject en object,
tussen "ik" en "niet-ik", tussen de ziel en God wegvalt, een toestand,
die voert (ik cursiveer) tot volmaakt, dus geestelijk "onderscheidingsver-
mogen", dit is het waarop Plato doelt met zijn misleidende term
dialectiek (p. 222)". Deze interpretatie is onaanvaardbaar.
3e. G. voert als hoofdbewijs voor Plato's mysticisme en esoteriek~) de
7e brief aan, volgens welke de leerling na lang samenzijn met de denk-
stof (in Plato's school toch onder leiding discussiërend!) plotseling in-
zicht verkrijgt "ontstoken als een vlam". M.i. heeft dit niets met mystiek te
maken. Het beschrevene isgelijk te stellen met de ervaring, dat men na lang
peinzen over een wiskundevraagstuk of een vertaling ineens de oplossing
vindt: zonder intensieve denkactiviteit ondenkbaar. Trouwens was Plato
ui tsluitend mysticus geweest, waarom merken wij daarvan zoweinig in zijn
laatste werken, producten van jaren-lange arbeid? En zou Aristoteles het
tientallen jaren in de Academie hebben uitgehouden, wanneer het on-
derwijs daar een overwegend Oosters-my~tiek karakter had gedragen?
4e. G.'s overigens vaak instructieve vergelijking met Indische wijs-
begeerte toont de gevaren, inhaerènt aa'n iedere parellelisering van
cultuurvormen uit verschillende sferen. Zijn neiging, om een "volkomen"
gelijkstelling te construëren, heeft hem parten gespeeld. In zijn behande-
ling van drie Platonische zielskrachten is hij te schematisch, komt b:v.
het logistikon te kort, ziet hij Plato's inconsequenties in de analogie
tussen staat en ziel over het hoofd. Verder verhinderen ons het besef
van het onderscheid tussen aantal, aard en levenswijze der Platonische
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en die der Indische bevolkingsgroepen met G.'s bepaald gewrongen
vergelijking accoord te gaan 3). '
se. G.'s beeld van Plato is door het innemen van één centraal gezichtspunt,
de mystiek, te harmonisch geworden; hij ziet te weinig Plato's gespleten-
heid. Op één gebied ontdekte ik deze zelf, toen ik n.l. in een zorgvuldige
analyse 4) tot de conclusie kwam, dat Plato in zijn diepste wezen naar het
beschouwende leven neigde. Maar hoe sterk werd hij heen en weer geslin-
gerd tussen de droom, die hem liefwas en de hunkering naar de daad, welke
hem nooit liet rusten! Plato moet men zien èn als ethicus, èn als politicus 5),
èn als mysticus, èn als kentheoreticus, èn als dichter. Dan eerst komt
de rijkdom van zijn persoonlijkheid en arbeid tot zijn volle recht.
6e. G.'s onjuiste mening, dat Plato geen sociale hervormer was, staat
in verband met de geringe waarde, welke G. hecht aan de vorm van de
staat, wiens gerechtigheid als voorbeeld dient voor de gerechtigheid van
de ziel. Plato stelde zich niet aan het hoofd van een beweging, noch
deed hij, voorzover wij weten, aan partijpolitiek, maar hij maakte toch
drie - niet ongevaarlijke! - reizen naar Sicilië, om te trachten, zijn
idealen te verwezenlijken, hij stond steeds bereid, om zijn vrienden in
practische staatsaangelegenheden raad te geven en wij kunnen er zeker
van zijn, dat deze adviezen een bepaalde politieke kleur hebben ge-
dragen, n.l., op het voetspoor der Pythagoraeërs 6), een aristocratische 7).
M.i. heeft het bezien van het grotere patroon, de staat, wel degelijk
zelfstandige betekenis. Keuze en vormgeving dáárvan tonen dezelfde
zijde van Plato's persoonlijkheid als zijn schildering der zielsharmonie.
De instellingen van de Republiek zijn niet zo onwezenlijk-construc.tief en
onhistorisch als G. ze voorstelt; daarvoor lijken zij te veel op de Creten-
sisch-Spartaanse, door Plato lange jaren als de ideale bewonderd!
Mijn bezwaren tegen G.'s uiteenzettingen zijn niet gering. En toch ...
Ik verheug mij oprecht over de verschijning van dit eerlijke, prikkelende
werk; het heeft allure, het getuigt voortdurend van de grote ernst van
de schrijver. Vertoont het fouten 8), welke Plato-onderzoeker begaat ze
niet en welke ontmoet geen tegenstand? Het boek is met liefde ge-
schreven, de schrijver heeft bescheiden en vol eerbied Plato's wezen
benaderd: een niet geringe verdienste in deze tijd waarin te vaak beun-
hazen zich op vakgebied begeven! In G.'s werk beluisteren wij de stem
van een man 9), die, na ernstige studie, terecht gemeend heeft, zijn in
oorlogstijd gewonnen overtuiging omtrent Plato's denken aan zijn mede-
mensen te moeten meedelen. D. LOENEN

1) Plato en zijn betekenis voor onze Tijd. Uitg.J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1947. 276 pag.
2) Zwak zijn ook de andere hiervoor (p. 25).
3) Ook op p. 130 gaan G.'s analogieën te ver en wekken onjuiste voorstellingen.
4) Plato's houding tegenover het practische Staatsleven, Tijdschr. v. Wijsb. 1929.
5) .40 % van zijn werk vullen ethisch-politieke problemen!
6) Voor G. trouwens ook op p. 238.
') A. D. Winspear, The Genesis of Plato's Thought, 1940.
8) Ik moet nog aanstippen: verkeerde transcripties, Gorgias als tyran, de verklaring
van het Pythagoraeïsche getal 12 (Gr. i.b.!), de simplistische verklaring van Socrates'
dood, de Republiek als late dialoog e.a.
9) Lees b.v. p.p. 231-236.
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Alg. Handelsblad. Publiceerde: Atheisme (1936); Modern Protes-
tantisme (1926); Prinsendom (1935); Wilhelm Reich (1938);
Anarchisme (1938); Dertig jaar Sowjet-politiek (1947); Michael
Bakocnin (1948).

MICHELVANDER PLAS, geb. 1927
Leerling van het N.O.I.B. te Nijenrode. Publiceerde verzen in
verschillende naoorlogse bladen. Ter perse de sonnettencyclus :
Dance for You, en de bundel vertalingen: I hear America singing.

A. P. A. A. BESNARD,geb. 1887 te Den Haag
Publiceerde in 1917 een plaquette: SOlmetten, in 1923: De bloei
en andere gedichten, die in sterk gewijzigde vorm in 1925 op-
nieuw verschenen onder de titel: Opstand en Wroeging.

l\IAx SCHUCHART,geb. 1920 te Rotterdam
Opleiding: H.B.S., Litteratuurstudie bij V. van Vriesland; thans
redacteur-verslaggever Alg. Handelsblad. Publiceerde: Verboden
Nadruk; Sprekend Mijzelf; Vice Versa (in samenwerking met
Eric van der Steen.

J. VANMELLE, geb. 1887
Oud-onderwijzer. Publiceerde een aantal romans, kortverhalen en
tekstbeschouwingen.
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