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Christiaan Terpstra
Voor Elsje K.

VLAGGELIED]E IN TWENTE

Op een wit paard zo op dit veld te staan,
hoe durf je dat zo goed, Tubantia?
'Ik heb dat al vanaf mijn jeugd gedaan,
en 't paard deed andere witte paarden na.'

Slaat dan je witte paard daar op die rode vlag
soms niet ineens op hol, Tubantia?
'Het steigert soms, maar onder mijn gezag
doet het gewoon.de andere paarden na.'

De eenhoorn steigert op het rode veld.
Zijn flanken bloeden, maar zij draagt geen sporen,
die zonder teugels rijdt, de ranke schim ...

Een ongebreideld paard, Tubantia ... straks snelt
het naar de kale heuvels langs de kim.
Stijg af! Raak niet met ros en vaan verloren.

De vlag van Twente vertoont een steigerende schimmel op een bloedrood
veld: het zogenaamde Saksenros, dat men ook in Engeland wel in het
korte gras van verre, kale heuvels uitgeschoren ziet; paarden van veertig
bij zestig meter, krijtwit door de harde kalkbodem waarin de zode wor-
telt. Deze witte paarden schijnen werkelijk langs de horizon te draven,
wanneer ze dwars door de open plekken van de bosrand of boven het lage
kreupelhout met de voortsnellende express meeschuiven.
Als ik zo'n grote Twentse vlag aan een hoge mast tegen de blauwe lucht
zie wapperen [en een niet onaantrekkelijk regionalisme brengt mee dat
men ze tegenwoordig vaker ziet hijsen], dan stel ik mij om de een of
andere reden voor dat deze gestyleerde schimmel, die wel iets met de
legendarische eenhoorn te maken zal hebben, in vroeger tijden een even
blanke berijdster heeft gehad. De echte Witte Vrouw van de Twentse
zomernachten, de kinderlijke en baarlijke Fine Lady van Banbury Cross.
Heeft het die afgeworpen op zijn vlucht naar de horizon? Ofheb ik haar
zelf weten te bewegen om - voor goed of maar voor even - af te stijgen?
Ik heb een vage herinnering aan een ontmoeting, aan het mogen vast-
houden van haar stijgbeugel, aan een nogal overrompelende blik en een
klopje op de hals van het schichtige dier. Maar wat daarna?
Misschien is zij, zoals zoveel van die half mythische figuren, weer in het
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CHRISTIAAN TERPSTRA

maar halfbegrepene en dus niet volledig bestaanbare opgelost toen zij de
voet in het gras zette ... Ik kan het Saksenros nooit zien, zelfs niet op een
fietsvlaggetje, zonder aan die ontmoeting te denken. Maar precies kan
ik mij die niet meer voor de geest roepen, noch het uiterlijk van de zo
vluchtig geziene berijdster.
Kinderachtig? Ja; daarom is het een versje voor Elsje, mijn jongste
dochtertje.

SERENADE VOOR LUIT EN GRUZELEMENT

Je was ineens en dus altijd mij vreemd;
ik heb je steeds ontweken, steeds begeerd.
Raakt men dan niet versinteld en verteerd,
dan bouwt men zich een vesting, en versteent.

Het open vuur doofde ik langs alle wegen
in de paniek van wat ik had gevonden
toen daar je fakkels voor mijn bressen stonden.
o God, wat heb ik dit allang verzwegen!

We hadden nóóit elkaar kwartier gegeven ...
Het spiegelschrift onzer polariteit
leerde ik nog maar in deze laatste dagen.

Ik ben een spiegel, en jij bent het leven.
Zo straks versplintert ook de zekerheid
dat jij het antwoord bent op al mijn vragen.

Voor het eerst in Terpstra's gedichten een uitroepteken, en zelfs accén-
ten! Het was dus wel menens. Want, waar ofniet, een accent is toch wel
een cri du cceur, een bewijs dat de rede, ja zelfs de letterkunde faalt. ..
Voor een dichter bepaald een witte vlag, zo'n accent aigu - de vereiste
klemtoon moet uit de versregels zelf blijken, en een goed dichter moet het
zonder pedalen en Turkse trom kunnen stellen.
Wàs het wel een hartekreet? Nu ik het overlees ter fine van commentaar,
en me alles weer herinner, lijkt het me beter om te zeggen dat ik het
ernstig betwijfel. Het gedicht is bijna automatisch ontstaan, nadat ik had
gedroomd dat mijn scheerspiegel [aan één kant vlak, aan de andere zijde
een soort holle brandspiegel] aan gruzelementen was gevallen. Nog nooit
zag ik zulke duidelijke, dunne, vlijmscherpe scherven als in die droom.
Daarbij vielen mij de laatste twee regels in. De vraag is nu echter: stelt
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een spiegel - het individu dus - vragen aan het leven, of stelt het leven
vragen aan het individu? Het zal wel van het individu afhangen, en van
de wijze waarop zich het leven in zijn bepaalde liggingen en stellingen
manifesteert, hoe een dergelijk interview verloopt. Overigens ben ik er
wel zeker van, dat nog niet één van die vragen, van welke zijde ook ge-
steld, ooit duidelijk en ondubbelzinnig is beantwoord. Zou dit wel het
geval zijn, dan zou niemand meer gedichten schrijven. Voor zover ik kan
nagaan zijn gedichten nog de meest bevredigende dooddoeners, wanneer
het gaat over de vragen die wij aan het leven stellen, en die het leven uit de
aard der zaak nooit zelf beantwoordt. Een gedicht is de enige schriftuur
waarin verstandelijk défaitisme en ecstatische zekerheid des geloofs op
hoogst onredelijke, maar niettemin volkomen aanvaardbare wijze een
eindje naast elkaar in het tuig draven, een collectief en trappelend
rhythme aangeven, en zelfs tot grote satisfactie van de dichter en zijn
kleine aanhang waarachtig nog op elkaar rijmen ook. .. Er is geen vers zo
dolzinnig, of het heeft op mij die geruststellende uitwerking die ook een
werkelijk antwoord zou hebben, en de zelf-vervaardigde dooddoeners
geven nog de meeste bevrediging. .
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JAPANS ECONOMISCHE EXPANSIE

Nadat op 28 April in geheel Japan het van kracht worden van het vredés-
verdrag van San Francisco was gevierd - met de gemengde gevoelens van
een overwonnen volk dat zich gekoppeld ziet aan de zegewagen van de
overwinnaar - trokken honderdduizenden de volgende dag naar het
brede plein voor de hoofdpoort van het geweldige, ommuurde en met
fraaie tuinen gesierde complex van gebouwen, dat het keizerlijke paleis
van Tokio vormt. Keizer Hirohito, die zes maanden na de nederlaag de
staats-sjinto-dienst had moeten likwideren en had moeten berusten in het
feit, dat hij niet langer gold als de I24ste afstammeling van een zonne-
godin, vierde zijn een-en-vijftigste verjaardag. Hij was onzichtbaar als
weleer een goddelijk vorst betaamde, maar de onafzienbare rijen van
vereerders schuifelden in brede kolonnes de ganse dag voorbij de poort,
waar zij diep en vele malen bogen, waar sommigen devoot knielden en
waar zij demonstreerden tegen de vernedering, de vorst bijna zeven jaar
geleden aangedaan. Niet om die keizer, doch om wat hij verzinne-
beeldde: de nationale eer en grootheid.
Doch niets is zo gecompliceerd als een moderne natie. Want twee dagen
later, op de eerste Mei, vochten op dat zelfde plein opgewonden menig-
ten, voorzien van stenen, stokken, flessen benzine en van aan de politie
ontrukte traangasbommen tegen met brandweerslangen en revolvers ge-
wapende, gehelmde gardes, die het plein schoonveegden. Een deel der
demonstranten van een reusachtige Mei-bijeenkomst in het Meidzji-
park, waar communisten slaags waren geraakt met socialisten, was naar
het paleis van de Tenno getrokken, om te protesteren 'tegen de reactie'.
Dat deze uiteengeslagen stoet bij zijn terugtocht een twaalftal auto's in
brand stak en enige Amerikanen molesteerde, ja zelfs ruiten inwierp van
gebouwen, in gebruik bij de bezettingstroepen, is op wat overdreven wijze
aangedikt, om het 'communistisch gevaar' in Japan goed te doen uit-
komen en om te rechtvaardigen, dat onder deze omstandigheden de
Amerikaanse strijdkrachten in een zeven tien tal bases gehandhaafd wer-
den. Niet slechts, om zich te belasten met de verdediging van een militair
nog weerloos land, doch vooral ook om de regering bij te staan in het
handhaven der binnenlandse orde, zo dit nodig mocht zijn, behoefde
Japan - zo zeide later ook Ridgway - nog de hulp van een machtige
bondgenoot. Daarmee was gezegd, dat de V.S. optraden als verdedigers
van de regering, welke het vredesverdrag had gesloten. De demonstratie
tegen dit kabinet van 'liberalen', die men naar europese maatstafreac-
tionnairen zou noemen, richtte zich daarom zijdelings ook tegen de
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Amerikanen. De spandoeken, die leuzen bevatten tegen herbewapening,
waren bedoeld als een protest tegen het 'veiligheidsverdrag' , dat Japan
tot militair bondgenoot maakte van de V.S., en dat aan het vredespact
was gekoppeld. En toch was de schijn in zoverre bedrieglijk, dat hier niet
de talrijkste, machtigste en meest bewuste tegenstanders van de Ameri-
kanen defileerden. Deze zaten op dat zelfde ogenblik in hun door rijke
parken omgeven feodale woningen, zij confereerden in de bureaux van
de machtige trusts, zij waren te vinden in de kringen der beroeps-
officieren en op de herbouwde ministeries. Dit oude, zich herstellende
Japan, in de schaduw van de Amerikaanse tanks, beidt zijn tijd, om zich
van de V.S. afte keren naar Azië. De hoofse buigingen en diplomatieke
glimlach van deze lieden staan in scherpe tegenstelling tot wat één
hunner met bijna amerikaanse, overdrijvende maar openhartige on-
gegeneerdheid zeide tot een correspondent van de Manchester Guardian:
'Indien wij herbewapenen, dan zullen onze strijdkrachten niet vechten
voor de Verenigde Staten in een derde wereldoorlog, doch eerder voor
Japan in een vierde of vijfde ... 'Natuurlijk is dit bluff. Maar zij onthult
een mentaliteit.

11

De officier van hoge rang, die deze ruwe woorden sprak, was slechts in
zoverre een vertegenwoordiger van zijn kaste als hij meende, dat Japan
niet gaarne zou vechten voor de belangen van de V.S. Dat zijn land zou
kunnen denken aan een oorlog ten eigen bate, lijkt echter de Japanners
zelf voor lange tijd uitgesloten. De tijd, dat men China kon pogen te
koloniseren en Rusland kon uitdagen, dat men veroveringsidealen
koesterde ten aanzien van Zuid-Oost-Azië, is voorbij. Ook een tweede
Pearl Harbour kan Tokio zich niet veroorloven, zonder te worden ver-
nietigd. Op 28 April dankte J osjida de Amerikanen voor hun groot-
moedigheid, een vrede te sluiten zonder herstelbetalingen. Hij aanvaard-
de de legering van amerikaanse strijdkrachten in het land ter verdediging
van een ontwapende natie. Maar, zo zeide hij: 'Deze toestand kan niet
altijd voortduren. Daarom moeten wij beginnen, zelf onze eigen defensie
op te bouwen'. Dat wil zeggen : Japan wil zich weer bewapenen, om een
aanleiding te hebben, de Amerikanen te verzoeken, heen te gaan, en om
zijn eigen buitenlandse politiek te kunnen voeren. Dat deze het volk
geleidelijk van de V.S. zal vervreemden, indien niet een derde wereld-
oorlog dat proces onderbreekt, is op economische gronden waarschijnlijk.
Nergens is de invloed van de Westerse civilisatie in het Oosten zo groot
als in Japan, nergens heeft men zo weinig de indruk, in een aziatisch land
te zijn. En geen natie is ook zozeer gedwongen, te blijven behoren tot
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Azië. Niet de militaire, maar de economische expansie in dit werelddeel
is een onvermijdelijk doelwit. Geen nieuwe bezetting van Zuid-Sachalin
als in 1905, geen herovering van Formosa als in 1895, geen annexatie van
Korea gelijk in 1910, geen bezetting van Mantsjoerije, als herhaling van
het avontuur van 1931, kan thans een bereikbaar ideaal lijken. Al deze
ingelijfde of afhankelijke gebieden heeft Japan in 1945 verloren. Zij zijn
in handen gekomen van of worden beschermd door te machtige buren.
Doch de economische, politieke en intellectuele leiding in het Verre
Oosten kan nog worden verworven. Daartoe is deze natie uitgerust. Men
kan smalend spreken over naar westerse opvatting nog gebrekkige doel-
matigheid van organisatie, men kan neerzien op het vermogen om te
imiteren zonder voldoende aanleg om te creëren, men kan zich ergeren
over producten van mindere kwaliteit, die in massa op de markt zijn
gebracht. Dat alles neemt niet weg, dat dit volk vele europese naties
[vooral die van het Zuiden] verre heeft voorbij gestreefd, binnen één
eeuw nadat het - in 1854 gedwongen, in 1868 welbewust - besloot de
westerse techniek over te nemen. Een volk van 85 millioen zonder an-
alphabeten, met een negenjarige leerplicht [zes jaar lager en drie jaar
aanvullend onderwijs] met een geboortecijfer van 28 per duizend en een
sterftecijfer van I I per duizend [in 195I], met een hygiene die op de
Balkan voor excessief zou gelden en zelfs in streken van Frankrijk voor-
beeldig zou kunnen heten, met een sobere maar doeltreffende huis-
inrichting, met een door oorlog, nederlaag en réfugiés verminderde doch
toch nog immer grote eerlijkheid, een vermogen tot zelftucht en een
berusting in discipline, waardoor het in oorlog en vrede tot ongewone
prestaties in staat bleek. Industrieel is het, naar europese en vooral naar
amerikaanse normen, vrij zwak; naar aziatische maatstaven zeer sterk.
Daarom ligt zijn toekomst in Azië.

IJl

'Exporteren of sterven' is een leuze, die welhaast elk land aanheft. Men
kan beter zeggen: 'Importeren of sterven', want behalve voor de aller-
grootsten die in dat opzicht minder afhankelijk zijn [zoals de V.S. en de
Sowjet-Unie] dient export alleen om datgene te kunnen invoeren wat
onontbeerlijk is voor het volksbestaan. Wat Japan betreft zou men kun-
nen zeggen, dat het niets kan aanbieden dan de waarde van zijn arbeids-
kracht, om het vele ontbrekende te kunnen betalen. Na 1868 is de toen-
maals 26 millioen zielen tellende bevolking bewust uitgebreid - door
premies, hygiene en bestrijding der zuigelingensterfte - tot nu 85 milli-
oen. De laatste tijden bedroeg de aanwas anderhalf millioen per jaar.
Ontwijfelbaar heeft de heersende feodale kaste, die in 1868 - met de
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keizer als haar symbool - besloot van Japan een grote mogendheid te
maken, de toeneming der bevolking planmatig gewild. Voor de industrie,
de handel en het verkeer, de scheepvaart en de oorlogsvloot, voor emi-
gratie naar veroverde gebieden en voor het leger behoefde men nieuwe
miIlioenen. Sinds vijfmiIlioen mensen, gevestigd in de verloren gebieden,
naar het eigenlijke Japan zijn teruggekeerd; sinds de oorlog tal van steden
en wijken verwoestte, de industrie verschrikkelijk teisterde [de helft van
de textielfabrieken werd door de bombardementen tot puin], tachtig pro-
cent van de handelsvloot vernietigde, kunstmestfabrieken, hydro-elec-
trische installaties en irrigatiesystemen ontredderde, een belangrijk deel
van de ontzaglijke vissersvloot onttakelde - zodat na de krijg hongersnood
alleen kon worden gelenigd door ruime invoer van levensmiddelen uit
Amerika - sindsdien is de roep om geboortebeperking steeds krachtiger
geworden. De productie van contraceptieven en de reclame er voor
worden aangemoedigd. Sinds I948 is abortus op medische, eugenetische
en sociale gronden geoorloofd en het aantal gevallen, waarin door onder-
breking der zwangerschap ongewenste geboorte werd voorkomen, wordt
voor I9So op 600.000 geschat. [Japanse artsen zeggen, dat zonder deze
wettelijke toestemming de illegale abortus niet geringer zou zijn ge-
weest, en verwijzen daartoe naar cijfers van het na-oorlogse Duitsland.]
Maar in de eerste plaats is de geboortebeperking in de kleinere plaatsen
op het platteland veel moeilijker door te voeren dan in de steden, en in
de tweede plaats zou zelfs een drastische daling van het geboortecijfer
pas na één generatie haar invloed doen gelden. Voorlopig komen de
sinds I930 geboren zeer talrijke 'jaargangen' met de regelmaat van de
kalender op de arbeidsmarkt. Zij hebben woningen nodig en werk, zij
stichten gezinnen. "Vat de voedselproductie betreft kan het land niet
meer doen dan het presteert. De rijstopbrengst per h.a. is twee maal zo
groot als in de V.S., drie maal z~ rijk als in India, twee en een half maal
zo omvangrijk als in Indonesië. De visvangst is uitgebreider dan in welk
land ook, maar de viswateren zijn na de nederlaag beperkt. In het kweken
van vruchten en groenten zijn de Japanners even grote meesters als in het
veredelen van planten en bloemen. Doch er is geen sprake van, dat het
land - slechts voor I7 % geschikt om in cultuur te worden gebracht - het
volk kan voeden. Afgezien daarvan, dat dus levensmiddelen moeten
worden geïmporteerd, zijn bovendien door westerse invloeden de be-
hoeften aan industriële verbruiksartikelen [fietsen, radio's, fototoestellen,
electrische apparaten, geneeskundige instrumenten enz. enz.], aan auto-
bussen, trams, treinen, schepen en wat niet al, zeer gestegen. De grond-
stoffen voor kleding moeten voorhanden zijn. Hoewel de huisverwarming
gewoonlijk door houtskool in potten geschiedt, is steenkool voor indus-
triële doeleinden onontbeerlijk, evenals olie en benzine. Wat kan Japan
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zelf voortbrengen of winnen? Onvoldoende voedsel en VIS, te weinig
vetten en zuivelproducten, voldoende groenten en vruchten, slechts
veertig millioen ton steenkool per jaar [ongeveer evenveel als België en
Luxemburg], hout, waterkracht en een weinig beduidend aantal metalen.
De verloren gebieden waren van grote betekenis: Zuid-Sachalin leverde
steenkolen en olie, Formosa rijst en suiker [waarvan nu 95 % moet wor-
den geïmporteerd], Korea kolen, ertsen, electrische energie en rijst, terwijl
het beheer over Mantsjoerije steenkool, olie, sojabonen enz. opleverde.
Thans moet men rijst, graan, vetten, petroleum, steenkool, ijzererts enz.
invoeren uit den vreemde. Men kan daarvoor in ruil vrijwel alleen in-
dustriële producten uitvoeren, waarvoor de grondstoffen eerst moeten
worden betrokken, zodat in feite alleen arbeidskracht kan worden ver-
kocht.

IV

Schenken wij eerst enige aandacht aan de grondstoffen. Zij kwamen vóór
de oorlog, zoals wij zagen, uit gebieden, welke thans onder controle
staan van Moskou, Peking, Pjongjang en Taipeh. Voort uit Indonesië,
Zuid-Oost-Azië en Voor-Indië. Ten dele ook uit Amerika. Uit de V.S. en
Canada is sinds 1945 veel betrokken, maar de prijzen zijn zo hoog en het
vervoer is zo kostbaar, dat steenkool bijvoorbeeld drie maal zo duur was
als die, welke beschikbaar was in Sachalin, Korea en Mantsjoerije. De
wens, om in Azië zelf grondstoffen te kopen, is dus natuurlijk. Tot nu toe
hebben de V.S. de japanse import rijk gesubsidieerd, vooral die van
katoen. [Van de katoen-import van 114 millioen dollar in 1950 be-
taalden de V.S. 85 millioen). Tot heden heeft japan van de V.S. twee
duizend millioen dollar ten geschenke gekregen. En het zal subsidies
blijvend nodig hebben, zolang het niet kan kopen waar het ook kan.
verkopen, in Azië dus, of in andere industrieel ónontwikkelde gebieden
bijvoorbeeld van Afrika en Zuid-Amerika. Wat katoen betreft doet het
daarvoor reeds zeer zijn best. Voor de oorlog betrok het die voor 44 %
uit de V.S., en voor 43 % uit Voor-Indië. Na een periode, waarin de
ruwe katoen voornamelijk uit Amerika werd ingevoerd, zien wij voor
1950 deze cijfers: 47 % uit de V.S., 25 % uit Pakistan en India samen
[dit laatste leverde toen echter vrijwel niets], 12 % uit Mexico. Het wordt
moeilijker, goedkope katoen te vinden, daar overal nationale textiel-
industrieën verrijzen, doch gezien het feit, dat de japanse textielbedrijven
nog slechts op 55% van hun vooroorlogse capaciteit werken, is dat niet het
grootste probleem. Een belemmering vormt het gebrek aan scheeps-
ruimte: de huidige tonnage van r~. millioen dwingt het land, veel te
laten vervoeren door buitenlandse schepen [ook nederlandse] terwijl
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voorheen zijn handelsvloot juist door het bewijzen van diensten een deel
van de import betaalde. Wat dus de grondstoffen betreft zou een grote
verlichting intreden indien China [met Mantsjoerije] dat dichtbij ligt
eil een nog vrij lage levensstandaard heeft, weer levensmiddelen, kolen en
ertsen kon leveren. Zuid-Oost-Azië kan nog rijst verschaffen, zij het in
veel mindere mate dan voorheen. Indo-China is practisch uitgeschakeld,
Burma exporteert geen kwart meer van hetgeen het voor de oorlog uit-
voerde, en alleen Thailand is nog een belangrijke leverancier. Het zou
evenwel mogelijk zijn, dat Japan de met zijn eigen behoeften overeen-
stemmende voorraden uit deze productie verwerft, indien het ook de
markten hier kon veroveren.
Hoe staat het echter met het vraagstuk van de export? Nadat de strijd in
Korea was uitgebroken en de angstpsychose leidde tot grote aankopen
door het westen, heeft Japan uitnemende zaken gedaan. In zekere zin
profiteert het nog van deze 'boom', doordat het markten heeft kunnen
bezetten, welke de West-Europeanen en Amerikanen moesten verlaten,
omdat de herbewapening hun activiteit opeiste. Met name van Engeland
is Japan de grootste concurrent geworden, ook in de landen die deel-
nemen aan het zogenaamde Colombo-plan voor hulp aan onontwikkelde
gebieden. En Japan levert nu niet slechts textiel, maar ook machines,
electrische apparaten, schepen. Van Juni 1950 tot Januari 1952 plaatsten
de Amerikanen er voor 566 millioen dollar aan orders. De export naar
Aziatische landen bedroeg in 195 I het viervoudige van die in 1950.
Daarbij kwam een sterke stijging van de uitvoer naar Latijns-Amerika.
De staalproductie steeg tot ver boven die van voor de oorlog [tot onge-
veer vijf millioen ton], de totale industriële productie bedroeg verleden
jaar 143 % van die van 1936. Maar het werd weldra duidelijk, dat deze
bloei geen vaste basis had. In de eerste plaats bleek de productie duur
door verouderde methoden, en bij daling der prijzen was de concurrentie
niet vol te houden. Buitenlandse investeringen om het industriële appa-
raat te vernieuwen waren schaars: particuliere Amerikanen hadden van
begin 1949 tot Maart 195 I niet meer dan zes millioen dollar belegd in
een land, dat huns inziens geringe garanties bood. Ten tweede ging de
winst verloren door de sterke stijging van de prijzen der grondstoffen,
toen die vervangen moesten worden. Ten derde volgde op de gunstige
conjunctuur van 1950-5 I in het begin van 1952 een depressie. De ge-
vreesde oorlog bleef uit, voorraden werden aangesproken, de hoog op-
gevoerde aankopen hadden van vele landen de deviezen-voorraad uit-
geput. Japan had een tekort aan dollars, maar een overvloed van ponden
en andere valuta's, en het moest in de niet-dollar-gebieden eerder op-
treden als koper dan als verkoper. De textiel-industrie beperkte in Maart
haar productie met 40 %, de bedrijven van kunstrubber met 30 %, en de
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malaise breidde zich uit tot tal van andere ondernemingen. Daarvan
maakten de werkgevers gebruik, om sociale lasten van zich afte wentelen,
de hand te lichten met de in grote bedrijven geldende acht-urendag, met
het motief dat alleen goedkope arbeid het concurrentie-vermogen kon
doen stijgen en de prijs kon doen dalen, want naar schatting moet Japan
jaarlijks voor 1300-1500 millioen dollar kunnen exporteren. Tevens ont-
wierp de regering een wet, kennelijk gericht tegen de vakbonden, om
'subversieve actie' onmogelijk te maken. Op 19 April staakten ongeveer
een millioen man van twaalf vakbonden [er zijn zes millioen arbeiders
georganiseerd] om tegen deze wet te protesteren, maar zij zal vrij zeker
worden aangenomen, want Josjida beschikt over een betrouwbare meer-
derheid. De in April 1947 ontbonden super-trust, de Zaiboetsoe, her-
stelde zich in April van dit jaar, om de positie der bedrijven sterker te
maken, zowel tegenover de arbeiders en de regering, als tegenover de
buitenlandse concurrenten. De Mitsoej- en Mitsoebisji-concerns waren
toen reeds weer gevormd, als de voornaamste pijlers van de Zaiboetsoe.
Men kan zijn doel aldus omschrijven: een conservatieve sociale politiek,
een expansieve economie.

v

Na het voorafgaande is het duidelijk, dat uit de depressie slechts één weg
[behalve die van felle concurrentie in geheel Azië, Afrika en Zuid-
Amerika] zou openstaan: ontsluiting van de Chinese markt en van de
Chinese grondstoffen-gebieden. Van hier kwamen voorheen vele grond-
stoffen, daarheen gingen omstreeks 1940 [toen een groot deel van China
door Japanners was bezet] bijna veertig procent der producten. Vandaar
ook, dat in September Ridgway toestemming gaf, de handel in bepaalde
goederen met het rode China te hervatten, evenals in Februari weer
steenkool uit Sachalin mocht worden ingevoerd in ruil voor textiel,
huiden en kleine schepen. Bij zijn onderhandelingen met Tsjiang Kai-
sjek heeft Josjida steeds gezorgd, het verdrag te beperken tot Formosa.
Op 26 Januari verklaarde hij nadrukkelijk, dat de mogelijkheid Van ver-
betering der betrekkingen met het Chinese vasteland open moest blijven.
Men kan in Tokio geen plannen ontwerpen, die rekening houden met een
oorlog. Zou die uitbreken, dan valt er weinig meer te rekenen: Japan zou
slagveld worden van twee geweldige wereldmachten. Dus stippelt men
lijnen uit voor. vredelievende expansie, en er is geen twijfel, dat deze
leiden naar Peking. Dat wordt niet eens gefluisterd - zoals wanneer men
het heeft over emigratie naar Australië - maar ronduit verklaard. Een
van de argumenten is, dat in 1955 de V.S. 120 millioen ton staal zullen
produceren, Japan misschien 8 millioen. Van de huidige 5 millioen
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moet It millioen worden geëxporteerd, van die verwachte 8 millioen
veel meer. Maar als de V.S. eens de wereldmarkten overstromen, waar
zal Japan dan een afzetgebied vinden, indien het zich niet van te voren
heeft verzekerd van een behoorlijke plaats in China? En wie zal voor-
komen, dat dan een nieuw aziatisch blok ontstaat, waarvan Japan,
China, India en Indonesië de hoekstenen kunnen zijn? In Tokio droomt
men niet van communisme, maar des te meer van een 'Azië voor de
Aziaten'.



Herman van Snick

TRAGE WALS

Langs de grensweg van Sint-Andries,
van het veer naar zee
gaan op stap, één, twee,
een bejaarde en een jonge kommies.

En ze komen drie uren
. naar het barenspel turen ...

en dan keren ze weer
van de zee naar 't veer.

En jaar uit en jaar in,
zonder eind of begin:
met hun twee, één, twee,
van het veer naar zee.

Misschien komt er een slot wanneer d'oudste held
door de Dienst of de Dood wordt op rust gesteld?

Maar een nieuweling komt.
Het gaat verder, verdomd!
Vergeten is 't luttel verlies!

En weerom naar zee
gaan gedwee, één, twee,
een bejaarde en een jonge kommies.



GEDICHTEN

KOOR

Het is geen koor van Donkozakken
en ook geen paters kinderkoor.
Het is het koor der bh::kewrakken,.
die stromplen heel Europa door.

Een schrale tenor, vele bassen,
gebroken alten, nooit sopraan,
alnaar de jaren en de rassen
of 't somber kwaad hun aangedaan.

Soms nieuwe kinderkelen schreien,
doch vele stemmen vallen uit.
Hun lied dat hijgde in de reien
vond in hun sterven zijn besluit.

Het is het koor der bleke wrakken,
het neergezakte vrijheidskoor,
ze valien onder stalen hakken
maar geven ons het wachtwoord door.
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PERSOONLIJKE HERINNERINGEN

AAN PIET WIEDIJK
[fragment uit nog onvoltooide levensherinneringen van den schrijver]

In een doos met herinneringsstukken hcb ik een paar, zo op het oog
mislukte foto's liggen: Wiedijk marcheert daarop, al pijpestappend, over
de Dam. Ondanks de - ik denk uitsluitend fotografische - mist, die er
hangt, is het duidelijk, dat ook ik bij die wandeling betrokken ben ge-
weest, al zijn wij maar slecht te herkennen: een wandeling van onze
schimmen tegen wind-rukken in. Zonder twijfel had ik die dag mijn oude-
ren~vriend afgehaald van een avondmaaltijd bij 'Hoppe', zijn eethûis-
met~knipkaart, een vettige pijpenla in de Warmoesstraat, want de keren,
dat ik dat gedaan heb, stevenden wij later steevast datzelfde grote Dam-
plein over, dat ik op de oude foto heb menen te herkennen. Wij gingen
dan samen de nauwe Kalverstraat in - voor een kleintje koffie in Polen-
ofhij besteeg vóór de ingang van het Handelsblad lijn I ter bereiking van
zijn apotheek, terzijde van de Overtoom, afzijn woning, vijfminuten van
het eindpunt: in de Jacob Marisstraat.
Wiedijk heeft namelijk een half mensenleven daar gewoond, Jacob
Marisstraat 18, later genummerd 22. Dat is de woning geweest, waar hij
als secretaris van De Nieuwe Tijd-groep de redactieleden - Frank van
der Goes, Henriëtte Roland Holst, Herman Gorter en anderen - regel-
matig bij zich heeft ontvangen. Die straat vormde toen nog - zo omtrent
1900 - een soort tochtige uitbreidings-rand van Amsterdam, en de holle
kamers van Wiedijk keken uit op tuinderijen, met kleurenvakken als ge-
brande glazen, en weilanden tot de horizon. Zintuigelijk genoot hij zeer
van dit, door de vensters heen hem geboden welige landschap, waarmee
hij als zoon van de Schermer trouwens op het innigst verbonden was:
al dat frisse gras, die trekvaarten en die vogels! - maar picturaal, aflaat
ik algemener zeggen aesthetisch, heb ik in hem nooit een adequaat genot
bij wandelingen door de natuur opgemerkt, - omgekeerd was hij juist
aesthetisch bijzonder gevoelig voor klank, d.w.z. voor muziek, liefst de
klassieke muziek, en daarom ook weer zeer licht te hinderen, ja tot een
broeierige vijandigheid te prikkelen door valse geluiden of ruw gerucht.
Door zijn eenzaamheid was zijn gehoor-orgaan voortdurend tot het
uiterste gespannen en zelfs overspannen, zodat deze vrijgezel - het type
van de zenuwpatient uit de moerassige culturele sfeer van voor 1914 _
met geluiddempers in zijn oren aan zijn schrijftafel zat, en ten spijt van
zijn dorperlijke zuinigheid, maar opgejaagd door de angst, weer eens
luidruchtige benedenburen te kunnen krijgen, de hele verdieping be-
neden hem mee-huurde en dan liet leegstaan. [Iets wat ook toen, hoewel

270



PERSOONLIJKE HERINNERINGEN AAN PIET WIEDIJK

de woningen in die dagen niet schaars waren, als iets a-sociaals, in nota
bene een socialist, zou zijn gevoeld, ware het niet dat ieder wist met een
soort ziektegeval te doen te hebben.]
Verkleefd aan alle schone geluid ging Wiedijk naar concerten en opera's.
De slechts met moeite en achter een stuurs gezicht verborgen ver-
legenheid bij het betreden van een zaal vol mensen maakte, dat hij nog
het meest genoot van het na-genieten: als hij thuis, de proppen in de
oren, een partituur op zijn knie had liggen, want dan las hij - en met
groot gemak - de ingewikkeldste muziek van de noten af, en neuriede in
zijn armstoel zittend mee, en zag in gedachten de barokke opera-tonelen
terug, die, samen met de lectuur van achttiende- en negentiende-eeuwse
Franse klassieke romankunst en mémoires uit de tijd der Lodewijken,
voor hem het wereldse complement vormden voor het eigen stille, proza-
ische bestaan. Een prozaïscher bestaan dan het zijne heb ik niet gekend:
de saaie woning in die Sloterbuurt, de ouderwetse apotheek, de toen erg
sleetse Universiteitsbibliotheek, het eethuis 'Hoppe' en het eenzame
tafeltje daar, - maar ik mag n~et vergeten de paar koffiehuizen: het
café-Panopticum met name.
Dit café-Panopticum was wat men noemt 'annex' de toen nog bestaande,
voor provincialen zo aandoenlijke wassenbeelden-galerij in de Amstel-
straat, - in ' 19 is die helaas opgeheven; dat kwam, zei bij wijze van lijk-
rede Frans Coenen, omdat er toen zoveel èchte koningen en prinsen met
decoraties en al bij ons over de grens waren binnengekomen, die natuur-
lijk nog veel en veel echter waren dan de - overigens was-echte - repro-
ducties van hoogstdezelven, - hoe dit zij, ik wens die, aan het pande-
monium der wassenbeelden belendende cafézaal hier apart te gedenken.
De ruimte van die cafezaal wordt tegenwoordig ingenomen door parterre
en foyer van het Centraal Theater, maar toen was het een hoog, rokerig
lokaal met dozijnen gas-vlinders en met een groenende estrade voor een
muziekje plus variété-zangeres, zo'n Germania als in die dagen van de
chapeau claque in trek waren, met haar door het corset omhooggeperste
boezems, welke door hun bolronde roze glans aan de kale hoofden van
toen gevierde staatslieden deden denken. In dit café kwam dan, behalve
de echt-Amsterdamse, door-en-door burgerlijke burgerij, ook de intelli-
gentsiagraag. Kort voor 1890 heeft daar bijvoorbeeld Herman Gorter, naar
Wiedijk nog wist, veel zitten schrijven, onder meer het grootste deel van
zijn 'Mei'. Later, een paar jaar na de eeuwwisseling, toen Speenhof - nog
marinier - er voor het eerst zijn levensliedjes in het openbaar ging
zingen, groepten met een of twee kennissen van Speenhof anderen
samen en zo ontstond een zoveelste vaste intellectuelen-tafeltje. Daaraan
zaten, met Piet Wiedijk, de oudste van mijn twee broers [mI' C. A., toen
nog student]; Rud. Triebels, voorloper van die groep van Theo van
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der Waerden, welke twee jaar voordat het aan de Amsterdamse uni-
versiteit uitbrak het socialisme onder de Delftse studenten propageerde;
de zich niet zonder een tikje aanstellerij Baudelairiaans gedragende
Arthur van Schendel, kort tevoren door 'Dragon' bekend geworden; de
latere dichter van 'japanse Verzen' J. K. Rensburg, die om zijn boven-
astrale fantasieën in dit milieu op delicate wijze in het ootje is genomen
[hoe is hij het later helaas door anderen op stuitend ondelicate manier
gedaan!]; en de fijne landschapschilder Jan Vogelaar.
Mijn oudste - nog zeer vage - herinneringen aan Piet Wiedijk voeren mij
inderdaad naar die tijd terug, maar echt gekend heb ik hem pas later.
Namelijk kort nadat mij - daarvoor uit Parijs teruggekeerd - in Amster-
dam de redactionele leiding was opgedragen van de Groene ['De Amster-
dammer, weekblad voor Nederland'], dus in 1908of1909. Sindsdien spra-
ken wij elkaar - nog altijd met grote tussenpozen --in de bovenzaal van het
Leesmuseum op het Rokin, een spreken, zoals het behoorde, op gedempte
toon, maar was het eigenlijk wel spreken? De gesprekken van Wiedijk be-
stonden, zo lang hij zich nog onwennig met u voelde, meest uit korte,
liefst agressieve zinnetjes, soms enkel hinnikend uitgestoten monosyllaben.
De werking ervan was altijd verhelderend, vaak vermakelijk.
De ontmoeting in het Leesmuseum, die ik mij het best herinner, speelt
zich overigens af niet in die bovenzaal of societeitszaal, waar wij, vooral
des avonds, ons meestal beperkten tot een vluchtige groet, - wanneer
daar als in een Engelse club onder het beschaafd-zachte schijnsel van
electrische lampen veel leden in luie stoelen zaten te lezen [sommige te
dommelen], - maar overdag op de zolderverdieping, waar het Archief
zich bevond. En waar meneer Smit regeerde, de bescheiden bibliothe-
caris. De zachtzinnige en vriendelijke, die echter, als het ging om zijn
Reglement, ineens op St George geleek en geen duimbreed week, zelfs
niet voor de stormwindachtige, toen nog jonge Carry van Bruggen. Men
noemde hem bibliothecaris, maar sprak van Archief, een weids woord
voor een heel zoodje uit de circulatie genomen boeken, tijdschriften,
dagblad-jaargangen. Daar dan, in het zolder-daglicht, vond ik op een
keer \Viedijk zitten aan lange, vurenhouten tafelplanken-op-schragen met
een halve maan van krantenpakken om zich heen. 'Wat doe je', vroeg ik.
'Iets nazoeken in de liberale pers', zei hij plechtig. Maar mee viel mij op,
dat hij over een stapel SDAP-se kranten zich boog en vroeg ik in mijn
onschuld, wijzende op de kop 'Het Volk': 'Je hebt, zie ik, de liberale al
gehad?' 'Nee, ik begin er juist aan'. Hij zei het koud. Daar was geen lach
bij. Er ging enkel een korte flits uit zijn oog, kwaadaardig.
Wiedijk was de erkend scherpzinnigste Marxist van zijn dagen, althans
wat de problemen van onze binnenlandse politiek betrof, en de beste
schrijver op heel het gebied. Over theoretische vragen wilde hij ongeveer
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met niemand spreken. In de redactievergaderingen van 'De Nieuwe Tijd'
vond hij discussie op haar plaats, en met Pannekoek bijvoorbeeld _
'Pannekoek isdroog', zeiWiedijk, 'maar welk een poëzie in die droogheid'
- of met zijn vriend Sam de Wolft', maar wie hem anders op straat of in
een vergadering tegemoet trad, merkbaar van zins hem marxistisch te
enteren, verleende hij op zijn boerse, soms wat stekelige manier, een snel
congé.
Iemand zal vragen, ofhij niet ook daarom zoveel afstand nam, omdat hij
zo vreselijk orthodox was? Hij was niet orthodox en niet het omgekeerde.
Hij was, met een non-conformistische levenshouding, beginselvast.
Wiedijk was nooit benepen, met name op het punt van communisme niet,
hij was altijd menselijk en redelijk. De, in de laatste oorlog omgekomen
mI' A. S. de Leeuw heeft mij kort na Wiedijk's dood gezegd: 'Diè ten-
minste heeft het Marxisme nooit aangezien voor een sleutel, die op alle
sloten past.' Toen Piet Wiedijk een keer door mij plagenderwijs werd
voorgehouden, dat men hem bij het Leidsebosje een aalmoes had zien
geven aan een bedelares en ik me nu' ernstig afvroeg', of zo 'middeleeuws'
te handelen niet in strijd was met 'een juiste opvatting van de eisen van
de communistische strijd', nam hij de vraag onverwachterwijs ernstig. Er
was ineens geen scherpte in hem. Hij antwoordde mij trouwhartig, dat
het communisme, zoals ik toch wel wist, ten doel heeft de mensen te
bevrijden van de nood, en dat men goed doet, alvast tevoren iets daarvan
in zijn omgeving in de practijk te brengen.
Was het gemoed van die kantige, strijdbare en zelfs agressieve man dus
toch in wezen zacht? Ja. Voor velen ongenaakbaar, als hij tot zijn dood
toe gebleven is, voelde Wiedijk zich bij de minste uiting van eenvoudige,
onmiskenbaar-vriendelijke gezindheid op zijn gemak en was hij bepaald
vertederd door de zachtheid van bijvoorbeeld een moederlijk jegens hem
gestemde vrouw, hetzij een buurvrouw of de vrouw van een kennis of
vriend, die op een keer bij hem de trap was opgelopen, omdat zij hem
met iets begreep te kunnen helpen, hem bij ziekte ofzo wilde verzorgen,
of een gevoelsprobleem met hem wilde bespreken. Dan ontstond in hem
bij tijden een door hemzelfniet onderkend erotisch gevoel. Dan verloor hij
ook bij de vrouw zijn schuwheid, die beruchte schuwheid, die de arme
Wiedijk menigmaal uit een winkel heeft doen vluchten, als hij zijn grote
hoofd voelde blozen onder de plichtmatig-belangstellende blik van de
winkeldochter, de schuwheid, die zich in andere omstandigheden snel
kon ontladen in juist het omgekeerde, in agressie: met name als hij door
een of andere groep of door een persoon de waarachtigheid, de rechtvaar-
digheid of de trouw zag verloochend.

Het rechtschapene van op te komen voor deze gronddeugden was in hem
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een erfenis van zijn voorouders, aan wie hij zijn leven lang naar
de geest isverbonden gebleven. Gesproten als hij was uit een familie van
dorpsnotabelen in een Noordhollandse polder, die een 'herenhuis' be-
woonden en sinds een paar eeuwen eigenaars waren van een grote touw-
slagerij, had Wiedijk de lichamelijke en geestelijke statuur van die boe-
renheren : hij was groot gebouwd, had zware handen, hechtte aan het
oude familiewezen, aan de daarin traditionele zin voor eerlijkheid en
fatsoen, - maar tevens had hij in dat, als een boom zo stoere lichaam een
teringachtige, zeer kwetsbare constitutie [jaren heeft hij doorgebracht te
Davos] en in zijn vierkantige hoofd een veelkantige, soms zelfs tot ver-
fijnde verbijzondering geneigde geest, zodat zijn vreemdheden, zijn rare
schuwheden onder andere, reeds in die lichamelijk-geestelijke tegen-
stelling, dunkt mij, een zekere mate van verklaring vinden.
Ik zei, dat hij voor velen, in het bijzonder voor mannen, inderdaad onge-
naakbaar bleef. Door sommige van die mannen werd hij gevreesd,
immers werd zijn schrijfkunst gevreesd, zijn stijl werd gevreesd, die over
wurgende lasso's van ellenlange zinnen beschikte, over korte dolken ook,
in zuur sarcasme gedoopt, en, dodelijkst van al, over de lach. Als ''''iedijk
lang genoeg met ~tijgende maar ingehouden verontwaardiging de in het
begin meest zo voorzichtige bewegingen gevolgd had, waarmee een
persoonlijk teleurgestel~ geestverwant, een oude strijdmakker, zich ver-
raderlijk distancieerde van zijn eigen overtuiging: terwille van ijdele
maatschappelijke eer, ofvan gewin - nu eens geld, dan weer een profes-
soraat - sloeg hij toe. Jaren lang is hij, zo optredend - groot essayist,
'clean' als weinigen - het geweten geweest van onze socialistisch-
communistische beweging.
Op een keer had hij - in een beroemd geworden artikel - een van de
oudste en bekwaamste marxisten in zijn literaire snijkamer moreel tot op
het gebeente blootgelegd. 'Je raadt nooit', zei hij me na de operatie, 'ván
wie ik een brief heb gekregen: een brief uit zijn eigen huis, van zijn vrouw.
Ze schrijft mij, dat ik volkomen gelijk heb!' - Wat hij bij deze woorden
dacht weet ik niet. Hij zei ze me, of hij iets noteerde.
Wiedijk was akelig precies. Daarom onder andere was hij gevaarlijk. Hij
was als onderwijzer begonnen: de plintjes op de i's, had daarna voor
aptheker geleerd: elk ding in zijn vakje. Hij was zo precies, dat hij er
bijwijlen onleesbaar door werd. De juistheden verdrongen zich dan in
zijn hoofd en verstopten de gangen van zijn stijl. Toen hij Frederik van
Eeden, die door 's mans wakke l'S te tijdgenoten - bij alle erkenning van
diens grote kwaliteiten - verfoeide ijdele sociale prutser en valserik, had
onder spot bedolven, vernietigde die op zijn beurt vViedijk, en met dit
enkele woord: 'Ik heb het gelezen', zei hij, 'het was of ik in een potje met
pieren keek'. Dat was raak, want juis~.
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Maar die preciesheid, die aldus wel eens haar eigen caricatuur schiep,
was en bleef in de allereerste plaats Wiedijk's kracht. Ze wierp veel
vruchten af op het veld van zijn ononderbroken studie. Geestelijke vruchten
wel te verstaan, en er was maar een heel kleine markt voor. \tViedijk's
socialistische geschriften hebben nooit veel bijgedragen tot zijn levens-
onderhoud, hoe eenvoudige eisen dit ook, als ik gezegd heb, stelde.
De zorg, die door vele eeuwen heen zo menig kunstenaar en man van
wetenschap heeft gekweld, dat hij de middelen zou vinden of, als hij er
had, behouden, om in onafhankelijkheid het werk te blijven verrichten,
waarvan soms alleen die kunstenaar of denker de noodzakelijkheid in de
tijd begreep, is ook van Wiedijk nooit geweken, al werd ze bij hem nauwe-
lijks een keer nijpend. Zoals bijvoorbeeld met mijn andere vriend, met
Adama van Schelterna gebeurd is, die evenals \tViedijk over een klein
kapitaaltje beschikt heeft, verleidde die dwingende behoefte om zijn tijd
vrij te houden voor geestelijke arbeid de meester-socialist tot het met
bittere ernst napluizen van koersschommelingen op de Beurs en tot serieus
uithoren, in een café tot sluitingstijd toe, van een of andere, toevallig hem
bekend geworden commissionair in effecten. Op een, wat geldzaken en
levenszekerheden betreft luchthartiger man als ik ben werkte al dit
soort krampachtige vertrouwen van socialisten in de Beurs-Mammon, die
voor hen hun traditioneel burgermansbestaantje moest overeind houden,
[al kende ik het goeie doel) heel komisch. En dit te meer zo in die vroe-
gere dagen, toen het socialisme meer een 'ethische' beweging was dan
thans.
In Wiedijk's bachelors-woning heb ik eerst heel laat de voet gezet. Tot
meer dan twintig jaar na onze kennismaking heb ik geen behoefte ge-
voeld hem eens op te zoeken, waar ik immers nooit anders hoorde dan
gruwelverhalen over het kluizenaarskarakter van zijn verblijf in die af-
gelegen straat: er was, beweerde men, een geheime kennis voor nodig van
op welke bel te drukken en hoeveel maal, en er was een siberisch-koude
ontvangst te verwachten, als men eindelijk met zijn neus voor de ongast-
vrije trap stond. Het was hem onder andere heel gewoon, zelfs tot een van
ver gekomen bezoeker zonder nadere toelichting te zeggen: 'Je kunt, op
de klok af, tien minuten blijven.' Ik zeg: ik had geen behoefte aan zulk
een bezoeken brengen, maar mijn vrouwen ik vonden het altijd bijzonder
prettig, als de kolos bij ons verscheen. Dat gebeurde overigens maar spo-
radisch. Wij moesten vooral niet denken, dat hij zo erg veel van ons
hield! De tweede keer, dat hij inde Bosboom Toussaintstraat aan onze
deur gebeld had en was bovengelaten, haalde hij na enige geheimzinnige
manoeuvres een opvallend grote peer uit zijn zak en zei tot mijn, op
interessanter cadeaux en verrassingen gebrande, toen nog heel jonge
vrouw, dat dit 'voor één keer en de laatste keer' een 'geschenk' van hem
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was, naar wij vermoedden een peer uit zijn Schermer vaderland, 'en'
vergeet niet', herhaalde hij, 'dat je na dit nooit meer iets van mij krijgt'.
Ik dacht bij die oratie, dat al die vijven en zessen over een peer slechts
bedoelden een bedekking te zijn voor Wiedijk's verlegenheid, maar inder"
daad heeft hij, misschien wel uit een op hetzelfde ogenblik - allicht daarna
van ganser harte betreurde - gestólde verlegenheid, of enkel uit boerse
koppigheid, ofuit beide oorzaken, nooit dat eerste weldoenersgebaar nog
eens overgedaan. Mijn arme kleine vrouw vond het niet aardig, maar
daarom sprong ze van haar kant toch niet minder aardig met hem om.
Het was soms amusant en aandoenlijk tevens, zoals de machtig gebouwde
[tweehonderd pond wegende!] vrijgezel op de vriendelijke tonen van
haar pianospel en zang begon mee te neuriën, zich ophief uit zijn arm-
stoel en als een goedige olifant danspassen maakte in de rondte: waarbij
hij zijn zware schoenen-voeten om de beurt traag ophief en gelukkig
glimlachte, - deze enkele keren waarlijk glimlachte zonder de eeuwige
duivel van de ironie.
Zoals hij ons in de Bosboom Toussaint-straat heeft bezocht deed hij het
na 19 I9' op de van ouds befaamde Jan Steen-zolder en na 1925 in mijn,
naar eigen smaak verbouwd landarbeidershuisje in Blaricum. Hier, in
deze laatste woning, was hij eigenlijk nog het meest zichzelf. De betrek-
kelijke afgelegenheid van het dorp maakte, dat hij halve dagen bij ons
bleef hangen, en dit blijven hangen maakte weer, dat hij een beetje - 0,
een héél klein beetje - zijn remmen losliet. Na de gezelligheid van de
middag moest er voor het avondmaal gezorgd worden en, onze over-
bodigheid hierbij beseffend, gingen wij mannen dan meestal samen ergens
op het grote erf zitten, of als de zomer voorbij was stapten wij, hij lang-
zaam en plechtig en vanzelf ik met hem plechtig en langzaam, door een
deel van het dorp. Op een keer, die ik mij nog precies herinner, toen het
geregend had en de hemel klaar als water blonk boven de dampende
akkers, maakten wij - 't was omtrent '32 - een kleine wandeling in de
richting van Eemnes. Het gesprek onderweg vlotte niet. Hij zei wat
pessimistische dingen over de toenmalige leiding van de beweging en
over het onvermogen van de tijd. Geheel eenzaam geworden, los van de
klassebewuste arbeiders, het revolutionaire volk - waarmee hij eens in
dagelijks contact had geleefd - en ook met geen intellectueel collectief
meer samenwerkend, voelde hij, dacht mij toen, zijn eigen onvermogen
hem drukken. Dan brak hij de langzame stroom van zijn woorden af en
liepen wij hele eindjes te zwijgen. Eindelijk slaagde ik er in, een verlos-
sende reactie in hem te wekken op die pessimistische vlaag - ik was ge-
wend mijn vriend Wiedijk te hanteren met de vrolijke voorzichtigheid,
waarmee men doornige rozenstelen aanpakt, maar ondertussen wist ik
hem zo doende wel eens tot spreken te brengen - en zo begon hij die
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keer~verhalen op te hangen van zijn vroegste tijd, van de dagen van
Domela, van de eerste marxistische strijd naar binnen en naar buiten. Hij
vertelde, hoe men toen in rokerige kamers de voor Nederland nieuwe
theorie verkondigde: en hoe hij zelf, nog jong onderwijzer, of misschien
al pharmaceutisch student, in een zaal - ik meen die keer in Haarlem -
debatteerde. Doch als hij dan weer een boeiend deel van dat voorbije
leven had opgehaald, waarmee waarschijnlijk onverwacht voor hemzelf
troebeler herinneringen, als modderbellen van de geest, naar boven
kwamen: bijvoorbeeld hoe hij toch maar te zenuwachtig was geweest om
als onderwijzer voor de klas te staan, en daarna te zenuwachtig voor
systematisch optreden in volksvergaderingen, - dan zweeg hij weer, en,
het vragen stellen moe, zweeg ik tenslotte ook. Trouwens, wij waren nu
bij het wrakke hekje aangekomen tussen de hoge hulsthagen, waarbinnen
mijn oude huisje stond. Van de weg af zag ik al door de kleine vensters
heen, dat er met het maal op ons werd gewacht. Ik duwde dus het hek
open en, onder de armetierige geknipte linden door, zouden wij juist het
erf opwandelen, toen Wiedijk stilstond, wij dus samen stil stonden, en hij
zonder overgang, maar blijkbaar als conclusie van in hem woelende on-
uitgesproken gedachten, zei: 'Ik denk er soms over, me maar bij de
SDAP aan te sluiten, je kunt niet eeuwig blijven alleen staan.'
Ik stond daar wat men, met een voor dit geval niet te sterke uitdrukking
noemt: aan de grond genageld, en keek hem met onrust onderzoekend
aan. Wat bezielde die kolos naar lichaam en geest, dat onbedorven ge-
weten? 'Beschouw jij dan de Russische Revolutie niet meer als het cen-
trale punt? Niet meer als de scharnier, waarom heel de tijd draait?'
'Zeker doe ik dat', zei hij somber, 'maar als er geen plaats voor mij is, zou
ik, om-een milieu te hebben - nou ja', brak hij zichzelf krachtig af. Dit
kwaad 'geuite, maar definitief klinkende 'nou ja' luchtte mij op. 'Kom',
zei ik, ':"'..we stonden elkaar aan te kijken, hij mij met een licht verlegen-
spottende blik, die hem zo eigen was -, 'kom, als je mij vraagt', ging ik
voort, 'is die eenzaamheid van jou vruchtbaar genoeg. Wiedijk, jij doet
genoeg werk door daar te staan als een monument van wat je hebt ge-
schreven en - daardoor - van de nieuwe tijd'. 'Het is wat moois', zei hij
prompt, nog meer verlegen geloof ik dan gevleid, terwijl hij zijn blikken
theatraal richtte naar de druppende lindeblaren boven ons hoofd, 'een
monument in zo'n regenweer ... !' En, de indruk van deze onderlinge strijd
wegwerkend met een paar losse grapjes, gingen wij eindelijk het erf op,
waar zijn zware schoenen het grint, zo nat als het was, nog deden kner-
pen. Ik voelde weer warm voor hem. Maar even beklemde mij het besef,
terzijde van een afgrond te hebben gestaan.

Een paar jaar na dit gesprek bereikte mij het bericht, dat Wiedijk in het
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grote ziekenhuis aan de Overtoom had gelegen en, te zwak van hart om
een operatie te kunnen verdragen, naar huis was teruggestuurd. Daar,
in deJacob .Maris-straat, ging ik hem toen opzoeken en vond er een man,
die blijkbaar de strijd met het leven had opgegeven. Het besef van het
naderend einde had zich bij hem niet, als meest gebeurt, merkbaar op
het gelaat van de zieke afgetekend, zijn grote hoofd had toch al nooit een
erg gezond aanzien gehad, neen, ik zag wat er omging aan de houding,
waarmee hij in de armstoel zat, en aan een zekere verslagenheid, ver-
gezeld van bruuske, ik kreeg zelfs de indruk: opzettelijk ruwe reacties.
Het boerse kwam weer in deze laatste faze bij hem boven! Zoals een
paard, dat sterft, tegen de krib schopt, deed hij wie hem het naast waren
pijn zonder noodzaak. Maar spoedig volgde dan in een gevoel van ver-
moeidheid een eerlijke poging om het goed te maken.

Na Wiedijk's dood hebben zijn vrienden geweten hoe hij - en dit is voor
de kennis van zijn persoon belangrijk - over zijn vermogentje beschikt
heeft. Men had verwacht, dat de voorganger in de marxistische geschied-
schrijving, die hij geweest is, en de op de Franse klassieken georiënteerde
lettré voor de communistische beweging of voor een zuiver cultureel doel
zijn geld zou hebben nagelateI), maar ook hierin toonde in die laatste
faze zijn plattelandsafkomst zich het sterkst. Zijn bezit, in zijn geheel, is
door zijn wil terecht gekomen bij notabele, alreeds welvarende dorpe-
lingen, neven van hem, die hij zo ver ik weet maar weinig gekend heeft.

Wiedijk's gemoedsleven heeft, zoals men wel heeft begrepen, doorlopend
een zekere eentonigheid gekend. Het werd in het algemeen beheerst door
een grijze toon, met perioden van grauwheid: zoals de winterhemel van
zijn Noord-Hollands landschap. Als hij lachte, zat er meest, en onver-
borgen, een grijns achter de lach. Weliswaar, maar dat was hoge uit-
zondering, kon hij het een heel enkele keer ook uitbulderen van pleizier.
Laat mij er één voorbeeld van geven.
Wij hebben in Amsterdam een allemansgek van zuiver-intellectuele
standing gehad, waar wij om lachten en veel filisters om meesmuilden,
maar hij was, hoezeer ze ook meesmuilden, hun meerdere: ik heb het oog
op' de hier reeds genoemde dichter J. K. Rensburg. Rensburg was een
zonderling boulevard-ventje, een Don Quichot in een zwarte zwaluwjas,
blakend van goedhartigheid, die op het eerste het beste verzoek in een of
ander café op stoel of tafel klom en daar als gewaand-revolutionair in de
houding van een vecht-generaal, met zijn wandelstok als sabel vooruit,
onder het gejuich der 'menigte' de Marseillaise met de mond trompetter-
de. In de scheve houding, waarin hij dan verkeerde, voelde hij zich de
Victoire de Samothrace. Nu was die houding hem op den duur - vermoed
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ik - zo in zijn benen gaan zitten, dat men hem inderdaad nooit meer
anders dan, met de lorgnet dansende op zijn neus, de stok vooruit, scheef
over de Amsterdamse trottoirs zag verschieten. Welnu, op een keer heeft
Van Schendel met zijn koelste pokerface onze Rensburg in het Panop-
ticum-café ertoe gebracht, dat hij zijn 'ideeën' zou ontwikkelen over de
toekomstige inter-astrale Postdienst. Het te grote lichaam van Wiedijk
kreeg het onder de geweldige aandrang van een lachbui zo benauwd, dat
hij de zaal ontvluchtte om, buiten op een stoep zittend, tot bedaren te
komen.
Maar met al dit soort vreugde brak nooit de zuivere zon door het com-
pacte wolkendek van Wiedijk's bestaan. Blij te zijn, echt blij, een onver-
mengde vreugde te genieten, is hem heel zelden gegeven geweest. Hen-
riëtte Roland Holst heeft mij eens verteld hoe hij, in gezelschap van haar
en haar man in de Zwitserse bergen wandelend, in een blijkbaar gevoel
van eindelijke bevrijding zijn borst ruimte gaf en over een alpenweide
luidkeels een aria uitzong. Maar zoiets is niet vaak voorgekomen.
Wat mij betreft, ik ken slechts één tijd, waarin Wiedijk een waarlijk on-
vermengde vreugde heeft genoten. Ik bedoel een van meer dan enkele
uren of ogenblikken: ik denk dan aan de korte levensperiode, die aan zijn
pijnlijke en neerdrukkende beslissende ziekte direct voorafging, en ze
heeft zelfs nog geduurd tot in die bittere tijd toe. Wiedijk, die zo schuw
kon zijn bij een ontmoeting met jonge vrouwen, was het niet ten opzichte
van jonge kinderen. Maar nooit had hij er een, zover ik weet, boven
allen uitverkoren. Dit nu heeft plaats gehad in de dertiger jaren, toen hij
zelf een eind in de zestig was. In 1932 of '33 werd hij aangetrokken door
de lieftalligheid van een vijf-of zesjarig meisje, de kleine Floortje, en door
het gezin]. B. Meyer, waarin dit kind en haar halfzusje Hetty samen met
een paar broers opgroeiden. Wiedijk had juist in die tijd een volkstuintje
aan de Amstelveense weg. Daar zat men op Zondagen-en-zo met zijn
allen in of buiten dè keet. Ergens op zolder bij de Meyers moeten zich nog
vele brieven en briefkaarten bevinden, die alle zich om dit Floortje be-
wegen. Een daarvan, een tot de vader gerichte kattebel, die in potlood-
schrift is neergekrabbeld, wil ik hier inlassen.
[Piet Wiedijk, die zich toen al niet meer in staat voelde, mee naar de tuin
op te trekken, vermeldt in de brief een zekere Pietersman. Dit was"een
collega-volkstuinder, die het tuintje van de zieke buurman 'maar mee-
nam'.]
Brief van 22 Juli '35 aan J. B. Meyer
Amice,
\Vees zoo goed Floor en Hetty vriendelijk voor hun briefje te danken.
Laat Floor maar voorzichtig zijn met dat paard van den groentenboer.
Weet ze wel, dat er paarden zijn, die bijten?
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Vertel s.v.p. aan Hetty, dat ik een brief van Pietersman heb ontvangen,
waarin hij mij schrijft, dat de bloemen in onze diverse tuinen groeien als
kool. Voorts dat er een lijster nestelt in de jasmijn bij de hut, links van
het tafeltje buiten, en dat een heel klein vogeltje [het zal wel een winter-
koninkje zijn, waarschijnlijk een jong van de trouwe gast, die daar in de
buurt nestelt en die mij verleden jaar zoveel afleiding bezorgd heeft] zijn
nest gebouwd heeft aan de voorkant van de hut, zeker niet ver van de
hangplaats der sleutels. Het is daar, bij zoo weinig drukte van menschen,
een ideale toestand voor de vogels!
Met hartelijke groeten aan jezelf, Jansje, Hetty, Floor, Arie en Bertus,

t.t.
P.W.

Het is te hopen, dat ook heel de onbevangen 'kinder-correspondentie'
niet enkel dit ene potlood-briefje - zal blijven bewaard.



Fr. de Jong

]. SAKS, TEGENSPELER VAN TROELSTRA

Het was in de dagen van 'München', dat hij stierf; de kranten waren
vervuld van het schokkende wereldnieuws en voorzover zij het bericht
van zijn sterven meldden, de aandacht van velen zal er niet op gevallen
zijn. Hij had de laatste jaren van zijn leven in uiterste eenzaamheid ge-
leefd, een schier menschenschuwe reus, een zonderling zoals zijn buurt-
genoten zeiden; iemand die in de roep van grote geleerdheid stond op de
bibliotheken van Amsterdam met wier boekenschat hij zijn nimmer te
stillen leeshonger trachtte te bevredigen.
Populair trouwens was Pieter Wiedijk [27 Februari r867-25 September
1938] nooit geweest, al had hij zich onder zijn schrijversnaam, J. Saks,
binnen de arbeidersbeweging in de eerste twee decennia dezer eeuw ze-
kere naam verworven en glorie genoten binnen de kring zijner engere
geestverwanten, de anti-revisionistische marxisten. Deze hadden zich om
het blad De Nieuwe Tijd geschaard, en temidden van Frank van der
Goes, Henriette Roland Holst, Herman Gorter en Antoon Pannekoek,
om de voornaamsten te noemen, was hij de geziene redactie-secretaris, de
bemiddelende figuur bij onderlinge onenigheid, de scherp-geestige ver-
dediger van het gezamenlijk standpunt. Bij de tegenpartijders in de partij
gold hij als 'censor-Saks', als de incarnatie van de zelfingenomenheid der
marxistische intellectuelen.
Hij kan in de arbeidersbeweging-aIs-geheel gerust als de typische tegen-
pool van Troelstra beschouwd worden, menen wij - zij 't dan dat, of
misschien wel juist mede doordat, Wiedijks faam het lot heeft ondergaan,
dat Troelstra de uittredende linksen na het Deventer congres van r 909 zo
van ganser harte toewenste in de woorden: 'drukt ze dood'.

Ondertussen, de geschiedschrijving houdt een voortdurende herwaar-
dering der eigentijdse oordelen in, en wanneer eens de geschiedenis der
Nederlands arbeidersbeweging geschreven zal worden - er zijn tot nog
toe slechts fragmenten en eenzijdige overzichten verschenen - zal zeker
de betekenis van Saks erkend dienen te ~orden. Tegenover de volksleider
en volksdichter Troelstra staat hij als de intellectuele stimulator van een
kleine kring, schrijver van een verfijnd, zeker niet tot de massa sprekend
proza. Tegenover de propagandist, de parlementariër en de redenaar die
Pieter Jelles was staat Saks, de moeilijke theoreticus, de originele denker,
de man van het geschreven woord. Als wij trachten de tegenstelling tus-
sen de partijleider en de secretaris van het oppositionele maandblad in
een enkel begrippenpaar saam te vatten en tevens het bovenstaande te
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compenseren, is het wellicht het duidelijkst indien wij - uiteraard ver-
eenvoudigend - de eerste tekenen als de onstuimige, wiens breed zedelijk
pathos daden en denken beheerste, terwijl de tweede ons als de stylist
voorkomt, wien de straffe redelijkheid en de geestige puntigheid van het
wel-verantwoorde woord boven alles ter harte ging. Daarnaast en daar
tegenover echter moeten wij aan die andere tegenstelling denken, die van
de wikkende, de omstandigheden als aftastende politicus tot de beschou-
wende theoreticus, die in zijn gedachten de rechte lijn naar het einddoel
trekt.
In het feit, dat Troelstra zijn leidersgaven voelde te moeten stellen in
dienst van de bevrijding van het proletariaat, en dat vViedijks critisch
vernuft gescherpt werd aan de geschriften van Marx, die immers die-
zelfde bevrijding leerde, is het te danken dat beiden in één politieke partij
zijn gekomen, waar zij elkanders tegenpolen werden. Reeds in 'de oude
beweging' waren l).unmotieven van verschillende aard, al bleken zij niet,
dan nadat de gemeenschappelijke vijand binnen de arbeidersbeweging -
het anarchisme van Domela Nieuwenhuis - er van zijn eerste plaats ver-
drongen was. Troelstra's strijd tegen Domela droeg het shiboleth van de
parlementaire actie; \Viedijks verzet kwam voort uit bewondering voor
de door de oude leider bestreden Duitse partij en haar marxistische
theorie; debatteerde hij niet reeds met hem daarover op de eerste ooit
belegde vergadering van Amsterdamse socialistische studenten? 1

Tegenstanders in direct politieke zin zijn Wiedijk en Troelstra ook later
slechts in zoverre geweest als beider levensterrein hetzelfde was, dat wil
zeggen de georganiseerde activiteit van de Nederlandse arbeidersklasse
betrof. Niet echter kan tussen deze beiden van een politieke tegenstelling
gesproken worden, wanneer men daarbij zou denken aan twee tegenover
elkaar staande politici. Bij zulke twee immers hebben de bewegende
kringen hunner activiteit, gelegen binnen de vrij nauwe palen van het-
zelfde vlak, de mogelijkheid van voortdurend te botsen. Troelstra en
Wiedijk waren te zeer verscheiden van wezen en activiteit, dan dat hun
aanraking van lange duur kon zijn. Zij strekte zich dan ook voornamelijk
uit in de eerste drie lustra van het bestaan der partij, die Troelstra zeide
gemaakt te hebben, en die Wiedijk wilde richten in de tucht van het
marxIsme.
Troelstra heeft het als zijn voornaamste taak gezien zijn partij vrij te
houden van dogmatische theorieën, die haar van het volk zouden kunnen
vervreemden; daarbij wilde hij haar tevens hoeden voor een al te gemak-
kelijk medegaan met de radicalen uit het 'burgerlijke' kamp. De critiek
van de Nieuwe Tijd inzake zijn partijleiding was er op gericht, dat hij op
1 De bijeenkomst werd gehouden in November 18gl. Cf.]. Saks, Uit vroeger dagen, in:
Socialistische Opstellen, II, p. g.
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het eerste terrein te zeer, op het tweede te weinig diligent was. Zij spitste
zich in theoreticis toe op het vraagstuk der pachtboeren, en dat van het
bijzonder onderwijs, en ontwikkelde zich zodoende tot de typisch Hol-
landse versie van de strijd die de internationale socialistische beweging
verdeeld hield, die tussen 'revisionisten en reformisten' enerzijds en
'marxisten' aan de andere zijde.
Naamsverwarring is de tweelingzuster van meningsstrijd, en zij gold hier
het gebruik van het woord 'marxisme'. De lezer, gewoon anno 1951 bij
het horen van deze klank de blik bevreesd oostwaarts te wenden, zij
bovendien gewaarschuwd, dat de zaken een halve eeuw geleden anders
lagen dan nu. De marxisten van die dagen waren [ten dele nog] geen
communisten in de moderne zin, de revisionisten en reformisten hadden
slechts weinig trekken gemeen met de huidige democratische socialisten
in ons vaderland. Over het algemeen stelde men in beide kampen "nog
prijs op de naam van marxist, al was het de trotse pretentie der 'ortho-
doxen' voor zich alléén deze naam op te eisen - bewijs ondertussen hoe-
zeer de socialistische arbeidersbeweging nog onder de ban van Marx
stond.
De verdeeldheid binnen het socialisme van de eeuwwende kan dan ook
als een strijd om Marx gelden. Terwijl wat de hierboven vermelde strijd-
punten betreft de 'marxisten' meenden, dat de ontwikkeling van het
kapitalistisch stelsel geen plaats zou laten voor een aparte stand van
pachtboeren, constateerden zij die later de naam van de revisionisten
zouden gaan dragen hier een andere tendentie en propageerden zij een
andere politiek, één die met deze 'kleine zelfstandigen' rekening zou
houden, en die daarin dus afweek van de tot nog toe beledene. Het twee-
de strijdpunt - dat der school - ligt meer direct op het terrein der tac-
tische vraagstukken. Het was de overtuiging der 'orthodoxe' Nieuwe
Tijd-groep - hoezeer zich overigens principieel onthoudend van bestrij-
ding der religie -, dat bijzonder godsdienstig onderwijs slechts een dek-
mantel voor reactionnaire propaganda kon zijn; Troelstra en de zijnen
bepleitten daar tegenover de vrijheid van de ouders bij de schoolkeuze,
mede in de hoop, dat zo doende het socialisme den clericalen bij hun
propaganda niet als een anti-godsdienstige boeman van nut kon zijn.
De meningen der gematigden - matiging immers in de stringente leer en
in de oppositionele practijk stonden revisionisten en reformisten voor -
kwamen volgens hun streng marxistische tegenstanders voort uit het feit,
dat zij zich te zeer op de Nederlandse toestanden oriënteerden, daarbij
uit het oog verliezend, dat ons land een achterlijke oase was in de voor de
arbeidersklasse zo wrede ontwikkeling van het moderne kapitalisme. In
verband daarmee is er ook de arbeidersbeweging achteraankomend, in
macht én in kennis. In meesterlijke stijl schetst Saks deze toestand aan
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het slot van zijn artikel bij de vijf en twintigjarige sterfdag van Marx.
'Marx in Holland beteekent het tempo der bezadigdheid. Zoals wij hem
er zien bij zijn eerste verblijf: in de trekschuit zoo is hij tevens het symbool
der beweging die hij er bracht .... Naast den jongen revolutionnair dampt
de Goudsche pijp. Wij zeulen door het klassieke land van regenten-
politiek en predikantenkultuur met een zware ballast van traditie .... Het
water is nauw voor de socialistische tocht tussen de drassige oevers met
hun breede rietschoot aan weerszijde van klein- en vroegburgerlijke toe-
standen. De goede richting te volgen op den ruimen vloed van breed-
ontwikkelde verhoudingen is gemakkelijker dan het koershouden in onze
kronkelende en ondiepe vaart; wij hebben al eens in den wal gezeten .
. vooral in deze beperking behoeven wij den meester. Marx in de trek-
schuit: het zij zoo; maar tevens in onze trekschuit: Marx!'
De eerste bundel verzamelde opstellen 1 van Saks begint met dit artikel;
uit de daarop volgende, vaak polemisch gerichte, blijkt hoe de opvattingen
van de meester geïnterpreteerd werden door Wiedijk én door zijn even-
eens marxistische tegenstanders. De strijd, die deze artikelen weerspiege-
len, was te feller omdat hij naast een theoretische en een tactische ook
zijn persoonlijke zijde had. Werd de tactisch belangrijke schoolkwestie
in 1902 uitgevochten en het meer principieel gerichte 'agrarische rapport'
ingediend op het congres van 1904, in de twee daaropvolgende jaren
spitste de onenigheid zich vooral toe, omdat de bekwaamheden en be-
voegdheden van Troelstra in het geding werden gebracht. 'Ik kan ge-
makkelijk aantoonen, dat de Nieuwe Tijd-groep mij door hare ontijdige
en ondoordachte aanvallen in de meest kritieke oogenblikken de leiding
der Partij .... onmogelijk heeft gemaakt' deelde Troelstra in zijn destijds
geruchtmakende brochure mee 2. En inderdaad de politieke leiding der
partij voelde zich door de critiek, die de 'Nieuwe Tijd-lui' in hun blad en
in Het Volk gepubliceerd hadden, in haar positie bedreigd; wat de in-
druk zou kunnen maken van een strijd tussen twee theoretisch verschil-
lende groepen was in werkelijkheid een botsing tussen twee verschillend
geaarde groeperingen, die elkander in hun bedoelingen wel haast mis-
verstaan moesten. De theoretici, juist hierin zo typisch theoretisch den-
kend; meenden dat hun wetenschappelijk inzicht als toetssteen voor het
practisch optreden der partij-politici aanvaard kon worden, en deze
politici zelf, op hun beurt typisch in politieke termen denkend, verston-
den de op hen geoefende cri tiek als een onkundige bemoeiing van enige
neus-wijze intellectuelen.
Op algemeen en principieel terrein komt de zaak, wanneer het partij-
bestuur een commissie tot herziening van het beginselprogram benoemt,
1 J. Saks, Socialistische Opstellen, I en lI, Rotterdam 1918 en 1923.
2 P. J. Troelstra, inzake Partijleiding, Rotterdam 1906, p. 8 en 9.



J. SAKS, TEGENSPELER VAN TROELSTRA

waaraan de marxisten na korte tijd van 'collectieve dienstweigering' hun
medewerking zelfs zo vérgaand hebben verleend, dat er door Troelstra
een voorstel gedaan kon worden, dat hij gezamenlijk met Wiedijk het
nieuwe program zou opstellen! En inderdaad, al kwam er van deze ver-
hoopte samenwerking niets, het beginselprogramma van de S.D.A.P.,
dat van 1912 tot 1937 dienst gedaan heeft, draagt de sporen van het werk
van Wiedijk, hoezeer het ook de arbeid van de 'revisionistische' R. Kuy-
per geweest moge zijn.
Kuyper voltooide zo, in samenwerking en overeenstemming met Troel-
stra, wat Wiedijk en de zijnen - voor een groot deel trouwens in 1909 uit
de partij gegaan - begonnen waren. Tussen 'mijn vriend Kuyper', zoals
Troelstra in de Gedenkschriften schrijft, en Wiedijk was het overigens al
geruime tijd geen vrede meer: het verwijt, dat alleen 'orthodoxe mar-
xisten' in het blad waar Saks de scepter zwaaide konden publiceren is
vooral van Kuyper afkomstig. Zeker heeft deze er de hand in gehad, dat
door Troelstra een soort enquête onder de socialistische publicisten werd
gehouden om naar eventuele tegenwerking van de kant van de Nieuwe
Tijd-secretaris te informeren. Daaraan voorafgaande, om precies te zijn
op 26 Januari 1907 was er van Kuyper een dertig pagina's tellende brief
aan het partijbestuur uitgegaan 1, die één grote aanklacht tegen het
beleid van Saks inhield. Drievuldig zijn de beschuldigingen aan het adres
der redactie. Daar is het verwijt, dat stukken van revisionistische aard
bewust geweigerd werden - vooral natuurlijk de artikelen van Kuyper -
daar is de klacht over gebrek aan theoretische kennis, en daar is het be-
zwaar, dat de voorlichtende arbeid van de redactie-staf helderheid ont-
beert.
Het eerste deel van deze brief is helaas verloren gegaan; een enkel citaat
uit het tweede moge volstaan ter kenschetsing van toon en inhoud:
'Saks maakt zich in zijn ijver om de marxistische waardeleer te redden
ook aan allerlei fouten schuldig .... Van een zorgvuldig bestuderen van de
theorieën der burgerlijke economen is bij de redactie der N.T. nooit iets
gebleken. Bij v. d. Goes en Saks ziet men een vereering van den vorm, die
dikwijls ten koste van de inhoud en altijd ten koste van de duidelijkheid
gaat. Met uitzondering van Mevr. R. Holst is er van de redactie vim de
N.T. nooit veelleering uitgegaan. Saks kan alleen begrepen worden door
hen die de theorie al kennen, maar die leeren er meestal ook niets nieuws
door .... Mij dunkt uit het voorgaande blijkt wel hoe wenschelijk het is
dat er aan het persoonlijk régime van de N.T.-redactie een eind wordt

1 Deze brief, voor zover bewaard gebleven, bevindt zich in het archief-Troelstra op hét
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Delen er uit zijn ge-
citeerd bij Saks, Legendevorming, in: De Nieuwe Weg, jaarg. V [193°], p. 327 en jaarg.
VI, [1931] p. 7 en 41.
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gemaakt. Ik vraag: zijn zij de aangewezen personen om over anderer
werk te richten en is er waarborg dat aan partijgenooten met hier en daar
van het marxisme afwijkende meeningen recht zal wedervaren? Ik
herhaal: de in geen enkel opzicht te rechtvaardigen bemoeilijking die ik
bij de N.T. heb ondervonden wijt ik niet aan de redactie als geheel, maar
uitsluitend aan Wiedijk.'
In het geding gebracht werd dus de positie die het blad binnen de partij
innam, en de in die tijd levende vraag werd opnieuw aan de orde gesteld,
of een door de partijleiding beheerd blad niet beter de rol van weten-
schappelijk orgaan der beweging vervullen kon, dan een particulier blad
als de Nieuwe Tijd was. Er hadden daaromtrent reeds eerder onderhan-
delingen plaats gevonden, en de door Kuyper geuite klachten waren
geenszins nieuw. Deze onderhandelingen vonden hun einde met een
kennelijk door Saks geschreven brief aan het partijbestuur, waarin te
lezen staat:
'Wij gronden de wenschelijkheid voor de partij, dat de bestaande toestand
[de onafhankelijkheid der N.T., dus. dj.] niet worde gewijzigd, niet
hierop, dat de redaktie van de N.T. marxistisch is - wij gronden haar
hierop dat deze marxisten als redaktieleden zelfs volgens de vertegen-
woordigers van de anti-N.T.-groep, hebben bewezen niet partijdig te
zijn.'
Dit antwoord is van October 1906. De brief, waarin Kuyper op nieuwe,
tegen Saks gerichte, activiteit aandrong, getuigt ervan dat de strijd kort
daarna weer oplaaide. Meer en meer ging hij het karakter van een machts-
strijd dragen, die als inzet de vrijheid van spreken binnen de partij had.
En' inderdaad, op dit punt trekt het gewoel der strijdenden samen, wan-
ne;r de roerigsten der marxisten met een nieuw blad, De Tribune, naar
voren komen, en wanneer het verbod van dit blad de directe aanleiding
wordt tot de oprichting der S.D.P. in 1909.
De Nieuwe Tijd blijft ook daarna vooreerst nog een soort van inter-
médiair tussen de oude en de nieuwe partij. Deze laatste beschikte over
slechts weinig aantrekkingskracht, ook voor velen der marxistische in-
tellectuelen, die ten dele in de S.D.A.P. blijvend er hun verzamelpunt in
het officiële partij-orgaan 'Het Weekblad' vonden, ten anderen dele er
vroeger of later in terugkeerden. Wiedijk behoorde niet tot dezen, al
moest ook hij, toen hem op zijn beurt de plaatsing van een artikel in
De Tribune geweigerd werd 1, breken met Gorter en Pannekoek, die de
voorloopster der communistische partij trouw bleven.
Zo bleefde man, die het centrum was geweest der Nieuwe Tijd-groep, ook

, W. opponeerde tegen het anti-mobilisatie-standpunt dat de S.D.P. in Augustus '914
ingenomen had. Hij stond dus hierin merkwaardigerwijs achter de houding die Troclstra
in de S.D.A.P. aangenomen had, en die ook in diens gclderen oppositie verwekt had.
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na de hergroepering van zijn vroegere bentgenoten nog min of meer een
tussen-positie innemen, een partijloos criticus, die - verlangend wel naar
een hem passend politiek verblijf-beide partijen zijn critiëk niet spaarde.
Het meest blijft deze echter Troelstra gelden, en die marxisten die het in
'de groote partij' wél konden uithouden.
Verschijnt zijn scherp-geestige open brief aan Wibaut direct na de 'ver-
huizing' van Saks naar de S.D.P., het meesterwerk van zijn gehele reuvre,
de aan H. P. G. Quack gewijde studie publiceerde hij in ... het officiële
maandblad der S.D.A.P., De Socialistische Gids. Een andere open brief,
twaalf jaren na de eerste geschreven aan degeen die hem in het marxisme
had ingeleid, aan Frank van der Goes, werd echter weer geplaatst in de
Nieuwe Tijd, die toen, 192 I, openlijk communistisch was geworden.
De toenadering tot de S.D.A.P. in 1916 is afgesprongen op een de partij-
leiding onwelgevallige critiek, die de schrijver van het gevierde stuk over
Quack in deze kringen weer in waardering deed dalen. Deze critiek was
als van ouds gericht op het beleid van Troelstra, die op het eind der
wereldoorlog de partij trachtte rijp te maken voor het aanvaarden van
ministerzetels. Saks' afkeuring uitte zich fel in een aantal zeer knap ge-
schreven artikelen, die geplaatst werden in Wiessings merkwaardige,
rood-aangelopen 'mosgroene' afwijking van De Groene Amsterdammer.
Wij horen weer het oude verwijt, dat Troelstra, hoezeer ook oproepend tot
jeugdige kracht het zelfis geweest, die aan een krachtig leven binnen zijn
partij een einde heeft gemaakt door er de linkse groepen het zwijgen op te
leggen.
'Zoozeer blijkt een krachtiger oppositie hem wenschelijk, dat hij zelf
oppositie gaat voeren tegen de geest van zijn eigen stelsel: zoozeer blijkt
zij"tevens onmogelijk, dat hij haar aanstonds met eigen woorden weer
ve;nietigt. Dit is het noodlot van zijn in de rechter wal gestuurde partij,
dat zij in zich zelven geen oppositie meer kan maken en evenmin een
oppositie meer kan missen.'
De opmerkingen van de schrijver waren toen, anders dan tien jaren
eerder, die van een buitenstaander, van één, die uit een mengeling van
teleurstelling en agressiviteit buitenstaander wasgeworden. Teleurstelling,
misschien omdat hij zelf niet aan bod was gekomen, en zo vele anderen,
die hij in talent verre zijn minderen achtte, door Troelstra's opportu-
nisme in staat gesteld werden leiding aan de beweging te geven? Het is
mogelijk, maar deze teleurstelling werd als het ware geobjectiveerd om-
dat zij niet de leiders, maar de mentaliteit der partij betrof, in welker
activiteit hij de klare lijn miste, die hij zozeer behoefde, en welker aan-
valskracht hij meende te zien verminderen, terwijl juist zijn eigen neiging
tot verweer tegen 'het bestaande' eer toegenomen schijnt te zijn.
Het lot der betrekkelijke vereenzaming, dat in zonderheid de marxis-
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tische theoretici, die zich niet bij een bepaalde partij wisten aan te
sluiten, bedreigde, werd ook meer en meer het deel van zijn tot eenzaam-
heid neigende geest. Niet meer op het gebied der politieke publicaties lag
in de jaren twintig Wiedijks activiteit. Hij voelde zich aangetrokken tot
'partijgenoten' in een wel sterk van het politieke afwijkende zin, tot
tegen hun omgeving rebellerende literatoren als Multatuli en Busken
Huet. Hun wijdde hij in solidaire sympathie zijn voornaamste studies,
hen trachtte hij, immer polemisch van aard, te verdedigen tegen een
verguizend burgerdom.
Totdat ... de Gedenkschriften van Troelstra beginnen te verschijnen.
Wiedijk schrijft dan voor 'Nu', het kortstondige blad van Is. Querido,
~ijn eigen herinneringen. Zij zijn met het blad opgehouden te verschij.
nen, maar de zes artikelen die het licht gezien hebben, geven duidelijk
aan, hoe zij, parallel lopend aan Troelstra's boeken, daarop aanvulling
en correctie willen zijn. 'Kritische Herinneringen' heten zij, en zoals
Troelstra het vroege socialisme van het Friese platteland schildert, zo
tekent \'\Tiedijkhet ontbreken ervan op dat van West-Friesland, en - ster-
ker overeenkomst nog in de tegenstelling - hij vergelijkt de oppositie die
Troelstra in zijn weekblad De Nieuwe Tijd tegen Domela voerde, met zijn
eigene latere tegen Troelstra, die steunde op het maandblad van deze naam.
In opzet en in inhoud van deze artikelen blijkt duidelijker dan ooit de
tegenstelling tussen beide mensen. Troelstra, voor Wiedijk de rhetor, de
partijleider, die voortdurend zijn aanhang weet te betoveren door een
merkwaardige combinatie van strijdvaardigheid en al te licht kwetsbare
eerzucht, gaat in zijn gedenkschriften uit van een te gemakkelijk voor-
onderstelde eigen roem. De omstandigheden, waaronder hij in het ge-
revolteerde Friesland had te werken, waren verhoudingsgewijs licht, de
oppositie die hij in Amsterdam voerde tegen de Sociaal Democratische
Bond vereiste heel wat minder heldenmoed dan hij suggereert.
Niet echter plaatst Wiedijk zijn eigen mogelijke heldenfeiten tegenover
die van Troelstra, maar objectiverend en gebruik makend van een his-
torisch materialisme, dat een simpel uitvloeisel van gezond verstand lijkt
te zijn 1, schetst hij de maatschappelijke omstandigheden in het Noord-
holland der jaren tachtig, en op ironiserende afstand beziet hij zijn eigen
jeugd en zijn eigen eerste politieke activiteit. Feller wordt de toon soms
in een later geschreven artikelenreeks, die min of meer als een voort-
zetting van <!ezeherinneringen te beschouwen is 2, en die voornamelijk

1 Men lette op een passage als: 'Het gaf geen pas als arbeiders te eischen, waar deze
weldra als bedeelden zouden moeten vragen om niet als schooiers te moeten bedelen.'
Nu, jaarg. II [1929], p. 103.
2 'Uit de oude doos', 'Programconfiicten' en 'Legendevorming' alle verschenen in De
Nieuwe Weg, jaarg. V en VI [1929, 1930].
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de tijd der partijtwisten behandelt. Is de stof reeds begrijpelijkerwijs tot
een meer defensieve behandeling nopend, verhoogd nog werd de prikkel
tot strijdlust doordat R. Kuyper zich niet onbetuigd liet, en de beide
tegenstanders elkaar na ruim twintig jaren opnieuw in de haren zaten.
Er zit iets onverkwikkelijks in dit soms pietepeuterig nakaarten; voor de
partij historie hebben de hier te berde gebrachte feiten en beschouwingen
echter hun waarde. Ook in ons verband is deze artikelenreeks trouwens
van betekenis, omdat er uit te Ieren valt hoezeer Saks zich op latere leef-
tijd en in toenemende eenzaamheid vastbijten kon in de fel-levende
polemieken zijner jonge jaren: hoezeer met andere woorden de tegen-
stelling van die rumoerige tijd op zijn :verder leven een merkteken heeft
gezet. Troelstra fungeerde, toen Wiedijk zijn bescheiden contra-her-
inneringen schreef, zogoed als toen hij redactie-secretaris van De Nieuwe
Tijd was, als de persoon, in de verhouding tot wie hij zich deze tegen-
stelling bewust werd. Zou het niet juist de betrekkelijke waardering zijn
geweest die Wiedijk - en dit in tegenstelling tot vele zijner engere
geestverwanten - voor Troelstra gevoelde, die hem de afstand tussen
hen beiden te sterker deed beseffen?

Is het nu de moeite waard, belangrijker nog: is het historisch gerecht-
. vaardigd op grond van deze subjectieve en bovendien door ons geïnter-
preteerde anti-Troelstra houding van Saks hem te heffen uit de vergetel-
heid, waartoe wij, het nageslacht, hem veroordeeld hadden? Menen wij
al, en door dit artikel blijkt dat wij dat doen, dat het beeld van Saks, één
der meest vervallene in de historische galerij van het Nederlandse socia-
lisme, en in de schemering van welks nis nog slechts een enkeling de
kaars zijner bewondering waagt te ontsteken, restauratie behoeft, het
behoeft dit herstel om zich zelfs wille, en niet omdat er een ander tegen-
over staat, waarmee het zich op grond van de stijl alleen laat vergelijken,
niet meten.
De waardering voor Wiedijk behoeft die voor Troelstra niet, evenmin als
omgekeerd, en bovendien, er zijn nog andere aspecten aan de figuur van
SakSdan het hier behandelde. En er zijn ook anderen die tegen Troelstra
geschreven hebben en wier memorie onzes inziens niet verdient opgehaald
te worden. Juist echter omdat Saks eer tegenspeler dan tegenstander van
de politieke leider der Nederlandse sociaaldemocratie genoemd kan
worden, juist omdat beider karakters zo ver uiteen liepen, dat Wiedijk
niet de felste doch de meest anders-geaarde uit de Nieuwe Tijdgroep was,
maakt, dat een geschiedschrijving van het Nederlandse socialisme ook de
herinnering aan hem heeft hoog te houden, wiens verfijnde en scherpe
figuren naast de omvangrijke colorietvlakken van anderen toch mede het
patroon bepalen.
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Zoals het leven van Troelstra en dat van Wiedijk verschillend waren ge.
weest, zo was het de getuigenis der levenden bij hun dood. Hier een
massale manifestatie van een krachtig georganiseerde arbeiderspartij,
daar een uiterst kleine groep van vrienden. Het was in de dagen van
'München', dat Wiedijk stierf, en minder dan ooit was in die dreigende
dagen de aandacht van velen bij hem.
Nu dat alles echter voorbij is, en de historie ons langzamerhand beide
figuren op een afstand laat zien, menen wij gerechtigd te zijn te wijzen
op deze zo verscheiden facetten, die de Nederlandse socialistische ar-
beidersbeweging in haar opgang hebben gekenmerkt. 1

1 Met hct oog op een studie over Wiedijk, die schrijver dezes onder handen heeft, zou hij
gaarne met allen, die omtrent Saks - ofin ruimere zin omtrent de 'Nieuwe Tijd-groep'-
inlichtingen van gedétailleerde aard kunnen verschaffen, of die stukken daarop betrek-
king hebbende onder zich hebben, nader in contact komen. Adres: Intern. Instituut voor
Sociale Geschiedenis, Keizersgracht 264, Amsterdam.
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OVER HET NEDERLANDS IN INDONESIt

Er waren sportdemonstraties in het stadion in J ogja: knotszwaaien door
meisjes, die kennelijk het rhythmisch dansgebaar van nature in de botten
zat en natuurlijk een baseball-wedstrijd, want zijn we op weg naar one-
world-or-none of niet?
Voor ons op de ere-tribune zitten de jonge sultan en de president van de
Gadjah Mada-universiteit. Ze spreken ... Nederlands. Zeker niet omdat
ze geen van beiden iets anders kennen. Misschien om het ingewikkelde
protocollaire probleem te ontgaan van hoog- en laag-Javaans of Indo-
nesisch, want een sultan, ook een die zijn functie neergelegd heeft, blijft
een sultan, maar een oud Leids student kan in een universiteitspresident
niet louter alleen de onderdaan zien. Maar ook wel omdat de Indonesi-
sche intellectueel van boven de 25 het Nederlands nog altijd voor in de
mond ligt.
Onlangs ontmoette ik een jonge man uit de sultansfamilie met vrou w
en zoontje. Toen ik me tot het kind wendde, zei de moeder verontschul-
digend: Hij spreekt nog geen Nederlands. - Dat is toch ook niet nodig,
meende ik. - 0 ja, was het antwoord, anders kan hij geen boeken lezen.
De rede, door president Soekarno bij de eerste-steenlegging van de nieuwe
Gadjah-Mada-Universiteit gehouden, was ook door hen die geen Indo-
nesisch verstaan, vrijwel te volgen, ten eerste, omdat Soekarno een onmis-
kenbaar begaafd redenaar is,maar ook - en vooral- omdat hijjuist voor de
kernbegrippen van zijn betoog naar Nederlandse uitdrukkingen greep.
Tien tegen één, dat in een gesprek met Indonesische intellectuelen bin-
nen het half uur op de een of andere manier het probleem van het
Nederlands aan de orde komt. Het is inderdaad een brandend probleem,
omdat het er heus niet een van nationale gevoeligheid, zo men wil,
overgevoeligheid alleen is.
Van de taalgevoeligheid hebben wij overigens zelf tijdens de Duitse
bezetting genoeg opgedaan om ons er in te kunnen verplaatsen. Ieder
maar even redelijk denkend mens zal dan ook van nature de rancuneuse
spot van de oudgast afwijzen over het gebruik van maleis, dat apentaaltje,
om boeken en kranten in te drukken, de 'grapjes' over de repoebliek van
mensen, die het heel gewoon vinden, dat een Engelsman 'riepublik'
zegt. Het spreekt bovendien - politiek, economisch en cultureel bezien -
vanzelf, dat een zich nieuw vormende staat-en-natie naar het bezit van
één gemeenschappelijke verkeers- en cultuurtaal streeft. We beleven het-
zelfde verschijnsel in Israël, waar men overigens twee voordelen heeft:
Ie. het Hebreeuws heeft zelfs voor de Joden die het niet spreken het aure-
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001 van het eigene en 2e. de taal der inkomelingen is zo verscheiden, dat
er geen aangewezen concurrent van het Hebreeuws is en die verscheiden-
heid dwingt tot een spoedige oplossing. Maar nog iets anders: we hebben
in een enigszins zwakkere vorm hetzelfde beleefd in Nederland, toen op
het eind van de r6e eeuw zeven kleine boerenstaat jes losgescheurd van
de Frans-Spaans-Latijnse beschaving van het Zuiden zich door mannen
als Spieghel, Stevin en Hooft en de Bijbelvertalers een eigen cultuurtaal
lieten smeden.
Men spreekt hier veel over 'sentimenten' in de zin van nationale - en ook
wel sociale - gevoeligheden. Toch heb ik hier nog geen Nederlander
ontmoet, die niet van oordeel is, dat die 'sentimenten' na al wat er ge-
gebeurd is, weinig fel en agressief zijn. Maar het is al te begrijpelijk, dat
men in de wittebroodsweken der onafhankelijkheidsverklaring, en zeker
na twee 'politionele acties' afwijzend stond tegenover het gebruik van de
taal der oude overheersers, die - nuchter beschouwd - bovendien niet
eens het voordeel had, zoals het Engels voor de Indiërs, van een wereld-
taal te zijn.
Evenwel: dezelfde nationale herleving, die de groei van een algemeen-
Indonesische taal stimuleert, drijft ook het onderwijs tot een tropische
wasdom. Hoger, middelbaar, lager en vakonderwijs hongeren naar
schoolruimte, leermateriaal en. leerkrachten. Geen professor, die niet
een tweede of derde vak doceert, studenten worden met ieder andere
intellectueel die zich een paar uur per dag vrij kan.maken, in het middel-
baar onderwijs ingeschakeld, onderwijzers en leraren in schriftelijke spoed-
cursussen opgeleid. En hier zit de grote knoop van het taalprobleem. Het
hoger onderwijs drijft op een kleine groep hoogleraren uit het oude be-
stel (Nederlanders en Indonesiërs), een groep Nederlanders, die zich door
geen ware of onware verhalen ervan hebben laten weerhouden om na
de oorlog hier een niet altijd gemakkelijke, maar zeker dankbare taak te
zoeken en een groep jonge Indonesische krachten, die hier of in Neder-
land, maar in ieder geval in het Nederlands opgeleid zijn. Zo men al
van de Indonesiërs theoretisch kan verlangen dat ze niet zonder moeite
en pijn hun wetenschappelijk jargon omzetten in een taal, die tot nu toe
vrijwel louter verkeerstaal was, dat ze naast hun zware onderwijstaak ook
nog even terloops als taalscheppers optreden, ook van de bestgezinde
Nederlander kan men dat niet verwachten - en de goedgezinde Neder-
lander is hier op het ogenblik een nog niet te verwaarlozen kracht.
Maar intussen was bij het lager en middelbaar onderwijs het Nederlands
als voertaal en veelal ook als leervak radicaal afgeschaft. Dat betekende,
dat er aan de universiteit nieuwe lichtingen verschenen, die hun Neder-
landse, maar ook vaak hun Indonesische hoogleraren niet verstonden en
die niet in staat waren de - toch al schaarse':" leerboeken te gebruiken.
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Bij het lager en middelbaar onderwijs worstelde men bovendien ook met
het leermiddelenprobleem, want goed-vertaalde, goed-bewerkte en aan
de situatie aangepaste leerboeken laten zich niet uit de grond stampen.
Gevolg: ouders die zelf geen Nederlandse scholing hebben gehad en hun
kinderen een goede kans niet willen onthouden, laten ze privaatlessen in
het Nederlands geven.
Wat tot nu toe een pijnlijke zaak was, waarover men alleen onder elkaar
sprak, komt nu in de openbaarheid. Studenten protesteren bij de over-
heid en in kranten: wat kan ons de taal schelen, als we maar wat leren.
Waarom moeten wij vaak dure extra bijlessen bij Hollanders nemen om
het hoger onderwijs te kunnen volgen? Laten wij het dan maar liever op
school Ieren! Aan de universiteiten zijn pogingen gedaan met Engels,
maar niet alleen dat dat een extra druk werd voor de hoogleraren, de
studenten bleken het nog veel minder goed dan het Nederlands te kun-
nen volgen en bovendien merkte men terecht op, dat het verzet ging
tegen Europese, niet tegen Nederlandse cultuurinfiltratie en dat daarbij
de taal van een klein volk minder gevaarlijk was voor een volk met een
cultuurtaal-in-de-maak dan een wereldtaal.
De propaganda voor het Nederlands wordt breder en luider. Natuurlijk
niet zonder verzet. Het maakte onlangs een ernstig punt van bespreking
uit op een congres van de Taman-siswah-scholen. (Taman-siswah-scho-
len, letterlijk 'leerlingtuinen', in de Nederlands-Indische periode ge-
sticht door jonge intellectuelen, die vaak met opoffering van goedbe-
taalde functies als minimum-lijders in deze ongesubsidieerde scholen
de landskinderen het onderwijs brachten, waarvan het gouvernement ze,
goeddeels, nog verstoken liet.) De discussie liep uit op een besluit om op
deze scholen althans het Nederlands niet weer op te nemen. In een ver-
gadering van de cultuurraad met genodigde belanghebbenden en be-
langstellenden werden beide standpunten verdedigd, naar aanleiding
. van een voorgesteld advies aan de regering om van 1953 af Indonesisch
als voertaal voor alle onderwijs verplicht te stellen. Maar een reëel-
denkende jongeman wierp de vraag op: waarom ons zo druk te maken
over de westerse cultuur-infiltratie via een taal, die toch voorbestemd is
hier binnen afzienbare tijd te verdwijnen, terwijl hier in.]ogja alleen
zes bioscopen in twee voorstellingen per dag westerse import spuien. Een
reëel-denkende vrouw - de echtgenote van de voorzitter nog wel - vroeg:
hebben we geen andere zorgen, zitten wij met het vrouwenvraagstuk en
het hele sexuele probleem, dat hier door snelle verwesterlijking gevaarlijke
aspecten krijgt, niet veel meer in de knoop? En een bedaarde jonge magi-
straat zei over zijn glaasje limonade in de pauze: Niet te veel over praten
en rustig je gang gaan.
Dat is als individuele raadgeving voortreffelijk, maar geen oplossing voor
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hen, die in het openbaar een beslissing moeten nemen. En het lijkt nu
een gelukkig verschijnsel, dat er steeds meer zijn, die het aandurven. Niet
alleen omdat dat op een uitslijten van 'sentimenten' wijst, maar ook
omdat de zaak daarmee al halfis opgelost. Want wanneer er Indonesische
professoren zijn, die ronduit zeggen: nog tien (zes of vijf, naar gelang
van het vak) jaar Nederlands, dan betekent dat geen capitulatie tegen-
over het verleden, maar integendeel een zakelijk uitzetten van het be-
stek: zoveel tijd hebben we nog nodig voor we zonder schade aan het peil
van ons onderwijs op Indonesisch kunnen overschakelen en dat zullen
we ook doen.
Dat is ook de teneur van een dezer dagen verschenen brochure van de
heer A. Panggebean, hoofd van de inspectie der S.M.P. (Mulo-scholen)
op West-Java.
Hij geeft in onverbloemde taal de stemming onder de studenten weer:
'Er zijn,' zegt hij, 'vele studenten, die niet begrijpen, waarom de huidige
leiders het Nederlands niet op de middelbare scholen onderwezen willen
zien. Deze studenten veronderstellen, dat de leiders zulks met opzet
doen ten einde te bewerkstelligen, dat de huidige leiders de vooruitgang
kunnen monopoliseren. Want de kinderen van hen, die zich gekant
tonen tegen het Nederlands op scholen, trachten zelf op alle mogelijke
manieren Nederlands te leren en krijgen op die wijze een voorsprong,
terwijl de kinderen van het gewone volk, die geen Nederlands kennen,
steeds meer achterblijven ... '.
Het is een uitvoerig geschrift, waarin niet alleen de verhouding tot het
Nederlands, maar het hele vraagstuk van vreemde talen op de Indonesi-
sche middelbare school onder de ogen wordt gezien en een gezonde op-
lossing voorgesteld: Nederlands als overgangstaal, op de duur Engels
als internationale omgangstaal, niet blijven hangen in de overladen
Nederlandse traditie met Duits en Frans, maar deze talen hoogstens
facultatief op enkele speciale scholen met Chinees, Arabisch, Spaans,
Grieks en Latijn. En zijn 'paradoxale conclusie' pakt ons inziens het
hele probleem in de kern: 'Om te zorgen, dat het Nederlands geen
'onmisbaar' iets wordt voor Indonesië, dient deze taal juist te worden
onderwezen. Het is voor een student immers niet voldoende uitsluitend
colleges te kunnen volgen. Hij moet ook boeken kunnen lezen. En voor
onze kinderen zijn Nederlandse boeken veel gemakkelijker dan Engelse.
Nederlandse professoren zijn voor ons practischer dan Engelse. En voor
de regering: Nederlandse professoren zijn goedkoper dan professoren,
die slechts kunnen doceren in de Engelse taal.'
De jurist prof. Sudiman Kartohadiprodjo in een artikel in het weekblad
'Siasat' stelt het haast nog scherper: 'De Nederlandse taal is nog nodig
om een academische graad te verwerven of ten minste om jurist te wor-
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den.' Hij betoogt, dat het niet alleen om leerboeken gaat, maar dat het
recht, zoals het nu in Indonesië gesproken wordt nog bijna geheel berust
op Nederlandse rechtsregelingen en Nederlandse jurisprudentie, zelfs
wat het adatrecht betreft. 'Het niet onderwijzen van Nederlands op de
middelbare scholen betekent verlenging van de noodzaak om vreemde
(Nederlandse) krachten bij de staatsorganen in te schakelen, betekent,
dat de academische groep van ons volk een 'elite'-groep zal worden, een
elite, niet in de betekenis van een intellectuele, maar van een finantiële
elite; betekent een afdwaling van de door ons nagestreefde democratie,
dat ieder van onze jongelieden, die over voldoende capaciteiten beschikt,
hogeschool-opleiding moet kunnen volgen.'
De Nederlander, die dit alles met belangstelling en sympathie, maar ook
wel eens even als Nederlander leest en aanhoort, wordt er zich van be-
wust, dat wij hier nog altlj'd kansen te winnen en te verliezen hebben.
Kansen te winnen hebben, niet in die zin dat wij ooit weer een officiële
wederinvoering van het Nederlands op de middelbare, laat staan op de
lagere school verwachten. Maar wel in die zin, dat er in de eerstvolgen-
de jaren voor Nederlandse docenten (met begrip voor de situatie) een
rijk en vruchtbaar arbeidsveld open ligt in Indonesië. De praktijk van
het redelijk inzicht immers triomfeert in dit bij uitstek redelijk volk uit-
eindelijk over de openbare belijdenis van nationale 'sentimenten'.
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MAGISCHE ZANGEN-DER MALEIERS
(Voor Piet Degens)

De Oud-Maleise samenleving, zoals we die ook heden ten dage nog wel kunnen aan-
treffen op het Maleise Schiereiland en in de Oostelijke laagvlakte van Sumatra, kent van
ouds een functionaris, die zich wellicht nog het best laat vergelijken met de medicijn-
mannen onzer Indiaansejongenslectuur. Hoewel deze vergelijking niet in alle opzichten
is door te voeren en in de Maleise landen de positie van deze figuur, de Pawang, zowel
door Islam als Westerse invloeden niet onaanzienlijk is verzwakt, hebben we echter ook
hier nog wel te maken met een door de ganse gemeenschap als zodanig erkende expert
en raadsman in de duizend en één magische zaken, waaruit het wereldbeeld van de z.g.
'primitieve' natuurmens is opgebouwd.
Velerlei zijn dan ook de situaties, waarin, zij het minder dan vroeger, ook thans nog wel
door de eenvoudige Maleier van goed-conservatieven huize de hulp van de Pawang
pleegt te worden ingeroepen.
Hij is immers de loods, de stuurman en de visser bij uitstek, die de talloze voor een
gewoon sterveling onberekenbare grillen van wind- en watergeesten kent en weet te be-
zweren; de raadgever van honinggaarders en kamferzoekers, met de machten vertrouwd,
welke de mens in de groene schemer der jungle kunnen belagen; de in de dierentaal
ingewijde toeverlaat van olifanten- en tijgerjagers. Hij is sinds onheugelijke tijden de
leider van de landbouw, in staat de 'gelukkige dag' te kiezen om met het planten te be-
ginnen; de geesten- en ziektenbanner; kortom: de oud-Indonesische volkspriester der
vóór-Hindoeistische en vóór-Islamietische tijden, de grote middelaar tussen de magisch
ingestelde natuurmens en het hem omringende dreigende Ongeziene.
En al die ambten kon de Pawang in zich verenigen, omdat hij de toegang kende tot die
andere wereld van geheimzinnige Potenties, duistere Machten, die hij toespreekt in be-
zwerende, in litanievorm gegoten zangen, welker machtige werking de weerbarstige
natuurkrachten tot het gewenste resultaat vermogen te dwingen.
Zpals overal elders op de wereld zijn deze 'medicijnmannen' veelal zeer gesloten ten
aanzien van hun kunst en slechts node bereid hiervan tegenover buitenstaanders opening
van zaken te doen.
'Eens weigerde een Pawang mij een litanie mee te delen - aldus W. W. Skeat, de ver-
zamelaar der onderstaande teksten - totdat ik mijn schoenen had uitgetrokken en met
hem op een gele doek was gaan zitten, terwijl hij de machtige bezweringszang aanhief.'
Deze zangen zijn het, waarvan ik hier thans een acht-tal in vertaling laat volgen, en die
aan hun magisch-bezwerende functie tevens een exotische, maar ook ons nuchtere Wes-
terlingen daarom niet minder sterk aansprekende literaire schoonheid paren.

Een goede karakteristiek van dit soort, vrijwel immer uit 'magische' overwegingen tot
stand gekomen en als zodanig ook elders in Indonesië aangetroffen volksdichtkunst vond
ik in een der afleveringen van het maandblad Oriëntatie [juni '48], waar ze werd gegeven
naar aanleiding van een kleine bloemlezing uit de volkspoëzie van het eiland Celebes.
Evenals de daar gegeven proeven van Toradja-poëzie voeren ook deze magische Maleise
zangen ons binnen in een wereld, die ons even vreemd als bekend voorkomt: vreemd,
omdat alle handelingen en uitingen zich in een andere richting schijnen te bewegen dan
bij ons, omdat de associaties andere zijn, dan die welke wij gewend zijn te kennen;
bekend, omdat ze appelleert ook aan 'sluimerende' krachten in ons, waar wij 'cultuur-
dragers' eerst langzamerhand meer bekend en vertrouwd mee zijn geraakt.
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Er valt echter niet aan te twijfelen, of ergens ligt een verband tussen de ontwikkeling
van het Westeuropese denken en voelen en onze hèrwaardering van de zéér gecompli-
ceerde wereld van de 'primitieve' natuurmens. Het is daarom dan ook geen toeval, dat
deze zangen - waarin de Z.g. 'magische elementen' zo sterk vertegenwoordigd zijn -
ons zelfs in vertaling onmiddellijk kunnen treffen.
Dit is het misschien, wat juist aan deze poëzie de indruk verleent van zo sterk en oer-
vitaal te zijn: het voortdurend meespelen van krachten - 'bezworen' in handelingen,
tekens en symbolen - die schijnen voort te komcn uit de 'diepste diepten' van de mens-
zelf.

De in deze zangen een paar maal weerkerende passage: 'Ik ken Uw Oorsprong, gij .. .'
is terug te voeren op een de magische mens ingegeven geloof, dat kennis van de '001'-'
sprong' van iets of iemand tevens een geheimzinnige macht daarover met zich kan
brengen. Ook de fraaie benamingen en titels, waaronder de Pawang de door hem toe-
gesproken dieren, machten enz. wel aanroept, vinden doorgaans in magische over-
wegingen hun oorzaak. De in de navolgende litanieën enige malen genoemde Joods-
Islamietische figuur van Koning Salomo drong - cvenals de met hem wel in één adem
genoemde Alexander de Grote [naar zijn Arabische naam: Iskandar de Dubbelgehoorn-
de] - via de Islam tot zelfs in het 'heidense' Malcise volksgeloof door. Trouwens, zoals
men uit de vertalingen zal kunnen opmaken, ook verscheidene andere elementen van
de Islam blijken herhaaldelijk bij deze oud-Indonesische zangen te zijn ingelijfd.
De oorspronkelijke teksten waarnaar de vertalingen werden gemaakt - doorgaans even-
eens zonder rijm, doch meermalen met cen zekere assonantie tussen de regels - zijn te
vinden in W. W. Skeat's standaardwerk: lvlalay 1l1agic [Londen, '900], naar de volgorde
van mijn vertalingen op pp. 620, 592, 63.', 642, 6'9, 587, 623 en 595. De opschrift jes
boven de vertalingen zijn van eigen vinding.
Ten aanzien van de bij overzetting in het Nederlands gevolgde vertaalwijze kan ik niet
beter doen, dan mij de woorden eigen te maken, waarmee Eckart von Sydow in zijn
mooie, en als zodanig eerste bloemlezing uit de volkspoëzie der gehele wereld: Dich-
tungen der Naturvölker [Wenen, 1935], ook de inleiding tot zijn vertalingen besluit: 'De
voor de hand liggende wens om in de vertaling het origineel ook naar de vorm zo nabij
mogelijk te komen, zal weliswaar voorlopig niet ten volle in vervulling kunnen gaan,
tot er na-dichters zullen verschijnen, die, gelijk een Rainer Maria Rilke, voor een der-
gelijke taak, en dan evenzeer voor wat de vorm als voor wat de inhoud betreft, berekend
zijn. Tot dien zal het accent op een zo getrouw mogelijke weergave van de inhoud dienen
te worden gelegd, die de grondgedachte der zangen duidelijk tot haar recht laat komen,
zonder daarbij aan het poëtische karakter ervan afbreuk te doen.'

Het was de kennismaking met volksliederen uit Brazilië, die reeds de grote Franse huma-
nist Montaigne in zijn Essais [I, chap. LIV] tot de uitspraak bracht: 'La poësie populaire
et purement naturelle a des naïvetez et graces par ou elle se compare à la principale
beauté de la poësie parfaitte selon I'art; comme il se void aux chansons qu'on nous
rapporte des nations qui n'ont congnoissance d'aucune science, ny mesme d'escriture.'
Dat ook de hier volgende magische zangen der Maleiers de lezer van meer dan drie en
een halve eeuw later tot een zelfde oordeel mogen brengen.
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ZANG TOT HET TINERTS

Aangeheven tijdens het verrichten van magische ceremoniën bij een tinmijn.

0, gij, edele Batin de Oude \
Gij, die Heer zijt over grotten en holen,
Gij, die Meester zijt over stromen en kreekjes;
0, gij, edele Batin de Jonge,
Gij, die heerst over volk en krijgsschaar:
Laat het Erts in de heuvels
Dalen naar de vlakte;
Laat het Erts aan de bovenloop
Drijven naar het midden;
Laat het Erts aan de monding
Voeren stroomopwaarts -
Komt tezamen gij allen op deze plek!
Niet ik die U hiertoe ontbied:
Batin de Oude laat U hiertoe noden,
Batin de Jonge is het die U roept;
Hij die U gelast, is de Oude Pawang,
De Jonge Pawang is het, die U gebiedt.
Komt tezamen gij, afval en huisvuil,
Gij, hagedissen en keliriks,
Gij, de duizenpoot Lipan;
Komt tezamen en eet van mijn feestrnaaI-
En gij die hier komt,
Brengt mij het Erts, gij allen!
Eén korrel, twee korrels,
Eén handvol, twee handen vol,
Eén kokosdop, twee kokosdoppen,
Eén gantangmaat, twee gantangmaten,
Eén mand vol, twee manden vol-
Komt tezamen gij allen, gij zaden van rijst,
Gij zaad van de bajam, der tabak en der gierst,
Gij zaad van de wilde gember 2.

Komt tezamen gij allen op deze plek!
Graven wil ik op deze plaats,
Een mijn wil ik mij delven.
En zo ge niet komt, niet verzamelt U hier,
Mijn vloek die U zal treffen:
In stof zult gij verpulveren,

1 Batin = titel van aanzienlijken.
I Met de zaadsoorten worden de ertskorrels van verschillende grootte bedoeld.
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In wind zult gij verwaaien,
In water zult gij overgaan-
Door de gunst van mijn Meester
Zal verhoord worden mijn bede.
Niet ik die hier verzoek:
Hij die het wenst, is de Oude Pawang,
De Jonge Pawang is 't, die het verlangt,
Verlangt met d' almachtige spreuk:
'Er is geen God dan Allah .. .'

ZANG TOT DE GEEST SONGKAl

De Geest Songkai wordt door de jagm gevreesd, waar hij deze overlast aandoet door
hun strikken en vallen in het ongerede te brengen.

Vrede zij U, 0 kleinzoon van de Jager-demon!
Gij, die daar huist in ditzelfde woud,
Die daar hokt in de holten der boomwortels,
Die daar leunt tegen de wilde pinangpalm,
Die wegschuilt onder de blaren der toekas,
Die behaard zijt met varenplanten,
Die de blaren der lirik tot matras hebt,
Tot schommel de medang djelawai-boom,
Tot schommel koorden de semamboe toenggal-rotan-
Een gave van Zijne Hoogheid Sultan Beroemboengan,
Die zetelt te Pagar Roejoeng,
In het huis met de brandnetels tot pijlers,
Het huis met de bajamstelen tot draagbalken,
Dat bestrooid is met stengels der poeroet-poeroet-
Hij, wiens lichaamsharen omgekeerd zijn ingeplant,
Hij, wiens borsten vier in tal zijn,
Die de eigenaar is van het Vliegennet,
Wiens trom is bespannen met luizenhuid -
Verloochent mij niet in ontrouw, gij ... !

SCHOONHEIDSBEDE

Een zang die doorjonge meisjes wordt aangeheven.

Moge het licht van vier zonnen,
Het licht van vijf manen,
En zeven sterren zich spieg'len in mijn oog;
Dat mijn kin mag glanzen als een dovende ster,
Als de stralende maan de gloed van mijn wenkbrauwen;
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Een stoet van mieren mogen mijn lippen gelijken,
Een kudde olifanten de tanden in mijn mond,
Dat mijn tong als een deinende golf zij;
Mijn stem moge zijn als de stem van de Profeet David,
Mijn voorkomen als het voorkomen van de Profeet Jozef,
Mijn stralende luister als de luister van de Profeet Mohammed ...
Moge zegen mij brengen deze bede om schoonheid,
Moge zegen zij brengen door d'almachtige spreuk:
'Er is geen God dan Allah ... '

GEESTENBANNER
De Pawang noopt de boze geesten, waarvan een zieke bezeten heet, deze te verlaten en in een
daarvoor bestemd geestenscheepjeplaats te nemen, dat hij vervolgens de rivier laat afdrijven.

De geesten verlaten daarbij de zieke langs een aan de pols bevestigde gele draad.

0, gij, Hoogwaardigen aan de bovenloop,
Gij, Hoogwaardigen aan de benedenloop
Hoogwaardigen op het vasteland,
En gij, Hoogwaardigen daar aan de voet der bergen;
Komt tezamen, gij, die heerst over heuvels en spelonken,
Die meesters zijt over de echo en eenzame dalen,
Meesters van het maagdelijk oerwoud,
Van rivieren en kleine kreekjes-
Komt op dit scheepje, gij, in roezige scharen,
Dit schip dat U meevoert op de heenvlietende stroom,
Meevoert met de wind die langs ons strijkt,
Naar ginds waar de aarde is gespleten in kloven.
Gaat heen, gij allen, naar de zee,
De zee die geen golven heeft.
Gaat heen naar het veld,
Het veld waar geen gras groeit.
En keert niet weer -
Want zo ge weerkeert naar hier,
Mijn vloek die U zal treffen:
Op zee zult ge zwerven,
Zwerven zonder drank;
Op het land zult ge zwerven,
Zwerven zonder voedsel;
Door de wereld zult ge zwerven,
Zwerven, eindeloos ...
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WOUDZANG

Alvorens een deel van het oerwoud te vellen, laat men de Pa wang de;;.edreigende be;;.werings;;.ang
tot de Bosgeesten richten.

0, gij Grootvader Koning Salomo,
Koning Salomo de Zwarte!
Het is dit woud dat ik wens te vellen,
Maar niet ik ben de meester ervan -
Koning Salomo die er over gebiedt,
Koning Salomo de Gele!
Koning Salomo die er over heerst,
Koning Salomo de Rode!
En ik wens het om te hakken -
Rijst op! Rijst op! gij die er over waakt,
Sirih bied ik U, sirih, drie maal een bete,
En sigaretten, drie stuks in aantal.
0, Roodvlammende Si Mai, Rode Si Mai,
En gij, Zwart Grootvadertje :
Zwart Grootvadertje van de benedenloop,
Geel Grootvadertje van de bovenloop,
En gij, Rode Si Mai van de middenloop der wateren,
Wijkt terug! Wijkt opzij van hier!
En zijt ge niet genegen te wijken van deez' plaats:
Al schrijdende zullen U breken de benen,
Al grijpende zal U verlammen de hand,
Opent ge de ogen, Uw oogappel zal barsten,
Uw oogappel, doorstoken met de dorens der térong;
Het harde sepang-hout zal priemen door Uw hand,
En snijden door Uw tong zullen splinters van bamboe -
Zo is het gezworen door de Dubbelhoornige Iskandar,
Gezworen, ginds, op de heuvels van Ceylon ... 1

Ik ken de Oorsprong waar ge uit ontsproot:
Uit het Zwarte Bloed! uit het Rode Bloed!
Dàt was de Oorsprong van Uw Wording-
Twee zoons zijn wij,
Twee zoons van één vader,
Doch ongelijk was 't erfdeel dat men ons liet:

1 Naar de oud-Minangkabause overlevering - en op het Maleise Schiereiland werden
Minangkabause kolonies gesticht - werd op Ceylon de wereld onder de drie zonen van
Alexander de Grote verdeeld, en wel in de rijken: Roem [Byzantium], China en Minang-
kabau.
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Mij kwamen goud en kostbare ertsen,
Rotsig gesteente en zand slechts aan U,
Zand, lege bolsters
En zemelen van rijst ...

HIER ZIT IK EN PRIJS V...

Zang bij een ernstige zieke, waarin de Pawang de wijkende Levensgeest overreedt in het
lichaam terug te keren.

Vrede zij U, 0 Levengeest!
Kom, Levensgeest, kom hier,
Kom, kom hier, 0 Ziel -
Hierheen, gij Kleine, hierheen,
Hierheen, gij Vogeltje, hierheen,
Hierheen, gij Tere, hierheen,
Hier zit ik en prijs U,
Hier zit ik en wenk U,
Keer terug naar Uw woning,
En de ladder die er naar opvoert,
Keer terug naar Uw huisvloer,
Waarvan de planken zijn losgeraakt,
Keer terug naar Uw palmbladdak,
Een sterrenhemel gelijk 1.
Kom toch en koester geen wrok,
Draag geen haat in het hart,
Denk niet dat U een kwaad is geschied,
Men geen acht sloeg op Uw luister en macht -
Hier zit ik en prijs U,
Hier zit ik en 10kU,
Hier zit ik en roep om U,
Hier zit ik en wenk naar U.
Kom toch, kom toch hier op dit ogenblik,
Nu, op dit ogenblik ...

SI DJAMBOE RAKAI, DE KROKODIL

Terwijl de Pawang het aas - een vogel - aan de haak vastbindt, richt hij de volgende
bezwerende lokzang tot de krokodil.

Komt nader! Komt nader! in plechtstatige stoet,
Ontluiken reeds gaat de bloem Si Panggil-Panggil 2;

1 De vloer met de losgeraakte planken, het dak 'een sterrenhemel gelijk' [nI. door de
talloze gaten erin], vormen toespelingen op de ongunstige toestand van de zieke, de
'woning' van de Levensgeest.
2 Magische bloemennaam, die het begrip 'roepen/noden' inhoudt.
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Komt herwaarts in optocht, in eerbiedige volgstoet,
Koning Salomo zelf die U hiertoe noodt -
Hé, gij, Si Djamboe Rakai!
De Oorsprong ken ik waaruit ge ontsproot:
Geledingen van het suikerriet waren Uw beenderen,
Geledingen, vierenveertig in tal;
Uit klei was 't dat men Uw lichaam formeerde,
De wortels der pinangpalm waren Uw aderen
En vloeibare suiker Uw bloed;
Een rottende mat werd U gegeven tot huid,
Uw staart was de nerfvan het nipahpalmblad;
Pandanusdorens vormden de kam op Uw rug
En tot tanden kreegt gij de luchtwortels der berembang.
Bij het slaan ermee zal breken Uw staart,
Afknappen Uw snuit bij 't heftig bewegen
En breken zullen al kauwend Uw tanden -
Hé, gij, Si Djamboe Rakai!
Binden doe ik met zevenvoudige koorden,
En omwikkelen, omwikkelen zeven maal.
Gij zult het niet openen,
Noch ontdoen van zijn windsels,
Doch moogt ge er aan lekken alvorens ge 't verzwelgt.
Hé, gij, Si Djamboe Rakai!
Aanvaardt dit geschenk,
Dit geschenk,Ugeboden
Door Prinses Roendoek uit Java ... 1

IK BEN AAN 'T WANNEN

Terwijl de Pawang rijst strooit in de vogelval, richt hij deze lok-litanie tot de wilde
duivell bovell zich in de lucht.

Ik ben aan 't wannen, de gebroken rijstkorrels,
Rijst wannen in een zakje van biezen:
Verdwijnt er een, er wordt een ander genood,
Verdwenen, wijl ze neerstreek uit haar vlucht.
Zo ge niet neerstrijkt,
Verslinden zal U de wezel;
Zo ge niet hier komt,
Ge valt wilde beesten ten prooi;
Strijk neer op een twijg,
En eraf zult ge tuimelen;

1 Prinses Roendoek: de naam beduidt: 'Neergebogen als een volle aar' en slaat waar-
schijnlijk op de als aas aan de hengel hangende vogel of op de hengel zelf..
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Strijk neer op een tak,
Ge zult worden gekloofd;
Daal neer op een blad,
't Is de bladslang die U zal bijten;
Daal neer op de grond,
De giftige adder die U wacht;
Stijg omhoog in de lucht,
Havikken en arenden zullen op U neerschieten;
Dàt alles,
Zo het niet hier is waar ge neerstrijkt -
Kom, liefste, kom!
Gij, Vorstinne Kapoer,
En U, Prinses Poeding,
En U, Jonkvrouwe Sarap!
Daalt neer gij allen tot een tezamenkomst,
Een tezamenkomst, hier, in Koning Salomo's raadshal,
U te tooien met armring en borstjuweel
Van Koning Salomo ...

Ik ben aan 't wannen, in een zakje voor rijst,
Koning Salomo zelf zet aan U tot spoed;
Ik ben aan 't wannen, de gebroken rijstkorrels,
Rijst wannen in een zakje van biezen:
Verdwijnt er een, er wordt een ander genood,
Verdwenen, wijl ze neerstreek uit haar vlucht.
Ik ben aan 't wannen, de gebroken rijstkorrels,
Rijst wannen in een zakje voor zout:
Verdwijnt er een, er wordt een ander genood,
Genood, en naar binnen geleid ... 1

1 Vorstinne Kapoer, Prinses Poeding en Jonkvrouwe Sarap zijn dichterlijke namen voor
de drie voornaamste soorten wilde duiven. Met Koning Saiomo's armring en [aan een
halsketen gedragen] borst juweel worden de strikken bedoeld. ' ... naar binnen geleid' -
slaat op de vogelvaI.
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DE HEBREEUWSCHE LICHTEKOOI

VIII. PARIJS

Toen ontving Ruben als sluitstuk, in antwoord op een door hem verzon-
den schrijven, de brief uit Parijs, van Emmanuel de B., een vriend die in
staat was hem te helpen met inlichtingen over het verblijf van de He-
breeuwse lichtekooi te Parijs. Emmanuel de B. kwam zelf uit de kring
waarin Jacques V. geleefd had en waar ook Andries Präger met Clara
bekend moesten zijn geweest. Lang had Clara niet in die stad gewoond.
Ze sprak er nooit over in tegenstelling met Brussel.
'Ik wil je nu schrijven, wat ik door anderen dan ik over het verblijf van
Clara, zwarte Clara, enAndries Präger heb kunnen te weten komen. Dit
alles is tamelijk moeilijk geweest. Tussen een Präger en een Jongkind b.v.
bestaat ongetwijfeld een groot verschil in talent, maar de geschiedschrij-
ving is wel eens te kordaat. Zo groot kan een verschil tussen twee talenten
nooit zijn om te wettigen dat er over het verblijf van de Nederlander
Jongkind een belangrijke literatuur bestaat en dat er gedrukt niets te
vinden is over de Franse tijd van die Amsterdammer Andries Präger.
Ik begrijp je belangstelling in die Joodse prostituée niet erg goed, maar
wel in Andries Präger. Hij was ongetwijfeld een schilder van talent,
echter niet oorspronkelijk genoeg en hij gaf niet genoeg van zich zelfrnee.
Präger was verknocht aan het wereldse portret in een tijd toen dit al niet
meer in de mode was en vóór dat Van Dongen het vernieuwde. In enkele
doeken, die ik heb kunnen zien, omdat ze verdeeld zijn over 't familie-
bezit van twee bekende over Amsterdam en Parijs verspreide juweliers-
families, de Alfred Sch.'s en de Emile A's, is hij echter boven zich zelf
uitgekomen. Daar heeft de weemoed hem te pakken gehad en is hij met
zijn modellen in innerlijk contact geraakt. Hij heeft er zusterzielen ge-
schilderd. Er bestaan twee die 'la femme au chapeau noir' heetten, en een
ander die hij 'nostalgie' noemde.
Na alles wat jij me over die vrouwen wier leven je reconstitueren wilt, ge-
schreven hebt en wat met name juist de oude Alfred Sch. me heeft ver-
teld, heb ik de 'Dame au chapeau noir' met jouw 'zwarte Clara' kunnen
identificeren en de vrouw van het doek 'nostalgie' met haar zuster Sarah,
die door geletterden hier te Parijs 'Sarah la soupeuse' genoemd werd, in
vrome herinnering aan wijlen Sarah-Ia-soupeuse, de uitgelaten zuster
van de toneelspeelster Rachel.
Het verblijf van Clara in Parijs moet niet lang geduurd hebben, men
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schat het op een paar maanden. Het zalje verwonderen te vernemen dat
Andries Präger daarna nog wel een jaar met haar zuster Sarah heeft
saamgewoond.
Ik kan je wel iets over Clara vertellen, maar ze heeft hier niet de minste
herinnering achter gelaten. Met haar zuster Sarah is dit anders. Enkele
ouden herinneren zich haar nog en in een nu vergeten roman schijnt ze
een plaats te hebben. Men zou van de zuster-wisseling Clara-Sarah niets
geweten hebben, indien er niet een openbare scène had plaats gevonden
in de gangen van de Folies-Bergère, en als Andries Präger niet aan al zijn
kennissen Clara's afscheidswoord tot hem had meegedeeld met de op-
merking: 'Dat vond ik nu zo typisch knus-Joods-Amsterdams, een
prostituée bepaald onwaardig.'
Toen Clara met Präger van BriIssel naar Parijs trok hervond ze daar haar
zuster Sarah. Vrienden, beschermers, begunstigers, legio. Präger woonde
.met Clara in de Rue Notre-Dame-de-Lorrette - en zocht zijn eerste
kopers bij de diamantairs van het gde arrondissement.
In 't begin leefden Clara en Präger in harmonie, hoewel hij haar niet
meenam wanneer hij bij lieden, die in staat waren werk van hem te
kopen, werd uitgenodigd. 'Ze ismaar m'n model,' merkte hij op, wanneer
men hem naar zijn vrouw vroeg. 'Ze is zo onontwikkeld,' was ook een
klacht, die hij tegenover goede bekenden vaak uitte.
Sarah schijnt hem op de duur meer dan haar zuster geboeid te hebben,
hoewel er vroeger van Clara meer doeken bestonden. Een korte tijd heb-
ben de drie samen gewoond. De avond van de breuk scheen Präger Clara
in de gangen van de Folies-Bergère alleen te hebben gelaten. Hij wilde
met haar zuster verder trekken. De zuster, die in haar latere jaren meer
Frans dan Nederlands sprak, moet Clara toe geschreeuwd hebben: '11
est temps que tu nous foutes la paix.' Clara stond alleen in die loopgang
van de Folies-Bergère en begon te huilen. De daar rondlopende vrouwen
schaarden zich om haar en vermaakten zich met haar. Daarop kwam
Präger terug, liep op haar toe, schudde haar aan de arm en riep: 'Nu
moet't uit zijn. Ik houd vanje zuster. Laat me verder met rust.' Daarna
heeft Clara in de kilte die ze om zich voelde de zin gezegd waarmee
Präger de Parijse diamanthandelaren en werklieden van Amsterdamse
afkomst vermaakt heeft: 'Dat zou Jacques V. nooit gedaan hebben,
Dries.' En, m'n beste vriend, dat is alles wat me van Clara verder bekend
is. Parijs heeft ze kort daarop verlaten. Ik stuur je hierbij reproducties
van de twee schilderijen van Präger: 'la femme au chapeau noir' en van
'nostalgie' .
Haar zuster heeft ongeveer een jaar met Andries Präger saamgewoond.
Ze moet een vreemde, grillige vrouw geweest zijn, die van buien van de
klaterendste luidruchtigheid in een voor een vrouw van haar beroep on-
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geoorloofd ziekelijk stilzwijgen verviel. Er waren even na de oorlogsjaren
van 1914-1918 in Parijs nadenkende boemelaars, die Sarah interessant
hebben gevonden. Letterkundige herinneringen komen iemand onwille-
keurig in het geheugen: De 'Esther Gobseck' figuur van Balzac. Sarah
was ook een prostituée van Nederlands-Joodse oorsprong. Grote liefde
als die van Esther Gobseck voor haar vriend de Rubempré is van deze
Sarah niet bekend. De oude heer Sch. meent zich te herinneren dat
Präger hem eens zeide dat, als-het er op aan kwam, zwarte Clara meer
van hem gehouden heeft dan haar zuster ...
. . . Waarom Präger met Sarah heeft gebroken of wel waarom ze hem
verlaten heeft weet niemand hier. Over Sarah's dood bestaat in zeer
kleine kring natuurlijk, een lezing of een legende. Ze is nadat ze niet meer
met Andries Präger saamwoonde weer in de van-nacht-tot-nacht-prosti-
tutie teruggevallen. In ieder geval, als 'professionnelle' bezocht ze de
Olympia waar het noodlottige komisch-heldhaftige ongeval heeft plaats
gevonden. De sympathie van haar vakgenoten heeft Sarah nooit kunnen
winnen. Haar Hollands-Hebreeuwse afkomst zat haar in de weg, hoewel
zij die haar nog gekend hebben haar Frans roemen. Een oude juwelier
aan wie ik ook enkele inlichtingen dank, verklaarde de antipathie die ze
haar vakgenoten inboezemde met de woorden: 'Die Sarah was maar een
namaak-hoer, al sprak ze vaak gemene taal.' Op een avond kwam ze
weer de Olympia binnen, toen een harer collega's opzettelijk het been
uitstrekte. Sarah, die lang was, viel in haar volle lengte op de grond en
haar gezicht moet met bloed bedekt geweest zijn. Ze stond onmiddellijk
op en sloeg de andere vrouw in het gezicht, die daarop zoals gewoonlijk
Sarah's oude stam in de twist betrok en beschimpte. Sarah greep de
vrouw aan 't hoofd en het werd in de Olympia een dier gewone vulgaire
vechtpartijen tussen twee prostituée's. Een jong kereltje kwam naderbij,
een vriendje van Sarah's aanrandster, en gaf haar onverhoeds een trap
tegen de onderbuik. Ze viel een tweede keer op de grond. De omstanders
wilden nu ingrijpen. Kellners herstelden op bevel van de directie de orde.
Sarah werd in een taxi gedragen en naar haar kamer gebracht. Ze heeft
dit ongeval slechts een half jaar overleefd.
Het moge zijn dat ze door te veel chirurgisch ingrijpen toch al verzwakt
was, ze is in een ziekenhuis gestorven. De vrouw uit Amsterdam zou van
de armen begraven zijn, indien Präger zelf en nog anderen van zijn kring
haar niet naar Hebreeuwse ritus hadden laten begraven. 'Nostalgie' heet
het schilderij dat Andries Präger van haar heeft achtergelaten. Naar ik
't me voorstel heeft Sarah van kinds af aan heimwee gehad naar een
wereld, waarin ieder mens niet tegelijkertijd een slachtoffer is. Vandaar
die bittere, donkere blik, die afglijdt langs de grote, gekromde neus.
Andries Präger is tussen de twee wereldoorlogen te Parijs gestorven - en
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wat treurig is - niet als schilder maar als diamantbewerker. Niemand
kocht zijn schilderijen meer. Het type-juwelier-van-Nederlands-joodse
afkomst, dat trots op hem was, bestond niet meer. Hun kinderen waren
Fransen geworden; onbeduidende mensen, of snobs of echte wikkende en
wegende kunstkenners. De twee laatste categorieën vonden Prägers por-
tretten van half en vierde 'mondaines' uit de tijd en wat banaal.
Ik geloof na wat ik van hem gezien heb dat dit oordeel te hard is. Hoe
moet de oude diamantbewerker terug gezien hebben op de tussenperiode
van zijn leven, toen hij 'bijna net' een gevierde schilder is geweest.
,Ainsi meurt une époque' beste vriend, een periode in de geschiedenis van
een mensengroep, waarmede de cultuurgeschiedenis der grote volkeren
zich niet bezighoudt. Nadien is trouwens een hele wereld verzwolgen,
zoals je schrijft.

IX. JACQ,UES V.

Weer zat hij tegenover de lichtekooi, voor de brede vensters van 'Het
Gulden Hert'. Het kan niet zijn dat ze al dit heeft vergeten. Ze heeft de
onverwachte dood onder ogen gezien en de verlatenheid. De voornaam-
ste ondervindingen die een mens kan opdoen, zijn de lichtekooi ten deel
gevallen. Ze heeft de verlatenheid leren kennen en sindsdien de angst
voor verlatenheid zo goed als de angst voor de dood. Ze heeft zich in haar
kleinheid aanschouwd, toen ze als vreemdelinge op de met tapijt bedekte
gang van een plezier-etablissement in Parijs aan de spot van de vrouwen
die daar thuis waren, werd blootgesteld, door de eigenen, een zuster naar
den bloede en een man van eigen stam en taal. Van de eigen mensen nog
minder dan van de honende vreemden te kunnen verwachten moet bitter
geweest zijn, Clara.
Toen kwam de periode van 'Het Gulden Hert'. Ik denk in woorden van
een biographie. Biographieën over onbeduidende mensen, beduidend
echter voor hun soort, worden nooit geschreven.
Die periode van 'Het Gulden Hert' duurt op dit ogenblik nog voort. Hoe
is dit mogelijk?.In dit tijdsbestek liggen toch de jaren dat de Hebreeuwse
wereld in Nederland en Europa verzwolgen werd. Waar was je toen,
Clara? Ruben voelde zich voor het probleem geplaatst hoe het kwam dat
een zwakke, onontwikkelde, voor zover hij wist niet vermogende, en zeer
onpraktische, wat trage lichtekooi, deze verschrikking overleefd had. Het
was een praktisch en een metaphysisch probleem. Zij behoorde zeker niet
tot de fiinksten, 'the fittest' en had toch overleefd. Ze was een lichtekooi,
een 'isjà zonà' en ze was blijven leven waar rechtvaardigen, 'tsadikiem'
waren ondergegaan.
Middag aan middag met een boekhoudkundige regelmaat had zwarte
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Clara voor de tijd der uitmoording jaren lang in dit koffiehuis, 'Het
Gulden Hert' getroond. In deze tijd ben ik het meest met haar omgegaan
en van daar uit is zij in mijn geest gebleven, zoals b.v. mijn oude hoofd-
onderwijzer, voor de deur van de binnenplaats, het stoeien der kinderen
overziende, in m'n geheugen zijn vaste houding heeft gevonden. Daarbij
is 'Zwarte Clara' meer met de middagsfeer dan met de ochtendsfeer van
'Het Gulden Hert' verbonden. Het geroezemoes was er warm. Het licht
dat later op de middag van uit de lampjes, die een kring om hun enorme
groene cirkel-ring vormden, opstraalde, viel op de bezoekers of de lampjes
ze huldigen wilden. Het café had eerst genoeg aan de gesprekken der
mensen gehad, in later dagen kwam er muziek, die tussen de mensen en
de gesprekken zijn strelende handen uitstak. Clara zat meestal tamelijk
in het midden van het café e'n van daar vervaagden de wanden en de
mensen die er stonden of zaten, alsof ze de coulissen en de wachtende
koren van een opera waren.
In 't midden van 'Het Gulden Hert' werd het in de namiddag, wanneer
de lampjes schenen, altijd een soort zomer. Die atmosfeer ging in tegen
de ware, natuurlijke stemming van de mensen, de straat en het seizoen,
en haalde hen tot de kunstzomer over.
In die dagen had Clara reeds stille vrienden. Ze zaten een wijle aan haar
tafeltje in 'Het Gulden Hert' en sloten zich dan weer elders aan. Zo zag
men haar vaak in mannengezelschap, maar lang bleven die mannen niet
met haar samen en ofschoon ze wel van haar liefde geleefd moet hebben,
zag ik haar nooit met een man 'Het Gulden Hert' verlaten. Of zij in deze
periode van haar leven een beschermer heeft bezeten ofvele cliënten had
Ruben niet kunnen vaststellen. In die dagen boezemde de lichtekooi hem
ook niet de belangstelling van thans in. In 'Het Gulden Hert' troonde ze
tussen bezoek en bezoek zeer vaak alleen en keek glimlachend in de
schommelend-gele lichtstolp, waarin zij en de haar omringenden gezet
waren.
Men moest haar glimlach niet misverstaan. Actieve prostitutie bedreef
Clara niet. Met haar glimlach wilde ze niet deze of gene lokken en roepen.
Die glimlach was er voor allen en niemand en drukte haar tevredenheid
met haar tijd, haar medemensen en haar levenswijze uit. Hoe lang moet
deze periode wel geduurd hebben? Ruben schatte haar van 1922 tot
1940.
Sindsdien hadden er uiterlijk in de Hebreeuwse lichtekooi geen grote
veranderingen plaats gevonden. Jan Grootveld, die evenals zij nu nog
'Het Gulden Hert' bezocht en in de vooroorlogse dagen haar op zijn wijze
het hof maakte, kon dit getuigen. Inderdaad, interessante mannen als
Jacques V., Präger en Grootveld hadden over Clara's leven gewaakt en
iets in haar gezien of gelezen moeten hebben. Waarom toch? Deze ovcr~
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peinzing bracht Ruben tot zijn stelling der bedoelingen die hij Clara
zwijgend mededeelde: 'Zie, Clara, drie bedoelingen zijn er in de mens
gelegd. Hij heeft naar eigen wetten een bedoeling. Hij heeft een bedoe-
ling in het Heelal. En ten slotte reageren anderen op hem en hij heeft
door deze reacties een bedoeling ten opzichte van het leven van andere
mensen. Deze bedoelingen lopen in elkaar over, Clara, want de wijze
waarop jij het leven van anderen hebt beïnvloed staat in verband met
watje in het heelal doen moet, met je plaats in 't bestaan en de toekomst
der mensheid. Dat zalje wel veel te abstract lijken, maar laat ik het je op
een andere manier aanduiden: Je bent voor je zelf een spiegel en het
beeld dat je er in ziet; je bent voor anderen een instrument waardoor zij
zich weer een eind verder verwezenlijken. En ten slotte is het heelal ook
een onmetelijke inlegkaart en in dit heelal ben je ook een noodzakelijk
inlegvakje en zijn vulling. Nu kan het zijn dat een mens volgens de ene
bedoeling veel meer kan betekenen dan volgens de twee andere.' Ruben
voelde dat hij te lang gephilosopheerd en gezwegen had. Clara keek hem
aan en bedelde om een paar woorden, want ze hield er van dat er tegen
haar gesproken werd.

Er voer een schok door Ruben. 'Mijnheer .. .' De heer was doorgelopen.
Ruben ging hem, omdat hij gehypnotiseerd werd, brutaal-weg twee pas-
sen achterna. 'Mijnheer V .... !' 'Kent u mij?' 'Ja, maar u zult mij niet
meer kennen.' Een aan Mozart gewijde avond in een concertzaal had
hiervoor moeten plaats vinden. Ruben stond tegenover Jacques V. Voort-
maken, dacht hij. Hij moet de tachtig naderen of overschreden hebben.
Jacques V. nodigde Ruben uit aan een tafel in de foyer van het gebouw.
Hij vroeg hem om na afloop met hem een bodega te bezoeken. Hij wilde
hem alles laten drinken en eten wat Ruben maar welgevallig kon zijn.
Ruben gevoelde zich verdrietig om de grote dankbaarheid van de man
uit de vergleden tijd. Door hem werd Ruben weer jong als toen hij de
Rembrandtskuil bezocht en het Wienercafé. Waarom? Jacques V. had
nog dezelfde geur behouden, gemengd uit parfum en virginia-cigaretten,
de geur 1911.

Vooral in die Bodega, na de voorstelling begreep Ruben hoe wezenlijk
het onderscheid was tussen de verzwolgen wereld en de vergleden tijd, die
al weg was toen de mensen van de 'Heilige-Hebreeuwse Gemeenten' in
Nederland verzwolgen werden. Jacques V. was spraakzaam, maar de
vergleden tijd besprak hij niet. Hij leefde in de 'Verzwolgen wereld'. Zo
durfèIe Ruben de naam van Clara niet te noemen en ook bijna geen ge-
wag te maken van de dagen der Rembrandtskuil en het wereldse-
bohême leven van Jacques V. Dit scheen voor hem te hebben afgedaan.
Zou hij geen heimwee naar de tijd van zijn vrijgezellendom gevoelen?
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Ruben had slechts even aangeduid dat hij Jacques V. uit de periode van
het Amsterdamse avondleven kende en de stemmige wereldse oude man
had geknikt. Hij ging er niet op in. 'Ik besta niet meer, mijnheer ... , ik
heb de vrede laat leren kennen en ze is me weer ontnomen. Het is inte-
ressant maar dwaas en beangstigend over de rand van zijn tijd te leven.
Hebt u mensen verloren?' Ruben knikte. 'Ik heb 't leven lange tijd ver-
keerd begrepen, ik ben te laat getrouwd, omdat ik veel van een vrouw
gehouden heb. Pas laat heb ik een tehuis gevonden. Ik hield van onze
wereld, mijnheer. U toch ook?'
'Ja,' antwoordde Ruben. 'Ik ben hier gekomen om haar te zoeken.'
'U zult haar niet meer vinden. Ik was haar wat ontwend, als vrijgezel.
Mijn vrouw heeft me er naar terug gebracht. De wereld die we zoeken,
mijnheer, bestond uit veel vrome vrolijkheid en vrolijke vroomheid. God
scheen op lichte wijze in onze huizen, op onze tafellakens, en op de Hoge
Sluis wanneer we feestdagen hadden. Als ik aan die wereld denk komt
me altijd de Hoge Sluis in herinnering op een feestdag, wanneer onze
mensen zo'n schik in 't feest en in hun kinderen hadden. Ze wandelden
er zo innig tevreden, met de wachtende huiskamer als doel. Daarom heb
ik de buurt rondom de Hoge Sluis nooit willen verlaten. De brand van
het Paleis voor Volksvlijt beschouwde ik als een signaal dat weldra ook
onze Hebreeuwse wereld in Amsterdam vernietigd zou worden.
Mijn vrouw heeft een goed huis voor me ingericht. Ik weet niet hoe u er
over denkt, mijnheer, ik houd van onze godsdienst. Ik ben nooit vroom
geweest, maar zag hun vroomheid graag en liet me er door mee op sleep-
touw nemen. U zult zeggen dat er in Amsterdam nog maar weinig vromen
waren. Ik weet 't niet, ze namen 't grootste deel van ons allen op sleep-
touw, door de zon, langs de Hoge Sluis, op Sabbath. Een wat gek beeld,
't mag niet eens: een sleeptouw op Sabbath.
Ik had voor mijn huwelijk zo anders geleefd en in andere kringen ver-
keerd, wat u weet. Daarom sloeg ik mijn vrouwen het huis dat ze inge-
richt heeft zo graag gade.
Mijn zoon zou ingenieur worden. Ik heb hem moeten verliezen. We zijn
allen weggevoerd. Ik ook. En ik heb 't overleefd. Mijn zoon heb ik zien
gaan, naar daar. Ik ben ineengezakt. Helpen deed het niet en helpen kon
ik niet. Zijn moeder is in 't kamp 'haar natuurlijke dood' als dat natuur-
lijk mag heten, gestorven. En ik leef. Om ons te doen gevoelen hoe groot
't offer was, dat Abraham God ging brengen staat er in de Torah ge-
schreven dat Abraham z'n kind pas laat kreeg, heel laat. Zo is het ook
met mijn gezinsleven gegaan. Ik kan niet laten er over te spreken, Mijn-
heer, neem het me maar niet kwalijk. Om andere mensen er niet mee
lastig te vallen ga ik niet meer uit. Maar een Mozartconcert is zo bekoor-
lijk, ik kon de verleiding niet weerstaan. Mijn vrouw was een geboren
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Van Embden. U kent die familie toch? Weduwnaar is geen woord om
mijn toestand aan te geven. Ik ben weduwnaar van mijn eigen leven.'
'En van onze wereld, mijnheer V.,' voegde Ruben er aan toe. 'Ik ben 't
zelf ook, weduwnaar van onze Joodse wereld.'
Maar Clara's naam werd niet genoemd. Ruben vroeg zich af of Jacques
V. niet een te groot onderscheid tussen mensen en mensen maakte, gelijk
de rituele orthodoxen, die streng scheiden tussen het heilige en het niet-
heilige.
Bestaan er op aarde wel zulke wezenlijke van elkaar afgescheiden mensen
en levenssferen ?
Mevrouw V. zal een beschaafde, opofferende vrouw geweest zijn, op wier
trouw de laat-gehuwde, veel oudere man staat kon maken. Ze leefde
misschien niet voor eigen genoegen en dacht voornamelijk aan haar gezin.
Maar waarom dacht Jacques V. er goed aan te doen Clara's naam niet
meer te noemen en de prostituée te offeren aan de nagedachtenis van zijn
gestorven vrouw, de levensperiode waarin hij met haar samen geweest
was, aan de volgende tijd van zijn gezinsbestaan in de verzwolgen wereld?

X. DE VERZWOLGEN WERELD

Het kwam Ruben voor dat de personen die hij ontmoette spiegels waren,
waarin hij steeds deze zelfde 'zwarte Clara' op andere wijze te zien kreeg.
Indien men zich op één wezen concentreert, schijnt het of op dit wezen
alle stralen van het heelal convergeren.
Daniël Dusseldorf, toevalligerwijs weer ontmoet, had hem opnieuw over
Clara gesproken en na hem gezegd te hebben dat hij Ruben in gezel-
schap van deze vrouw voor het venster van 'Het Gulden Hert' had ge-
zien, merkte hij op: ,Ze doet nog op haar wijze goeds ook, die Clara.' Dit
was een woord van vroeger. Zij doet veel 'goeds'.
Men sprak zelfs van een 'goedsdoener' en bedoelde een weldoener. Het
stelde Ruben tevreden te vernemen dat Clara op haar wijze zorg voor
anderen had en hij ontdekte in zich zelve die vreemde hang naar apolo-
gie, zo niet tot verheerlijking van de prostituée.
Hij zat in zijn hotelkamer en herlas de regels in Josua Il. I, die van
Rachab, de hoer van Jericho, vertelden. Deze vrouw diende gespaard te
blijven, want zij, de prostituée, was het die de Hebreeuwers de weg naar
de verovering van Jericho had geopend. De verspieders hadden hun
bloed verpand dat Israël dit nooit vergeten zou. Hij dacht aan de tijd
van het Nieuwe Testament. Jezus van Nazareth, met z'n kuise voeten
en onbewogen menslievende ziel had ook vrouwen van dit soort gezocht.
Op de bergweg was hij de brutale Samaritaanse vrouw die uit sport en
lust mannen lokte, tegengekomen. Door Jezus onderworpen gafze hem te
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drinken. In het Nieuwe Testament werd de prostituée verheerlijkt in
Miriam van Magdala, Maria Magdalena. Dat gaf haar staat. Nu Ruben
de plicht op zich had genomen de bescheiden lichtekooi tot medium te
dienen, begon hij studie te maken van de geschiedenis dier vrouwen. En
zo had hij gelezen dat ze in Frankrijk's middeleeuwen tot de regering van
Lodewijk de Heilige een officiële corporatie vormden met als schuts-
patrones, deze Maria Magdalena, wier naamdag ze gezamenlijk vierden.
Men minachtte die vrouwen als geen enkel mensensoort, en noemde ze
in de Romaanse landen, de stinkenden, putain, puta, putana, van puere
dat is stinken 1. En toch gevoelden sommige mannen de behoefte haar te
verontschuldigen, ja te verheerlijken. Was dit uit vertedering voor hare
liefdesdienst ? On bewuste dankbaarheid voedde misschien deze neiging
tot apologie en zelfs verheerlijking der prostituée. Maar ook het oude
weten dat de ergste ontheiliging aan heiligheid, dat vloek aan zegen
grenst - het oude antinomisch-primitieve denken dat in moderne mensen
nog doorleeft. 'Die vernederden opheft en doden tot leven brengt' noem-
de Ruben God in zijn schemoné-esré-gebed der achttien zegenspreuken.
Ruben schreef ditmaal het nieuws dat hij over Clara vernomen had, op:
'Ik moet er vooral voor waken niet aan een apologetische tendens toe
te geven en CIara als bewuste persoonlijkheid belangwekkender te doen
voorkomen dan zij het is. Dusseldorf heeft mij gisterenavond verteld dat
Clara sinds de bevrijding de opvoeding in een gesticht van een nichtjes-
kind bekostigt. Na 1945 of misschien tijdens de bezetting reeds heeft zij
wortels geschoten, die ze als kind, in de gezinsbodem zelf niet bezat.
Welk een vreemd verschijnsel van psychisch vegetatief leven. Familie-
aanhankelijkheid behoort bij een Hebreeuwse lichtekooi, want heeft
Rachaw, die een Semitische was van de Hebreeuwers, niet ook genade
verlangd voor de haren2• Clara stamde uit een slonzig, lawaaiig milieu,
waar de armoe ieder gebaar van genegenheid, waar het opkwam, kapte.
Tijdens de bezetting moet het slordige nest voor haar verschenen zijn. In
1945 heeft men jou, oude~wets-verzorgd-geklede fluwelen vrouw, een
vrouwtje als een parapluie in een foudraal, pal zien staan voor het schon-
kerig, scheve huis, gebocheld tussen de andere gebochelde en naar voren
of naar achteren doorzakkende huizen van het <;trmoe-gelidvan je straat
bij de Nieuw-Markt en je hebt met je lacherige lieve-lichtekooi ogen wat
naar boven gekeken. Je hebt die voor jou zo grillige stap ondernomen,
tengevolge van een droom. Je droomde. Je was in Auschwitz, in een
kille ruimte, met een bodem van gebarsten cement, uit welks reten de
1 Er is een andere afleiding: putain van puta = meisje. Vergelijk: deerne!
2 En nu, zweert me, zo bid ik D, bij den Eeuwigen God, dat ge voor mijn vadershuis
dezelfde goedheid hebben zult die ik u bewees. Waarborg mij het leven van mijn vader
en moeder, mijn broeders en zusters en van allen die hun toebehoren en redt ons van
de dood.
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rafels van de kokosmatten thuis opstaken. Een grote man met een donkere
stok in de handen sloeg evenzo naar mensen uit alsje ploeterende moeder
naar haar kinderen. Hij had een dweil om zijn middel. In je herinnering
droeg je moeder ook altijd een bruine dweil als rok - wanneer het niet
een bebloed slagersvoorschoot was. De Duitser sloeg uit naar het op de
knieën voortkruipende schrobbende vrouwtje en daarna op een bruine
voddenman, een bosman van de stad, die moest leven in de modder en
de droge afgevallen blaren van de grote stad, want dat zijn zijn vodden.
Bij iedere slag versprong de stoppelbaard op je vaders ongewassen gezicht
en werd borsteliger.
Tegelijkertijd trapte de man het rollend kinderkroost waar het voor zijn
voeten kwam, weg. Dat waren je zusters en broers. Je wilde lief doen,
bezweren en sloeg je geparfumeerde arm om de hals van de grove man.
Je legde je lippen 'berufsmässig' op zijn mond, maar hij liet je om zijn
nek bengelen als een waardeloze oude krans en trapte terwijl jij aan z'n
nek hing de ruggegraat van je moeder in tweeën.
Zo heb je de vernietiging van het ghetto van Amsterdam in een droom
meegemaakt ...

Het nichtje van Clara had de heren van de voogdij verteld dat ze nog
een tante moest bezitten, die de verkeerde weg was opgegaan. Dit nichtje
en zwarte Clara bleken de enige twee overgeblevenen van dit groezelig
grote gezin. De overigen waren verdwenen met hun negotie van vodden
en oud roest. Geen herinnering was er over van de voortbrenger, een oud,
verbogen man, die 's ochtends om zes uur fantasie-prullen in gescheurde
kartonnen koffers stopte, welke hij met touwen voor 't uiteenvallen be-
hoeden moest en die dan voortsjokte naar markt of station, roeiend in dit
vreemde bagno dat men leven noemde. En als dit niet ging, liep hij om
vodden. De voogdij heeft Clara er in gekend dat er nog een achternichtje
van haar bestond. Ze was blij dat ze een familielid aangeboden kreeg en
wilde het meisje fatsoenlijk laten opvoeden. De hoer kijkt door een raam
met zeker heimwee naar het leven der geachte vrouwen. Een geachte
vrouw zei ze me eens in een ogenblik van neerslachtigheid en eerlijkheid:
'Nog iets had ik in dit leven willen zijn: een hoer!'
Clara wenste dat haar nichtje wat leren zou en een fatsoenlijke opvoeding
zou genieten.
'Zij heeft zich voor haar nicht tot een bekende instelling voor oorlogs-
wezen gericht, waarvan ik de bezoldigde secretaris ken,' heeft me Dussel-
dorf verteld. En jij kent hem ook. Clara stond dus voor de man in zijn
nuchter kantoortje, als een vaasje elixir. Met haar hoge stem, half van 't
Ghetto, half gevormd door de omgang met Jacques V. en zijn gelijken
vertelde zij de ambtenaar dat zij de betaling voor het onderhoud van
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juffrouw Dora K. op zich wilde nemen. Hij luisterde aandachtig en
vroeg haar toen even het kantoor te verlaten. Het was een droge, vrome
man. Toen Clara op de bank voor de gesloten deur wachtte, sprak hij tot
de tussenpersoon die met Clara was meegekomen, op spottende toon maar
ernstig naar de ziel, woorden die vreemdsoortig belichtten hoe de ge-
schiedenis van de Hebreeuwse stam, onderbroken en versplinterd als
gene, tegelijkertijd een weergaloze eenheid van oudheid tot heden ver-
toont. De droge, vrome ambtenaar, ontkomen aan het onheil, vroeg dus
de tussenpersoon of het eigenlijk wel 'geoorloofd' was dit 'honden-geld'
aan te nemen. Welk een verschrikkelijk woord. Hij verwees de niet be-
grijpende tussenpersoon naar de uitspraak van het boek 'Dewarim'
[Deuteronomium 23, 19]: 'Gij zult in het huis van de Eeuwige uw God
noch het loon van een prostituée noch de prijs voor een hond als offergave
voor de vervulling van een wens brengen, want beiden zijn de Eeuwige
uw God, tot een gruwel'.
Het viel de tussenpersoon niet moeilijk de in de grond schuchtere ambte-
naar te bewijzen dat de woorden van de bijbel op het geld sloegen dat de
Kedesjet bij het altaar zelve met prostitutie ten gunste van een Astarte
verdiend had en dat zulks toch moeilijk van Clara's spaargelden zou kun-
nen worden gezegd. Bovendien was hun opvoedingsgesticht voor oorlogs-
wezen geen tempel. 'Maar,' zo zei nu Dusseldorf, 'de tussenpersoon had
misschien ongelijk en de vrome, droge ambtenaar zag het goed in. Van
uit het standpunt van een droog-gelovig man is hoerengeld hoerengeld
en blijft het de vraag of slecht verdiend geld voor een goede daad gebruikt
mag worden, zonder dit werk te besmetten. Wij zullen echter, zo zei
Dusseldorf, Clara's geld niet als slecht verkregen geld beschouwen maar
als een deposito van goed verkregen geld. Dusseldorfs opvatting viel
samen met de mijne, die in Clara vooral de bewaarster zag van wat men
haar had toevertrouwd.

Wordt vervolgd.
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Socialisten en liberalen
'Het Parool' heeft gemeend de Nederlandse natie een dienst te moeten
bewijzen door de regering aan te vallen wegens de redevoeringen die
Koningin Juliana in de Verenigde Staten heeft gehouden. Deze rede-
voeringen, vallende binnen de ministeriële verantwoordelijkheid, zouden
maar kwalijk rijmen met de regeringspolitiek. Waarom dan niet, vraagt
men zich af? Omdat de Koningin uiting heeft gegeven aan zeer redelijke
en menselijke verlangens naar en aan het volgens haar eerst nodige van
samenwerking van mensen en volken terwille van de vrede? En zij heeft
zich niet bezondigd aan afgesleten phrases, maar wat zij zei klonk ver-
rassend en vaak origineel. Het socialistische blad echter bespeurde ver-
wantschap met mensen als Nehroe, Krisjnamurti, pacifisten, lieden van
De Derde Weg, mystici en zo. Het liberale Handelsblad had wel een
geheel andere kijk. Het schreef o.a. 'Deze meesterlijke redevoeringen
waren, ondanks de ministeriële verantwoordelijkheid, geen staatsstukken
van de Nederlandse regering. Men zou al in hoge mate vastgeroest moe-
ten zijn in verstarde begrippen en geheel blind moeten zijn voor de eisen
van de nieuwe tijd om niet toe te juichen, dat een modern Koningschap
hier nobele, hooggestemde woorden vond, die het Amerikaanse volk in
het hart hebben geraakt'.

Odium theologicum
De polemiek om het boek van Vestdijk over de toekomst der religie is
weer opgevlamd met het verschijnen van het essay en pamflet van
Sierksma 'Tussen twee vuren', ook in dit tijdschrift besproken. De bespre-
king in de N.R.C. door A. Marja heeft tot enige vinnigheden aanleiding
gegeven [in de nummers van 28-4 en 6-5], waarop we niet willen ingaan,
maar naar aanleiding waarvan we nog even melding willen maken van
een beschouwing over het boekje van Sierksma in Vrij Nederland door
ds J. M. de Jong. Een theoloog dus, die weliswaar ook al.weer teleurge-
steld is over het boek van Vestdijk, maar die ook zijn theologische con-
fraters, die zich zo dedaigneus over dit boek hebben uitgelaten, niet
zachtzinnig aan hun toga trekt. Hij spreekt over de hachelijkheid van de
figuur van een woedende dominee en een journalistieke pmfessor, maar
erger vindt hij, dat er dingen door hen zijn geschreven, die hun geest-
verwanten het schaamrood op de wangen brengen.
Eertijds gingen theologen van onderscheiden belijdenis elkaar over ge-
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loofskwesties zo heftig te lijf, dat de uitdrukking: odium theologicum,
odium diabolicum [theologische haat, duivelse haat] is kunnen ontstaan.
Wij denken, dat ds de Jong ontsteld is geraakt over de toon, die geen
christelijke zachtmoedigheid ademt. Wij menen, dat zich hier geen
individuele, maar een symptomatische -laat ons maar zeggen - geprik-
keldheid verraadt, die voortkomt uit een gevoel van bedreigdheid. Het
verweer, dat zich uit in betuiging van minachting voor de indringer, die
het heilig domein betreedt met geschoeide voeten, maakt echter de zaak,
die men aldus meent te moeten verdedigen, alleen maar verdacht. Nu de
richtingsverschillen geen betekenis meer mogen hebben onder protestan-
ten, keert het front zich tegen wie de godsdienst zelf ter discussie stellen.
Het zal wel naïef van me zijn, zegt ds de Jong, als ik een conferentie en
een schriftelijke proeve van gesprek voorstel. Ik vrees met hem, dat er
wel niet van zal komen, maar een modern godsdienstgesprek in grote
stijl - nu met de godsdienst zelf als inzet - dat zou nog eens wat zijn.
Maar dan zonder odium theologicum [sive?] diabolicum.

Een lezeres schrijft ons:
'Het Maartnummer van de Nieuwe Stem schrijft een en ander op p. 188
over de 'voldoening' van generaal Van Fleet.
Het komt mij voor dat deze opmerkingen gebaseerd zijn op een onjuiste
vertaling. Als men 'ik ben voldaan' terug vertaalt tot 'I am satisfied'
dat in het Amerikaans dikwijls de betekenis heeft van: 'ik ben er van
overtuigd' dan kan de opwinding spoedig worden gekalmeerd.
Ter controle, zie b.v. Webster's dictionary s. v. satisfy, waar o.a. wordt
opgegeven: convince, free from uncertainty, en als voorbeeld hierbij:
I am satisfied that he is guilty.
Twijfel aan de idiomatische talenkennis van die journalisten die derge-
lijke berichtjes onder hun hoede hebben in onze dagbladen is even nood-
zakelijk als een critisch standpunt tegenover de inhoud.
Ik hoop dat ik met deze opmerkingen althans in de redactievergadering
een wijze glimlach heb mogen opwekken?

Everybody satisfied now?
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JosÉ ORTEGA y GASSET. Bespiegelingen
over leven en denken, historie en techniek. In-
geleid en vertaald door Dr G. J. Geers.
's-Gravenhage, Leopold, 1951.

De vertaler spreekt in zijn inleidend woord
de hoop uit, dat Ortega, naast anderen
die hij noemt - Dilthey, Sartre, Freud,
Einstein - velen moge helpen om te komen
tot een nieuw vertrouwen, een nieuwe
levenshouding. Dat Ortega met zijn leer
van de levensrede in deze tijd de functie
kan vervullen als geestelijk voorlichter,
als wekker tot een 'nieuw geloof', dat ben
ik ook van mening. Dat hij als zodanig nog
weinig aanvaard wordt, dat is ook vrij
zeker. Het komt wellicht mee door de be-
trekkelijke onbekendheid van zijn ge-
schriften, die ten onzent, vooral door
wijlen Johan Brouwer en nu door Geers,
eerst meer toegankelijk zijn geworden. De
keuze die Geers nu gedaan heeft uit het
rijke ceuvre van Ortega, nadat hij enige
jaren geleden een bundel onder de titel:
'Zelfinkeer en verbijstering', in vertaling
het licht heeft doen zien, wettigt volkomen
de belangstelling die hij voor de .Spaanse
filosoof vraagt.
Het geheim van het boeiende van deze
essays is het denken van een centraal punt
uit, dat samengaat met een rijkdom aan
gezichtspunten, waaronder het centrale
thema: het probleem van het mens-zijn,
wordt bezien. Elk essay heeft deze menge-
ling van grote beweeglijkheid en vast-
houdendheid. Ortega is een koorddanser
die over afgronden loopt en wat soms
capriolen lijken, zijn de evenwichtsoefe-
ningen van een vermetele geest. Hij doet -
of hij bespiegelingen over de techniek
houdt, oflaat zien hoe hij Dilthey's denk-
wijze heeft opgevangen, of schrijft over de
historie als systeem - langs verschillende
wegen de mens als een historisch wezen
leren begrijpen, wiens natuur niet is, maar
wordt. De historie is voor hem de ontdek-

king van de baan, waarlangs de mens zich
heeft bewogen. Als deze achtereenvolgens
het godsgeloof en het geloof in de rede
heeft verloren, dan ontdekt hij zichzelf in
zijn geschiedenis. Hiermee houdt hij zich
niet bezig uit nieuwsgierigheid, maar uit
noodzaak, de moeder van elke filosofie.
De ontdekking van de 'historische rede' is
volgens Ortega de taak van het filosoferen
van thans.
Het zijn geen dorre betogen die Ortega
levert, maar het is ook geen louter brillant
gepraat. Het is levendig denken, waar wij
in betrokken worden bij het lezen. O. N.

PROF. DR P.J. ZOETMULDER,Cultuur. Oost
en West. Uitg. Van der Peet, Amsterdam;
Penerbitan dan balai buku Indonesia,
Djakarta, Surabaia, 1951.

De strekking van dit nuttige, goed geschre-
ven boekje is met enkele woorden aan te
duiden: eens en voor al af te rekenen met
alle geijkte tegenstellingen tussen 'Oost' en
'West', die velen zo gaarne hanteren. Maar
eigenlijk doe ik de schrijver reeds met deze
vereenvoudigende kenschets van zijn boek
onrecht. Want de hele strekking van zijn
betoog is juist, aan te tonen hoe ingewik-
keld de dingen liggen, hoezeer men de
werkelijkheid verwrikt door alles te willen
passen in vereenvoudigende schema's.
De schrijver put bij zijn diepgaande be-
schouwingen over westerse en oosterse cul-
turen volop uit zijn rijke kennis van de ge-
schiedenis der wijsbegeerte in Europa en
in Azië. Hij weet zijn betoog telkens te
verlevendigen met sprekende voorbeelden,
voor een niet gering deel ontleend aan de
Javaanse samenleving in verleden en
heden. Hij confronteert ons met de cul-
tuur theorieën van Oswald Spengler en
Lévy-Bruhl en zovele anderen, en legt op
weloverwogen en heldere wijze onvol-
komenheden en eenzijdigheden in hun
theorieën bloot.
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En als wij aan het einde van het boekje
zijn gekomen, zijn wij niet enkel onder de
indruk van des schrijvers grote kunde en
belezenheid, maar zijn wij ook overtuigd
geraakt van de grote gecompliceerdheid
van het begrip 'oosterse cultuur'. Maar
niet minder van die van het begrip
'westerse cultuur', waarover men op blad-
zijde 95 de volgende wijze uitspraak kan
vinden: 'Er is in het Westen geen sprake
van één gave cultuur, maar van verschil-
lende richtingen, welke allen, in meerdere
of mindere mate, geërfd hebben uit die
ene cultuur in het verleden, en er het
hunne aan hebben toegevoegd ... Doch de
paradox doet zich voor, dat vooral zij, die
verdraagzaamheid en vrijheid als het ken-
merk van de Westerse geest naar voren
brengen, dit op zulk een onverdraagzame
wijze doen, dat ze elke andere wereldbe-
schouwing dan de hunne een plaats naast
zich weigeren. Ze binden zich zeer nauwe
oogkleppen aan om maar hun eigen rich-
ting als de enige te zien'.

W.F.W.

Marx on China. 1853-1860. Articles frorn the
New York Daify Tribune. With an intro-
duction and notes by DONATORR. Law-
rence & Wishart, London, 195 I.

Voor onze kennis van de Aziatische ont-
wikkelingen in de negentiende eeuw vor-
men de scherpzinnige analyses, die Marx
en Engels van Londen uit regelmatig in-
zonden bij het New Yorkse dagblad, een
kostbare bron van materiaal. Het was
daarom een gelukkige gedachte, hun ar-
tikelen over China opnieuw in het Engels
uit te geven [in Duitse en Russische ver-
taling waren de belangrijkste ervan reeds
eerder verschenen]. Weliswaar staat deze
collectie in betekenis achter bij de voor
ons inzicht in de structuur der oude Azia-
tische samenleving onmisbare artikelen
van Marx over India. Toch vindt men
ook in deze bundel verrassende gegevens,
zoals b.v. de uittreksels uit een rapport van
een Brits vertegenwoordiger in Canton
over de rol van de weefnijverheid op het
Chinese platteland.

Belangwekkend is ook Marx' grote ver-
gissing: zijn verwachting, dat de grote
Taiping-opstand en de Sepoy-opstand in
India tekenen waren van een naderend
einde van het kapitalistische stelsel in
Europa. Hij meende, dat als gevolg van
deze opstanden de afzetmarkt voor Britse
industriële goederen nog meer beperkt zou
worden dan reeds het geval was, en dat de
daaruit voortvloeiende industriële crisis
tot een socialistische revolutie in Europa
zou leiden. En wanneer onze Europese
reactionnairen dan hun toevlucht zouden
zoeken in Azië, en tenslotte de Chinese
muur zouden bereiken, opgericht ter be-
scherming van de haard bij uitstek van re-
actionnair conservatisme, dan zou het wel
eens kunnen gebeuren, dat zij boven de
muur het opschrift zouden vinden: 'Chi-
nese Republiek. Vrijheid, Gelijkheid, Broeder-
schap'.
Marx had gelijk. Maar hij was met zijn
voorspelling honderd jaar te vroeg. En dit
is een belangrijke les. Het is niet alleen van
belang, de juiste tendenties te onderken-
nen; ook de tijdsfactor mag niet worden
verwaarloosd. Wanneer nu wederom velen
het einde van het kapitalistisch stelsel nabij
achten, op grond van de beperking van de
afzetmarkt als gevolg van de revolutie in
Azië, dan hebben zij natuurlijk gelijk; maar
het kan nog wel een tijdje duren [al zal
dit wel geen honderd jaar meer zijn!]
voordat zij gelijk krijgen.
Ook voor hen, die belangstellen in de
Britse parlementaire geschiedenis, geeft de
verzameling aardige stof. Men zou interes-
sante vergelijkingen kunnen maken tussen
de funeste imperialistische politiek van
Palmerston in die jaren, en die van de
China lobby in de huidige Verenigde
Staten, die de wereld rol van Engeland
hebben overgenomen. Zo kunnen zij, die
zich de lessen der historie ten nutte willen
maken, op bladzijde 74 van deze bundel
~og eens nalezen hoe iedere Engelse
oorlogsdaad tegen China er slechts toe
strekte, dit land verder te drijven 'into the
arms of her northern neighbour'.

W.F.W.



EX LIBRIS

ERNST RaDERT CURTIUS, Balzac', Ig51
[A.Francke AG-Verlag-Bern, br.fr. 12.80,
gb. fr. 16.50].

De eerste druk van Curtius' Balzac is van
1923, een franse bewerking van Henri
Jourdain zag in Ig33 het licht en nu ligt
een ongewijzigde herdruk van de oor-
spronkelijke editie voor ons. In de steeds
aangroeiende literatuur over Balzac -
meer dan ooit staat hij in de belang-
stelling - neemt het werk van Curtius, het
is haast overbodig het te zeggen, een
bijzondere plaats in. C. is geen Ealzac-
vorser, wel een Balzac-bewonderaar, hij
acht hem de grootste Igde-eeuwse franse
schrijver, de enige die de wereld "bejaht".
Het bijzondere van Curtius naast Billy,
Guyon, Zweig e.a. is dat hij geen levens-
verhaal geeft en niet Balzac van cen be-
paald oogpunt uit beschouwt, maar de
totale Balzac tekent door van de grond-
elementen die hij in deze geweldenaar en
diens ceuvre vindt, uit te gaan. Deze
grondelementen werkt hij dan in een
aantal hoofdstukken uit: geheimenis: oor-
sprong en einddoel van alles is voor B.
mysterie, er zijn mysterieuse causes et
effets [causaliteitsmystiek]; magie: alles is
aan alles verwant, het Al is een eenheid'
energie: de geestelijke existentie is ee~
phaenomeen van krachtsontplooiing;
hartstocht: in al haar vormen, Ia vie est
dans Ia passion ; liefde: eveneens in haar
verschillende vormen, j'aime de tous les
amours à Ia fois; macht: vier mannen zul-
len in de Igde eeuw een onmetelijk leven
gekend hebben, Napoleon, Cuvier, O'Con-
nell en ik wil de vierde zijn; kennisdrang :

faustische naar het absolute: was die Welt
lm innersten zusammen hält; maat-
schappij: hij zag de rijkdom van zijn tijd
omdat hij hem liefhad, en sloot zich aan"
bij Bonald's uitspraak: Ia litterature est
I'expression de Ia société; politiek: de
beste staat is die welke een summum van
energie-ontplooiing toelaat; religie: ma-
gisch-mystisch syncretisme, de Katho-
lieke Kerk de voorlopige en vergankelijke
vorm van een eeuwige religieuse waar-
heid; romantiek: haar bezieldheid en
kleurigheid, verbonden met de analyse en
de intellectualiteit van het classicisme was
het aesthetisch ideaal, waarin B. de
literaire groepen verenigen wilde.
Deze uitgangspunten zijn gelukkig ge-
kozen, Curtius belicht er inderdaad de
gehele Balzac en diens ongemene rijkdom
van geest mede; hij maakt vooral duide-
lijk hoe B.'s "wisselende" houding in
verschillende perioden meer schijn dan
werkelijkheid is en eveneens hoezeer de
Comédie Humaine van de aanvang af een
eenheid is geweest. - Een drietal hoofd-
stukken: over het ceuvre van Balzac, zijn
persoonlijkheid en zijn werking, besluiten
dit boek, waarvan men het laatste, over de
werking, wel gaarne had zien aange-
vuld. Als compensatie hiervoor vindt men
een opstel Wiederbegegnung mit Balzac in
de eerder hier aangekondigde Kritische
Essays. - Van en over Balzac kunnen wij
eigenlijk nooit genoeg lezen; dit fijnzin-
nige en heldere boek van Curtius ga men
niet voorbij. Het behoort tot het aller-
beste van de Balzac-literatuur.

K. F. Proost.
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AAN DIT NUMMER WERKTEN O.A. MEE:

Dr A. L. CONSTANDSE,geb. IB99, redacteur buitenland Algemeen Handelsblad. Hij
schreef O.a. De politieke psychologie van W. Reichj Anarchismej Michael Bakoeninj
promoveerde 1951 op proefschrift over Calderón de la Barca.

MR H. P. L. WIESSING,geb. IB7B,journalist, hoofdredacteur De Groene Amsterdammer
1907-1915, daarna van de Nieuwe Groene ['Mosgroene'] tot 1917.

FR. DEJONG, geb. 1919, verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Ge-
schiedenis te Amsterdam.

HERMANVANSNlCK, geb. 1914, dr iuris, kantonrechter te Diksmuide en Nieuwpoort,
verzctsdichter, publiceerde aan verzenbundels o.a.: Aanhef, 1935j Reportage Europa,
1945; Een Hart in 19 momenten, 1946; Balladen van Hier Beneen, 1949; Het gesloten
Hek [ter perse].

W. A. BRAASEM,geb. 191B, eerst indoloog, studeerde ethnologie en Indon. filologie,
publiceerde Pantuns, 1950; Proza en poëzie van het heilige meer der Bataks, 195 r; [met
R. Nieuwenhuys] Volkspoëzie uit Indonesië, 1952.

-----------------------------------------

Verschenen:

ALBERT HELMAN

DE LAAIENDE STILTE
Deze nieuwe roman is het dagboek van een van de figuren uit 'De stille
plantage' nl. het meisje Agnès, waarmee Albert Helman de lezer opnieuw
meeneemt naar zijn geboorteland West-Indië.
In een prachtig poëtisch proza lezen we over het leven van de drie zus-
ters en de ene man, die om geloofsvervolgingen te ontgaan via Holland
naar West-Indië trekken in het idealistische geloof daar een nieuw leven
te beginnen waar vrijheid, gelijkhe,d en recht voor iedereen zal zijn. Ze
kopen een plantage en beginnen de strijd tegen het oerwoud onder de
nooit aflatende hitte van de zon. Aanvankelijk schijnen ze de strijd te
zullen winnen, maar steeds meer vervagen hun idealen, verzwakt hun
tegenstand, kwijnen ze weg in deze laaiende stilte. De oogst mislukt, een
keer, twee keer, de negers worden ziek, er sterven er, anderen lopen weg
hun vrijheid in de bossen tegemoet. En met de jaren leert ook de hoofd.
figuur Agnès afscheid nemen van haar jeugd, van haar idealen, aanvaardt
ze het lot van 'vrouw-alleen' zijn, en leert ze er uiteindelijk de innerlijke
vrijheid vinden, die haar toch gelukkig maakt.
Een roman van ontroerende schoonheid, die geladen is met een grote
innerlijke spanning.

Verkrijgbaar bij de boekhandel ad. f 8.50

Uitgave N.V. Amsterdamsche Boek- en Courantmij-Amsterdam
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PROF. MR DR G. VAN DEN BERGH

AARDE EN 'WERELD
IN RUIMTE
EN TIJD

1\1et 4 kleurenreproducties en 85

foto's van Hans Sibbelee
PRIJS GEB. F. 22,50
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1
---,

11 CHARTRES
TEKST VAN "ROF. DR F. VAN DER MEER

•
Na jarenlange voorbereiding is thans
dit unieke plaatwerk verschenen,

- waarin getracht is de hoofdrnomen-
ten van de onvergetelijke kathedraal
van Chartres - 'het schoonste dat
er in Europa te zien is' - vast te
leggen: de architectuur, de sculptures
en de ramen, waarvan cr vier in

kleur gereproduceerd zijn.

Verkrijgbaar in de boekhandel

CONTACT - AMSTERDAM

Zojuist verscheen de zesde druk van
dit boek, dat inmiddels ook in Enge-
land, Amerika en Italië is uitgekomen.
Het is populair in die zin, dat het
de meer ontwikkelde lezer ruim vol-
doende bevattelijke stof geeft om
zich van het onderwerp een goed,
duidelijk en verantwoord beeld te
vorrTIcn.

Het boek is voorzien van vele foto's,
tekeningen en panorama's.

De prijs is f 6.90 gebonden cn elke
boekhandelaar kan het U leveren.

Uitgave Qucrido-Amstcrdam
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GOEDKOPE EN HANDIGE UITGAVEN
die in geen bibliotheek mogen ontbreken

SINGEL 262
22 biografieën van Nederlandse auteurs met portret en bibliografie f 0.85

SINGEL 262
22 biografieën van buitenlandse auteurs met portret en bibliografie f 0.95

HET SALAMANDERBOEK]E 1952
De geschiedenis van de Salamanderreeks met tekeningen en portretten f 0.35

J. Romein
DE BIOGRAFIE f3.50

A. Romein-Verschoor
SLIB EN WOLKEN

Stromingen en gestalten van de nieuwste Nederlandse literatuur f 2.25

Met de Franse of Engelse vertaling van dit laatste boekje. ver-
schenen onder de titels AlJuvions et nuages [f 2.50] en Silt. and '\

sky [f 2.90] kunt U Uw buitenlandse relaties pleûeren
L__________ _ _

N.V. DRUKKERtJ G. J. THIEME, NIJMEGEN
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