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Piel're Kemp

REUS ONBEKEND

Ik heb mijn dagen van selderij
en ook mijn dagen van rozen.
Maar soms wordt de reuk van de prei
door mij verkozen.
Ik denk dan weer aan mijn sprookjestijd
en snuif als de lange neuzen,
mensenvlees ruikend al van wijd,
van de wrede reuzen.
Reus Onbekend, ik heb toch niets gedaan!
Waarom moet ik straks sterven gaan?

TOEN WERD IK MAAR ZIEL

Die extra-suizelende zangerij
van het voorjaar komt al naderbij.
Ik hoef niet meer te blijven lopen
in mannelijk gevaar
en niets meer te bieden of te kopen
op geen enkel lokkend gebaar.
Al werden de lantaarnen nog kousen
met een begeerd profiel,
mijn lichaam kreeg allang adieu
en toen werd ik maar ziel.
Zo'n ziel van op de Louteringsberg
of even erg!
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DISCOFIEL

Bij de bevruchting heeft zijn moeder een trompet gehoord
of een tenor-trombone.
Hoe ook, wat klonk dat ruim en ongesmoord
en blonk dat als de zon!
Zijn liefste speelgoed werd een trompet
en wat hij blies maakte de vogels jaloers.
Zijn moeder heeft daar vaker op gelet,
het klonk zo aandoenlijk~boers.
Nog nu wordt hij bedwelmd, als hij het scheuren
van het koper der fanfares hoort
en voelt hij zich door dit gebeuren
tot platen-aankoop weer aangespoord.

OP HET GEZICHT OF OP DE REUK?

Als ik maar handel volgens mijn mond,
is het overal liefst stil.
Tussen de zonnegeelte en de groene grond
drijft dit tot blauwe wil:
zo niets te zijn met nauwlijks nog een hart
en toch te leven moeten.
Maar zie ik een klaproos met haar zwart
innerlijkste wuiven naar het licht,
tel ik mijn sdhreden als een voorspel voeten
en ruik ik aan haar doosje tot ik dicht.
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MIJN DOODSVIJAND: DE SNEEUW

Met de lucifers van hun geraamte
onder de cape van hun veren
dansen de vogels honger vandaag.
Ik zie de sporen van hun pootjes
door de sneeuwkristallen scheren
en ik haat die witte laag.
Ik treur met die kleine lotgenoten
om deze tekens van hun choregrafie.
De sneeuw heb ik al vaker doodgeschoten,
gelijk een dichter van de zon dit moet,
doch zie,
die ploert heeft maar water voor bloed.

ROKENDE NUL

Wat moet vandaag uit mijn piano naar boven?
Vuurpijlen of populieren?
Nu er op aarde niet zoveel is te loven,
de tonen laten zwiepen of tieren?
Zij klagen reeds.

Zijn ze niet graag in de lucht
om te vallen uit de vingers
van een dichter, eerst in separate vlucht
en dan in ruisende slingers?
Vingers moeten aan tonen nooit vragen,
hoe ze willen jubelen of klagen.
De Nul van Majesteit der miljoenen jaren
zuigt toch maar blauwe rook uit Orion-sigaren.
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ONBEVRIEND HOUT

Op het dak van de gelakte car
spiegelen zich verwrongen de bomen.
Mijn droom wordt hier haast al te waar,
zo ben ik ze tegengekomen.
Vannacht, tussen twee diversen door,
trok ik langs een 'verwoest stuk land,
waarvan ik de storm in het bos nog hoor
en de bomen weigerden mijn hand.
Het hout, waarmee ik zo hen bevriend,
was hier niet meer van mij gediend.

SCHIMMEN

Overal drijf ik door heen.
Daar kom ik in een stad
zonder lichamen en zie alleen
de bewegingen van de kleren,
die ieder heeft.
Zij wandelen en chaufferen,
doen wat ieder lichaam doet
met beenderen en vlees, door bloed
gedreven.
Maar voor dit incomplete leven
vergaan de letters van mijn moed,
die mij begeeft.
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ONTMOETING MET DE SLAAP VAN EEN ANDERE

Daar moet ik toch glimlachen om die slaap,
bewerend, dat hij van mij is,
hij, vreemdeling, die niet van mijn klei is,
al lijkt zijn haar op dat van mijn knaap.
Gelukkig is er nog de wind om in te wandelen.
Slaap van een andere, al ben ik erg aan slaap gehecht,
jij bent verkeerd! Jij bent voor mij niet echt!

DIT TYPE UREN

In dit type uren
behoef ik mij niet meer te vervelen.
Ik zie: de zon zet vuren
in de mannelijke en de vrouwelijke pruiken,
die op de straten en de pleinen spelen
en naar het spel gaan ruiken.
Ik zie het aan
en kan er nauw meer vandaan.
Niet onder alle haren bloeien rozen.
Onder de meeste zwellen tijdelozen.
Zij willen niet lang duren,
maar daarom is het ook weer dit type uren.
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EISENDE NUL

Ik schiet maar cijfers in het firmament.
Als vlinders en bloemen van gouden draad
komen ze aan. Alleen de Nul doet ongewend,
hoewel ik haar zeker niet haat.
Maar Nul wil meer zijn dan een sterrenbeeld.
Ze eist voor zich het firmament-totaal,
waar alles caroussel mag spelen, al verveelt
mij dat soms meer, dan een misplaatst koraal.

ALS IK NOG LEVEN WIL!

's Avonds hangt de boom der dingen
van de dag vol prentjes goud-,
rood- of l'iwartgerand te zingen:
Dichter, je wordt oud!
Maar dan komt mijn stem gedreven
door dat ruisende papier:
Als ik wil, kan ik nog leven
voor mijn goed plezier!
Welken gaan de veelgekleurde
blaren en de boom wordt stil,
tot ik sus hem om 't gebeurde
met: Als ik nog leven wil !
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]. B. Charles

"DIE AUSZERE DISZIPLIN"

Van Brussel met een vliegtuig van de Poolse luchtlijn LOT naar
Berlijn, vliegveld Schönefeld. Het is een kleine machine die hard
vliegt. Het interieur is zakelijk, aan de burgerlijke kant. Roodgeweven
kwasie-gobelin-stoelbekleding, een hemelsblauw lakje langs de wan-
den. De bemanning die, als overal in de hemel, zich zo nu en dan laat
zien is mindet "keek" gekleed dan een bemanning van een westerse
lijn. Zij lopen met tamelijk slecht zittende en kennelijk veel gedragen
broeken en overhemden. Textiel is een zwak punt aan de overkant. De
kragen staan wijd open, omdat het zo heet is. De stewardess is uit het-
zelfde meisjesmateriaal gesneden waaruit ook in de ons bekende lucht-
lijnen stewardessen worden 'gemaakt. Er zal wel een algemeen crite-
rium zijn, waarin het gewicht een grote rol speelt. Deze hier ziet er
werkelijk aardig uit, maar toch is ze nog even anders. Wat is het ver-
schil?

"Nie palic" is dus "no smoking". Onder de elf passagiers bevindt
zich een pastoor, waar ik van tijd t~t tijd even naar kijk. Erg beschei-
den kan dat niet, ik moet mij er voor omdraaien. Hij liep met ons
naar het vliegtuig toe met een strohoed boven zijn zwarte pak, waar-
door 'hij al opviel. Die hoed ligt nu in het fragiele bagagenet. Hij trekt
zijn jasje uit, want het is smoorheet. Onder zijn nylonshirt schijnt een
hemd door met halflange mouwen. De man intrigeert mij zachtjes.
Dáar zit een merkwaardig paar: een boerenvrouw, zou ik zeggen, naast
een rijke lboer. Zij moet tegen de zeventig zijn. Zij heeft een fors en
door de zon gebruind gezicht en is zeer eenvoudig in het donker ge-
kleed. Haar echtgenoot past uiterlijk in alle opzichten bij haar, op een
duur zomerjasje na en een wilde texasdas in zeker vier kleuren.

Wij vliegen al over de bossen en de vele meren van Groot-Berlijn.
Dan dalen we. Vliegveld Schönefeld.

Bij de aankomst vraagt men zich af: wat is het verschil? Het lijkt
een groot vliegveld te zijn, maar geen drukke luchthaven. Wij worden
tot vlak bij de loodsen getaxied. Er zijn weinig passagiers en er loopt
niet veel personeel. Daar zie ik tenminste iets buitennissigs: twee meer
dan levensgrote portretten in de ontvangsthal. Het zullen Pieck en
Grotewohl wel zijn. Wij drinken een glas bier in het café, op de eerste
verdieping. Het ru~kt er Duits, dat is een beetje naar voedsel en een
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J. B. CHARLES

beetje zurig. Komt dat laatste van het Duitse brood? Het ruikt in de
verte ook een beetje naar die stoffen w!larmeemen de toiletten reukloos'
wil maken, maar die op zichzelf alweer een luchtje hebben. De ruimte
is vrij hol. Stoelen en tafels zijn voor grote mensen gema~kt. Het textiel
is al wat verfomfaaid. Het publiek bestaat inderdaad uit grote en forse
mannen, allen in hemdsmouwen, soms met bretels en uit de bijbe-
horende, ook forse doch minder grote vrouwen. Men drinkt hier en eet
'het een en ander, maar met onverflauwde aandacht voor de vliegtui-
gen die buiten opgesteld staan, waarvan er zo nu en dan een vertrekt.
Het zijn Poolse en Russische toestellen en er staat een hele rij Luft-
hansa bij. Oostduitse Lufthansa.

Wij rijden naar Berlijn langs landelijke dreven in een taxi, merk
BMW. Hij rijdt best. Het is een wagen, blijkt mij later, want ik zal er
nog enkele dagen in toeren, van een Volkseigener Taxi-Betrieb, een
VEB-taxi zoals men zegt. Hij is gebouwd in 1949, heeft zijn derde
motor en is met zijn vierde honderdduizendtal kilometers bezig. De
chauffeur zal de toeren van de komende dagen meemaken, hij eet bij
ons aan tafel en één keer, in Dresden, als wij niet genoeg eenpersoons-
kamers hebben, slaapt hij in een kamer met dr. B. Een keer rijdt hij
ons om, omdat hij even thuis moet zijn. Hij laat ons tien minuten voor
zijn woning wachten, maar niemand beklaagt zich erover. Zijn princi-
palen kennen hem als een beste jongen en een uitstekende chauffeur.
In die straat stonden wij te wachten ongeveer tussen twee groente.
winkels in. Er stonden voor beide files van huisvrouwen opgesteld.
Regelmatig loste er een uit de winkel, met haar groentetas aan de
hand. Voor het merendeel korte, plompe vrouwen met dikke buiken,
met een vermoeide gang en met vermoeide gezichten.

Wij komen dus door landelijk Berlijn in de binnenstad en stoppen
voor hotel ]ohannishof, een VEB-hotel. Veel buitenlanders, van oost-
bloklanden vermoed ik. De kamer, op de pas vernieuwde derde étage,
is uiterst modern, makkelijk en goed ingericht. Telefoon, apart toilet-
kabinet; de kranen spuiten pracht.ig zeer heet en zeer koud water, dát
kan niet beter. Het beddelinnen is sterk en voelt aangenaam aan.

Ik leer een nieuwe drank kennen: Weissbier mit Schuss. Het is een
licht lagerbier met een scheut zurige vruchtensap erdoor, wat het aan
de Belgische kriekelambiek doet denken. Ik prefereer van beide dit
Weissbier, maar het kan zijn dat ik nog nooit koude kriekelambiek
heb gedronken bij een temperatuur van 35 graden. Het restaurant is
een gewoon deftig restaurant, de ober is een gewone deftige ober. Wij
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"DIE ÄUSZERE DISZIPLIN"

drinken nog iets in een ander lokaal, daar is de ober méér dan deftig.
Wij willen niets eten? Dan ruimt hij geringschattend zijn damasten
servetten weer weg en neemt hij de schitterende bestekken mee naar
zijn juweel van een dienbuffetje. Wij willen bier? Maar dan hebben
wij toch niet uitgekeken waar we zijn: hier gibt nur Wein. Hij heeft
een indrukwekkend assort:iment,'veel oostblok-cru's, met name Hon-
gaarse. De Hongaarse Rieszling ken ik al van voor de oorlog; hij valt
hier ook goed. Negen mark een fles. Dat zou de prijs bij ons ook kun-
nen zijn. Hebben kunnen zijn. De ober, die nog een hele inschenk-
cultus gecelebreerd 'heeft, met het smetteloos servet en de champagne-
koeler, bemoeit zich daarna niet meer met ons. Ik bekijk hem eens
goed. Het is werkelijk een bijzonder indrukwekkende man, zijn schaar-
se haar orthodox gekamd en glanzend van het vet. Ik weet natuurlijk
wel dat alle obers ter wereld in de betere gelegenheden er zo uitzien,
maar men zal mij toegeven dat ik hier toch maar in een communisti-
sche staat ben, zij het hemelsbreed vijftienhonderd meter van West-
Berlijn. Daar had ik deze obers kunnen verwachten, hier intrigeren ze
mij. Er is nog veel meer dan de obers, dat zijn de fooien en dat is de
burgerlijke luxe van 'het interieur. Men zou ook kunnen zeggen: de
criante burgerlijkheid van de tent, maar deze laatste uitdrukking zou
onnodig als discriminerend kunnen worden opgevat. Ik heb er geen be-
zwaar tegen, ook onze eigen burgerlijke publieke voederplaatsen en
restauratie-hallen te verachten, dit te meer naarmate zij duurdere allure
hebben (deze verachting strekt zich niet tot de spijzen en dranken uit)
en ik wens de indruk te vermijden dat ik juist deze Oostberlijnse zaak
op haar decorum wilde aanvallen. Dat zou ons van de hoofdzaak af-
houden. Deze zaken hebben allemaal hun internationale eigenaardige
kwasterigheid. De hoofdzaak is niet, dat restaurateurs kwasterig kun-
nen doen en dat met name Duitse restaurateurs vaak zéér kwasterig
zijn. Evenals Duitsers vaak ook zulke veeleisende gasten zijn. Vergelijk
ze met Engelsen. Zij bedienen je slecht, maar eisen zelf ook weinig.
Goed, goed, waarom gaat het dan wél? Het gaat erom, dat het dage-
lijkse leven van de Oost-Berlijner dus déze burgerlij'ke stijl óók kent.
Met waarschijnlijk vele andere, waar ik geen idee van heb. En mis-
schien kent alleen de loon-élite dit.

Er speelt zo'n "strijkje" van voorheen. "Ieh weiss was ihr fehlt, ein
Mann der dir keine Märchen erzählt". Het is op zichzelf al een sprook-
je. Woorden en muziek à la Frigge 1935.
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J. B. CHARLES

De gevangenis in Görden, bij Brandenburg.
Gebouwd tussen 1928 en 1932. De aannemer heeft hier zelf als een

der eersten gezeten: wegens verduistering. Hij had hem voor de bouw
verstrekte gelden voor particuliere doeleinden besteed.

Alle mannelijke gestraften die volwassen zijn en langer dan 8 jaar
hebben komen in Görden. Er lopen daar ook enkele kortgestraften
rond, van 2 à 3 maanden tot 1 jaar, maar alleen voor de huisdienst, de
tuin en de transporten.

De capaciteit is plm. 1800, de bezetting plm. 1450. Het gebouw
heeft drie verdiepingen. Springnetten tussen de galerijen (tegen zelf-
moord). De cellen zijn smal, er is geen W.c.,nog 't tonnenstelsel dus.

Er zijn drie bedrijven: een meubelfabriek, een fabriek voor metaal-
waren en confectiefabriek. Dit zijn fabrieken van ondernemingen bui-
ten de gevangenis. De gevangenis levert alleen het personeel en heeft
commercieel met de drie industriële ondernemingen niets te maken.
Er wordt in hard tempo gewerkt en er wordt verdiend naar de normen
van de vrije maatschappij. De metaalwarenafdeling vooral is een vol-
ledige machinefabriek

Men werkt daar dag en nacht, in drie groepen van 90 man, die 8 uur
werken. Ongeveer 6 à 7% is vakman in een of andere metaalbewer-
kingsbranche. De rest krijgt een leertijd en blijkt snel aan te leren.
Gemiddeld wordt door hen die geen leerlingen meer zijn 125% van
de norm vervuld.

De gevangenen dragen enkele distinctieven. Die met een rode band
staan als aggressief bekend. Levenslangen lopen gemilimeterd rond.

Het voedsel is goed en overvloedig. Ik weet toevallig waar ik het
zoeken moet in gevangenissen, het eten is hier gbèd en overvloedig.
De bakkerijen en slagerijen werken in het groot, dat kan niet voor
één dag georganiseerd zijn. In de keukens en voorraadkelders op vries-
temperatuur liggen tonnen vlees en boter. Roomboter, merkwaardig
genoeg. In pakken van ongeveer 25 kilo. Ik haal er een paar voor de
dag, en zie dat het uit Rusland komt. Een proef op de som vormen de
weekmenu's die ik opvraag, de verdelingsplannen; niet die van deze
week, maar die van vier maanden geleden. Groente en fruit zijn
schaars, brood, vlees en boter is er genoeg. De mannen zien er goed
uit.

Nu ga ik mij met willekeurige individuen bemoeien. Achter mij de
Volkspolizei. Men zou zeggen: dat beïnvloedt de antwoorden. Het zal
ook wel, maar dan blijft er altijd verschil naar de onderwerpen waar-
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"DIE Äl1SZERE DISZIPLIN"

over men vragen stelt. Hier is het zo, dat men zegt buitengewoon te-
vreden te zijn over de materiële verpleging en het loon, maar daarom
is men her nog niet eens met zijn vonnis.

Ik spreek een willekeurige gevangene aan: "Neemt u mij niet kwa-
lij'k,maar zoudt u mij willen vertellen voor welk strafbaar feit u hier
. )"ZIt.

Hij neemt het mij helemaal niet kwalijk. "Artikel 6". Dat is de zo-
veelste keer artikel zes. In het gevangenishospitaal en in Die Schwarze
Pumpe was het ook artikel 6, voor en na. In dat artikel heet het:

Boykotthetze gegen demokratische Einrichttmgen und Organisationen,
Mordhetze gegen demokratische Politiker, Bekundtmg von Glaubens-,
Rassen-, Völkerhasz, militaristische Propaganda sowie Kriegshetze tmd
alle sonstigen Handlungen, die sich gegen die Gleichberechtigung
richten, sind Verbrechen im Sinne des Strafgesetzbuches.

"Ik zou 'graag willen weten met welke handelingen of gedragingen
u precies artikel 6 hebt overtreden."

Op dit ogenblik staan mijn begeleiders ook om ons heen. De man
geneert zich echter niet voor hen.

"Dat is gauw verteld. Ik was Ibedrijfsleider op een fabriek van gum-
miewaren in Dresden. Geen nazi geweest in de oorlog, nooit met de
politie te maken gehad. Daar hoor ik dat mijn zwager in Berlijn moei-
li]kheden met de politie heeft. Ik neem een vrije dag en reis er heen.
Ze vertellen mij dat hij naar West gevlucht is en daar en daar zit. Ik
stap op de S-Bahn en zoek hem op. Ik hoor wat er aan de hand ge-
weest is, ik neem afscheid van hem en ik ga weer terug naar Berlijn.
Daar word ik gearresteerd. Artikel 6! Ik krijg acht jaar! Dat was in
1952, er zijn dus al vijf om!"

De majoor komt tussenbeide. "Kom, kom, u zult ook nog wel wat
méér gedaan hebben! "

"Nee!" zegt de gevangene, vriendelijk maar onbuigzaam. "Het is
precies zoals ik het u zeg. Ik heb mijn zwager in West bezocht."

"Werkelijk?" vraagt de majoor, even vriendelijk "Denk es goed
)"na.
"Werkelijk," glimlacht de gevangene terug. "Kijkt u het dossier

maar eens na!"
"En hoe is het eten 'hier?" vraagt de ma joor, die het opeens over een

andere boeg gooit, ferm.
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,,0, best."
"Alles genoeg, worst, boter, brood?"
"Zat," zegt de man glimlachend.
"Ziet u?" wendt zich de majoor triomfantelijk tot mij. "U hoort

het!"
"Ja, ik heb het gehoord."

Strafnachlass (v:i.) is er hier niet bij. Men gaat nu van hier, bij goed
gedrag, naar het Haftal1beitslager. Dáár is er wel v:i. Hier geldt niet
~ 346 van de Strafprozessordnung. In 1956 zijn op grond daarvan
21.000 gevangenen ontslagen. Deze bepaling geldt sinds 1952.

"Hoeveel personeel hebt u hier?"
"Dat is heel veel, 21.000. Hoeveel zaten er dan wel?"
"Dat weet ik niet."
"Dat is geheim."
"Waarom?"
"Daarom."
"Werkt hier ook vrouwelijk personeel?"
"Alleen in de administratie."
"Wie bepaalt of iemand naar deze gevangenis gaat of een andere?"
"Strafvollzug selecteert. Het beginsel is, dat alle veroordeelden tot

8 jaar en langer hier in Brandenburg komen."

De gevangenen zijn ondergebracht in cellen en in gemeenschap.
In de vrij grote cellen wonen 2 of j personen. Er zijn ook kamers

waar 8 personen in wonen. Zij, die dat verlangen, kunnen een kleine
cel alleen krijgen.

Er is een gevangenisarts, die geassisteerd wordt door een gevangene
die arts is. Specialistischehulp komt van part-time-medewerkers uit de
stad. Een enkele gevangene speelt voor verpleger.

Er is alleen vakscholing.
Ik bereken dat hier zo'n 1450 gevangenen moeten zitten. Mij wordt

gezegd, dat dit vrij goed klopt. Ik probeer het opnieuw.
"Hoeveel gevangenen zijn er in de DDR in totaal?"
"Dat weten we niet."
"Hoeveel ongeveer?"
"Geen idee."
Later vraag ,ik iemand van het ]ustiz-Ministerium. Die wist het óók

niet.
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"DIE ÄUSZERE DISZIPLIN"

In het hospiaal, in Die Schwarze Pumpe en hier trof ik gemiddeld
op de drie ondervraagden één veroordeelde ex art. 6 aan. Ik zeg tegen
een VP-begeleider, dat naar mijn mening 30% ex art. 6 zit. Dertig à
veertig procent zegt deze. Ik noem het "politieke gevangenen", wat
hem verontwaardigt. .

"Politieke gevangenen hebben we hier niet. Niemand zit hier
wegens een overtuiging. Als ze hier zitten hebb~n ze een misdrijf be-
gaan. Diegenen die u "politieken" noemt hebben art. 6 overtreden."

"Op deze manier hebben er nooit politieke gevangenen bestaan. Al-
tijd was er wel een paragraaf of een artikel dat ze overtreden hadden.
Dat is op het ogenblik in de Westrepubliek óák zo."

"In de Wesrrepubliek is vervolging." En, met een overstapje, "die
artikel-6-ers denken dat ze beter zijn dan de anderen. Ik zeg altijd
tegen ze: "U bent niets bijzonders, u bent eerder erger dan de anderen!"

Nu maak ik een overstapje. "Wat wordt er gedaan om de in vrijheid
gestelden op te vangen?"

"Zes weken voordat ze vrij komen gaat er een waarschuwing naar
de Kreis. Daar wordt werk voor de man gezocht. Er is altijd werk."

Er is alleen vakscholing en dat buiten de werktijd. Geen ander of
aanvullend onderwijs.

Eén keer in de veertien dagen kunnen ze naar de huisbioscoop. Eén
keer in de veertien dagen is godsdienstoefening. Men kan ook om ziels-
zorg vragen buiten die kerkdienst om, in de vrije tijd.

Overal in het gebouw rode "altaartjes": mooi opgesteld portret van
Thälmann, van Lenin. Spreuken als: Der Dienst in der Volkspolizei
ist Ehrendienst am Deutschen Volke.

Men spreekt elkaar aan met Genosse. "Dér Genosse solI mal mit
dem Schlüssel kommen!"

's Zondags witte broodjes. Anders grauw maar goed brood.

Dit is allemaal goed en wel, maar indrukken over deze plaats op een
dag in 1957 zeggen niets. Het verhaal van die ongelukkige gummie-
warenfabrikant uit Dresden is een klucht, vergeleken bij wat de voor-
gangers der communistische Duitsers met deze gevangenis uithaalden:
de Nationaal-Socialistische Duitsers. Toen de geallieerden deze gevan-
genis in 1945 bevrijdden werden zij allereerst getroffen door de vele
lege cellen en bij nader inzien door de merkwaardige garage van het
complex. Het bloed is weggespoeld in die garage en er zijn wat por-
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tretten in opgehangen en een aantal lijsten met namen dergenen die
door deze garage de dood ingingen, verder is er niets aan gedaan.
Een beetje excentrisch gelegen tussen een binnen- en buitenmuur,

vindt men drie of vier van die garages. Er zouden volgens het plan
van de bouwmeester in 1928 voertuigen inkomen. Toen al gauw de
nationaal-socialisten aan de macht kwamen watertandden dezen bij
de gelegenheid die zij zich hier geboden zagen. Men moet name-
lijk niet vergeten dat in de betonnen vloer van deze boxen een geroos-
terde spoelpur aangebracht was, voor de wasbeurten en doorsmeer-
beurten van de auro's! Deze putjes hebben onze nationalisten op een
lumineus idee gebracht. Van een der buitenste boxen lieten zij 'het rol-
luik voorgoed neer en omdat dat nog niet genoeg was metselden zij er
een muur achter. Nu werd er een deur gehakt in de muur tussen deze
en de volgende box. Die tweede box werd in het vervolg alleen nog
gebruikt als de .gecoufleerde uitgang van de eerste. Regelmatig werden
er gevangenen binnengebracht. Dan werd het rolluik gesloten. Dan
werden de gevangenen door de tussendeur naar box 1 gebracht. Daar-
na ging het rolluik van 2 op en verdween een lege overvalauro, soms
om nieuwe gevangenen van de trein te halen, soms met niet meer dan
een boodschap naar een politiepost of een huis van bewaring in de
buurt. Vaak ook, om het vrachtje van zoëven naar het crematorium te
rijden.

De gevangenen die intussen de slachtburiker waren binnengedreven
zagen daar in de verlichte stenen garage een aantal mannen op 'hen
wachten: een rechter, een griffier, een beul en een beulsknecht, om
een SOOrtvalbijlmachine geschaard.

De rechter sprak de gevangene dan als volgt toe:
"Sie sind verurteilt (vom Volksgerichtshof, of door een andere recht-

bank) wegen Vorbereitung zum Hochverrat und gehen dafür in den
Tod."

Daarna wendde hij ûch naar links, of naar rechts, in elk geval tot
de beul, en zei plechtig: "Scharfrichter, walten Sie Ihres Amtes."

Na een paar geroutineerde handgrepen van de beul en diens onder-
geschikte viel daarop de bijl en stroomde het bloed. In het putje vlak
onder de machine. De autospuit ging over de vloer, en op wat bloed-
spatten op de muur na was de zaak binnen een paar minuten weer op-
geruimd.

Natuurlijk kwamen er ook bloedspetten op de rechter. Dat heeft
later niet verhinderd dat hij onder Adenauer weer rechter in de West-
republiek werd.
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Die perfecte administratie van de Duitsers heeft ook zijn vervelende
kant: de griffiers hebben nijver boek gehouden, zo ook de gevangenis-
directeuren. Zodat ondanks de camouflage van de slachtplaats en de
truc van de rijdende auto's, niet alleen de namen bekend gebleven zijn
van de 1798 mannen die hier onrhoofd werden, maar ook die van deze
rechters. Het staat vast, dat er op het ogenblik ongeveer 400 fascisti-
sche rechters uit Hitlers tijd in de Bondsrepubliek in het ambt zijn.
Bij sommigen, die ook anderszins van zich hadden doen spreken,
werd een en ander te veel om ze weer tot rechter te benoemen. Geen
nood. Die leven nu rustig van een hoog pensioen, in spijkerharde
marken. De weduwen en wezen van de afgeslachte gevangenen? Die
kunnen verrekken. Dan had hun man of vader maar geen sociaal-
democraat moeten wezen (communisten waren er nog zo weinig meer),
of geen joden moeten helpen, of niet naar de Engelse zender luisteren,
of niet in Wells moeten lezen.

Men weet niet wat men ziet in zo'n garage. Men weet niet wat men
moet denken als men weer buiten staat. In de Franse revolutie werden
in totaal ongeveer 2000 personen onthoofd en anderhalve eeuw later
werden de schoolkinderen in heel de beschaafde wereld daarmee nog
aan het griezelen gebracht. Er bestaan nog steeds contra-revolutionaire
partijen, die geboren zijn uit de afschuw welke de ]acobijnse guillotine
indertijd heeft opgewekt. In 1815 onthoofden de witten méér revo-
lutionairen, in 1848, in de onderdrukking van de commune, wordt een
tienvoud gedood, maar dat wordt graag vergeten. De 1798 die in deze
garage van vier bij zeven vermoord werden, zijn ook al bijna vergeten.
(Vergeven worden zullen ze nooit: het wáren anti's!) En die 1798
vormen een druppel van de muur. Tienduizenden van zulke abattoirtjes
hebben de Duitsers gebezigd, clandestiene en openbare. Miljoenen
Duitsers hebben er de slachtdienst mee gecelebreerd, als rechters, grif-
fiers, slagers, hangers, politiemannen, bewakers en soldaten.

Een Duitser die met mij in de open lucht loopt verbreekt het zwij-
gen. "Ik was in Pankratz (ik ben niet zeker van deze naam, ik verstond
hem niet duidelijk) in Tsjechoslowakije in een kamp. Daarwashethan-
gen. Ik ben er nog net aan ontkomen door de bevrijding, het schoot
anders angstig snel op. Op het laatst, toen men ernstig bang werd dat
er nog sommigen van ons zouden overblijven, hingen ze ons met zijn
zestigen tegelijk op."

Dat "ons" klinkt niet zo gek als het is.
"Zestig tegelijk?" zeg ik.
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"Ja, ze hadden rails met vleeshaken. Met de strop om de hals kwam
men het trapje op, werd aangehaakt en doorgeschoven."

Ik voel mij hier niet gelukkig.
Wat is het dat mij hier drukt? Ik zit onder een linde voor een Gast-

hof in Ober Rathen, in de Sächsische Schweiz, hemelsbreed goed tien
kilometer van de Tsjechische grens. Schuin tegenover torent de Bastei,
deze smalle granietberg boven de Elbe, die ik vanmiddag bestegen heb.

Een vijftig of zestig Duitsers omringen mij. Moe, warm als ik, ze
hebben bier voor zich zoals ik. Wat zijn het voor mensen? Het is de
massa die men in Roden, Leek of Olterterp zag op de vrije dagen in
de zomer, als het weer er naar was. Het is waarschijnlijk een vakantie-
dag. De helft van de mannen loopt in bretels. De vrouwen, van het
type dat men bijna stuk voor stuk ook in Olterterp, Apeldoorn en Lei-
derdorp kan tegenkomen, de vrouwen dragen over het algemeen goed-
kopere texiel dan daar (maar even net en heel), getuigend van een
slechte smaak of een beperkte markt. Waarschijnlijk van beide. Zo
net, op de weg hierheen langs de Amsel See, kwam ik tussen de dui-
zenden twee buitengewoon opvallende, jonge vrouwen tegen. Ze waren
gekleed zoals alle vrouwen bij ons gekleed zijn die men in Loosdrecht
en Warmond op een vakantie ziet. Een ervan droeg strapless. Zij werd
door de menigte nagekeken en uitgelachen.

Er komen nog meer vakantiegangers hun bier halen en al gauw
komt komt een groepje van twaalf, boeren met hun echtgenoten, aan
mijn tafeltje zitten. Een paar ervan kijken onbeschroomd naar wat ik
schrijf. De man naast mij vraagt opeens: wat is dat voor taal? Dat is
geen Duits!

- Nee, Nederlands, zeg ik.
Het is op slag stil aan onze tafel.
- Jee, Nederlands, Hollands, bent u een Hollander? Wat komt u

hier doen?
- Ik reis zo maar wat.
Ik word nu in een volmaakt zwijgen door zes mannen en zes vrou-

wen bestudeerd. Omdat dat onbehaaglijk is, steek ik mijn paperassen
in de zak en vraag ik welke pont ik moet nemen, om op tijd voor de
voorstelling in de Felsenbühne te zijn aan de overkant.

Zo, was ik van plan naar de voorstelling te gaan? Zij ook.
Langzamerhand breekt het ijs een beetje. Het blijven Saksische

boeren en zij blijven erg voorzichtig.
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De uitvoering van Een Midzomernachtsdroom is geen kinderspel,
maar een knappe vertoning van de Landesbühne in Dresden, met alle
vaart en sjeuigheid die zij vereist. Naar het mij voorkwam veel onbe-
schroomder dan ik haar bij vorige gelegenheden had gezien. Het pu-
bliek is geheel en al een arbeiderspubliek, met typische boerenvrouwen
en boerenjongens. Men leeft 'hartelijk mee en was bepaald meer dan
goedlachs bij de erotische accenten. Een rij landelijke vrouwen op een
rij voor mij gierde van 'het lachen bij clausen als: Wo ist dein Mund?
ich küsse nur das Loch!

Iedereen heeft het luxueuze boekje met de inleiding op zijn knie.
In fascimile, op kunstdrukpapier, is het titelblad van de eerste uitgave
van het stuk bij James Roberts in 1600 erin afgedrukt.

Dinges zegt: die Frau H. is zo prettig positief en toch is ze geen com-
muniste. Ze is lid van zo'n klein partijtje.

Ik antwoord: ik zou geen lid van een partij willen zijn, als dat geen
oppositiepartij mág wezen. Ook dat kleine partijtje is ingeschakeld.
Het is helemaal geen partijtje.

Hij moet er wat om lachen en zegt dan: ik geef natuurlijk toe, dat
hier dictatuur heerst. Maar het is de dictatuur van het proletariaat.

Ik: ik ben tegen elke dictatuur. Waarom in 's hemelsnaam zou de
dictatuur van het proletariaat beter zijn dan enige andere?

Hij: omdat Ihet belang van de grote massa van de arbeiders' het be-
lang van alle mensen is. De arbeiders, in hun solidariteit jegens elkaar,
zijn solidair met de humaniteit.

Het laatste is een merkwaardige uitdrukking, waarschijnlijk minder
hoogdravend bedoeld dan het klinkt. Mijn antwoord is: Die onderlinge
solidariteit is iets heel bijzonders, zolang de arbeider proletariër is.
Maar dat is hij hier niet langer. Voorzover hij hier aan de dictatuur
deel heeft is hij een administrateur, een hand-administrateur of een
pen-administrateur, met een groot gevoel van eigenwaarde, met trots
op de schepping die hij vertegenwoordigt en mee beschermt. Het ob-
ject van die trots mag anders zijn, maar Ihet is de trots die emotioneel
nauw verbonden is aan die van bijvoorbeeld het nationalisme.

Vandaag heb ik een ploegje officieren van het gevangeniswezen
zien rondstappen tussen de gevangenen bij Die Schwarze Pumpe. Voor-
op stellen wil ik, dat de verzorging van de gevangenen materieel beter
is dan ik zelfs had kunnen dromen en dat het systeem van arbeid nor-
maler is dan in welke gevangenis ook die ik ooit gezien heb. De ge-
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vangenen kunnen veel meer geld naar huis sturen, zelf besteden en
voor uitgaanSkas gereserveerd1krijgen, dan in welk land ook. Maar aan
de andere kant heb ik ook nergens een gebrek aan verhouding gezien
als tussen de gevangen arbeiders en de dirigerende arbeiders van de
Volkspolizei, als dáár. De meestal toch al gemoedelijke betrekking
die personeel en gevangenen overal elders met elkander hebben en die
voor een belangrijk deel berust op de wetenschap van hetzelfde soort
te zijn, met dezelfde, ook fatale, mogelijkheden, bestaat niet in de drie
inrichtingen die ik bezoChtheb.

Ik ben onder de indruk gekomen van de bekwame wijze waarop de
lonen, de percentages, de door arbeid geboete dagen, volgens de inge-
nieuze tabellen worden berekend; van de modelkeukens, van de porties
worst en boter die uitgewogen worden, van de apotheek waar duizen-
den Duitse farmaceutica keurig in het gelid van doosjes en flesjes en
pakken op de rekken staan. Van de rechtvaardige, zij het neutrale be-
handeling die zij krijgen als zij hier eenmaal zijn. Maar van solidariteit
is geen spoor. En die is, op de eigen "burgerlijke" wijze dan misschien,
niet zeldzaam in de Nederlandse gestichten. Er is geen ich-du-relatie.
Als men onder een charitatieve verhouding niet iets eenzijdigs en voor-
al niet iets neerbuigends wil verstaan, zou ik willen zeggen dat ik geen
charitatieve verhouding bespeur. Dit merkt men trouwens ook in West-
duitse gevangenissen vrijwel niet op. Dit is niet een Oostduitse, maar
een Duitse kwestie. Op dit punt -lijken de Fransen het meest op de
Duitsers. In België, in Scandinavië en Engeland is dat anders. Bij ons
ook. Het is een subtiele zaak, die iemand eChter niet verborgen blijft
als hij veertig buitenlandse gevangenissen gezien heeft.

Van professor Gerats zij het eerst verteld, dat hij een knap straf-
recht-jurist is, van een brede cultuur. Pas daarna deel ik mee, dat hij
in 1933 als communistisch meubelmaker naar Nederland gevlucht is,
waar hij zeven jaar gezeten heeft, onder meer een poosje in Leiden,
waar hij de meeste dagen ,in de U.B. sleet. Hij heeft Mei 1940 bij ons
meegemaakt. Hij vertelt aan de paar Duitsers die erbij zitten hoe de
Nederlanders hun nazi's bejegend hebben. "Op de hoek van onze straat
stond een N.S.B.-er met zijn nazi-krant. Hij stond er urenlang zonder
één kwijt te raken. Dat was voor mij als Duitser iets ongelooflijks.
Tot er een keer een man aankomt op een fiets, die afstapt en 'Zescenten
uittelt voor een nummer van Volk en Vaderland. Hij gaat vlak bij de
nazi staan om zijn fiets ermee schoon te maken."

Nu, en ook later, blijkt mij dat zo'n verhaal het goed doet. Het ver-
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wondert en amuseert de Duitsers, die èn hier èn in West maar het liefst
geloven dat wij hen net als de Oostenrijkers hebben binnengejuicht.
Dat de profiteurs en de landverraders die contact met de moffen on-
derhielden hier een verachte kleine minderheid was, is verbijsterend
nieuw voor alle Duitsers. Een globaal verschil tussen Westduitsers en
Oostduitsers is, dat je de eersten verontwaardigt, zij geloven je niet, zij
zien je voor een communist aan. En dat het de tweeden verwonderend
verblijdt.

Onze vreemdelingenpolitie had G. natuurlijk netjes te boek staan
en aangezien zij zich in de meeste ressorten uitgesloofd heeft om de
vijand deze boekhouding compleet over te dragen, werd G. na een paar
maanden opgehaald. Hij zat drie jaar gevangen, zijn misdrijf was, dat
hij politieke tegenstander was, en mocht er toen uit. Niet dat zijn tijd
eigenlijk om was, maar omdat de Speidels en Kesselringen, of hoe de
bandietenchefs in dit geval hebben mogen heten, mensen nodig had-
den om aan het front mijnepvelden "af te stappen". Over gevangenis-
wezen 'gesproken, dáárvoor lieten de Duitsers hun gevangenen tóen
nog wel eens vrij.

Vrij ... De groep van G. nu deed iets onregelmatigs. Zij maakten de
paar SS-ers van kant, die hen 'het mijnenveld door zouden jagen en
liepen toen uiterst voorzichtig naar de overkant, met hun handen om-
hoog, totdat zij door de Russen gevangen genomen werden. G. stu-
deerde in zijn sowjerkrijgsgevangenschap verder, kwam na de oorlog
al heel gauw in Berlijn terug en liet zich in de juridische faculteit in-
schrijven. Ik ben nu weer bij die"mededeling, waarmee ik begon terug:
prof. G. is een knappe strafrecht jurist aan de Humboldt Universiteit.

Ik: van uw bevolking behoort ongeveer 9% tot de K.P. meen ik.
Er is nog een percentage sympathiserenden, er zijn onverschilligen en
er zijn tegenstanders. Stel dat het aandeel van de voor u "positieven"
niet meer dan 25% is, vindt u dan dat u dan toch moet kunnen
regeren?

G. antwoordt mij met een vraag: zou u willen dat de Volkseigene
Betrie/be weer werden opgedeeld aan particuliere ondernemers en dat
de verdeling van het grootgrondbezit weer ongedaan gemaakt werd?'

Ik: dat is geen antwoord, maar een wedervraag. Ik zal u echter op
mijn beurt wèl antwoorden. Als 90% van een 'bevolkJingvoor groot-
grondbezit is, dan zal zij grootgrondbezit moeten hebben. Dan zal een
minderheid van 10% haar niet een ander systeem mogen opdringen.
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Een en ander wordt pas kwestieus als de percentages tussen de 90 en
10 gaan liggen.

G. zegt: ja, dit zijn de moeilijkste kwesties. Hij klaagt. Neem de
boeren. Wij hebben het grootgrondbezit boven de 100 bunder ont-
eigend en de kleine boeren het land gegeven, waar zij generaties lang
naar hebben gehunkerd. Wij hebben ze in het gereedschap gestoken
en zelfs vee voor hen gekocht. Ze .leven er goed van, maar als ze nu
geen televisietoestel hebben schelden ze op de regering.

lJk kom terug op de dictatuur van de minderheid en vertel dat ik
naar aanleiding van een artikel (in Maatstaf, mei 1957) een brief heb
gekregen van een oude communist, die mij bestrijdt en verzekert dat
20 pct. of desnoods 10 pct. van een bevolking de rest dan maar zijn
wil moet opleggen. Als die wil tenminste de enig zaligmakende socia-
listische wil is.

Op dit punt slaat het socialisme dus om in cQIIlmunisme.Wij roe-
ren een ander punt aan.

- Dat 20ste partijcongres, waar jullie zoveel van verwachten, be-
valt mij nog helemaal niet, en wel om één bepaalde reden.

- Hoezo?
- Omdat de resoluties daar zijn genomen met algemene stemmen.

Op het 1ge congres werden tegengestelde besluiten genomen, óók met
algemene stemmen. Dat is een onnatuurlijke eenstemmigheid. Ik ge-
loof daar niet in. Ik zou erin kunnen geloven als er lOof 20 pct. een
afwijkende mening te kennen hadden gegeven, al zouden zij zich later
bij het gevoelen van de meerderheid neerleggen.

Hij antwoordt mij bedachtzaam en kort: "dat is een kwestie van
"äussere Disziplin". De uitdrukking prikkelt mij. Ik kom later op die
uitwendige discipline terug.

Mijn gastheer vraagt, hoe het met Colijn is. Ik zeg dat die dood is.
In Duitsland gestorven, in de oorlog.

Dat verbaast G. Heeft die dan niet met de nazi's meegedaan?
Dat wil zeggen, antwoord ik, in het begin heeft hij een verraderlijke

brochure gepubliceerd, waarin hij betoogde dat Duitsland de oorlog
zou winnen en dat wij met dat feit rekening moesten houden, enzo-
voort. In zijn "objectiviteit" een verschrikkelijk foute brochure. Maar
al gauw zal 'hij zijn gaan twijfelen aan die zekere overwinning van
Hitler en heeft hij getracht zijn prestige te redden. Hij is dus inderdaad
door de mand gevallen, daar komt het op neer.

Het verbaast mij niets, zegt G. Ik heb van 1933 tot 1940 in Neder-
land gezeten en heb de politici daar op mijn manier gewaardeerd.
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G. is adviseur geweest in de processen KPD en JuPP Angenford.
Als zodanig heeft hij een jaar in West gewoond. Hij vond het gerecht
"haszerfühlt", maar formeel correct.

Ik vraag mensen naar de wandaden van de Russen in 1945. De ver-
krachtingen? Ja, die hebben inderdaad plaats gevonden, al is het zeker
niet massaal gebeurd. Maar denkt u zich in, zeggen ze:
a. die kerels waren jaren van huis, hadden door bloed en modder moe-

_ ten waden en sommigen waren daardoor volledig verruwd;
b. zij waren van Stalingrad naar Duitsland door hun eigen land, een

volmaakt verwoest land getrokken, achter de verwoesters aan;
c. zij hadden bij hun vervolging van de teruggeslagen aanvaller geen

vrouwen gezien, behalve dan de opgehangen Russische vrouwen;
d. opeens waren zij in een, naar hun voorstel1ingen, rijk land vol

vrouwen en was het vrede;
e. de taal van die vrouwen spraken zij niet, chocolade en sigaretten,

waarmee de Amerikanen en de Canadezen het bij jullie deden,
hadden zijniet.

Er is ook een vrouw in het gezelschwp,zij structureert het antwoord
nog iets scherper dan de mannen doen.
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EEN CHINEES WERELDWONDER

1958 wordt in China aangeduid als het jaar van "de grote sprong
voorwaarts". Met trots worden de geleverde en nog te verwachten
prestaties bekend gemaa'kt. Die prestaties zijn inderdaad indrukwek-
kend. Nog dringt hun draagwijdte onvoldoende tot de buitenwereld
door. Maar dat ligt dan aan die buitenwereld zelf, die oververzadigd is
van het wereldschokkende nieuws dat overal tegelijk schijnt los te
komen. Wanneer over enige tijd veel van wat nu in het middelpunt
van de belangstelling staat weer vergeten zal zijn, zal de blijvende be-
tekenis van de ontwikkeling in China met verbijsterende duidelijkheid
zichtbaar zijn. Misschien zullen we dan spreken van een nieuw Chinees
wereld\vonder.
Terwijl de Sowjet-Unie zich opmaakt in technisch, industrieel en

wetenschappelijk opzicht de Verenigde Staten van Amerika in te
halen en voorbij te streven, verdubbelde de Chinese Volksrepubliek
haar inspanning in de agrarische en industriële opbouw onder de leuze
Groot-Brittannië, het oudste geïndustrialiseerde land ter wereld, in de
industriële produktie in te halen en voorbij te streven. Is dit louter
propaganda? In Amerika 'begint men terdege te beseffen dat het de
Russen met hun spoetniks en hun economisch offensief in de hulp aan
onderontwikkelde gebieden ernst is met hun uitdaging. Wat er zich in
China afspeelt is niet minder indrukwekkend. Achter de propaganda
verschuilt zich een grimmige werkelijkheid. De gepubliceerde cijfers
en statistieken krijgen pas betekenis na zorgvuldige bestudering en
vergelijking. Om ze te begrijpen is het nodig dat we een korte terug-
blik wijden aan de ontwikkeling sinds de oprichting van de Chinese
Volksrepubliek in 1949.
Op zichzelf mag het al een wonder heten dat de nieuwe leiders er

in korte tijd in geslaagd zijn China uit de onvoorstelbare chaos en het
economische dieptepunt van eind 1949 omhoog te werken. De periode
1950-'52 wordt beschouwd als de periode van herstel. De basis voor
dit herstel en voor de gehele latere opbouw werd gelegd met de land-
hervorming. Het grootgrondbezit werd afgeschaft en de grond onder
de boeren herverdeeld. Particulier bezit door een communistisch regiem
bevorderd! Maar de bedoeling was duidelijk. Hiermee werd de enthou-
siaste medewerking van de boeren verzekerd. De boerenbevolking
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maakt 550 van de 600 miljoen der totale bevolking van China uit.
Om die boeren heeft het steeds in de Chinese geschiedenis gedraaid.
Boerenopstanden hebben dynastieën ten val gebracht en nieuwe in het
zadel geholpen zonder dat het agrarische vraagstuk werd opgelost. Het
prdbleem van China's boeren heeft altijd in het middelpunt van het
politieke denken van Mao Tse-toeng gestaan. En zijn gezag als leidend
communistisch theoreticus dankt hij voornamelijk aan het succes van
zijn aanpak van het agrarische vraagstuk. Hoe belangrijk het Chinese
experiment is beseft men pas duidelijk in vergelijking met de grote
moeilijkheden van de agrarische politiek in de Sowjet-Unie sinds de
20-er jaren en ook nu nog in het geharrewar om de machinetraktoren-
stations en de koldhozen.
Onmiddellijk met de herverdeling van de grond onder de boeren

begon de grootscheepse campagne om de boeren te winnen voor alle
volgende hervormingsplannen. Die boeren zijn - ook nu nog steeds
- voor westerse begrippen onvoorstelbaar arm. Ze staan in welvaart
zeker nog achter bij de boeren in J<tpan en Indonesië en hebben het
hoogstens enige graden gunstiger dan de nog armere boeren in India,
Perzië of Egypte. Aan die Chinese boeren is echter nu het besef bij-
gebracht dat ze hun lot en hun toekomst zelf in handen hebben. Er is
hun een perspectief op een nieuwe toekomst geopend. En de successen
van enige jaren hervorming beginnen tastbaar en zichtbaar te worden.
Het bewustzijn van eigen kracht en eigen mogelijkheden groeit. Stel-
selmatig wordt dit bewustzijn verder aangewakkerd. Stelselmatig wor-
den de produktieve krachten in een groots en gedurfd plan samenge-
bundeld. Het enthousiasme wordt opgezweept. Alles wordt gemobili-
seerd in een nationale inspanning van zeer lange adem. Hoe lang de
boog gespannen kan blijven weten we niet. Het is duidelijk uit vele
berichten dat de inwendige spanningen en weerstanden groot zijn.
Maar de dynamische krachtsontwikkeling blijft voortgaan en zolang
zichtbare, spectaculaire successen aantoonbaar zijn, kan het gedurfde
experiment voortgaan.
Van het begin af was het duidelijk dat er 'Zeerveel moest verande-

ren. Dat het ging om een gigantische taak. Dat er vele, vele fasen
zouden komen, die geleidelijk en toch geforceerd elkaar zouden op-
volgen. Het was van het begin af duidelijk dat het bij particulier
grondbezit niet kon blijven. Ondanks de grote afmetingen van het
Chinese grondgebied was het bebouwbare areaal toch maar uitermate
klein. Bij de herverdeling bleek dat het gemiddelde Chinese boeren-
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gezin over nauwelijks een halve hectare land kon beschikken, omdat
er eenmaal niet meer te verdelen was. Van dat bebouwde oppervlak
was in 1949 voor 120 miljoen boerengezinnen nog maar 16 miljoen
hectaren bevloeid. Voor de rest was men afhankelijk van de zeer wis-
selvallige weersomstandigheden.
Het was dus van het begin af aan duidelijk dat onderlinge samen-

werkin6 voor een enigszins rationele wijze van landbouw onontbeer-
lijk was. In de actie voor de herverdeling werd door de communistische
kaders deze onderlinge samenwerking gepropageerd en ingeprent. On-
derlinge-hulp-teams werden gevormd, een allereerste begin van de
coöperatieve beweging. De eeuwenoude individualistische inslag moest
wijken voor een geest van samenwerken en helpen. In 1953 was het
programma van de landhervorming - met uitzondering van enige
gebieden in het zuiden - voltooid. Die hervorming was voor de Chi-
nese verhoudingen zeer ingrijpend. Het was een beslissende test. In
vergelijking met de latere hervormingen moesten vooral in die begin-
fase de meeste en grootste weerstanden worden overwonnen. En dat
gebeurde zeker niet altijd zonder geweld. Het aantal grootgrondbezit-
ters, contra-revolutionairen en andere ongewenste tegenstanders die
men geëlimineerd of in verbeteringskampen heeft opgesloten moet
waarschijnlijk in de miljoenen hebben gelopen. De grondslagen van
de Chinese samenleving zijn daardoor radicaal veranderd en aan de
nieuwe opbouw kon worden begonnen. De deelname van Chinese
"vrijwilligers" in Korea, de bewegingen van de ,,3 anti's" en ,,5 an-
ti's" onder de partijleden en ambtenaren werden naast de propaganda
voor de landhervorming benut voor de ideologische doordringing van
de massa's.
Daarmee was de situatie tijp voor het lanceren van grootse plannen.

In 1953 werd het Eerste Vijfjarenplan (1953-'57) aangekondigd, be-
sproken en aanvaard. Met dit plan werd de basis gelegd voor de indus-
trialisatie. De draagwijdte van de Chinese plannen kunnen we mis-
schien het best afmeten door een vergelijking met de Indische Vijf-
jarenplannen. Opvallend is dan de veel grotere nadruk op de enorme
kapitaalsinvesteringen in de zware basis-industrieën: ijzer en staal,
steenkool, chemische industrie, machinefabrieken. Het Eerste Vijf-
jarenplan, in opzet en geest, toonde nog een bijna slaafse navolging
van de wijze waarop de Sowjet-Unie in zo kort mogelijke tijd moest
worden omgehamerd tot een modern geïndustrialiseerde mogendheid.
Maar naarmate de tijd verstreek werd allengs duidelijker dat China
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een eigen weg moest gaan, hier en daar een afwijkend patroon moest
volgen, rekening houdend met de eigen aard van zijn historisch ver-
leden en zijn eigen tegenwoordige situatie en mogelijkheden. De Chi-
nese verhoudingen liggen nu eenmaal anders. En meer en meer valt de
nadruk terug op de boeren!
Op de landhervorming - de hervorming van de agrarische bezits-

verhoudingen - volgde een radicale arbeidshervorming - een her-
vorming van de agrarische produktieverhoudingen. Een geleidelijke
ombuiging van de hele maatschappelijke struktuur door coöperatieve
collectivisatie. De manufactuur, het kunsthandwerk, de detailhandel,
het transportwezen, werden op cöoperatieve leest omgeschoeid. De nog
bestaande particuliere industrieën en handelsbedrijven werden "aan-
gemoedigd" staatsdeelname te aanvaarden en werden omgevormd tot
half-particuliere half-staatsondernemingen of tot coöperatieve bedrij-
ven. Deze vorm is maar een tussenstadium en zal eerlang worden ver-
vangen door volledig genationaliseerde of gecollectiviseerde onder-
nemingen. De belangrijkste coöperaties ontstonden echter onder de
boeren.
Op de fase van de onderlinge-hulp-groepen volgde al gauw de

produktie-coöperatie. Boerengezinnen sluiten zich vrijwillig aaneen
tot zo'n coöperatie om het land gezamenlijk te bewerken en gezamen-
lijk te produceren met behoud van hun bezitsrechten op land, inge-
bracht vee en landbouwwerktuigen. Een rationeler bebouwing werd
mogelijk, gezamenlijke aankoop van kunstmest, nieuwere werktuigen
en landbouwmachines vermeerderden het collectieve bezit en leidden
de overgang in tot de volgende fase, die van de collectieve boerderij.
In de fase van de produktie-coöperatie staat het de deelnemende ge-
zinnen nog vrij zich uit de coöperatie terug te trekken en zelfstandig te
werken. Dat is niet meer mogelijk na de definitieve omvorming tot
het collectieve bedrijf. De aangesloten gezinnen geven hun individuele
grondrechten op, het hele bezit aan land, vee en werktuigen wordt
collectief. Het inkomen wordt verdeeld aan de hand van de geleverde
prestaties.
Tot eind 1955 was de vorming van coöperaties in de verschillende

provincies nog ongelijkmatig, hier en daar aarzelend, stuitend op weer-
stand en achterdocht. Eind 1955 greep Mao Tse-toeng persoonlijk in
door een redevoering tot de boeren, waarin hij de coöperatieve en col-
lectieve produktiewijze warm aanbeval en een snelle vorming van
coöperaties in heel China aanmoedigde. Communistische kaders kwa-
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men opnieuw in het geweer, en in de loop van 1956 werd de coöperatie
over de gehele linie doorgevoerd. Eind 1956 werd een totaal van
760.000 produktie-coöperaties opgegeven, waarin bijna 117 miljoen
boerengezinnen waren aangesloten. In 1957 werd de beweging afge-
rond, enige hervormingen aangebracht, vele kleine, niet levensvatbare
coöperaties samengesmolten tot grotere eenheden, waardoor het totaal
werd teruggeb;acht op 720.000. Toen waren hiervan reeds 488.000
omgevormd tot collectieve boerderijen, omvattende 101 miljoen ge-
zinnen, of 83% van de Chinese boerenbevolking.!
Naast de produktie-coöperaties bestaan er nog markt-coöperaties en

krediet-coöperaties. De meer dan 200.000 markt-coöperaties regelen
de gezamenlijke aankopen van benodigd materiaal, zoals kunstmest
en landbouwwerktuigen, en de gezamenlijke verkoop van landbouw-
produkten, waardoor de prijzen gestabiliseerd werden en speculaties
tegengegaan. De meer dan 100.000 krediet-coöperaties vormen bemid-
delende lichamen voor het verzamelen van fondsen en het verlenen
van kredieten voor het uitvoeren van gezamenlijke projecten en kre-
dieten aan armere boerengezinnen om ze te helpen zich in stand te
houden. Eind 1957 beliep het gezamenlijke fonds van de krediet-
coöperaties een totaal van meer dan 20 miljard gulden. Via deze
krediet-coöperaties geeft de staat bovendien nog aanzienlijke leningen.
Volgens de gegevens van februari 1958 heeft de staat in de vorm van
leningen in de periode 1953-'57 ruim de helft van het totale bedrag
aan agrarische belasting van 60 miljard gulden, namelijk 32 miljard
gulden, aan de krediet-coöperaties laten terugvloeien. De staatslenin-
gen ter ondersteuning van armere boerengezinnen hoeven pas van het
derde jaar af te worden terugbetaald in een periode van vijf jaar tegen
een rente van 0,4% per maand. Vooral door deze staatsleningen uit-
sluitend over de krediet-coöperaties te laten lopen werden de coöpera-
tie en collectivisatie aanzienlijk bevorderd. De armere gezinnen werden
in staat gesteld in collectief verband tegen de rijkere, zelfstandig ge-
bleven gezinnen te concurreren en deze laatste tenslotte genoodzaakt
te capituleren. De agrarische coöperatie vormt de ruggegraat van alle
recente en toekomstige hervormingsplannen. En die hervormingsplan-
nen zijn van verstrekkende aard.
Nog voor het aflopen van de termijn van het Eerste Vijfjarenplan

(1953-1957) kondigde Mao Tse-toeng in januari 1956 een Ontwerp
Twaalfjarenplan voor Agrarische Hervorming aan. Dit ontwerp is
inmiddels uitgewerkt en aanvaard als Twaalfjarenplan voor Agrarische
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Ontwikkeling (1956-1967). Het Twaalfjarenplan zal naast de Vijf-
jarenplannen moeten worden uitgevoerd, als aanvulling en afronding
daarvan. De financiering zal grotendeels uit locale fondsen, leningen
en eigen middelen worden gevoerd. Het centrale doel van het Twaalf-
jarenplan is de verhoging van de algemene welvaart van de boeren-
bevolking. Om dit te bereiken worden drie groepen van, onderling
samenhangende, maatregelen en voorzieningen getroffen:
a. Maatregelen ter verhoging van de agrarische produktie: Ver-

betering en modernisering van de landbouwmethoden, toenemende
mechanisatie, nieuwe landaanwinning op grote schaal, uitvoering van
waterwerken en bevloeiingen, systematische herbebossing, intensieve
agrarische research, bestrijding van allerlei plagen en plantenziekten,
verbetering en uitbreiding van de veestapel, enz.
b. Maatregelen ter industrialisatie van het platteland: Vestiging

op grote schaal van locale industrieën, voornamelijk ter ondersteuning
van de landbouw (vervaardiging van landbouwwerkt'uigen en -machi-
nes, kunstmestfabrieken, vervaardiging van huishoudelijke artikelen,
fabrieken voor de verwerking van landbouwprodukten: suikerraffina-
derijen, meelfabrieken, rijstpellerijen, olieslagerijen, brouwerijen, con-
servenfabrieken), maar ook ter verhoging. van de inkomsten van de
landbouw-coöperaties; verder elektrificatie van het platteland, aanleg
van mijnen voor de snellere ontginning van locale bodemrijkdommen,
enz.
c. Maatregelen ter verbetering van de hele levenswijze van de boe-

ren: Sanitaire en medische verzorging, massaal onderwijs, speciale
technische scholen, boerenfaculteiten en -universiteiten; nauwer con-
tact tussen intellectuelen, kunstenaars, boeren en arbeiders, uitbreiding
van de recreatie-mogelijkheden op het platteland, verhoging van het
algemene culturele peil onder de boeren, enz.
Dit is een gigantisch project. Nu, zomer 1958, is de uitvoering in

volle gang. De eerste trotse resultaten worden wereldkundig gemaakt.
En deze resultaten zijn werkelijk verbijsterend. Door de gepubliceerde
cijfers zorgvuldig te schiften, te rangschikken en te vergelijken met
grootheden die ons :beter vertrouwd zijn, door ze om te rekenen in
Hollandse afmetingen, krijgen we een indruk van de reusachtige om-
vang van de prestaties. Doordat ons opgaven uit verschillende bron-
nen, getallen uit verschillende perioden en over verschillende provin-
cies bekend zijn, is het mogelijk ze onderling te controleren. De
omrekening van mou's en acres in hectaren, van katties en pikoels in
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kilogrammen en tonnen, geeft verrassend goede overeenkomsten, die
de betrouwbaarheid van de cijfers verhogen. Daarbij valt het soms op
dat de opgaven van officiële Chinese publikaties hier en daar beschei-
dener zijn dan die van buitenlandse waarnemers en Chinese correspon-
denten van enige westerse bladen.
Juist omdat de getallen goed overeenstemmen wordt het raadsel

voor ons groter. Deze getallen zijn namelijk zo groot dat we ze ons
moeilijk kunnen voorstellen. Wanneer het waar is dat de miljoenen-
massa van de Chinese boeren in de tijd van enkele maanden dergelijke
ongelooflijke prestaties heeft geleverd - en we hebben geen reden
om hieraan te twijfelen - dan staan we voor het raadsel van de wijze
waarop dit geschied moet zijn. De Chinese boeren zijn bezig een nieuw
wereldwonder te verrichten. Zodra deze neiging tot kritiek in ons
gewekt is gaan we speuren naar verklaringen, struikelen we over vele
kleine, schijnbaar los van elkaar staande berichten, waar we anders
argeloos aan voorbij zouden zijn gegaan. En dan rijst in ons een ver-
moeden van de gigantische worsteling die bezig is in China te gebeu-
ren, tragedie en victorie, zelfopoffering en zelfvertrouwen, geforceerde
inspanning en opgezweept enthousiasme, in die toestand van uiterste
mobilisatie, waarin vrijwilligheid en dwang ongemerkt in elkaar over-
gaan.
Herbebossing is één van de middelen om de waterhuishouding van

de bodem te verbeteren. Eeuwenlange ontbossing heeft grote gebieden
tot een woestenij gemaakt. De waterstand in de rivieren is zeer on-
regelmatig geworden. Herhaaldelijke overstromingen worden afge-
wisseld met lange perioden van droogte. Het slib van de Gele Rivier
heeft de bedding in de loop der eeuwen zo veel opgehoogd dat deze
bedding op sommige plaatsen meer dan 12 meter hoger ligt dan het
omringende land. Door dammen en reservoirs aan te leggen en door
herbebossing op grote schaal tracht men de watertoevloed te reguleren.
Herbebossing is echter alleen maar mogelijk wanneer de hele bevol-
king het nut ervan in een verdere toekomst inziet. De agrarische om-
vorming in Ghina is een project van lange adem. En alleen in het
kader van zo'n plan op voldoende lange termijn kan de herbebossing
worden aangepakt.
In de periode 1953-1957 werd door herbebossing een areaal van

bijna 170 miljoen mou, d.i. 11,3 miljoen ha. of ruim Y/2 maal het
totale oppervlak van Nederland, toegevoegd, en door herbeplanting
bestaande bossen over 3,7 miljoen mou verjongd.2 Het Twaalf jaren-
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plan beoogt het bestaande bosareaal van 100 miljoen ha. in 1967 te
hebben verdubbeld tOt 200 miljoen ha. Hoe snel dit plan wordt aan-
gepakt blijkt uit een bericht van begin juni 1958 over de opvoering
van het tempo van de herbebossing. Alleen al in de vier maanden
januari-april 1958 werd een totaal van 290 miljoen mou, of 19,3 mil-
joen ha. of 6 maal het oppervlak van Nederland, met bos beplant.3
Met deze vaart zal het herbebossingsplan lang voor 1967 zijn voltooid.
Nog veel indrukwekkender zijn de cijfers voor landontginning en

irrigatie. Eind 1957 is op grote sdhaal het graven van kanalen, het aan-
leggen van dijken, het bouwen van stuwdammen en watetresetvoirs
ingezet. Het Engelse blad Bastern W orld berichtte in juni 1958 dat in
de maanden van eind oktober 1957 tot eind maart 1958 meer dan 45
miljoen acres, d.i. 18,2 miljoen ha. nieuw land bevloeibaar is gemaakt,
bijna 6 maal het totale oppervlak van Nederland, waardoor het totale
oppervlak bevloeid land is gebracht op 132 miljoen acres of 53 mil-
joen ha. Het bevloeide areaal neemt nog gestadig toe met een half
miljoen acres of 0,2 miljoen ha. per dag, dat is bijna 4 maal het opper-
vlak van de Noordoostpolder! 4 De Chinese bronnen geven de volgen-
de getallen: In de 8 maanden oktober 1957-mei 1958 399 miljoen
mou of 26,6 miljoen ha. - meer dan 8 maal Nederland of bijna 500
maal de Noordoosl'polder - nieuw land bevloeibaar gemaakt. Voor
de maand mei 1958 alleen bedroeg dit 46 miljoen mou, of 3,1 miljoen
ha. Het totale bevloeide areaal bedroeg op 30 april 1958 865,48 mil-
joen mou of 57,7 miljoen ha.5 Letten we op de verschillende einddata
dan vinden we een redelijke overeenstemming in de opgegeven cijfers.
Om deze onvoorstelbare cijfers enigszins aanschouwelijk te maken

wordt ons nog voorgerekend dat alleen al in de provincie Anhwei, waar
de beruchte Hwai.rivier elk jaar voor catastrofale overstromingen zorg-
de, de boeren in 5 maanden tijds 3830 miljoen kubieke yards aarde
hebben uitgegraven, 16 maal zoveel als nodig was om in 10 jaar het
Panamakanaal uit te graven.6 en dat de boeren in heel China in de
6 maanden tot medio april 1958 25 miljard m3 aarde en stenen hebben
gegraven, voldoende om een dijk van 1 m hoog en 1 m breed meer dan
500 maal om de evenaar te bouwen of om een straat van 1 m dik en
66 m breed aan te leggen van de aarde naar de maan.7
Bij het lezen van deze vergelijkingen bekruipt ons onwillekeurig

een gevoel van verbijstering. Hoe zijn deze prestaties mogelijk ge-
weest? Het gaat hier om een mobilisatie van de grote massa's. Ver-
zekerd wordt dat het werk aan de duizenden kleinere irrigatie-projecten
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geschiedt op vrijwillige basis:s In tegenstelling tot de grote projecten
in het kader van het Tweede Vijfjarenplan (1958-1962), het Hoangho-
project en het Yangtsekiang-project, zijn de duizenden kanalen, dam-
men, reservoirs die aangelegd worden door de boeren zelf maar van
locaal belang, ontworpen en uitgevoerd binnen het verband van de
agrarische coöperaties. Deze coöperaties worden door de communisti-
sche kaders volkomen beheerst. De "vrijwilligheid" wordt stelselmatig
aangewakkerd. En om een lichtend vooflbeeld te geven gaan zelfs de
hoogste autoriteiten vrijwillig graven. Daarvoor is een nationaal pro-
ject uitgezocht: een nieuw irrigatiereservoir bij de graven van de Ming-
keizers nabij Peking. Op 25 mei lieten Mao Tse-toeng, Chou En-Iai,
Chu-Teh, Teng Hsiao-ping, Lioe Shao-chi en al de leden van het Cen-
trale Comité van de Chinese communistische partij zich in vijf bussen
- gewone bussen waarmee arbeiders vervoerd worden - brengen
naar het terrein van de Ming-graven om daar gedurende enige uren te
graven en aarde te sjouwen onder het geklik van tientallen fotografen.9
Gedurende de maanden april en mei leverden op hetzelfde terrein ook
de ambassadeurs, diplomaten en hun vrouwen van de ambassades van
de bevriende landen dezelfde prestatie.lO De Pekingse dagbladen publi-
ceerden regelmatig staaltjes en voorbeelden van vrijwillige ijver. Anec-
dotes van verliefde paartjes, die afspraken voor een vrij weekeind af-
zeggen om verbaasd elkaar te ontmoeten bij de "vrijwillige" graverij.H
Een verhaal van een oude grootmoeder die zoveel gelezen heeft over
de nationale inspanning en niet achter wil blijven.12 Dat ook vrouwen
aan al het "vrijwillige" graaf- en sjouwwerk deelnemen ligt voor de
hand.t3 Het is een ereplicht geworden voor studenten, ambtenaren en
partijleden om te helpen aan de oogst en enige maanden te werken op
het land. Het blad Evergreen dat gratis verstuurd wordt aan enige
jongeren- en studentenorganisaties in het buitenland wemelt van ver-
halen over studenten die de schoonheid van hun vaderland hebben
ontdekt in het rechtstreekse contact met de ruwe aarde en de mest. Een
trotse foto tOOnteen glimlachende meisjesstudente bezig zware stenen
te sjouwen bijeen irrigatieproject.14
Op 1 juli werd de voltooiing van het trotse werk gevierd. Een dam,

een waterreservoir en een krachtstation gebouwd in 5 maanden. 14a).
Dat ook kinderen meedoen aan het bestrijden van de "vier plagen"

(muggen, vliegen, ratten en graanetende vogels) en aan de herbebos-
sing is bekend.15 Hele wedstrijden tussen scholen worden hiervoor
gehouden. De kinderrubrieken van de Chinese kranten staan vol ver-
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halen hierover. Zozeer zijn de kindergedachten hiervan vervuld dat
het thema ook zelfs in kindertekeningen opduikt, hetgeen te zien is in
Peking op de tentoonstelling van kindertekeningen in juni jl., naast
tekeningen over de dierentuin, kinderspelen en de spoetniks.IG Maar
verreweg het meest onthullend is het verhaaltje van Kai-ming en zijn
vriendjes in de kinderrubriek van China Reconstructs over het mee-
helpen aan het grote mensenwerk van graven en sjouwen aan de irri-
gatiewerken.17 Kinderen over de gehele wereld spelen graag met zand.
Waarom zouden Chinese kindertjes dat niet doen ter verhoging van
de glorie van het vaderland? De tekening van Ku Pu bij het verhaaltje
is tegelijk aandoenlijk en verbijsterend. Heel China, tot zelfs de hope
des vaderlands, graaft en sjouwt aan de toekomst in het kader van het
Twaalfjarenplan voor Agrarische Ontwikkeling.
De glorie van de stoere Chinese boeren moet worden bezongen en

worden vastgelegd voor het nageslacht. De boeren hebben de voort-
durende aandacht van Mao Tse-toeng persoonlijk. Tijdens de 1 mei-
demonstraties op het plein voor de POOrtvan de Hemelse Vrede was de
plaats van de president op de eretribune opvallend leeg. Hij was op
toernee onder de boeren van Zuid-China. De boeren hebben zijn spe-
ciale zorg. Hij was het ook die studenten, intellectuelen en kunstenaars
aanspoorde een leertijd op het land door te brengen. Vele romans,
opera's, films verschijnen de laatste tijd over het leven en werken op
het land. Een schrijver als Chao Shu-li, die geheel leeft in en voor de
agrarische coöperatie, staat op het toppunt van zijn populariteit.ls De
kunstenaars die dat niet kunnen doen brengen minstens een bliksem-
bezoek aan het land "om bloemen te bekijken". 23 bekende schrijvers
en schilders, onder leiding van Kuo Mo-jo, dichter, historicus, arche-
oloog, voorzitter van de Academia Sinica, brachten een bezoek van
twee weken aan de provincie Kalgan, schreven gedichten en maakten
schilderijen over het werk aan de irrigatieverbetering.19
Met deze nationale inspanning wordt de agrarische produktie aan-

zienlijk opgevoerd. De bevloeiing in de provincie Anhwei bijv. maakt
het mogelijk twee oogsten per jaar te halen, tarwe in het droge, rijst
in het natte seizoen, waardoor men de opbrengst van 2250 kg per ha.
hoopt op te voeren tot 4000 à 6600 kg per ha. per jaar.20 Een model-
boerderij in Honan haalde zelfs een opbrengst van 26450 kg tarwe per
ha. De totale produktie aan voedingsgranen is geleidelijk gestegen van
108 miljoen ton in 1949 tot 185 miljoen ton in 1957, hetgeen neer-
komt op 834 gram per inwoner per dag tegenover nog geen 300 gram
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per inwoner per dag in India. In het begin van 1958 sprak men de
verwachting uit dat de opbrengst aan voedingsgranen in 1958 11 mil-
joen ton hoger zal liggen. De zomeroogst van 1958 alleen al heeft een
stijging van 10 miljoen ton gegeven, zodat de totale oogst van 1958
zeker meer dan de verwachte 196 miljoen ton zal bedragen.21 De ver-
hoging van de jaaropbrengst tOt 340 miljoen ton oorspronkelijk uit-
gestippeld voor 1967, aan het eind van het Twaalfjarenplan, hoopt
men zo veel eerder te bereiken. Om de inspanning nog meer aan te moe-
digen is aangekondigd dat de agrarische belasting niet zal worden
verhoogd maar op hetzelfde absolute peil van 1957 zal worden ge-
handhaafd over de komende 5 jaar, zodat de belasting naar verwacht
wordt van 11,3'% van de opbrengst in 1957 zal terug vallen tot 7,%
in 196222.
Hoewel hiermee de voedselsituatie bevredigend is opgelost, zal door

de stijging van de agrarische produktie alleen de welvaart van de boe-
ren, gezien hun grote armoede op het moment, nog onvoldoende zijn
opgevoerd. Daar is meer voor nodig. Vandaar ook dat het Twaalf jaren-
plan voorziet in een grootscheepse industrialisatie van het platteland.
Bij tienduizenden springen de kleine en middelgrote locale industrieën
momenteel uit de grond op. In Kansu werden in 8 weken 1300 fabriek-
jes en mijnen opgericht; in de provincie Yunnan in april 54 per dag!23
Kleine ijzergieterijen, machinewerkplaatsen, reparatie-ateliers voor
landbouwmachines en -werktuigen. Kunstmestfabrieken, fabrieken
voor de verwerking van landbouwprodukten, primitieve krachtinstal-
laties, gedeeltelijk voor de elektrificatie, gedeeltelijk voor het aan-
drijven van bevloeiingsinstallaties, verrijzen in even verbluffende cij-
fers en verbluffend tempo als waarmee de landontginning is aange-
pakt. Met moeite heeft men in het Eerste Vijfjarenplan de jaarlijkse
produktie van ruw ijzer van 4 miljoen op 6 miljoen ton gebracht. Door
de ijzerproduktie nu ook in de provincies te beginnen en in de loop
van 12 maanden meer dan 10.000 middelgrote en kleine ijzergieterijen
op te richten hoopt men in één slag de jaarproduktie aan ruw ijzer
met 20 miljoen ton te verhogen.24 Dit is één van de voorbeelden ter
illustratie van de wijze waarop er gewerkt wordt. De leuze Groot-Brit-
tannië in industriële produktie in te halen en voorbij te streven wordt
hiermee zichtbare werkelijkheid. De draagwijdte van deze ontwikke-
ling voor Azië en voor de gehele wereld valt nog nitit te overzien.
De kleine en middelgrote locale industrieën hebben het voordeel

boven de zware basisindustrieën dat ze veel sneller kunnen worden

416



EEN CHINEES WERELDWONDER

opgebouwd, veel primitiever kunnen werken, en door hun geringere
mechanisatie aan zeer vele mensen werkgelegenheid kunnen verschaf-
fen (hierdoor wordt de trek van het platteland naar de steden gestuit
en het evenwicht tussen stad en platteland hersteld), terwijl miljoenen
nieuwe arbeiders en technici de nodige ervaring en kundigheid kunnen
opdoen voor de latere fasen wanneer de nu begonnen industrieën zul-
len moeten worden gemoderniseerd, geconsolideerd en uitgebouwd.
De investeringen nodig voor de veel primitieve re locale industrieën

zijn veel lager dan die voor de zware nationale industrieën. In een
hoofdartikel in het officiële Volksdagblad (Ren-min-Re-pao) van 12
mei 1958 wordt het plan geopperd om in elk district waar ijzer en
steenkool in de bodem aanwezig zijn, combinaties op te richten van
tenminste een kolenmijn, een gasfabriek, een kunstmestfabriek, een
ijzergieterij, een cementfabriek, een krachtinstallatie en een reparatie-
werkplaats voor landbouwwerktuigen. Zo'n complex van locale be-
drijven zou in 5 jaar kunnen worden opgebouwd met een totaal in-
vestering van ongeveer 12 miljoen yuan (ca. 20 miljoen gulden). Van
de meer dan 2000 agrarische districten worden er 1000 hiervoor ge-
schikt geacht.25 De financiering zou hoofdzakelijk uit locale fondsen
en krediet-coöperaties moeten geschieden. Van 1959 af worden ook
de provinciale besturen gemachtigd obligatieleningen uit te schrijven,
een voorrecht tot in 1958 alleen aan de Centrale Regering voorbe-
houden.26
De vestiging van locale industrieën zal niet alleen de mechanisatie

van de landbouw bevorderen en de totale industriële produktie snel
opvoeren, ze zal ook extra inkomens verschaffen aan de boeren en de
agrarische coöperaties. De verhouding tussen de inkomens in de steden
en op het platteland wordt hiermee rechtgetrokken. Verwacht wordt
dat binnen vijf jaar de boeren zelfs 1V2 à 2 maal zoveel aan de locale
industrieën zullen verdienen als aan de eigenlijke landbouw. Dit alles,
binnen het kader van het Twaalfjarenplan voor de Agrarische Ontwik-
keling, vormt een onderdeel van de Technische Revolutie.
Deze Technische Revolutie moet China omvormen tot een moderne

grote mogendheid. De plannen zijn wel zeer ambitieus, vooral als men
bedenkt hoe achterlijk in vele opzichten het land nog is. Het hoofd-
artikel van 3 juni in het Volksdagblad (Ren-min-Re-pao) uit Peking
maakt van deze achterlijkheid geen geheim. China produceerde in 1957
minder staal dan België, minder elektriciteit dan Noorwegen, minder
rijst per oppervlak dan Italië, minder katoen per oppervlak dan Peru.
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En dat voor een land met de grootste bevolking ter wereld. Maar de
technische revolutie wordt met zeer grote voortvarendheid ter hand
genomen.
Om die technische revolutie mogelijk te maken is een grondige en

snelle verbetering van het onderwijs noodzakelijk. Ook dit onderdeel
is in het Twaalfjarenplan vervat. Ook hier dezelfde enorme vaart, de-
zelfde verbijsterende getallen. In de provincie Kiangsu bijv. werden
in 20 dagen 5668 plattelandsscholen opgericht met een leerlingental
van 282.500.27 In 156 van de 2000 agrarische districten is het analfa-
betisme overwonnen. In 1070 districten gaat meer dan 90% van de
kinderen naar school. In 7 provincies: Kiangsu, Chekiang, Honan,
Hunan, Fukiën, Kiangsi en Heilungkiang is de leerplicht ingevoerd.
In Heilungkiang alleen werden in enkele maanden tijds 134000 scho-
len opgericht, waaronder middelbare scholen en technische sdholen,
met meer dan een miljoen nieuwe leerlingen.28 Speciale cursussen op
universitair niveau worden georganiseerd om boeren de nodige gespe-
cialiseerde kennis {bij te brengen en voor wetenschappelijk research-
werk voor te bereiden. Nog is het percentage studenten uit boeren- en
arbeiderskringen laag: 20,46% in 1952-'53, 36,42% in 1957-'58.29
Maar met de "grote sprong voorwaarts" komt ook in dit opzicht snel
verandering. Op 1 mei 1958 werd in het Yenpien-district in de provin-
cie Kirio de eerste boeren-universiteit opgericht.30 10 april-juni 1958
zijn in 16 provincies en steden 130 nieuwe instituten voor hoger onder-
wijs opgericht.31 Ook deze getallen zijn geheel in stijl met de vorige
Ze laten zien hoe massaal ook de "culturele revolutie" wordt aange-
pakt.
Dat dit massale onderwijs gaat neigen naar massale indoctrinatie

en ideologische beïnvloeding behoeft geen verbazing te wekken. Onder
de massa-regie van de communistische plannenmakers kan het moei-
lijk anders. Alle verzet wordt stelselmatig gebroken in scholen en dis-
cussiegroepen voor het instampen van de nieuwe ideologie, de ideologie
van de vooruitgang.32 Kaders die -geschooldzijn in het hanteren van
de marxistisch-leninistische theorie worden opgeleid. Groepen krijgen
opdrachten om een bepaald kwantum artikelen over theorie en prak-
tijk binnen een bepaalde termijn te schrijven. Theoretische tijdschrif-
ten worden uit de grond gestampt.33 Ook hierin wordt de produktie-
verhoging centraal gestimuleerd. Sinds 1 juni verscheen een officieel
halfmaandelijks theoretisch orgaan De Rode Vlag, met een oplaag van
meer dan 7% miljoen. Alles moet even massaal gaan. Maar ook even
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uniform. Mwijkingen worden niet getolereerd. In 1956-'57 is ver-
woed gestreden tegen "rechtse afwijkingen", vooral onder de intellec-
tuelen en kunstenaars. De afkondiging van de leus: "Laat honderd
bloemen bloeien" in 1956, die een meer tolerante houding deden ver-
moeden34, verwekte naar het inzicht van de partijleiding te veel chaos.
Bekende schrijvers als Tingling en Chen Chi-hsia werden in het open-
baar ontluisterd. Een striktere inachtname van de "partijlijn" werd
"aanbevolen". "Alleen door zich nauwkeurig te houden aan de ideeën
van de Partij kan een kunstenaar tot grote prestaties komen. Los van
de Partij betekent hij niets en presteert hij niets," schrijft een partij-
woordvoerder.35
De felle bestrijding van het "revisionisme" en van "rechtse afwijkin-

gen" leidt tot een starre, intolerante houding. Diezelfde felheid bespeu-
ren we ook in de volstrekte afwijzing van het "revisionisme" van de
Communistische Liga van Zuid-Slavië. Sinds de herdenking van de
140e geboortedag van Karl Marx op 5 mei 1958 zijn er talloze rede-
voeringen, artikelen en besdhouwingen met afwijzende kritiek op Tito
geleverd. Het uitvoerigst is wel het artikel van de partij-theoreticus
Chen Po-ta in het openingsnummer van het nieuwe blad De Rode
Vlag. Duidelijk ,blijkt hieruit de verontwaardiging over de houding
van Zuid-Slavië tegenover de hulp uit Amerika. Het is duidelijk dat de
Chinezen zich gekwetst voelen. Juist omdat China in al zijn buiten-
landse betrekkingen, maar vooral in zijn handelsbetrekking~n, de
vijandigheid van de Verenigde Staten ondervindt, kan het moeilijk
verkroppen dat de Sowjet-Unie Zuid-Slavië vriendschappelijk zou blij-
ven bejegenen.
China's handel met de niet-communistische landen blijft beneden

de verwachtingen, voornamelijk tengevolge van het Amerikaanse han-
delsembargo.36 Pogingen om dit embargo te doorbreken zijn mislukt.
In november-december 1957 maakte een delegatie van de Chinese
Volksbank een toernee door Uruguay, Argentinië en Chili - vóór
het geruchtmakende bezoek van vice-president Nixon - maar kon
ondanks de zeer welwillende houding weinig bereiken.37 De handels-
betrelcl<:ingenmet Japan zijn door Amerikaanse druk op premier Kisji
afgebroken. De grote exporttentoonstelling van 15 april tOt 15 mei
1958 in Kanton gehouden - tegenover het handelscentrum Hong-
kong, waar eind juni relletjes zijn voorgevallen over een vlaggen-
kwestie - bleek geen groot succes. De tentoonstelling werd' "druk"
bezocht door 2200 handelsagenten uit meer dan 40 landen. Transacties
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zijn afgesloten tot een bedrag van 680 miljoen gulden.3S Voor China
is dit een druppel op een gloeiende plaat.
Het is duidelijk dat Ohina op zichzelf is aangewezen. Zelfs uit de

Oosteuropese landen ontvangt het totaal ontoereikende hoeveelheden
machines en chemicaliën, nodig om zijn landbouw te moderniseren en
te mechaniseren. In het produktieplan voor 1958 zijn enkele wijzigin-
gen aangebracht als gevolg van de moeilijke handelssituatie. Het meest
opvallend is de verhoging met bijna 500% van het produktiecijfer van
irigatiemachines en met 122% van het cijfer voor machine-gereed-
schappen.39 In Peking is een permanente tentoonsteling van de nieuw-
ste uitvindingen op het gebied van - vooral primitieve en ma~kelijk
zelf te vervaardigen -landbouwwerktuigen.4o
Ohina's opbouw tot een moderne wereldmacht gaat geforceerd en

ten koste van een reusachtige inspanning. De prestaties zijn spectacu-
lair. Wanneer de massa van Chinese boeren eenmaal kan wordengemo-
biliseerd dan kan men volgens een Chinees spreekwoord "bergen ver-
zetten en oceanen droog leggen." China's boeren zijn bezig een wereld-
wonder te verrichten. Wonderen van die omvang kan men alleen op-
brengen onder strenge druk. De Chinese Muur werd beschouwd als
een wereldwonder. Dit wereldwonder werd begonnen onder de dicta-
tuur van de Eerste Gele Keizer in de 3e eeuw voor Christus. De tijden
zijn iets veranderd. Het nieuwe Chinese wereldwonder' komt tot stand
onder de "dictatuur van het proletariaat".
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TUSSEN WAKEN EN SLAPEN

1

Om het onmogelijk streven:
leven
alleen maar bewegen
niets willen
dan wat al gebeurt
niet meer van mening verschillen
met wat tegen de draad in blijft trillen
tot het zichzelf verscheurt
niets anders meer willen weten
dan wat men weer snel kan vergeten
en niet alleen kan maar moet
makkelijk en voorgoed

liefde de zachte gebaren
als sneeuw in de handen bewaren
het langzame smelten bezien
terwijl het verdunt van misschien
tOt nooit of anders, later,
tot iets neutraals: tot water

zonder moedwilligheid breken
als een ster in een ruit
een teken
waar niet meer naar wordt gekeken
waarover we niet meer spreken

uit.
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2

Want de nacht is diep genoeg
om in te verdrinken
we zinken
komen later weer bovendrijven
met overtollige lijven
waar zijn we gebleven?
hier zijn we weer
het hindert niet meer
we geven
een dode verdronken hand
aan andere doden. het strand
ligt vol ogen die ons bekijken
of we soms op hen lijken
of we soms op hen wachten

het wier van onze gedachten
is verderop aangespoeld
vervreemd onherstelbaar bekoeld
tot warrige slierten verdriet:
zijn wij dit? zijn wij dit niet?

wij zijn dit
wij zijn niet zo bedoeld.
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Tijd jaagt
haastig en dravend

en laat ons achter

waarop moeten wij wachten
hoe dan bezweren wij
de pijn de honger de droogte?

met het vergeefse trachten
elkaar te troosten.
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DITMAAL

Ik geef je geen naam ditmaal

we zullen elkaar verkeerd verstaan
zoals altijd al en overal
iedereen iedereen

we zullen ons (elkaar) verkeerd begrijpen
maar ditmaal misschien moedwillig
uit medelijden

daarom van mij voor jou geen stem geen bloed
ditmaal
praat zonder dat ik luisteren moet
het is voldoende dat je ademhaalt
dat ik ademhaal

ik geef je geen kleuren
ditmaal
geen veren geen vleugels geen geuren
ik laat je over aan jezelf
laat jij jezelf over aan mij

ik zal je verzwijgen ditmaal
zoals altijd al en overal
iedereen iedereen.
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WEERZIEN MET WATERLOO

... et tout ceIa pourqu'aujourd'hui un paysan dise
à un voyageur: "Monsieur, donnez rooi trois francs!
Si vous aimez, je vous expliquerai la chose de Water-
I ..
00 .

VICTOR HUGO.

Aanvankelijk scheen alles nog precies als tientallen jaren geleden,
toen de bezoeker voor de eerste maal aan de hand van z'n grootvader
over deze historische vlakte wandelde. Dáár was de Leeuw, waar hij
toen op geklommen was, ginds het monument voor de Engelse generaal
Gordon en verderop het standbeeld 'Voorde gesneuvelde Hannovera-
nen. Het Panorama en het Museum waren er ook nog, maar er was
nu een bioscoop bijgekomen, waar elke dertig minuten een film over
de veldslag werd gegeven. "U zult," leest hij op een affiche "hier de
historische atmosfeer van Waterloo voelen en diep ontroerd worden
door de herinneringen aan een luisterrijk Verleden en ook door de
nederlaag van de Keizer, waarvoor generaal Grouchy in zijn graf voor
de hele Mensheid de volle verantwoordelijkheid draagt".
De bezoeker voelt echter geen behoefte aan deze film en dwaalt

liever zonder vast doel over deze wijde vlakte. "Waterloo - Water-
loo - marne plaine ... ", schreef Victor Hugo ongeveer een eeuw ge-
leden, doch het vee, dat nu hier graast, maakt een vette indruk en vlak
onder de Leeuw dartelen twee jonge paarden met elkaar.
Zou hij toch het Panopticum bezoeken, dat destijds zo'n diepe in-

druk op hem had gemaakt? Voor de ingang ervan hangen de vlaggen
van de Grande Armée evenals toen. De namen, die erop geborduurd
staan, zijn hem vertrouwd uit de verhalen van z'n grootvader en uit de
leesboeken zijner jeugd: Arcole, Marengo, Austerlitz, Wagram. Onder
de vlaggen houdt, in grand-ten u, een grognard, een van Napoleon's
baardige grenadiers, de wacht, en de wandelaar denkt onwillekeurig
aan een regel uit Edmond Rostand's drama "L'Aiglon": "En wij de
kleine lieden, de onbekenden, de mannen zonder rang of stand".
Uit grootvaders verhalen was het bij zijn eerste bezoek eigenlijk

helemaal niet tot hem doorgedrongen, dat van de vele tienduizenden,
die hier toen gesneuveld waren de meesten kleine lieden, onbeken-
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den en mannen zonder rang of stand waren geweest. Of grootvader
dat toen niet geweten had? In ieder geval had hij er geen woord over
gerept en alleen maar gesproken over Napoleon en zijn generaals en
maarschalken, over Ney, Soult en Bassano en natuurlijk ook over
Blücher en Wellington en vooral over de prins van Oranje. Maar ook
vele duizenden Nederlanders, kleine lieden, onbekenden en mannen
zonder rang of stand waren onder hen geweest en het stemt de wande-
laar ontevreden, dat hij vroeger niet aan deze landslieden heeft ge-
dacht.
Tegen de tirannie van Napoleon was de veldslag bij Waterloo ge-

voerd en voor de Vrijheid - had grootvader hem toen verklaard.
Diepe indruk hadden die woorden destijds op hem gemaakt en telkens
heeft de wandelaar in de loop der jaren weer gegrepen naar de histori-
sche werken over Waterloo, in de eerste plaats natuurlijk naar het boek
van generaal de Bas, naar Henri Houssaye's werk, doch ook en vooral
naar hetgeen Stendhal en Victor Hugo, Lamartine en Erckmann-
Chatrian, wat Byron, Thackeray, Stefan Zweig en anderen er over
schreven.
Nee, zo simpel als grootvader hem de historische betekenis van

Waterloo had geschilderd, was ze stellig niet. .
Hij had hem ook verteld, dat de slag alleen door Napoleon verloren

was, omdat generaal Grouchy niet tijdig gedaan had wat hem bevolen
was en omdat de "linkervleugel" z'n plicht niet had gedaan.
Grootvader was vroeger officier bij de schutterij zijner vaderstad

geweest en had toen heel technisch over dat alles gesproken en hem in
het Panorama, aan de overkant van de Leeuw, op de "strategische" fout
gewezen.
De wandelaar aarzelt een ogenblik. Zqu hij na zovele jaren het

Panorama toch weer bezoeken? Hij bladert in een gids, die hij zich
te voren heeft aangeschaft, en leest: "de bezoeker van het Panorama,
die onze aanwijzingen volgt, zal zich, weder buiten komende, geheel
thuis voelen op het werkelijke slagveld en er in zijn verbeelding zelf de
verschillende legerafdelingen kunnen plaatsen". Hij bladert verder en
vindt talrijke bijzonderheden over de slagorde der legers en ook de
mededeling, dat generaal WeHington op die dag "zijn geliefkoosd
vospaard - Copenhague - .bereed", een kleinzoon van het bekende
renpaard Eclipse, hetgeen duidelijk in de Wellingtongroep op het
Panorama te zien zou zijn.
De bezoeker besluit het Panorama toch maar n~et te gaan zien en
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voelt ook niet de minste behoefte om in zijn verbeelding de verschil-
lende legerafdelingen zelf te kunnen plaatsen.
Liever, veel liever herinnert hij zich Vieror Hugo's grootse visie op

de veldslag. Hij had in 1861 talrijke malen het slagveld bezocht, geen
zondagsstrateeg en ook geen historicus, alleen maar een Dichter, die de
voortreffelijkste reportage schreef, ooit over Waterloo geschreven:
"De Geschiedenis is ons eigenlijke onderwerp niet; de historie van

Waterloo is bovendien uitmuntend beschreven, vanuit het ene ge-
zichtspunt door Napoleon, vanuit het andere door Charras. Wij laten
dus beide geschiedschrijvers de zaak uitmaken en we zelf een wandelaar
op de vlakte blijven, een navorser op deze met zoveel mensenvlees
bemeste grond, een die misschien schijn voor waarheid houdt. Wij heb-
ben immers het recht niet ons in naam der wetenschap tegen een ge-
heel van feiten te verzetten, waarin stellig veel zinsbegoocheling
schuilt. Wij beschikken ook niet over voldoende militaire praktijk en
bezitten evenmin voldoende kennis der krijgskunde om met gezag te
kunnen oordelen. Ons inziens werden beide veldheren te Waterloo
door een aaneenschakeling van toevalLighedenbeheerst en wat het Lot
betreft, deze mysterieuze beschuldigde, wij oordelen als het Volk, dat
een even naïeve Rechter is ... "
Hier is de beroemde holle weg naar Ohain, waar Hugo zo uitvoerig

over schreef en waar 1500 mensen en 2000 paarden de dood vonden.
Of het historisch vaststaat dat Napoleon zelf voor het begin van de
veldslag het terrein heeft opgenomen, doch deze weg niet bemerkte?
Heeft Lacoste,de gids, op de vraag of hier een hindernis was, met opzet
ontkennend geantwoord en op deze wijze Napoleon om de tuin geleid
en - naar de nederlaag? Droeg maarschalk Ney hieraan de schuld?
Wellicht Van Damme of een andere subalterne officier? Misschien de
regen - de "drache nationale" der Belgen? Heeft de linkervleugel
inderdaad haar plicht verzaakt?
Dit alles heeft thans geen belang meer en kan alleen nog een on-

vruchtbare bezigheid zijn voor militair-historici en zondagsstrategen.
Oneindig veel belangrijker was immers de vraag of in deze veldslag

inderdaad gestreden werd voor de Vrijheid der volkeren en of daarna
werkelijk een - Nieuwe Tijd aanbrak.
Ik vrees, grootvader, dat ge ongelijk hebt gehad, toen ge me dat vele

jareri geleden in Waterloo vertelde.

Dat de beroemde "Belle Alliance" ~hoevehaar naam ontleend zou
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hebben aan de historische ontmoeting van Blücher en Wellington,
die elkaar toen in het Frans gelukwensten met de gelukkige afloop
(Wellington kende geen Duits en Blücher geen Engels) - blijkt
trouwens evenmin te kloppen. Een nader onderzoek in het dorps-
archief van Vieux-Genappe bracht namelijk aan het licht, dat reeds
aan het einde der achttiende eeuw een knappe jonge boerin in die hof-
stede had gewoond en met haar knecht in het huwelijk wou treden,
hetgeen door de pastoor van Waterloo fel werd afgekeurd, terwijl de
pastoor van Braine-l'Alleud gaarne genegen bleek deze - "Belle Al-
liance" in te zegenen.
De veel beroemdere "Belle Alliance", die hier vele jaren later werd

gesloten had overigens ook veel noodlottiger gevolgen: Wellington en
Blücher gaven bij hun ontmoeting bevel om de vluchtende Franse
soldaten, nee lezer, niet gevangen te nemen, doch - "auf der Flucht
zu erschiessen" -. Duizenden soldaten en officieren zijn toen afge-
maakt en honderden uitgeputte mannen hebben er de voorkeur aan
gegeven zichzelf met behulp van hun eigen laatste Franse kogels van
het leven te beroven, of hun landgenoten om deze dienst te verzoeken.
Begrijpelijk is daarom ook Heinrich Heine's woede en omdat voor

degenen, die na hem kwamen, Wellington voortaan even onsterfelijk
zou zijn als Napoleon, schreef hij:

"Es gibt keine gtÖssereKontraste als diese beiden schon in ihrer
äusserer Erscheinung. Wellington, das dumme Gespenst, mit
einer aschgrauen Seele, in einem steifleinenem Körper, ein hölzer-
nes Lächlen in einem frierenden GesiChte. Daneben denke man
sich das Bild Napoleons, jeder Zoll ein Gott!!"

Natuurlijk is Heine's opvatting, in 1957, vooral wat Napoleon be-
treft, onhoudbaar geworden, doch de bezoeker zou deze onhoudbare
theorie toch nog gaarne willen verdedigen en stelt zichzelf onwille-
keurig de vraag of Wellington en Blücher inderdaad zulke waardevolle
bijdragen hebben geleverd voor de cultuur van hun vaderland? Goethe
en Byron deden dat wèl - haast hij zichzelf te antwoorden, doch deze
beide generaals niet. In Waterloo werd immers niet gestreden voor
de vooruitgang, niet voor de Vrijheid - zoals in 1792 bij Valmy,
waarvan Goethe terecht schreef, dat daar een nieuwe periode van de
Geschiedenis der Mensheid begon.
De gevolgen van Waterloo? Geen Nieuwe, betere, Tijd is daarna
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voor de Mensheid aangebroken. - Karl Marx heeft deze overwinning
op Napoleon zelfs een overwinning der Reactie genoemd.
De Franse revolutie van 14 juli 1789 werd zesentwintig jaar later,

op het slagveld van Waterloo, opnieuw aangevallen door het hele
reactionaire Europa, het Frankrijk der Mensenrechten door een bond-
genootschap van Bourbons en Brunswijkers, van Hohenzollern en
Habsburgers, van Oranje's en Romanows.
Neen, grootvader, Waterloo betekende stellig geen overwinning

van de Vrijheid, doch de komst van een aantal aanvankelijk nog-iet-
wat-liberale reactionaire regeringen, die in de loop der volgende jaren
steeds minder liberaal werden. Waterloo was, zoals Victor Hugo for-
muleerde: "een vervalste handtekening der Vrijheid".
Vanuit dit gezichtspunt - constateert de bezoeker tevreden - blijkt

Heine's oordeel over Wellington dus tóch nog gerechtvaardigd en de
historische oorsprong van de naam "Belle Alliance" verkieslijk voor
wie aan een menselijk bondgenootschap tussen een rijke boerin en
haar arme knecht, de voorkeur geeft boven het onmenselijk bondge-
nootschap tussen twee reactionaire generaals.

Door eeuwenoude witte muren omringd is de Caillou-hoeve, waar
Napoleon het laatste hoofdkwartier van zijn leger had opgeslagen en
dat eerst kortgeleden als Museum werd ingericht. Vele voorwerpen,
herinnerend aan het verblijf van de Keizer, zijn in de laatste jaren
door de laatste bewoner, de historicus Lucien Laudy (en later door de
"Société BeIge des Etudes Napoliéennes") opgespoord en daarna hier
verzameld: landkaarten en prenten, uniformstukken en talrijke mili-
taire benodigdheden, alsmede een lijst met de namen der belangrijkste
personen, die hier op die befaamde 17e en 18e juni 1815 vertoefden.
Een zekere Henri Boucqueau is in die dagen eigenaar van de boerderij
geweest en onwillekeurig krijgt de bezoeker, wanneer hij het verslag
leest, dat de boer hier later van gaf, een nogal realistische en geenszins
romantische indruk. Boucqueau was al "ondergedoken", alvorens hij
bericht ontving, dat Napoleon zich in z'n huis had geïnstalleerd. Voor-
zichtig van aard, is hij er toen niet zelf op afgegaan en heeft hij ook
niet een van z'n zoons gestuurd, doch Marie Houzeau, z'n vijftienjarige
dienstmaagd en pas toen háár niets kwaads overkwam - (Napoleon's
personeel had haar, volgens het verslag, zelfs "heel vriendelijk" ver-
zocht hen te zeggen in welke kast het "goede servies" stond en of ze
van de keuken gebruik mochten maken en in dit opzicht was er dus
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ook verschil met bepaalde Duitse generaals, die meer dan een eeuw
later in België verschenen) - verscheen de boer zelf. En terstond
heeft hij toen verzocht aan de Keizer te mogen worden voorgesteld,
reeds berekenend, dat hij dan - later - steeds de boer zou zijn, "die
met de Keizer gesproken had".
In deze kamer constateert de bezoeker, heeft de Keizer dus geslapen

in de nacht vóór de veldslag. Hier was "zijn" kamer. In het midden:
de tafel, die er al stond toen hij hier kwam. Daarop een verrekijker
en een brief door hem geparafeerd. Tegen de muur het beroemde veld-
bed, dat hij tijdens zijn veldtochten steeds gebruikte en waarin hij in
1844 op St. Helena stierf. Daarboven een eenvoudig kruisbeeld, dat
er te voren stellig ook al hing.
Onwillekeurig betrapt de bezoeker er zich op, dat hij nu tóch weer

met dezelfde romantische bewondering aan Napoleon gaat denken als
vroeger, maar dan roept hij zich als het ware weer tOt de orde - tot
de historische realiteit terug, tot de tragische realiteit der vele tien-
duizenden, die in Napoleon's laatste veldslag een nodeloze dood stier-
ven. Hij herinnert zich ook, dat toen weliswaar voortdurend geprocla-
meerd werd, dat de Garde sterven moest maar zich niet overgeven,
doch dat Napoleon zelf - eerst negenentwintig jaar later, in dit bed
- gestorven was en zich wèl had overgegeven.
Maar waarom, blijft de bezoeker zich afvragen, kan hij zich des- .

ondanks slechts node onttrekken aan de - hoewel al conven~ioneel
geworden - verleidelijke sfeer van eerbiedige bewondering?
Waarschijnlijk - denkt hij - heeft Anatole France wel het tref-

fendste antwoord gegeven, toen hij in zijn "Lys Rouge" z'n hoofd-
persoon liet zeggen: "Napoleon was menselijk en een vat vol fouten,"
"l'homme des hommes, la chair de la chair humaine". En elk van
z'n gedachten was een daad en z'n daden waren groot - doch ook-
alledaags: "eeSt cette vulgaire grandeur, qui fait les héros. Et Napo-
leon est Ie héros parfait."l
Napoleon leefde, redeneert Anatole France, als zovele mannen van

de Daad, alleen in het Ogenblik. Hij kon dus niet rijpen en was en
bleef daarom de typisch-onuitgegroeide, die in zijn "ontzettende en
roerende pueriliteit" geloofde, dat een mens groot kan zijn. En die
kinderachtigheid liet hem zelfs niet in de steek toen hij ouder werd
en het ongeluk kwam."

1 Prof. dr. ]. Presser, "Napoleon" (1946) pag. 549.
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Ook voor ]ules Michelet was de Napoleon-aanbidding niet anders
dan vergoding van brute kracht - van het Succes.Misschien, en met
deze redenering heeft Anatole France nog steeds gelijk, koesteren we
toch nog altijd sympathie voor Napoleon, als we denken aan degenen,
die hem ten val hebben gebracht: "Nous les avons vus depuis, aux
pouvoir! Ciel! Qu'ils sont vilains!"
De deur van dit slaapvertrek komt uit op een idyllische tuin, waar

men uren zou willen toeven. Vlinders fladderen boven een bed met
rozen, oude vruchtbomen gaan gebukt onder hun zware vracht en in
een vijfendertig meter diepe bron borrelt duidelijk hoorbaar het water.
Wat verderop een verweerd monument voor wie sneuvelden in de
naaste omgeving. Hier kampeerden dus de soldaten van het Eerste
Bataljon van de Garde, die opdracht hadden om het hoofdkwartier van
de Keizer te bewaken.

De waarheid over de "Lion", over de achtergronden van de Leeuw
van Waterloo hebt ge, grootvader, gelukkig nimmer ervaren en ik ben
verheugd dat tenminste deze grote desillusie u in uw leven bespaard
is gebleven. Nog hoor ik de vaderlandse trots in uw stem, toen ge aan
uw kleinzoon vertelde, dat die Leeuw daar was opgericht ter ere van
de Prins van Oranje, omdat hij op die plek tijdens de slag zwaar ge-
wond was en dat hij zo'n belangrijk aandeel had gehad in de over-
winning.
Zo heel erg kan die zware wonde anders niet geweest zijn, over-

weegt de kleinzoon, want kroniekschrijvers uit die jaren deelden mee,
dat hij zich acht dagen later al weer in de straten van Brussel heeft
vertoond.2
Het monument zou oorspronkelijk op een andere plek verrijzen.

Koning Willem I had op 28 juli3, nauwelijks veertig dagen na de
overwinning, een bezoek aan het slagveld gebracht en de wens uitge-
drukt, dat bij de "Belle Alliance" een monument van grote afmeting
zou worden opgericht, doch schijnt een half jaar later dit plan te heb-
ben gewijzigd, want een Koninklijk Besluit van 11 december deelt ons
mee, "dat op het slagveld van Waterloo, tussen de steenwegen op
Charleroi en op Nijvel een blijvend gedenkteken zal worden opgericht
tot roem van onze nationale en verbonden strijdkrachten". Geen woord

2 Journal de la Belgique, 30 juni 1815.
3 L. Hymans, "Histoire politique et parlementaire de la Belgique", 1819.

Eveneens 't Serclaes en de Bas, "La campagne de 1815 aux Pays Bas", deel 1.
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dus meer over het gewond-zijn van de ptins op die plek en de aan-
vankelijk voor het monument bestemde plaats blijkt veranderd.
"Driehonderdduizend kubieke meter aarde en achtentwintigduizend

kilo gietijzer om een eenvoudige kneuzing te herdenken zou inderdaad
wel ietwat overdreven kunnen schijnen" - schrijft een Belgische
publicist4 en men zou na deze nogal ironische woorden eigenlijk een
aEkeurende kritiek op de persoon van de prins verwacht hebben, maar
- vergist zich, want direct daarop volgt een volkomen onverwachte
lof: "Indien men niet wist hoe geliefd de tweeëntwintig-jarige prins in
onze provincies was, zowel als in Holland, alhoewel zijn krijgstalent
hem geen waardige plaats bezorgd heeft naast roemvolle voorouders".
"Wie was deze Prins van Oranje? ", vraagt de Belgische publicist dan
verder en geeft dan zelf het antwoord:
"Een bekoorlijk en tenger persoon, wiens uiterlijk alleen hem tot

de afgod maakte van een natie, alhoewel dit enthousiasme, bij gebrek
aan werkelijke hoedanigheden, weer net zo gauw luwde als het ont-
staan was. Moedig tot het vermetele toe, zo edelmoedig zelfs dat het
wel eens op verkwisting leek, kunstenaar (en zo beminnelijk dat hij
vaak "Ie prince charmant" werd genoemd), sportief, moest Willem
van Oranje wel in de gunst staan van de Belgen, die hem vaak ver-
geleken met zijn broer Frederik, die terughoudend, verlegen, steeds in
gedachten verzonken, koud en stijf was, die afzondering zocht en zich
haast niet buiten officiële kringen vertoonde. Willem had geen ander
krijgstalent dan zijn dapperheid, die vooral tot uiting kwam als hij
aan het hoofd van zijn manschappen streed. Feitelijk heeft hij in Wa-
terloo geen rol gespeeld, tenzij die van levende standaard. De mensen
waren echter zo verzot op deze hoogheid, van wie zij hun afgod maak-
te, dat geen enkele zijner tijdgenoten (en haast geen enkele historicus
uit onze tijd) het aangedurfd heeft te wijzen op de talrijke flaters die
hij beging gedurende de enkele dagen, die de veldtocht van 1815
duurde."
Een uiterst sympathiek portret, want waarom zou iedere jonge vorst

een bekwaam veldheer moeten zijn, en een sympathieke schildering
van zijn persoonlijkheid tevens, omdat valse romantiek en vorstenver-
heerlijking er vreemd aan zijn.
En de "Lion" - de achtergrond van de Leeuw van Waterloo?

20 augustus 1820 kreeg de hoofdarchitect ten koninklijke paleize op-

4 Zie W. Aerts in "De Brabanrsche Folklore", XXjr. (pag. 153);"
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dracht om een bestek te maken voor een monument bestemd om ge-
plaatst te worden op de vlakte van Waterloo.5
Er bestond reeds een ander - van een zekere Vifquin, maar daarin

was sprake van een stenen monument en dat schenen de heren van
financiën te duur te vinden. Vanderstraate stelde daarom een aarden
heuvel voor, wat een gretig onthaal vond, daar dit een drievoudige be-
sparing betekende: aan arbeidskrachten, aan grondstoffen en aan
transportkosten.
"Dit kon niet anders," voegt een andere Belgische publicist uit die

tijd er ironisch aan toe: "dan in de smaak vallen bij een regering, die
de spaarzaamheid zover dteef, dat zelfs de artilleriesalvo's op de konink-
lijke verjaardagen afgeschaft werden."6 Het rweede plan werd dan
ook aangenomen en in juli 1821 met het werk begonnen, dat vier jaar
later gereed was. Driehonderdduizend kubieke meter aarde moesten
aangesleept worden om deze heuvel van vijfenveertig meter hoogte
en vijfhonderd meter omtrek op te werpen. Een vergeelde acre van
6 juli 1821 deelt ons mee, dat men: "o~ het grote monument van
Waterloo te vervaardigen, dat Z.M. de Koning wil zien oprichten op
het veld de la Croix onder de gemeente Braine-l'Alleud, een grote hoe-
veelheid aarde nodig zal hebben en het daarom absoluut noodzakelijk
is deze aarde te nemen op het terrein gelegen langs de Steenweg van
Waterloo op Namen, van aan de hoek van de weg van Waver op
Braine-l'Alleud tot aan de Pachthof van de Haie Sainte, dat op dit
gedeelte van het terrein percelen grond liggen die afhangen van ge-
zegde hoeve; dat de graaf van Velthem deze percelen niet kan verko-
pen zonder zijn pachthof te vernielen" - waarop dan verder nog
allerlei bepalingen over schadeloosstelling volgen.
Niet vermeld wordt echter in al deze officiële stukken, dat door

deze afgraving om grondstoffen en transportkosten te besparen, het
beroemdste gedeelte van het slagveld o.a. de Holle Weg van Ohain,
de beroemde weg van Hugo - onherstelbaar geschonden werd, niet
vermeld wordt dat deze grond, in 1815, met bloed doordrenkt en met
duizenden lijken bezaaid was.7
De bezoeker is, nu hij de achtergronden van de Leeuw van Waterloo

kent, dan ook niet van vaderlandse trots vervuld en zijn gevoel van
schaamte over deze van zo weinig piëteit getuigende daden zijner

5 Algem. Rijksarchief Histor. arch. v. d. provincie Brabant 1819.
6 Journal de la Belgique, 27 aug. 1819.
7 Zie Meryen Barthélemy "Waterloo", Parijs 1829.
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landslieden, neemt nog toe, wanneer hij uit oude documenten heeft
vastgesteld, dat dit zware graafwerk geschiedde door vrouwen, die de
aarde telkens in manden op hun rug naar hoven moesten torsen (de
toerist moet thans 226 treden beklimmen om de Leeuw te bereiken,
treden, die er toen niet waren). Ze huisden in armzalige barakken
ergens op het slagveld, deze vrouwen, en betaalden voor hun logies
en armzalige maaltijden 15 centimes per dag, hun hele loon. Om
toch nog iets te kunnen verdienen breiden ze op de lange moeizame
weg tegen de heuvel op. Ze torsten de aarde immers op hun moede
ruggen en hadden de handen dus "vrij".
"Botteresses" werden ze genoemd en ze kwamen uit Luik en Seraing,

waar ze op dezelfde wijze kolen transporteerden én niemand minder
dan de grote beeldhouwer der mijnwerkers Contantin Meunier heeft
hen herhaaldelijk vereeuwigd en stellig bezitten deze kunstwerken een
grotere en diepere waarde dan de "Leeuw" van Waterloo.
Vrouwen uit Luik en Seraing. Waarom niet uit Brussel en uit de

omgeving van Waterloo? Ze waren in dienst bij Cockerills fabrieken
in Seraing, waar de Leeuw, een werk van de Mechelaar Jean Louis van
Geel, gegoten was. Bij de Cockerill-fabrieken waarvan Koning Wil-
lem I de voornaamste vennoot was, bij de Cockerill-fabrieken, die het
brons van de op de Franse legers veroverde kanonnen niet voor het
standbeeld bestemden, zoals oospronkelijk de bedoeling was, doch daar
toch maar liever doodgewoon gietijzer voor gebruikten - een belang-
rijke besparing aan grondstoffen immers.
En de grond, waar het monument na zoveel zware en zo karig-

betaalde arbeid op verrees en - waarin de skeletten van zovele dui-
zenden mensen door elkaar waren geworpen? Deze ontheiligde heilige
grond werd in 1831 door de geallieerden gekocht van Nederland en
vervolgens onder bepaalde voorwaarden aan België geschonken en
stellig, stellig zullen na deze transacties, denkt de bezoeker met bitter-
heid, de kosten voor dit Vrijheidsmonument als gevolg van een derge-
lijke besparing aan "arbeidskrachten, grondstoffen en transport" -
er tenslotte wel ruimschoots uitgekomen zijn.
Was dat het resultaat van de slag van Waterloo tegen de Tirannie,

grootvader? Was dat de zogenaamde Vrijheid, waar hier zovele tien-
duizenden voor gesneuveld zijn? Was dat - het begin van de Nieuwe
Tijd?

Een van de vele beroemde generaals, die hier streden voor de be-
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langen van - ja voor wiens belangen eigenlijk? - heeft de oprechte
sympathie van de bezoeker: Cambronne. In vele veldslagen had hij
z'n moed en onverschrokkenheid vele malen bewezen, en op die
historische 18 juli1815 te midden van dood en verderf het beruchte
beroemd-geworden woord gesproken: "Merde".
"Dit de rampspoed tot antwoord geven", schreef Victor Hugo, "dit

het Noodlot in het gelaat slingeren, dit als voetstuk aan de toekomstige
Leeuw geven, dit antwoord geven aan de verradèrlijke muur van
Hougemont, aan de holle weg van Ohain, aan de vertraging van gene-
raal Grouchy, aan de komst van Blücher; ironisch te zijn, zo te han-
delen dat men met dat woord terstond opstaat na gevallen te zijn, in
twee lettergrepen de Europese Alliantie te beschimpen, de Koning dit
reeds door Caesar bekende present aan te bieden, van een woord van
het allerlaagst allooi een verheven woord te maken, Waterloo met een
Vastenavond-scherts te besluiten, Leonidas aan te vullen met Rabelais,
deze woorden samen te vatten in één woord, dat niet genoemd mag
worden, terrein te verliezen doch de geschiedenis te behouden, na een
dergelijk bloedbad de lachers aan zijn kant te hebben - is groots en
bereikt het hoge niveau van een Aischylos". Zo schreef Victor Hugo
over Cambronne's historische reactie tijdens de veldslag van Waterloo
en niemand heeft ze na hem treffender gekarakteriseerd. Er is over de
vraag of Cambronne z'n beroemd woord - in wezen een vernietigend
oordeel - inderdaad heeft gesproken, of alleen maar de nier minder
beroemde woorden van "la Garde, meurt mais ne se rend pas", veel
geschreven, en de bekende historicus Henry Houssaye heeft er zelfs een
apart boek aan gewijd. Hoogstwaarschijnlijk heeft Camhronne aan-
vankelijk Napoleon's bekende uitspraak over de moed van de Keizer-
lijke Garde herhaald, doch in het aangezicht van de Dood, niet alleen
van zijn eigen Dood en stellig niet uit angst daarvoor ook het beroem-
dere woord gesproken, toen hij eensklaps de holle leugen van dit alles
ging beseffen, misschien omdat hij plotseling voelde dat hier in Water-
loo alleen de middelmatigheid een overwinning behaalde, een over-
winning zonder "Panache" en alleen omdat de anderen meer "mate-
riaal" hadden, meer legers en meer kanonnen. Tegen dit alles en nog
veel meer, waarvan hij zich waarschijnlijk op dat ogenblik niet eens
bewust was, tegen dit Onrecht heeft Cambronne willen protesteren.
Maar hij vond hiervoor geen woorden, alleen dit ene: "Merde! "
De bezoeker herinnert zich de nasporingen, die Henry Houssaye

hier in de omgeving deed om het probleem op te lossen. Na vele om-
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zwervingen was hij tenslotte bij een stokoude vrouw beland, die tegen
anderen beweerd zou hebben, dat ze erbij had gestaan toen Cambronne
het beruchte woord bezigde. Toen Houssaye haar op zijn beurt vroeg,
of ze dat werkelijk op die befaamde 18 juli 1815 in Waterloo had ge-
hoord, kreeg hij tot antwoord: "Met de hand op mijn hart zou ik dat
niet graag willen zeggen, mijnheer, .maar sindsdien stellig vele duizen-
den malen".
Is het eigenlijk allengs ook niet volmaakt onbelangrijk geworden

of Cambronne dat woord werkelijk gesproken heeft of niet? Is het
hiermee eigenlijk niet gegaan als met oude legenden, als met een oude
volkswijsheid, waarvan in de loop der eeuwen niet meer geweten
wordt, wie ze het eerst heeft uitgesproken?

Vanuit het venster van zijn kamer in Hotel des Colonnes, waar hij
in 1861 de beroemde hoofdstukken van zijn beroemd boek "Les
Misérables" schreef, kon Victor Hugo de "Leeuw" zien - waar hij
een felle antipathie tegen koesterde, omdat hij van mening was (niet
ten onrechte overigens) dat de "Lion", zoals Zedaar stond, een demon-
stratief-uitdagende belediging in de richting van zijn vaderland be-
tekende.
Dagenlang heeft Hugo in deze hoekkamer aan "Les Misérables"

geschreven, vele dagen ook over het slagveld gezworven, steeds op-
nieuw de tragische ruïnes van Rougemont bezocht, de overblijfselen
van de Holle Weg van Ohain en de CaiIlou-hoeve. Urenver in de om-
trek kenden de boeren de dichter, die hen telkens weer naar bijzonder-
heden en naar détails vroeg, die in hun ogen meestal onbelangrijk
waren en vaak kwam het voor, dat toeristen, die hem ontmoetten, in-
lichtingen vroegen en in hem een voortreffelijke gids vonden, maar
aan het einde van hun rondgang over het slagveld verwonderd waren,
dat de aangeboden fooi geweigerd werd ...
In een dagboeknotitie van 30 juni 1881 lezen we: "Vandaag schreef

ik de laatste zinnen van "Les Misérables" op het slagveld van W ater-
100 en in de maand van Waterloo - in juli des ochtends om half
negen op de dag van de kermis van Mant St. Jean."
De bezoeker had gehoopt in "Hotel des Colonnes" de grote schrijver

te ontmoeten, doch het hotel is tegenwoordig geen hotel meer en lijkt
meer op een sinds geruime tijd leegstaande woning. Terwijl Welling-
tons hoofdkwartier kortgeleden met behulp van een belangrijke sulr
sidie officieel als Museum werd ingericht - wat zou Heine zich daar-
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over geërgerd hebben! - dreigt Hotel des Colonnes op een goede dag
verkocht te worden, dreigen indien niet tijdig ingegrepen wordt mili-
taire machten het - zij het ook tijdelijk - van de Dichter te zullen
winnen. De slag van Waterloo zal echter, voor miljoenen, zich steeds
afgespeeld hebben, zoals Victor Hugo haar voor z'n venster hier in
Hotel des Colonnes te boek bracht. Boven alle historische werken van
militaire strategen en historici zal het Volk, dat als zijn Dichter steeds
romantisch denkt en pathetisch is en vaak ook sentimenteel, doch be-
zield door éénzelfde brandende drift naar Recht en Vrede en Vrijheid,
alléén Victo Hugo's legende van Waterloo aanvaarden.
Slechts een schilder huist hier thans, die de toeristen met behulp

van een kitschig "elektrisch tableau" op zijn beurt een overzicht tracht
te geven van de beroemde veldslag en daarna zijn eigen werk aan de
man tracht te brengen: kleine olieverfschilderijtjes van "beroemde"
plekjes uit de omgeving, doch ook van Hollandse molentjes en tulpen-
velden.
Aan Victor Hugo herinnert in "Hotel des Colonnes" nog maar bit-

ter weinig. In de kasten staan geen exemplaren van de vele edities
zijner "Misérables", geen brieven of andere documenten getuigen van
z'n vriendschap met Brussels burgemeester de Brouckère, met de dich-
ter André van Hasselt en zovele anderen, en niets herinnert aan zijn
ontmoeting in dit hotel met Baudelaire. Het vertrek, dat hij hier be-
woonde, is ook niet gerestaureerd met behulp van het oorspronkelijke
meubilair uit de jaren van z'n verblijf, maar aan de muur ontdekt de
teleurgestelde bezoeker een copie van een Géricault: het hoofd van een
terechtgestelde, waaronder enkele regels in het handschrift van de
dichter:

à cette tête de l'homme du peuple
éclairez la
instruisez la
moralisez la
vous n'avez pas besoin, de la couper.

Verdienen deze woorden, verdient deze reactie van de dichter Victor
Hugo op dit tafreel van z'n grote tijdgenoot de Géricault eigenlijk niet
meer bekendheid? Of - bezitten ze die wellicht niet, omdat hierin
een streng doch ger~chtvaardigd oordeel werd uitgesproken - niet
alleen over een samenleving, die een bloedbad als Waterloo veroor-
zaakte, doch over heel onze tegenwoordige maatschappij tevens?
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Moeten, denkt de bezoeker, wanneer hij dit hotel verlaat, dat thans
geen hotel meer is, deze woorden eigenlijk niet beschouwd worden als
een nabeschouwing op "Les Misérables", als een laatste kanttekening
van de Dichter bij het drama van Waterloo?

Meer dan een eeuw later is hier, in deze beroemde dorpen van Bel-
gisch-Brabant, opnieuw gevochten voor een nieuwe betere tijd, tegen
andere tirannen en voor de vrijheid der volkeren - denkt de bezoeker
en Vietor Hugo, deze klassieke dichter van het Verzet zou, indien hij
hier thans kon vertoeven, stellig bloemen hebben gebracht naar het
monument, dat de gemeente Waterloo ter ere hunner nagedachtenis
in het Stadspark heeft opgericht.
Op het Raadhuis is men deze helden niet ve,rgeten en Maurice van

den Putte, van het Café Communal er vlak naast, die zeIfzo'n belang-
rijke rol in het verzet speelde, raakt over hen niet uitgepraat. Zijn
"estaminé" is in die jaren immers het middelpunt van het verzet van
Waterloo tegen de Duitsers geweest en uitvoerig vertelt hij de bezoe-
ker van Jean de Pester uit Braine l'Alleud, die in september '44 door
de Duitsers werd gefusilleerd en over Jules Colle en Jozef Poelart,
die eerst vele maanden in Breendonck werden gemarteld, om op 21
september 1944 in Poppenweiier in Duitsland toch nog te worden
terechtgesteld. Ook doet hij het verhaal van twee Nederlandse ver-
zetslieden, die in de buurt van La Hulpe werden neergeschoten, doch
hij heeft hun namen helaas nimmer gekend.
Vele hoogdravende en 'rhetorische redevoeringen heeft Van den

Putte, meestal aan de voet van de "Lion", in de loop van de jaren al
gehoord ter herdenking van de veldslag en de beroemde namen van
zovele generaals en veldmaarschalken, van Wellington en Blücher
van Ney en de Prins van Oranje en van vele anderen, imponeren hem
niet meer. Maar zorgvuldig bewaart hij nog steeds de lijsten met de
namen der leden van het Vaderlands Verzet uit de bezettingstijd, doch
in een apart boekje ook de namen van de collaborateurs en van de
Gestapoagenten, die de streek toen onveilig maakten.
Als herinneringen aan de laatste slag, die in Waterloo gestreden

werd, en die - hoewel stellig nog niet beslist, toch méér gevoerd werd
tegen de Tirannie, vóór de Vrijheid der Volkeren en vóór een Nieuwe
Tijd, dan de zoveel beroemdere op deze vlakte, waarover de bezoeker
vele tientallen jaren geleden voor de eerste maal door zijn grootvader
werd rondgeleid.
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Met het boek dat hij de vorige avond had gekregen, stond Sutardjo
op het bordes van Hotel Merdeka. Meestal viel hij tegen de ochtend in
slaap; een paar uur in een stoel te dommelen, was alle nachtrust die
hij nodig had. Maar het boek had hem bij het pitje in de hal wakker
gehouden tot zonsopgang. Hij nam het uit de stofomslag en betastte
de stevige grijze band. Sinds de oorlog waren nieuwe boeken zeldzaam
in Djokja.
Halfluid probeerde hij een herhaaldelijk in de eerste hoofdstukken

voorkomend woord uit te spreken waarvan de betekenis hem nog ont-
ging. Niemand kon genoeg lezen. Een hond jankte achter Malioboro,
een bataljon honden. Hij verlegde de klemtoon op het lange woord dat
steeds onwaarschijnlijker klonk.
Langs de luifel met de glazen kroonrand keek hij omhoog. Het was

te licht geworden om nog een vliegtuig te kunnen verwachten. We-
gens de blokkade werd er weinig gevlogen en alleen in het donker.
Ooit op zondag? Er kon geen regelmaat zijn, het was gevaarlijk onder
alle omstandigheden en wat voor koers een piloot ook nam. Hij luis-
terde. Vogels. Gesnuif van de hulpklerk die in de hal lag te slapen. Na-
dat zijn vrouw hem in de steek had gelaten was het zijn eigen idee ge-
weest dat elke nacht een van de beide hoofdklerken in het hotel moest
zijn. Overdag zagen ze hem nog maar eens per week. Andere functies
zouden binnen zijn bereik komen door zijn ijver voor het partijsecre-
tariaat waarin hij tweede man was geworden.
Overbodig zocht hij de wolken af, met het boek boven zijn vochtige

ogen. Het was te laat voor vandaag. Maar hij bleef luisteren. 'Ik had
gelijk', zei hij in het Engels. 'Ze hebben -' Hij zocht een ander woord
dan moed. In een lichte nacht was een Dakota uit India neergeschoten
na achtervolgd te zijn over de Java Zee en tot boven onbezet gebied
van de republiek. 'Ze hebben lef, meneer Lindt', mompelde hij. 'Een
Amerikaanse piloot?' Hij was niet slaperig meer. Een toestel van Ma-
lakka? Van Siam, zonder tussenlanding, een zwaardere machine? Het
geronk kwam van alle kanten. Het was plotseling overal, de lucht was
vol vliegtuigen. In twee stappen was hij in de hal. Hij hoestte tOt hij
bijna stikte.
Een jongen rende over het voorplein. 'Oefeningen', riep hij, 'de
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luchtmacht.' Er werd geschoten in de verte. De hulpklerk vloog langs
Sutardjo heen en trapte op het boek dat op het bordes was gevallen.
Sutardjo viel op zijn knieën, greep ernaar. Er werd gelachen alsof hij
gestruikeld was. 'Muso komt terug, broer Muso',schreeuwde de nieuwe
tuinman. 'Muso is weer begonnen.'

'Het zijn de Hollanders', zei Sutardjo.
Ukardi sprong naar hem toe. 'Muso is terug.'
'Met vliegtuigen uit Australië', beweerde een ander.
'Schuilplaatsen in de bergen.'
'Hulp uit Rusland.'
Kardi schreeuwde: 'Vrij! Vrij!'
'Altijd', zei Sutardjo. 'Maar het zijn de Hollanders. Misschien.' Hij

keek langs de vuist van Kardi en bewoog zich niet. Op de balkons
stonden de Sumatraanse afgevaardigden, de Madoerees die lid was van
het parlement, de Chinese dokter uit Solo, de Franse officier en meneer
Lindt. Onophoudelijk veegde de dokter zijn handen langs zijn pyjama.
Er kwam een vliegtuig over, zo hoog en langzaam dat de majoor er
met gemak zijn kijker op kon ridhten. Over het pleintje heen riep een
van de gedelegeerden uit Bukittinggi: 'Wat is het, mister, wat voor
nationaliteit?' De jongens praatten over Russische hulp, broer Muso,
het Rad van de Revolutie.

In de hal zat de klerk te prutsen aan zijn kristalapparaat. 'Djokja',
zei hij, 'Djokja, Djokja'. Hij verschoof de koptelefoon. 'Radio Djokja
is nog niet in de lucht.'

Sutardjo deed het boek in de tas die hij altijd bij zich had. Hij dacht
aan de steden van de wereld, de grote namen, New York, Amsterdam,
Londen, Moskou. Ukardi had de koptelefoon genomen. Met het gas-
tenregister liep Sutardjo terug naar het bordes. Na het ontbijt zouden
de buitenlanders vertrekken in de witte jeep van de officier. De Hol-
lander ook? 'Waar blijft de koffie', vroeg de dokter. Maar het viel
Sutardjo nu pas in dat de dag een onvoorzien verloop kon krijgen.
Weer probeerde hij te luisteren naar de doffe geluiden ver weg. Kardi
en zijn vrienden praatten in de hal over Muso, het Duizendgebergte,
het Oog van de Tijger. De Sumatranen zaten bij elkaar op het balkon
van hun voorzitter. Sutardjo becijferde hoe hoog de rekeningen voor
de Fransman en voor meneer Lindt en zijn secretaresse zouden zijn.
'Ik vraag om koffie', riep de dokter. De lange Madoerees was in zijn
kleren geschoten.

Majoor Perdrix kwam naar buiten en liep naar de jeep, zette de
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radio aan. Toen de luidspreker begon te kraken, verdrong de troep die
rond de kristalontvanger had gestaan zich op het bordes. De officier
zocht de stations af. 'Is dit een taal die u kent?', vroeg hij aan Sutardjo.
'Het spijt me.'
'Ah, hier dan.' Maar het had geen nut. Hij schakelde uit.
'U zult de wolken laten overdrijven voordat u vertrekt?: Sutardjo

had over de vraag nagedacht; het was goed Engels. De majoor stapte
uit de jeep. Op dat ogenblik kwam Miss Temaloris naar buiten. Ze
groette Sutardjo. Hij zocht naar een verontschuldiging voor de onrust.
'Ik had graag willen verhinderen -'
Ze hoorde het niet. 'Wat ik zeggen wou, Roger, alsjeblieft, kunnen

we niet verdwijnen voordat ze op dreef raken met dit soort zondags-
heiliging? King gelooft niet dat ze de stad in twee uur zullen bezetten.'
'Maar je bent hier het veiligst, beter dan ergens buiten de stad'. Ma-

joor Perdrix hield haar sigaretten voor. 'Goed geslapen, lieveling?'
Ze maakte een hoofdbeweging voor zijn genoegen. 'Daar is King',

zei ze.
Sutardjo bladerde in het gastenboek. Op het bordes werd gesproken

over Muso, Radio Djokja, de Hizbullah, Australië.
'Vanavond, King', zei de Fransman, 'dineert Timmy niet met ons in

Kaliurang, maar hier, met de veroveraars, in het Hotel van de Vrijheid.'
Gevochten zou er niet worden, niet in de stad, niet noemenswaard.
Alleen de guerilla kon nog een maand of zes duren, dat was alles. In-
tussen 'geen internationale goede diensten meer, geen communiqué's,
geen militaire waarnemingen; genoeg whisky gedronken en vernede-
ringen gegeten. 'Ze zullen ons laten vertrekken met hun eerste vlieg-
tuig en hun beste wensen.' Hij was al bijna terug in Indo-China. 'Tim-
my, je hebt beloofd dat je die muiltjes zou passen voor mijn vrouw.
Prijs haar talenten, King.'
De Amerikaan vroeg: 'Je hebt nog geen contact gehad met Kaliu-

rang?'
Sutardjo, in de hal, legde het gastenregister op de afgereepte sohrijf-

machine. Hij stond met de sleutels klaar toen het meisje binnenkwam
en naar de vitrines liep. Een vliegtuig, gruwelijk laag, deed hen bei-
den naar de leuning van dezelfde stoel grijpen. Er werd geschoten,
dichtbij. 'Het is anders altijd rustig in Djokja', zei hij. Hij dacht aan
Washington en Den Haag en de vrouwen van diplomaten. Buiten
sprak de majoor erover dat hij naar het vliegveld zou rijden.
'Roge'r', riep ze, 'je loopbaan als waarnemer was voorbij, zei je dat
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niet, een helder ogenblik geleden?' Haar Engels was het echte.
'Majoor Perdrix. Majoor!' Hijgend kwam de Nederlander aanlopen,

met de kleine zware koffer die hij altijd bij zich had. 'Ik sliep, majoor.
Krankzinnig. Ik sliep. Kan ik met u meerijden? Hallo, meneer Lindt,
sorry, .goeiemorgen.' Hij verschoof de over zijn schouder geslagen
draagband van de koffer. 'Wat gebeurt er, majoor? Waar? Maguwo?'
Maar de Amerikaan zei: 'Je bent niet bij ons geaccrediteerd, Van.'
'Ik ben toegelaten door de regering van de republiek.'
'Kan hij in gevaar zijn?' vroeg het meisje aan Sutardjo. 'Een Neder-

lander?'
... vrijheid of niets, verschroeide aarde, alleen de honden achter-

laten, het uitvaagsel van de dieren, verhongerende mormels, kreupel
getrapte parasieten. Maar het antwoord was er al uit: 'Iedereen is veilig
in Djokja, Miss Temaloris.'
Ze riep: 'Ik zou een paar uur binnen blijven, Van, voor alle zeker-

heid. Wat denk jij, Roger?'
De officier was in de jeep gaan zitten. 'Er zullen hier gauw genoeg

honderden van die witte kuiven wapperen.' Hij nam de microfoon
van het instrumentenbord, begon Kaliurang op te roepen. Ze kwamen
dichterbij, allemaal, de Chinese dokter tussen meneer Lindt en Van
Golen, Ukardi en de klerk aan de andere kant van de jeep, de Suma-
tranen en de Madoerees over de balkonmuurtjes gebogen. Alleen het
meisje en Sutardjo stonden op het bordes.

'Ik was over vrede aan het lezen', zei hij met plotselinge voldoening,
'het boek dat meneer Lindt me heeft gegeven.'
Majoor Perdrix kreeg ,geen antwoord van Kaliurang. 'Een kop kof-

fie, dan voelen we ons beter', zei de dokter. Hij raakte met de Neder-
1ander in gesprek. 'Hebt u gezien, meneer Van Golen, bijna niemand
op straat. Gaan Ze doorstoten, hierheen, het Hollandse leger?' De
Nederlander keek gegriefd naar Malidboro. Bij de vitrines begon de
dokter over krissen van Modjopa:hit en Pedjajaran. De majoor schoof
een 'zilveren armband over de pols van Miss Temaloris; en ze bleef
niet weigeren. Sutardjo legde de dollarbiljetten in de brandkast. Hij
ging zitten toen de gasten naar de eetzaal waren gegaan. De klerk ver-
trok, hoewel er nog niemand anders voor de receptie was.

Soldaten van de tentara hielden stil bij het hek, wezen naar de
witte jeep, liepen verder. Er werd geschoten, maar het was ver weg.
Sutardjo sloot zijn ogen. Hij probeerde zich de binnenkomst van de
Nederlanders voor te stellen, de sluiting van het partij kantoor, guerilla
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's nachts in de stad, brandstichting. En hij sprong op, want hij dacht
eraan dat de verwoestingen nu konden beginnen: Ukardi met kranten
en lucifers in een van de hotelkamers?
De Fransman stond bij de telefoon. 'Ik denk niet dat het mogelijk

is te bellen', zei Sutardjo. De klerk had het geprobeerd voordat hij
wegging. Weer dacht Sutardjo aan de grote namen, New York, Am-
sterdam. 'Tot 'Vanavond,majoor', zei hij neerslachtig. Hij keek rond
.of hij Ukardi zag.
Vijf minuten later leek het of de 'hele stad verwoest zou worden.

Maar nadat de vliegtuigen waren gepasseerd, kneep Sutardjo zijn ogen
dicht. Hij was in gesprek met Miss Temaloris, zonder inspanning, een
oudere man die in korte tijd veel van de wereld had gezien en zich niet
verwonderde; het had allemaal sinds lang een plaats in zijn gedachten,
de eities en de rijkdom, de toekomst.
Wakker geschrokken, zag hij op het voorplein blauwe kielen, groe-

ne broeken, groene hemden, khaki, lang haar, kort haar, vuilwitte
broeken, jongens van zestien jaar, achttien, de commandant niet ouder.
Hij stond op, gaf de vrij'heidsgroet. Toen zag hij Ukardi bij het groep-
je achter de aanvoerder.
Maar het ging om de Hollander. 'Ik zal in de eetzaal gaan kijken',

zei Sutardjo. Hij bleef staan. 'Of op zijn kamer, misschien: Om tijd te
winnen hield hij de commandant het gastenboek voor. Het werd uit
zijn handen getrokken. Hij begon over het vertrek van de Franse offi-
cier. Hij bood aan koffie te laten brengen. Miss Temaloris zou de Hol-
lander willen helpen. Hij vermeldde de mislukte radioverbinding van
de officier met Kaliurang, haalde de Amerikaanse sigaretten te voor-
schijn die hij gekregen had, loog dat hij niet rookte. De commandant
nam de sigaretten aan en riep bevelen: twee man naar de kamer van
de Hollander, twee naar de eetzaal, geen wapens gebruiken tenzij in
nood. Wijdbeens stond de gedrongen gestalte op het bordes. Twee
patronengordels en op elke heup een pistool, de armen over elkaar ge-
slagen.
Sutardjo had hem vader genoemd, zoals het gebruik wilde. Nu dacht

hij aan hetzelfde woord in het Engels. Er was niets goeds van de com-
mandant te denken, niet in deze omgeving.
'Iemand voor mij?' De Hollander kwam nieuwsgierig uit de eetzaal

te voorschijn. Hij kende nauwelijks een paar pasarwoorden. 'Voor mij,
meneer Surardjo?', vroeg hij in het Nederlands. Hij zette de koffer op
een stoel. 'Saja baru',zei hij tot de commandant, en wees op zichzelf,
'totok:
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Het pistool, een halve meter voor zijn gezicht gehouden, maakte dat
hij zich oprichtte. Hij deed een beroep op Sutardjo. 'Gisteren ben ik
bij de minister geweest. Wilt u dat zeggen aan de kapitein? Of is het
majoor, kolonel, generaal?' Hij lachte met minder zekerheid. 'Mijn
papieren zijn in orde.' Voordat hij ze te voorschijn kon halen, werd hij
aan weerskanten vastgegrepen.
'Het is de bedoeling dat u meegaat', zei Sutardjo.
'Om te filmen? Ik had gevraagd of ik een guerillapost kon zien.

Maar niet - ik ben nu niet beschikbaar.' Hij wilde zich voorzichtig
lostrekken.
Sutardjo zei snel: 'De Hizbullah arresteert u.'
Miss Temaloris zagen ze pas, toen ze vroeg: 'Wat gebeurt er, me-

neer Sutardjo?' Ze stond midden in de hal. 'Kunnen wij iets doen?'
De commandant liet Sutardjo antwoorden: 'Alleen de Hollander is

gevangen.'
'Onzin', zei ze. 'Wat kunnen we doen. Meneer Lindt staat voor hem

in.'
'We hebben geen bevoegdheid', zei de Amerikaan bezorgd.
Ze keek van de commandant naar Sutardjo. 'Meneer Lindt biedt zijn

diensten aan', herhaalde ze.
De commandant had opdracht gegeven de koffer naar buiten te

brengen. 'Afblijven', riep Van Golen. Het pistool voor zijn borst hield
hem in bedwang. Hij volgde de pemoeda's die zijn koffer droegen.
Langs de commandant heen raakte het meisje zijn arm aan. 'Laat

ze gaan met je camera. Blijf staan, Van. Ze zullen geen geweld gebrui-
ken, niet voor onze ogen.' En ze stak haar hand uit naar Sutardjo. 'Wij
vertegenwoordigen de wereld, de president van de Verenigde Staten,
de Sowjet-Unie, de koning van Engeland:
Hij wilde antwoorden, voor de eer van de republiek, voor zijn

eigen verbijsterende rrots als hij deze vrouw zag. 'De jongeren vech-
ten voor onze vrijheid. Ze zijn ongeduldig.'
Maar het meisje had de arm genomen van meneer Lindt. 'Bedreig

ze, King. Internationaal recht. Ze zullen hem ontvoeren.'
'Met een gemotoriseerd leger op hun hielen? Morgen of overmorgen

zijn we allemaal weer in Batavia:
Van Golen riep naar Sutardjo: 'Laten ze voorzichtig zijn met de

camera. Over een paar uur ben ik vrij. Laten ze oppassen. Misschien is
"Djokja al omsingeld.' Een rookzuil stond achter de winkels van MaliG-
boro als een enorm gezwoHen vinger in het licht.
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Dichtbij het gezioht 'van de Amerikaan zei het meisje: 'Jij gelooft
dat ze in de stad zullen blijven? Het 'zijn geestdrijvers.' Ze liet zijn arm
los. 'Ik werk niet meer voor je.'
Hij beheerste zich. 'Niets kunnen we doen', zei hij langzaam, 'be-

halve onze eigen positie onmogelijk maken. Hier is Sutardjo - vraag
het hem, vraag het hem nog eens.' Alleen zijn laatste woorden klonken
even schamper als wat zij gezegd had: 'Biedt mijn diensten aan.'
'De stad wordt bezet', riep de Nederlander boven de bevelen van de

commandant uit. De Sumatranen keken zwijgend omlaag.
'We moeten ze hun trots laten', zei Sutardjo. Het was een uitdruk-

king die hij in gesprekken met buitenlanders vaker had gebruikt. 'Ze
hebben een hard leven, voor onze vrijheid.' Hij wist dat er voor de
Nederlander geen uitweg was te vinden. 'Ik zal meneer Van Golen
raad geven; hij kan zichzelf helpen, denk ik.' Sutardjo zag dat ze hem
wilden geloven, zelfs Miss Temaloris.
De pemoeda's hadden een kolonne gevormd, met op de tweede rij

de bleke kop van de cameraman. Het was druk op het pleintje. De
Chinese dokter was de enige die in de hal was blijven staan. Ukardi
nam plaats in de laatste rij; hij had zijn intree verdiend. Sutardjo liep
naar voren. 'Meneer Van Golen', zei hij rustig, 'meneer Van Golen,
ik helbuw belang op het oog.'
King Lindt kwam naast hem staan. 'Steek een sigaret op, Van.'
'Wat gaat u voor me doen?' vroeg Van Golen.
Sutardjo wist eindelijk een antwoord: proberen de militaire bevel-

hebber van Djokja te waarschuwen. Hij keek rond en zei voorzichtig:
'Laten we Engels spreken, dat is veiliger. Ik zal de stadscommandant
een boodschap sturen. De guerilla heeft hier geen bevoegdheid.'
Van Golen's bagage was van zijn kamer gehaald. De aanvoerder

duldde het gesprek niet langer. Hij snauwde Sutardjo opzij, salueerde
voor de Amerikaan, zette zich aan het hoofd 'Vande kolonne. Maar
Miss Temaloris stond voor hem. 'U laat de jongen hier. U laat hem
hier.'
Waarschijnlijk begreep alleen Sutardjo de woede van de comman-

dant, terwijl met een glimlach het antwoord ter vertaling werd ge-
geven: 'Lang leve Amerika. Lang leve Engeland.'
Sutardjo kon er niet snel genoeg omheen liegen. 'Lang leve Ame-

rika', zei hij, 'lang leve-'
Het maakte hem belachelijk, het vernederde hem, meer dan het

meisje haar chef vernederd had. Hij keerde zich naar de kolonne. Tegen
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het marsbevel in, schreeuwde 'hij: 'Halt!', zijn handen uitgestoken. Hij
dreigde met de president, het leger, de politie, de studentenrnacht van
de republiek. Het recht moest worden hooggehouden, riep hij naar de
Sumatranen. Om de eer van de republiek, recht, internationaal recht.
Het parlementslid ... Hij wees naar de kamer van de Madoerees.
Dat was het einde van 'Zijn toespraak, niet omdat de commandant

beide pistolen op hem gericht had, maar omdat er gelachen werd. De
kamerjongens lachten. Terwijl Sutardjo sliep, zijn benen uitgestrekt
op het bordes, was de Madoerees weggefietst. Een van de Sumatra-
nen deed met zijn handen de draaiende trappers na. De jongens lach-
ten.
Sutardjo ging opzij. Pas toen de troep buiten het hek was, keek hij

op. De kuif van de Hollander, wit in de zonneschijn op Malioboro,
stak boven het lange, gladde, donkere haar van de pemoeda's uit. 'Ze
zullen hem vermoorden', antwoordde hij aan Miss Temaloris. Hij ver-
meed haar ogen.
Maar ze zei: 'U hebt uw leven gewaagd.'
Hij liep naar het hek, wachtte tot de troep halverwege Malioboro

was, toen ging hij de straat op. Voordat hij bij de kazerne was, hielden
soldaten hem aan. Ze lieten hem wachten tot het te laat was om nog
iets voor Van Galen te kunnen doen. Zonder hoop gaf hij zijn bood-
schap aan een Soendanees officier die hij oppervlakkig kende. Daarna
ging hij naar het partij kantoor; hij wilde niet dat het zou worden ver-
woest, wat hijzelf ook gezegd en geschreven had over de verschroeide
aarde. .
Twee dagen groeide zijn medelijden met de weggevoerde gevange-

ne. Hij, Sutardjo, had zijn leven gewaagd. Twee dagen die trots en
warmte, ondanks de binnentrekkende, God tOtgetuige roepende Neder-
landers. 'Alhamdulillahi', verklaarden de aanplakbiljetten. 'Dank zij
aan Allah! Voor vrijheid zonder vrees!' En hij wilde zelfs teruggaan
naar het hotel, al zou dat betekenen dat hij voor het Nederlandse leger.
ging werken; ze hadden het hele gebouw in beslag genomen. Maar
toen hij voor het hek stond, zag hij dat de naam Vrijheid op de luifel
boven het bordes met zwarte verf onleesbaar was gemaakt. Vroeger
had het hotel anders geheten, zoals iedereen wist. Te voet, in het don-
ker, ontkwam hij uit de stad.
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OVERWINNING 1945

Van de zomer zou, op 11 juli, prof. dr. H. J. Pos zestig jaar gewor-
den zijn. Velen zullen dan ook jttÏst dezer dagen deze beminnelijke
persoonlijkheid herdenken en bij zijn indrttkwekkend werk stilstaan.
Zij allen zijn aan mevrOttw M. Pos-Honig te Badefols s/Dordogne en
aan de redactie van De Niettwe Ste.mgrote dank verschttldigd voor httn
medewerking, een treffend specimen van Pos' heldere en bezielende
welsprekendheid aan de vergetelheid te ontrttkken. Onder de nage-
laten papieren van deze denker bevindt zich namelijk de kernachtige
toespraak die hij in mei 1950 ter gelegenheid onzer Bevrijding in het
nationaal programma (Niettwe Kerk te Delft) van de Nederlandsche
Radio Unie heeft gehottden. Deze redevoering, die toen in ruime kring
de aandacht trok, volgt hier. Men beluistert er de zorgen over onze
toekomst, waaronder Pos in toenemende mate gebukt ging. Boven de
partijstrijd uitrijzend, spreekt hij zijn zttiver menselijk, waarlijk natio-
naalwoord.
De toespraak beperkt zich intttssen niet geheel tot de Nederlandse

zaak. Pos zag deze steeds als een deel van de zaak der Mensheid. Ook
ditmaal getuigt hij hiervan en gewaagt nadrttkkelijk van de algemene
telettrstelling die ook in dit opzicht over de overwinning bestaat. Zijn
wij die overwinning wel waard geweest, als wij de idealen die ons de
kracht schonken haar te bevechten, ntt niet meer hooghouden? De
meer internationaal gerichte passage hieromtrent tegen het einde van
de toespraak moet men trachten te beluisteren als een toehoorder in
mei 1950. De wereldpolitieke sitttatie was toen buitengewoon ernstig
geworden. Het conflict in Korea zou weliswaar pas een maand na de
redevoering uitbreken, maar sinds janttari rommelde het er vervaarlijk.
In maart aanvaardde Nederland in principe Amerikaanse wapen-
leveranties en kwamen de eerste zendingen in het kader van de NATO-
overeenkomst in Frankrijk aan. Tevergeefs riep op 2 mei, aan de voor-
avond van deze toespraak dus, het Internationale Rode Kruis tot ttit-
banning van het atoomwapen op . " Ongetwijfeld brachten Z1tlkege-
bettrtenissen de spreker ertoe, aan zijn aansporing tot eensgezindheid
een zo ttniversele strekking te verlenen. Deze verschaft juist aan zijn
treffende woorden nog heden Z1tlkeen actttaliteit.
In het archief van mevrOttWPos bevindt zich het stencil, door de
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Radio Unie Vtm deze toespraak opgesteld. Dit stencil bestaat uit drie
folwbladen die aan een kant bedrttkt zijn, en is aan het slot gedag-
tekend: Hilversllm, 24 april 1950. De spreker heeft de tekst van zijn
redevoering echter op vele plaatsen aangevuld en soms ook bekort. De
toevoegingen zijn goed leesbaar en duidelijk geplaatst, behalve een
kanttekening vlak boven de eerste zin, die luidt: dank zij de krachts-
insp{anning]. Het middenstuk van de toespraak is echter geheel om-
gewerkt op een bijlage. Vergelijking der beide versies is zo boeiend,
omdat men ziet, hoe de schrijver ----:-waarschijnlijk kort voor het uit-
spreken van de rede - de hoofdgedachte nog weer scherper, princi-
piëler zoekt te formllieren. Zozeer gaat deze vermaning tot eensgezinde
vooruitstrevendheid hem ter harte.
Hieronder wordt de definitieve versie (B) van de toespraak afge-

drukt. Het middelste gedeelte echter tJindt men er zowel in de oor-
spronkelijke bewoordingen van het stencil (A) als in de eindredactie
(B). Enkele kleine passagesuit (A), die in B geschrapt werden, zijn ter
plaatse tllssen vierkante haken meegedeeld. ]. A.

Langzaam en zeker hebben wij de overwinning op een onmenselijke
vijand zien komen. Dit was het, dat velen staande hield, die leden in
kampen en gevangenissen of wegkwijnden van de honger: vanaf de
zomer '44 bracht vrijwel iedere dag een hoopgevend bericht. De be-
vrijdende legers naderden elkaar in het land van de vijand zelf, die
met de waanzin van de trots stand hield ten koste van ongetelde levens.
Eindelijk, eindelijk, in de late schemering van een avond in mei

kwam het bericht van de capitulatie en dus van de overwinning. De
loden druk van de terreur viel van ons af, wij ademden vrij, maar er
was voor echte vreugde geen plaats: de gedachten aan zovelen, die
waard geweest waren om deze dag te beleven, omdat hun dapperheid
en hun toewijding hem hadden helpen tOt stand komen, maar die als
offer waren gevallen, aan zoveel anderen, die zonder spoor van recht
waren weggehaald en omgebracht, het leed en de afmatting gaven aan
de overwinning een weemoedig en vaal gezicht.
Maar het leven kon niet stilstaan, ook niet nadat de vreselijkste van

alle oorlogen was beëindigd.
Er was ontzaggelijk veel te doen en er waren in de gemeenschappe-

lijke nood in ons volk nieuwe denkbeelden gegroeid, die op de over-
winning wachtten om zich te verwezenlijken.
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A
Wij, Nederlanders, die in onze

welstand van vroeger uiteen had-
den geleefd en veel achting had-
den voor onszelf, maar weinig
voor andere groepen, wij die ge-
leerd hadden, dat de waarheid al-
leen bij de eigen partij is, het ver-
splinterd volk, dat wij waren, we
hervonden tegenover de belagers
van onze vrijheid die eenheid,
waarvan het wel scheen dat ze een
leeg woord was geworden.
Die eenheid, die bereidheid tot

luisteren is en doorbraak van be-
staande scheidingen eist, was een
realiteit geworden in de kampen,
de gevangenissen en de verzets-
groepen en deze zagen in, hoeveel
gekunstelds en eigenzinnigs er was
in de bestaande onderscheidingen,
hoe weinig daarbij het volk als
geheel was gebaat.
En zij wilden de schotten af-

breken, de in de nood ervaren een-
heid bestendigen. Een golf van
bezieling tilde hen omhoog naar
een ideaal, waarvan de verwezen-
lijking enkel scheen te wachten
op de bevrijding.

B
Vóór deze oorlog, in die periode

van rustige ontwikkeling die meer
dan een eeuw heeft geduurd, leef-
de ons volk in voorspoed, maar
zonder eenheid. De geestelijke
groepen bestonden ieder voor zich,
ieder met de aanspraak, in begin-
sel de waarheid volledig te bezit-
ten. Voor het besef van velen was
de kloof onoverbrugbaar tussen
hen die hun leven gronden op een
openbaring en die in het verleden
de richtsnoeren vinden voor hun
handelen en hen die door een
ideaal worden heenbewogen naar
de toekomst en van de verwezen-
lijking daarvan een vernieuwing
van het leven verwachten. Dit
werd alles anders door de oorlog.
Alle krachten werden nu gericht
op één doel, op het behoud en op
de herovering van de verloren
vrijheid, maar alle groepen begre-
pen tegelijk, dat behoud zonder
behoudzucht moest zijn, dat het
leven, dat Ze vroeger geleid had-
den, toen die vrijheid nog niet in
gevaar was, niet het volle en echte
gebruik van die vrijheid was ge-
weest en zowerd het streven alge-
meen om ze te heroveren, én er
een nieuwe en betere inhoud aan
te geven. Alle krachten in ons
volksleven waren saamgebundeld
én voorwaarts gericht. Niemand
wilde herstel alleen, ieder voelde
het verleden als een schuld, ieder
dacht aan vernieuwing.
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Deze gemeenschappelijke bezieling, die schoner was dan de vreugde
om de eindelijk gekomen bevrijding, is stukgebroken op de werkelijk-
heid. Zij, die er zich aan overgaven, dachten ten onrechte dat men de
plooien kan wegstrijken uit een oud gelaat. Zij hebben in hun idealis-
me [A: drang tot vernieuwing} de zwaarte onderschat van de krach-
ten van het verleden, die zij streefden te verwinnen. [A gaat verder:
De gunstige conjunctuur ging voorbij en het land viel terug in de oude
scheidingen.}
En zo is er bij velen teleurstelling over de hunkerend verwachte

overwinning; internationaal, nationaal. Ook in persoonlijk opzicht is
dat zo: de goede voornemens uit de jaren van druk zijn gebleken moei-
lijker te verwezenlijken dan toen werd gedacht. De strijd tegen de
misdadige vijand moest vaak worden gevoerd met middelen even laag
als de zijne en die vijand kon niet worden overmeesterd, zonder dat
van het gif van zijn gewetenloosheid ook in ons iets achterbleef, zonder
dat [A: veel materiële en} ook morele schade werd opgelopen.
En zo is de overwinning geen vast bezit voorgoed geworden, maar

een geschenk, dat wij gevaar lopen te verspillen. De overwinning was
moeilijk, de toewijding en het offer van ongeteld duizenden zijn er
voor nodig geweest. Op ons, die haar hebben overleefd, rust de verant-
woordelijkheid, in hun geest verder te gaan. Zij schonken het hoogste
en zo hebben wij het beste te schenken. Het is goed, dat wij heden de
overwinning herdenken.
Als historisch feit ligt ze achter ons, als geestelijk hoogtepunt boven

ons, als een hoogtepunt waarvan wij zijn afgegleden, maar in zedelijk
opzicht ligt ze voor ons, als een taak en als een richtsnoer, dat herinnert
aan de hoge idealen, waartoe wij werden getild, toen de dodelijke
bedreiging van de vrijheid van ons volk de scheidingen onbelangrijk
maakte [in A volgt nog: die we in voorspoed voor wezenlijk hadden
gehouden} toen alle krachten zonder voorbehoud gericht werden op de
éne nationale zaak, die déél was van de 'zaak der mensheid.
Wij zijn ver af nu van de overwinning en ik vrees, dat dat niet zozeer

in tijdelijk, als vooral in geestelijk opzicht zo is.
En toch, of liever: juist daarom laat ons dankbaar zijn voor de over-

winning, laten we hén in ons hart dragen, die zich voor haar hebben
gegeven en die haar niet hebben aanschouwd. Laten we onze bondge-
noten van West en Oost blijven zien zoals we ze zagen in het uur van
de overwinning, laten we terugleven in de geest, die ons toen heeft
bezield.
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Men zegt wel, dat de overwinning reeds verloren is, en inderdaad,
de schaduwen die over haar liggen zijn zwaar. Maar het zou vandaag
geen herdenking zijn, indien we de mogelijkheden niet zagen, de on-
benutte mogelijkheden, die voor ons nog liggen in het grote feit van de
overwinning. En laten we bedenken, dat we die overwinning dagelijks
kunnen vieren, dat we haar waard kunnen worden door de waarden
te erkennen, te beamen, te verwezenlijken vooral, waarvan ons de
onvergankelijke schoonheid [is in A: betekenis] duidelijk is geworden
toen ons volk werd geschonden: vrijheid, eerbied, menselijkheid, ge-
rechtigheid.
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MELLE II

"Hij, die opzettelijk enig geheim bekend maakt,
hetwelk hij uit hoofde van zijn ambt of beroep ver-
plicht is te bewaren, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste zes maanden" (artikel 272 W.v.S.).

Op velerlei gronden maak ik ernstig bezwaar tegen het artikel, dat
in het januari-nummer door C. van Emde Boas, sexuoloog en psychiater
te Amsterdam, over de kunstschilder en tekenaar Melle is geschreven.
Deze bezwaren zijn van algemeen ethische aard, waardoor ze naar mijn
mening voor een openbare bespreking in aanmerking komen. Boven-
dien is Melle een zo groot kunstenaar, dat onjuistheden en onvolledig-
heden over zijn persoon in het openbaar rechtgezet dienen te worden.
Ter gelegenheid van Melle's 5ûste verjaardag in mei jl. zijn in de dag-
bladpers en in een enkel periodiek beschouwingen over Melle's karak-
ter en werk gegeven door kunstcritici, waaraan ik weinig kan toevoe-
gen. Maar het thans door mij gewraakte artikel geeft een vertekening, •
die niet onweersproken de historie mag ingaan.

Wanneer men een psychiatrische analyse van iemands persoonlijk-
heid wil geven, dan moet men beschikken over veel nauwkeurig mate-
riaalover en van de betrokkene; wanneer men volgens de psycho-ana-
lytische school het persoonlijkheidsbeeld wil gronden op de (sexueel
gekleurde) ervaringen in de jeugd en de vroege jeugd, moet men over
die tijd goed ~ijn ingelicht. Ten eerste blijkt de schrijver dat niet te zijn,
maar ten tweede vermeldt hij toch wel zoveel, dat men zich afvraagt
of publikatie in een niet-vaktijdschrift geen ongehoorde vrijpostigheid
is tegenover de betrokkene en zijn familieleden, die nog in leven zijn.
Dat Melle met de publikatieplannen op de hoogte was, of misschien
zelfs wel toestemming hiertoe gaf, verandert daar niets aan; een arts
hoort beter te weten, wat hij wel en niet mag bekendmaken. De kater-
gevoelens, die Melle in dit geval thans over het artikel koestert, be-
wijzen trouwens wel voldoende, dat de schrijver te ver ging. Alleen al
in de methode van bronverkrijging, die hij zelf aangeeft ("het is moei-
lijk iets uit hem los te peuteren, dat op de vorming en op de innerlijke
achtergronden van zijn werk enig licht kan werpen", pag. 35) blijft de
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schrijver-psychiater uit menselijk en medisch oogpunt beneden de
maat.
Maar het verzamelde materiaal is bovendien op essentiële punten

onjuist en onvolledig. Om dit aan te tonen zou ik mij op mijn beurt
in een gedetailleerde feitenvermelding moeten begeven, hetgeen ik
niet wil. Verschillende van de levensomstandigheden, zoals die zijn
vermeld, blijken niet waar te zijn; Melle, bij confrontatie, bevestigt
"dat hij vaak wat zegt om van het gevraag af te zijn". Hij vertelt ge-
makkelijk over zijn leven, zógemakkelijk dat hij de ene keer, als het
in zijn hoofd opkomt, heel andere feiten vermeldt, dan de volgende
keer, en andere verzwijgt of wijzigt. Hij is, kan ik u zeggen, bijzonder
nonchalant met de waarheid omtrent zichzelve!
De conclusie, dat "de mens Melle klinisch gezond is, maatschappe-

lijk goed aangepast en sexueel normaal", vereist meer voorbereiding
en basis dan een enkel avondbezoekje aan Melle en zijn vrouwen een
vrolijk gesprek over impotentie en huwelijksmoeilijkheden, waarbij
de "toon van de spreker" wonderwat verraadt (pag. 39). Men zou toch
op zijn minst willen, dat de schrijver zich van Melle's medische staat
op de hoogte stelde, quod non. Hoe past Melle's zeer gecompliceerde
psychische struktuur hierin? Het is naar mijn mening bij grote per-
soonlijkheden nooit goed mogelijk iemand te .karakteriseren als nor-
maal zonder meer. Genuanceerder beschrijvingen zijn nodig en die
mist men hier node.
Dilettantisch is de beschrijving van Melle's sociologische achter-

grond: de term 'rode eilanden' voor Wittenburg en Kattenburg is ver-
zonnen; de februaristaking werd niet vandaar uit geleid, ook niet met
slaghamers en bijlen; zeventiende-eeuwse trapgeveltjes vindt men er
niet. Bepaald lachwekkend is het om Melle te beschrijven als "kort,
gedrongen en gespierd als een stier; het prototype van de dokwerker"
(pag. 33). Zie Melle aan, met zijn dunne armen ,lage schouders en
normaal-tengere postuur! De schrijver heeft zich wel parten laten
spelen door zijn wens om Melle goed-proletarisch te funderen, in de
onwaaraChtige verrukking van de intellectueel over "die prachtige
arbeidersklasse", hetgeen niets met maatschappelijke strijdbaarheid,
maar alles.met romantisch dwepen te maken heeft.
Dan nog iets over de analyse van het werk. Allereerst was het juister

geweest, als de schrijver zijn conclusies had beperkt tot het kleine deel
van het werk, dat hem bekend is. De getrokken conclusies gaan in hun
algemeenheid niet voor al het werk op. Zo zijn de tekeningen, de
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pastels en bijna alle schilderijen buiten beschouwing gebleven. Het is
ook niet juist, dat Melle altijd dezelfde onderwerpen uitbeeldde en de-
zelfde grondrnotieven gebruikte. Over Melle's werkmethode is de
schrijver niet goed ingelicht: heel vaak heeft hij wel degelijk een in
grote trekken vast omlijnd plan voor ogen. De methode van het "auto-
matisch tekenen" die de schrijver als regel veronderstelt, past hij bij
zijn schilderijen bijv. niet algemeen toe, en daarmee valt de veronder-
stelling, dat analyse van een enkel werk voldoende is om het geheel te
leren kennen.
Men kan in Melle's leven duidelijke perioden zien: tot het eind van

de dertiger jaren maakt hij veel werk, dat op de politiek en de maat-
schappelijke toestanden is geïnspireerd; na de oorlog maakt hij nog
enkele tekeningen voor "De Vlam", maar dan houdt dit geheel op. Zijn
eerste schilderijen komen in 1936 en zijn in die eerste jaren vooral
geïnspireerd op de individuele mens in nood en wanhoop. Er is een
lange periode in Melle's werk, waarin de afbeelding van genitalia een
ondergeschikte rol speelt; Melle was niet meer dan een ander kind
sexueel gepreoccupeerd. De sexuele motieven komen pas later naar
voren, vooral in de oorlog en in de na-oorlogse jaren tOt nu toe, en
in het begin vooral in zijn tekeningen en aquarellen. De fijne land-
schaps- en plantentekeningen, die Melle naast dit alles steeds heeft
gemaakt, mogen niet als minder belangrijk of als oefenwerk gezien
worden, zoals de schrijver stelt. Zij zijn onverbrekelijk met zijn hele
werk verbonden en de elementen ervan komen in alle werkstukken
voor. De lijst van grondrnotieven moet noodzakelijk worden uitgebreid
met tenminste de volgende onderwerpen: het water, de vissen, bos,
plantjes en bloemen, eieren, schelpen, doden, gordijnen, kinderen,
huizen.
Ik ben bang, dat de schrijver bij zijn analyse van één litho en één

schilderij zich te veel heeft laten leiden door de behoefte om sexuele
motieven terug te voeren tot de grondpatronen, die volgens de Freu-
diaanse leer in elk kind aanwezig zijn. Inderdaad zal men aldus in elk
mens de momenten van castratieangst, moederbinding en infantiele
fantasieën kunnen terugvinden. Het is een klein kunstje voor ieder, die
een beetje kennis heeft van de moderne kinderpsychologie, om deze
motieven aan te tonen. En vanzelfsprekend zal men een groep studen-
ten-leerlingen, die in deze gedachtengang worden opgeleid en ge-
traind, er toe kunnen krijgen om rond het bureau van hun leermeester
"spontaan" de gevraagde interpretaties te geven. Over het werk van
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de kunstenaar zegt dat verder nog niets. Als de schrijver dan op grond
hiervan gaat zoeken naar de diepe bedoeling van bijv. het schilderij
,,Nieuwe Reguliersgracht" komt hij op glad, breekbaar ijs. Hoe breek-
baar kan ik aantonen door het volgende: stel u eens dat men de Regu-
liersgracht te Amsterdam in gedachten doortrekt (teneinde de "nieuwe"
te krijgen) niet in noordelijke richting zoals de schrijver doet, maar
in zuidelijke richting, hetgeen normaal is, want pas dan komt men
buiten de veste; dan wijst dit naar de plaats aan de Stadhouderskade,
waar Melle jarenlang tot 1953 woonde. Handhaaft de schrijver nu
nog zijn theorie over de rol van de man en de vrouw aan de rand der
stad? Het gooit dan zijn andere theorie over Melle's privéleven omver!
Het spijt mij dus te moeten zeggen, dat de ontwikkelde gedachten-

gang wel een aardige uiteenzetting is van de moderne psychiatrische
visie op de groei der sexualiteit in de mens, maar geen wezenlijk inzicht
verschaft in Melle's persoon en werk. Daarvoor zijn de gebruikte ge-
gevens te onvolledig en deels te onjuist, en is de gedachtengang te
schematisch.
Het moet helaas bij deze negatieve constatering blijven. Voor een

fundamentele analyse van iemands privéleven en diepste gevoelens
acht ik een tijdschrift als dit niet de juiste plaats; en voor een kunst-
critische beschouwing moge verwezen worden naar de publikaties van
daartoe competente auteurs.
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PO:hZIEKRONIEK

De dichter A. Roland Holst

Aan later dichterschap vallen vaak, ook hier twee trekken op: de
verzen worden gaandeweg korter, alleen nog het essentiële komt er
blijk!baar op aan, meer te zeggen dan dat, zou dat essentiële immers
met het overbodige verminderen. En de verzen leggen, uit dezelfde
grond, allengs alle versiering af. Daarin ziet men trouwens de algemene
neiging terug die de dichttaal na en door twee wereldoorlogen ver-
toont, het afzien van alle pathos en van de daarbij behorende verfraai-
ingen van zegswijze. Daarin lijkt intussen met de allerjongste poëzie
weer een verandering ingetreden, door een soms krampachtige voor-
liefde voor bijzondere en vooral nieuwe beeldspraak die als nieuwe
haring juichende wordt ingehaald, zonder dat er toch iets wezenlijk
verschilt van de vangst van vroegere jaren.
De dichter A. Roland Holst, de nu zeventigjarige, legt in de bundel

In gevaar (Stols-Daamen, Parijs-Den Haag, 1958), waarin overigens
werk bijeengebracht is dat zich over een vrij groot aantal jaren uit-
strekt, zeker een toegenomen soberheid aan de dag; deze hangt boven-
dien samen met zijn besef, tot de laatsten te behoren die in een tijd
van geestelijk verval van krachten en van trots het essentiële van de on-
tembare enkeling verdedigen tegen de lompe massaliteit van door leu-
zen geordende of als luizen ongeordende menigten die de enkeling en
zijn persoonlijkheid onteigenen en onder de voet lopen. Hij blijft er-
tegen in verweer dat taal ten prooi valt aan woorden. Wat hij spreekt,
wil nog oorspronkelijke taal zijn van de mens zelf, en het is dit. Hoe-
zeer hij ook beseft dat het essentiële allerzijds in gevaar verkeert. Dit
besef van een ongeestelijkebedreiging gaat bovendien samen met de
bedreiging van het late uur, de levensdreiging die voor de sterveling
altijd de achterkant van het bestaan vormt maar die bij het ouderwor-
den langzaam naar voren dringt. Een bedreiging niet van de inwendige
inhoud van de mens maar alleen maar van de naakte, gehele mens zelf.
Hij bevindt zich in de tijd waarin hij leeft in zielsgevaar, in de tijdelijk-
heid waarin hij bestaat in lijfs- en doodsgevaar. De bedreiging is essen-
tieel en existentieel, en essentieel wordt tenslotte vooral deze laatste.
Existentia heet het korte gedicht van de bundel, dat de grens nadert
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waar een gedicht niet korter meer kan zijn om nog gedicht te blijven
zoals Poë zich dat eens afvroeg. Het is nog maar een binnenwaarts
mompelen, met in het rijm de terloopse herinnering aan het dichtspel.

De wolken werden zweJ."k:
leven werd werk:
werk zerk.

Maar in die weinige woorden is de neergang van de tijden, waarin
geest en ziel ontluisterd werden, èn de neergang die alle levensgang op
aarde is, samengetrokken. In die negen samengeperste woorden neemt
men als het ware heel Holsts poëzie als een sterke pil in die alle vita-
minen ervan bevat.
Evenals hij in de oorlog alles wat hij te zeggen had in dubbele zin

samentrok in het dan nog lange gedicht In ballingschap waarmee In
gevaar opent, handelend over die feitelijke actuele ballingschap van de
uit het dorp bij de zee verjaagde en over die wezenlijke ballingschap
van de mens die van het grootse vervreemd dreigt te raken. Men vindt
het in één regel bijeen:

Angst ver te sterven van mijzelf - 0, verre zee.
Voorstellingen bevat zijn poëzie ouder dan zijn dichterschap, oer-

oud besef van de mens omtrent zijn staat van wording en verwording,
uitgedrukt in het rampzalige paradijsbeeld - heeft één taal de para-
dox van essentie en existentie zo in één woord bijeen als in dat: ramp-
zalig! -
De mens was groot bedoeld, groter dan hij geworden is. Er is een

'bedoeld paradijs'; het bestaat, het bestond. Vrees, het gemis aan moed
van de mens te zijn gelijk hij bedoeld was, verspert de weg erheen

waarop hem thans verschijnt
wie hij had kunnen zijn,
en wat hij werd.

Het geldt wederom, drievoudig, van het ik, van de mens, van de
sterveling.
Het geldt van de eindigende mens die zich verloochent, van de ein-

dige mens die zich door de onsterflijkheid waarvan hij droomt en in
droom afweet verloochend weet.
Er is, er was een bedoeld paradijs, van onschuld, trots en kracht, van
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eenheid van lichaam en zie!. Tot zover is hij het met het christendom
eens, maar hier scheiden de wegen, de zijne voert niet naar deemoed en
zelfvernedering, maar naar verweer en indien al tot schuldbesef, dan tot
het besef juist van gemis aan trots verweer. De zondeval is niet de aards-
heid, niet de lust. Juist het prijsgeven van sterke, volle aardsheid maakt
de schuld uit, niet de boetedoening maar het inboeten van hartstocht
en schoonheid geldt het hier. De mens verslingerde ziChaan nut en be-
lang, aan kleinzielige, zuinige berekening die de ziel tot een kleine
spaarder maakt, hij ging zich te buiten niet aan zichzelve maar aan een
voos en leugenachtig gezag buiten zich dat zijn zwakke wil oppompte
tot een strakke dril. De grote bedoeling werd tot kleine bedoening. Als
men het beeld niet als historie maar als beginsel wil zien, werden de
zaligen van weleer tOtde onzaligen van thans. Het hart werd murw, het
zonk tot de wereld traag af: het oud armlastig 'hart, verloochend. Wij
kennen en herkennen de beelden van dit dichtrequisitoir tegen deze
wereld: nabestaande late telgen, onterfden, verbasterd, vegeterend en
parasiterend, deze wereld puinen van Troje, de hoop op een wrekend
element, een vlammende Helena, want de ontembare ziel in haar
schoonheid en kracht valt door een vrouw alleen te verbeelden. De
beelden herhalen zich zonder in herhaling te vervallen, zij handhaven
zich en hun verweer als weerkerende bezweringen in de korte gedron-
gen gestalten der late gedichten die wereld noch zichzelf en geen mee
dogenloze waarheid ontzien, zoals maar enkelen in het ouderworden
beschoren wordt roekelozer waarheid te gaan spreken waar anderen
altijd voorzichtiger en behoedzamer worden uit een verkeerd begrepen
zelfbehoud. Hij spreekt thans beurtelings onbekommerd en onvervaard
over

de wildernis der menselijke zielen -
de onmenselijke wildernis der zee.

De dichter Wittem Brandt

Dichters ontdekken evenals ieder ander mens die niet zonder bezin-
ning leeft, langzamerhand zichzelf, hun eigen wezen en gelijk daar-
mee opgaande de voorstellingswereld die het best aan hun wezen be-
antwoordt. Het geheel aparte en bijzondere aan hun ontdekkingen is
dat zij deze in en door de taal doen. De dichter Wittem Brandt is in de
ogen van velen eenvoudigweg de dichter van Indonesië. Hij is dit ook
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inderdaad, en er is geen tweede dichter van wie men dit zou kunnen
zeggen. Hij heeft er ook een dertig jaren van zijn leven doorgebracht,
de beste jaren, de gelukkigste, de beslissende en door de oorlog de
meest dramatische jaren er van. Zijn poëzie leek en werd ook werke-
lijk in sterke mate bepaald door dat leven in Indonesië met het ge-
boorteland Nederland op de achtergrond, soms vervagend dan weer
scherper oplevend en altijd schrijnend door de wrijving van tOt twee
werelden te behoren, door het verschil van beide en het gemis van een
van beide. Met zijn terugkeer in ons land, in de laatste jaren waarin
hij niet meer zelf tussen de beide landen heen en weer ging maar wel
zijn hart tussen die beide verdeeld en pendelend bleef, is het vooral
het gemis van Indonesië geworden dat in zijn gedichten naar voren
kwam, het heimwee daarheen, de herinneringen eraan, het bleef zijn
voorstellingswereld. Maar zijn dichterschap is hiermee alleen niet. ge-
karakteriseerd. Het is juist en er is ook veel mee gezegd, als men hem
beschouwt als de dichter van Indonesische steden en dessah's, land-
schappen en havens, en buitendien als de dichter, die de Japanse ge-
vangenschap en de ellende der kampen in zijn gedichten doorworsteld
en verwerkt heeft. Maar als dichters in een voorstellingswereld die hun
het meest vertrouwd is geworden, doordat de hoofdervaringen van
hun leven zich daarin concentreren, hun eigen diepste wezen ontdek-
ken, dan zijn het de Indonesische wereld en haar landschappen die
gaandeweg tot het beeld, het evenbeeld van zijn wezen zijn geworden
en in zijn gedichten weerspiegelen, wat en wie hij het meest en het
diepst in zichzelve was en is. Het is in de weerspiegeling van die voor-
stellingswereld dat zijn dichterschap zich bovenal verdiept en ver-
wezenlijikt heeft,. en daarin heeft hij tenslotte datgene kunnen uit-
drukken wat hij als mens, tegenover de eeuwigheid geplaatst, uit die
eigen gezichtshoek van een innig vertrouwd geraakte voorstellings-
wereld te zeggen heeft. Het merkwaardige is, dat zijn dichterschap
zich in de betrekkelijk korte tijd van de laatste jaren op deze wijze
verdiept en daarmee zijn diepste wezen geopenbaard heeft. En dit
terwijl hij in de bundel Twee vaderlanden - de titel bevestigt wat
ik zo juist zeide - en in zijn verzamelde gedichten toch al veel van
zijn wezen en van zijn voorstellingswereld op overtuigende wijze ge-
geven had. Met de beide daarop gevolgde bundels: Tussen steen en
bamboe, van 1956, en Spoorzoekend naar een woord, van 1957, is hij
op verrassende wijze nog weer verder tot zichzelf doorgedrongen (bei-
de bundels bij C. P. J. v. d. Peet, Amsterdam).
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De titel Steen en bamboe drukt opnieuw uit, wat hij met twee vader-
landen te kennen gaf, maar de tegenstelling heeft zich hiermee toch
verwijd en verdiept, het is een groter tegenstelling dan die van een
leven aan geboorteland en aan het Verre Oosten verpand, het drukt
reeds het verschil uit van de uiterlijke woonplaats en de innerlijke
wereld van zijn hart. Het titelgedicht zegt het:

Koel in beton
verlang ik pampagras,
verzengd van zon
de schaduw ener stad.

En reeds is er meer gezegd dan het verschil en de spanning van die
twee, wanneer hij het gedicht besluit met het ontoereikende van beide,
met het onbereikbare daarachter waarnaar hij haakt:

Blindlings alleen
zoek ik een woord een hand.
De muur blijft steen,
het bamboebos verbrandt.

In zijn eigen bepaalde, tussen Oost en West voorgoed verdeelde
voorstellingswereld is hij de dichter van het romantische heimwee,
niet naar een bepaaldheid maar naar het onbepaalde en in elk geval
het onbereikbare. Hij is de romanticus die in een oerwereld, in het
diepste binnenland, in de verste eenzaamheden en afgelegenheid, het
diepste binnenleven, de tussen steen en plicht en gestadige regelmaat
verloren gegane waarachtigheid en onbevangenheid zoekt die geen
vergroeid cultuur- en dat wil voor een deel ook zeggen conventiemens
meer gaaf en geheel hervinden kan. Het gaat niet meer alleen om
Holland of Hairnaheira en zijn wilde geuren. Het is een dieper aan-
drift die hem doet

de blauwkeelhoningvogel zoeken, in het hout
van een millioen jaar hopeloos verdwalen.

Dit staat in Spoorzoekend naar een woord en het doet reeds denken
aan het diepstgaand heimwee van Novalis' Blaue Blume, het heimwee
naar het onvervulde en onvervulbare van alle romantiek, die wel een
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oude maar een nooit verouderbare trek van het menselijk verlangen
is, de paradoxale drang zich altijd elders het thuis voor te stellen van
de ziel, een paradox die het onverzadiglijk, altijd meer en groter ver-
langend, altijd dorstend mensenhart onherstelbaar splijt, omdat im-
mers die twee: thuis en elders nooit verenigbaar zijn, en elders thuis
het levenslange vonnis is van het mensenhart dat rusteloos blijftzoe-
ken, in het eindige naar het oneindige, in het tijdelijke naar het eeuwi-
ge, in het onvolkomene naar het volmaakte, in het betrekkelijke naar
het aJboslute.
Dichters zoeken dat onvervulbare door middel van de taal, en het

is hun levenslange worsteling met de taal, dat aan deze 'het laatste
woord niet af te dwingen valt, dat het onzegbare niet te zeggen is en
de mens van het onzegbare ten allerlaatste meer vervuld en meer er-
door gekweld en ervan bezeten raakt dan van het zegbare. De paradox
en de drijfkracht van het dichterschap is, dat het laatste woord geen
woord meer is, het woord is dan reeds aan de Ander of het Andere, aan
het naamloze, aan het woordenloze waarbij de taal tot sprakeloosheid
wordt gedoemd, en waarvan Pinksteren de hoop op het wonder is dat
het onzegbare toch gezegd zal worden, dat de taal van mensen godde-
lijk zou kunnen worden, méér zeggend dan menselijke taal ooit kan
zijn. Het is het onvindbare, bovenmenselijke, het laatste woord, waar-
naar de dichter 'zoekt,het is de achtergrond van die titel: Spoorzoekend
naar een woord, de tragiek van alle dichterschap, van alle eeuwigheids-
drang dat men dat woord nooit meer dan slechts op het spoor is maar
niet achterhaalt. Het is de hinde die flitsend gezien tussen de stammen
ijlings ontkomt. Van dat ontkomen, en die nooit opgegeven poging
tot achterhalen spreken de laatste gedichten van Willem Brandt op
een wijze zoals 'hij er nog niet van gesproken had. Het staat in Geheim
paswoord zoals het in zovele andere klemmend en beklemmend is ge-
zegd, d.w.Z. angstwekkend dicht benaderend wat onbereikbaar blijft:

Zeg nooit vaarwel,
het laatste woord werd immers niet gesproken;
ik zal het vinden waar het eeuwig zwijgt,
het zal opstijgen uit de zwarte aarde
met iemand, tot de meestergraad verheven,
en hem omvatten uit het witte oosten
als in de tempel van het Alziend Oog.
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Het zal verloren blijven tot het einde
maar het zal zijn
waar alles nieuw lbegint.

Ik kan het schrijven griffen noch verhalen,
het leidt een woordeloos verwoord bestaan.
Het was al eerder en het is nog later:
het is het is.
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GEWIJDE GESCHIEDENIS

De Vader stond zwaar
met een zomerse panter
in de broodboom van zijn lijf.
Geladen lag het land
met het warme woud
onder zijn hart,
een maïsgele evenaarszon.

De Moeder, de vurig woedende Moeder
stookte in zijn been de noten open
en brandde zijn bloed zwart
in de voze nachten.

Tot aan de Steenbok en de Kreeft
gloeide de Vader: er viel een regen
van Zonen zwaar. De Dochters
bleven vale wezels, grijze muizen
in het wassende water, in de dood.

Dan (men beweert sibillijns
in 14 na Christus) kreeg de panter
een heel dunne metalen rug.
De Vader voelde zijn boom brons
worden. Hij at soms natuursteen,
soms blik, heel zeldzaam asfalt.

Hij werd kinds en zei met een paasstem:
"Ik word een klok, een bimbambom."

De Moeder: "Michaëlis toch, je verliest je tin!"
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De wormen houden in hun warmte
de geronnen olie van de arbeidende aarde
levend. Olie onder de groene ringen
is heiligmakende genade voor het (na)-geslacht,
zeggen hun vorstelijke plakkaten.

Zij zuigen diep uit de stenen aardeborst
de moederolie los. Ondergronds
maken ze er dadels mee.

Ach wij, wij zijn aan de aardworm verloren.
Ja, vroeger schonken de purperen kolen ons
kinderen uit steenolievlees.

De aardwormen zagen hun voorraad slinken:
de pygmee streek ermee de schoonheid van zijn vrouw in,
de blanke deed alles in heimelijk beschilderde bussen
en het aardse staatshoofd mengde het in zijn cocktail.

Wij willen weer peterolie tussen de tanden
en het schaamgras van onze kinderen
groenzwarr van oliezaad.

Dan zal een nieuwe wereld veilig
en met gemak een goudzwarte ploeg
in uw schoot zetten.

Haha, Irene (hihi, Lilli) we zullen branden, louteren,
aardworm worden boven de regens uit.
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Het Chinese communisme als wereldcommunisme. 1.
De moord op Nagyen de verschijnselen die dit cynische misdrijf

begeleid hebben of zich er na voordeden hebben een belangrijke poli-
tieke betekenis.
De moord zelf is een klap in het gezicht van Zuid-Slavië en een

duidelijke uitdaging aan Polen. De begeleidende verschijnselen echter
zouden voor sommigen enige interpretatie kunnen behoeven. Wij noe-
men hier alleen de houding van China.
Toen ook in dit land het communistische partijcongres zich in sep-

tember 1956 uitsprak tegen het stalinisme ging het nog iets verder
dan dat: het verklaarde dat nimmer weer een stalinistische hegemonie
mocht ontstaan; het verklaarde dat elk land het marxisme op zijn
eigen manier "creatief" kon interpreteren; het juichte Gomulka's te-
rugkeer toe en was in het begin niet tegen de Hongaarse opstand. Drie
maanden na deze opstand schreef Mao nog dat oppositie tegen een
communistisch bewind niet beslist een reactionaire revolte hoefde te
zijn. In mei 1957 was er nog een "bloemencampagne", maar een
maand later sloeg de stemming om.
De Times van 17 juni jl. geeft de inhoud weer van een artikel van

professor Chen Po-ta, rechterhand van Mao, theoreticus van de partij,
in het partijblad De Rode Vlag, dat een hevige aanval is tegen Tito,
zijn "gedegenereerde politiek" en het revisionisme. Dit revisionisme
heeft met het revisionisme dat in het begin van deze eeuw een strijd-
punt was, hetwelk in 1909 tot de scheiding leidde, weinig te maken.
Het woord is echter geladen als banvloek, zoals eens "trotskisme" en
tussen 1949 en 1956 "titoïsme". Het woord "revisionisme" wordt, als
de genoemde ketterijen, gebruikt als vonnis, als legitimatie voor moord.
De vroegere chef van Pekings propaganda-departement Kang Sheng
schreef enige dagen eerder (14 juni) in Het dagblad van het volk, een
officieel partijblad, dat Zuid-Slavië een werktuig van de Verenigde
Staten is en dat de strijd tegen Zuid-Slavië vraagt om te worden uitge-
streden. (New York HeraId Tribune, 16 juni 1958)
De belangrijkste conclusie nu die uit deze Chinese aanval op Zuid-

Slavië getrokken moet worden is, dat het niet met de wereld-politieke
werkelijkheid strookt, het Oostaziatische communisme te zien als een
ander communisme dan het Russische. De opvatting, dat voor landen
als China (en Indonesië bijvoorbeeld) het communisme nog zo gek
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niet is (of zou zijn) voor de oplossing van de broodvraag van miljoenen
Chinezen (en voor het ordenen van de Indonesische economie) is daar-
om verwerpelijk, omdat er geen regionaal beperkt communisme be-
staat. In zoverre heeft het Russisch.Chinese communisme gelijk: er is
slechts wereldcommunisme. Het Chinese applaus op de moord in Buda-
pest, de Chinese agressiviteit jegens de zich communistisch noemende
protestanten tegen deze moord in Zuid-Slavië, legt ons de noodzaak
op slechts op de wereldcommunistische betekenis van het communis-
me in China en Indonesië te letten en ontneemt ons de belangstelling
voor alle facetten van economische en sociale behaalde of beoogde pro-
gressie aldaar.

Ch.

Het Cbinese communisme als wereldcommunisme. Il.
Charles is dapperder dan ik. Zo was het althans in de oorlog. Dat

zijn dapperheid niettemin niet alleen haar grenzen heeft, maar zelfs
voor zijn vrees kan wijken, is een bewering die ik in het volgende hoop
waar te maken.
In zijn K.B. over de recente gebeurtenissen in Hongarije die terecht

zijn verontwaardiging hebben opgewekt omdat er geen mensenlevens
aan het bereiken van politieke doeleinden behoren te worden opge-
offerd - al gebeurt dan dat, helaas, op weer andere wijze, in alle oor-
logen evenzeer - belooft Charles ons enige interpretatie van wat hij
de 'begeleidende verschijnselen' noemt.
Daar is niets tegen en alles voor, op voorwaarde dat die interpretatie

dan ook 1) juist is en 2) door die juistheid, de werkelijkheid onthult:
eerste voorwaarde om de zaa'k der menselijkheid te dienen, waarvoor
zowel Charles als ik onze krachten inspannen.
Jammer genoeg is dat dit keer met Charles' interpretatie naar mijn

mening zó weinig het geval, dat men eerder van verhulling dan van
onthulling der werkelijkheid moet spreken. De oorzaak daarvan is
geen andere dan Charles' angst voor het communisme.
De kern van zijn betoog immers is de oude voorstelling van het

wereldcommunisme als een monolithisch blok, gesmeed en in stand
gehouden als instrument van een wereldomspannende door enkele
demonische mensen in koelen bloede geleide samenzwering.
Dit is het bekende psychische mechanisme dat de macht van de ge-

vreesde vijand tot in het mateloze vergroot. We zien het in de loop
der geschiedenis herhaaldelijk in werking. Alle vijanden van de Kerk
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hebben haar altijd op diezelfde wijze gezien en in het bijzonder was
dat met de vijanden der Jezuïeten-orde het geval, terwijl die Kerk op
haar beurt in de vrijmetselarij en het liberalisme weer een soortgelijke
samenzwering zag. En niet anders was het met het fascisme en zijn
vijanden, die in elkaar weer diezelfde soort demonische samenzwering
zagen.
Nu geloven wij niet in demonen, ondanks de uitspraak van de com-

missie ad hoc van de AnglÏ!kaanseKerk die daar blijkbaar nog zo zeker
niet van is. Maar waar wij wel aan geloven is aan de angst die tot
demonische daden kan drijven. Wij geloven aan de angst .van de rijken
voor de armen en omgekeerd; aan de angst van de blanken voor de
gekleurde volken en omgekeerd en zo geloven wij ook aan de angst
van het kapitalisme voor het communisme en omgekeerd.
En wij geloven aan de angst van Charles en we sêhrijven dan ook

dit stuk om hem daarvan te bevrijden en daardoor in staat te stellen
die recente gebeurtenissen en hun 'begeleidende verschijnselen' te zien
zoals zij werkelijk zijn.
En die zijn in werkelijkheid eer omgekeerd als Charles ze ziet. Wel

verre daarvan dat het wereldcommunisme het monolithische blok zou
zijn, waarvoor Charles het houdt, loopt er integendeel van boven tot
beneden een scheur door die het 'begeleidende verschijnsel' van een
onstuitbare interne ontwikkeling is. Dat is zo sinds met de dood van
Stalin het proces van destalinisatie is ingezet. En we noemen het on-
stuitbaar, omdat het niet het resultaat van een toevallige constellatie,
laat staan van de persoonlijke willekeur van deze of gene is, maar zelf
het gevolg van een ontwikkeling. Van de ontwikkeling namelijk die in
de communistische landen grote en dagelijks grotere groepen mensen
heeft doen scholen, mensen die hun plaats in het moderne produktie-
proces zijn gaan innemen en nu naar medezeggenschap ook in het poli-
tieke bestel gaan verlangen, anders maar vergelijkbaar nochtans met
zoals indertijd de westerse bourgeoisie in haar progressieve faze naar
die politieke medezeggenschap is gaan verlangen en haar op de duur
ook van de macht van koning en adel heeft afgedwongen.
Dat destalinisatie-proces verloopt niet vlot. Geen enkel historisch

proces deed dat en doet dat. Het kan zich niet anders uiten dan via de
geest zowel van voor- als tegenstanders, die met elkaar in strijd gewik-
keld zijn, waardoor nu eens de een dan weer de ander de overhand
heeft. Het verloopt schoksgewijs. Maar daarom is, als onze analyse
juist is, de uiteindelijke uitslag nog niet onzeker. Wie, als Charles, in
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de vreze van het monolithische blok bevangen blijft, bereikt alleen dat
hij een proces tegenhoudt, wat hij indien hij werkelijk het vertrouwen
in de vrijheid had, dat hij denkt te hebben en die daardoor onbevreesd
zou zijn, juist zou willen verhaasten.
Naast de onomkeerbare destalinisatie is er een tweede niet minder

doorslaggevende reden die de gedachte van het monolithische blok zo
irreëel maakt, dat tot de voorstelling daarvan alleen iemand kan ko-
men voor wie de geschiedenis geen levende werkelijkheid is. Voor wie
zij dat wel is, is het duidelijk dat, alle tegenspraak en alle tegenwil ten
spijt, de historische verschillen tussen de communistische landen zich
in de verdere ontwikkeling dier landen zullen moeten doen gelden.
Wie meent dat het in China ooit zal gaan als men het in Moskou wil
of - omgekeerd - in Rusland zal gaan zoals men het in Peking wil,
is evenver van de wijs, als wie meent dat het in Frankrijk zal gaan zoals
men het in Washington wil of, omgekeerd, Amerika ooit naar het
pijpen van Londen of Parijs zal dansen.
Maar dat alles vonden wij alleen nog maar verkeerd inzicht en

daarom minder erg dan Charles' laatste woorden, die van een verkeerd
gevoel getuigen.
Als iemand zegt dat hij zich voor de Aziatische armoede niet in-

teresseert, bewijst hij daarmee drie dingen die naar mijn gevoel be-
wijzen dat zijn angst aan zijn gevoel het zwijgen heeft opgelegd. Want
als iemand dat zegt, bewijst hij, 1) onkundigheid omtrent de graad
van onmenselijkheid van die armoede; en daar behoort men niet on-
kundig van te zijn, 2) onkundigheid omtrent het dodelijk gevaar dat
het voortbestaan van dat niveau-verschil tussen Oost en West voor het
behoud van de vrede meebrengt; en daar behoort men niet onkundig
van te zijn, 3) onkundigheid omtrent het eigen ik, dat niet beseft dat
uit die onkundigheden slechts het ressentiment blijkt dat de have's
altijd en overal tegenover de have not's aan de dag hebben gelegd.
Charles' verontwaardiging over de recente gebeurtenissen in Hon-

garije en de begeleidende verschijnselen delen wij. Maar zijn interpre-
tatie behoefde O.i.enige interpretatie. Als men er werkelijk wat van
.leren wil moet men het zien als een slag tegen de destalinisatie die
overigens, als wij ons niet vergissen, wel eens zou kunnen blijken, een
boemerang geweest te zijn. En als men er een les uit wil trekken, moet
het niet zijn die van Charles' nttUa commttnio, veeleer die van: en nu
juist het gesprek.

R.
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Welk gesprek?
Bij het woord van Charles komt voorbehoud in mij op, het woord

van Romein brengt mij enigermate ... 'in het geweer'; ongelukkig
woord, in mijn gedachtengang! De woorden deugen niet voor onze ge-
dachtengangen, zelfs niet als de woordkeus wel deugt en dus alles zo
duidelijk mogelijk is gezegd. De woorden ontsnappen toch, daarom
hebben wij zo vaak aanhalingstekens nodig. In de ruilhandel der poli-
tieke onderhandeli~g wordt met geen gerelativeerde termen, met geen
aanhalingstekens gewerkt, en men werkt daar dus met grove termen
en begrippen in de regel. Maar ook als men met de woorden geen
daden wil afdwingen, blijven zij ontoereikend, zij deugen niet genoeg
voor verduidelijking, zij verwarren, de taal blijft een toren van Babel,
en elke discussie blijft aan de spraakverwarring onderhevig. De discus-
sie op hoog politiek niveau in hoge mate. De discussie op 'hoog' gees-
telijk plan tenslotte ook. Ons gesprek over 'het gesprek' zit ook weer
vol knopen.

In onze samenleving zegt A: liever dood dan slaaf. Gelukkig
spreekt B hem al tegen (zie Buskes), maar het hele alfabet door blijft
men A napraten, tot en met de V van Vermeer. De rest is het XYZ der
onoplosbaarheid. Maar daar tussen klinkt in ons beperkte alfabet een
enkele afwijkende klank. Het klinkt heel anders, wanneer Charles
zegt: ik vrees het wereldcommunisme, dan wanneer Goedharr of De
Kadt en hun spreekkoor dat zeggen, omdat hij zich veel meer afvraagt.
Het klinkt ook anders wanneer Romein zegt: het gesprek moet door-
gaan, dan wanneer Wiessing dat zegt of ds. Hugo van Dalen, want hij
bewaart de afstand van de historicus tOtde actualiteit en van de relati-
vist tot het actueel politieke communisme.
Maar welk gesprek moet voortgaan, en met wie, en hoe? Met ge-

sprek zal Romein bedoelen alle middelen van overleg die de politieke
wereldsituatie kunnen verbeteren en die dat niet door verscherpte be-
dreiging en door angstaanjagende superbewapening beogen te berei-
ken. Accoord, maar zo rustig of vastberaden of eenvoudig kan ik toch
zijn woorden niet overnemen. Want er valt heel wat te overwinnen
om het redelijk gesprek te kunnen en te willen voortzetten, als men
aan de andere zijde het gesprek juist heeft zien staken om en passant
enige opzienbarende moorden te begaan. Nu worden er in naam van alle
politieke systemen ter wereld zonder uitzondering dagelijks moorden
begaan die meestal minder opzienbarend blijven dan de moord op
Nagy. Maar men knoopt toch niet zo gemakkelijk aan of hervat niet
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zo licht het gesprek met een zo cynische partner als de onmiddellijke
moordenaars van Nagy e.a. zijn. Men voelt dat men met zijn moorde-
naar spreekt, en dat remt en bederft de conversatie aanzienlijk, op
zijn minst wordt zij er door ontwricht ook als men het gesprek tracht
te blijven voortzetten.

Maar in elk geval, blijven wij het er op houden, dat men nodiger
het gesprek bevorderen moet dan de superbewapening, die de drei-
gendste en van de rede afziende vorm van gesprek is. Men verwacht
veel van die dreiging, die angstaanjaging, nog altijd, hoewel angst nog
nooit een redelijke of betrouwbare of berekenbare factor is geweest,
en men met de angst erin te houden, dus ook alle risico's van de ge-
vaarlijkste angstreacties gaande houdt, geen enkele ontspanning be-
werkstelligt maar rust of vrede door angst en uiterste spanning van
dreigement denkt te verzekeren. Wat men daarbij van het gesprek
kan verwachten, denke men zich in: een gesprek waarbij men tegen-
over elkaar is gezeten met scheermessen op elkaars keel en met span-
ning bekijkt wie de ander het mes het scherpst op de keel kan zetten.
Alles om vechten te voorkomen, heet het. De wereld, bijna het hele
alfabet zweert bij dit probate middel. In ons land wordt het ons door de
De Kadts en de Goedharts warm aanbevolen, en door de Stafs en
Lunsen ijverig in praktijk gebracht. Onze beveiliging hangt al zowat
af van raketbases op dit kleine strookje grond. Wat kan ons nog gebeu-
ren, als die er maar zijn? Wat kan ons nog gebeuren. God betere het!

Maar, overleg of dreiging is niet het alternatief, inzoverre het ge-
sprek zal doorgaan, met dreiging en al. Men praat niet alleen, maar
zet ook het mes op de keel; men zet niet alleen het mes op de keel,
men praat ook. Aldoor, tot het bittere einde, tot het bittere begin van
het einde!

Het gesprek gaat door, en het zal doorgaan; de handel met Rusland
blijft een factor en wordt dat steeds meer in de Westerse economie, al
worden er Nagy's vermoord, Amerika bevordert culturele uitwisseling
met Rusland en zelfs onze brave K.L.M. vliegt op Moskou. Ondertus-
sen gaat de militair-politieke wereld door met dreigen, maar ook met
onderhandelen. Aan gesprek dus geen gebrek.

Maar ook in een andere of 'hogere' zin gaat het gesprek door, daarin
zal Romein wel gelijk hebben, de ontwikkelingen gaan immers door,
en met een toenemende geestelijke en materiële ontwikkeling, kan
ook de ontwikkeling der vrijheidsbehoefte in de onvrije landen der dic-
taturen niet anders dan toenemen. Daarom, vreest niet, zegt Romein.
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En tenslotte, het gesprek móét wel doorgaan, want er is geen ander
alternatief dan de ondergang. Er is een communistisch en een niet-
communistisch deel van de wereld en een deels elkaar doorkruisende
periferie van beide, en in elk geval moeten beide samen leven, daar zij
er beide zijn, of samen sterven, daar niet aan te nemen valt dat een
van beide de ondergang van de ander zonder de eigen ondergang
tevens verkrijgen kan. Of dit laatste gebeuren gaat, is ieders angst, en
diende daarom ieders zorg te zijn tot het uiterste (al is dat niet het ge-
val, door apathie en amusement of interesse voor alle andere dingen
van het genietbare deel der wereld die ons domineren of verdoven).
Vrees niet, de ontwikkelingen ten goede gaan door, zegt Romein

in diep geloof in de mens, dat ik hem benijd en zou willen delen. Maar
ook als hij gelijk heeft in zijn geloof in deze toekomstige bevrijdende
ontwikkelingen, en men zou willen bidden dat hij gelijk krijgt, is
daarom de directe vrees niet ongemotiveerd. Ik erken dat ik het com-
munisme, wereldcommunisme of niet, in elk geval vrees, zoals ik elke
dictatuur vrees en zal vrezen, en elke dictatuur verfoei en zal verfoeien,
hoe weinig gelukkig men ook zij met een gebrekkige democratie .. Ik
vrees de menselijke instincten van de machtsdrift, voor welke het doel
de middelen heiligt, en ik vrees daarom de dictaturen, de staatsmoor-
denaars en de concentratiekampen met de staatsbeulen. Ik vrees ook
de instincten die elke oorlog ontketent, en elke oorlog is een mensen-
vernietiging waarin een doel de middelen heiligt. Of het doel van de
ene oorlogsdeelnemer iets deugdelijker is dan dat van de ander, of de
een behalve behoud van bezit ook wel behoud van vrijheid bedoelt, en
de ander behalve vestiging van macht ook betere verdeling van bezit
bedoelt, elke oorlogvoerder heiligt de middelen voor zijn doel en is
daarom een gevaar voor de menselijke waardigheid. Ik vrees de dicta-
tuur, die mensenlevens opoffert aan zijn moorddadig systeem, ik vrees
ook de democratie van het ogenblik af dat zij in naam der vrijheid
mensenlevens opoffert aan haar verdedigingssysteem en aan de illusie
de vrijheid te redden door de volkerenmoord of de oorlog te voor-
komen door de dreiging daarmee.
Daarover, in eerste en laatste instantie, gaat het gesprek en dient het

gesprek te gaan. Dit blijft de onvergankelijke betekenis van het waar-
schuwend woord van Jef Suys.Niet de dreiging, ook niet het gesprek
met de tegenstander kan ons redden, maar alleen het gesprek met allen,
en dat zijn bijna allen inderdaad, die onder de ene of de andere vorm
als het er op aankomt het doel de middelen willen laten heiligen, het
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gesprek tegen de over de wereld haast algemeen verbreide waan dat
het geweld de vrijheid redden of vestigen kan of dat de dreiging met
het geweld de oorlog kan voorkomen, de angstaanjaging de angst-
reacties kan bedwingen.
Liever dood dan slaaf? Dat kan alleen ieder voor zichzelf, maar

nooit voor een ander uitmaken. Men kan alleen zichzelf voor de vrij-
heid opofferen maar niet over andere levens als hun gedwóngen offer
beschikken, niet tot minderjarigen toe hun hoogste goed, hun leven,
als minderwaardigen die daarover zelf geen zeggenschap hebben, laten
afstaan voor wat 'wij' als ons hoogste goed hebben uitgeroepen, niet
mensenmassa's in volkerengetale om dat hoogste goed met onze bom
vernietigen' en weer andere mensenmassa's daarmee het leven en de
vrijheid heten te verzekeren. Het gesprek over het hoogste goed en de
middelen is het gesprek waarop het ten eerste en ten laatste aankomt
en dat wij meer dan elk ander gesprek hebben te bevorderen. Om de
onaantastbaarheid, de heiligheid van het leven.
De vrijheid, onmisbaar levensklimaat en nooit tenvolle verwezen-

lijkbaar ideaal, is het hoogste goed waarnaar de mens streven kan. Een
streven waartoe hij door het hem geschonken, niet door hem gescha-
pen leven in staat wordt gesteld. Dat leven zelf is daarom in beginsel
het meest essentiële goed, een 'hoger' goed want niet van menselijk
maaksel, dan zelfs de vrijheid is die er een onderdeel en doelstelling
in vormt. Om de vrijheid kan men geen ander het leven ontnemen of
geen anders leven er aan wagen, die niet zelf de vrijheid boven het
leven verkiest. Anders ontneemt men een mens tegen zijn wil zijn
eerste (letterlijk) geboorterecht. Oorlogvoeren kan men, indien ver-
dedigbaar, daarom alleen met vrijwilligers, niet door het leven in
beslag te nemen van 'dienstplichtigen', die gedwongen worden hun
eerste, geboorterecht af te slaan, nog minder kan men met moreel
recht oorlog voeren ten koste van onvrijwillige slachtoffers, de be-
volking van een stad, van een land uitkiezend om voor het belang
van de rest vermoord te worden. Met de onbeantwoorde vraag of die
massamoord voor de wezenlijke vrijheid doelmatig en voor de red-
ding van even willekeurige andere mensenlevens zedelijk geoorloofd
is. Hier begint, hierom draait het beslissende gesprek dat boven alle
andere gesprekken uitgaat.
Een offer kan alleen uit eigen vrije wil worden gebracht. Is het

gedwongen offer, voor de 'heilige' zaak der vrijheid, in de moderne
oorlog iets anders dan slachtoffer volgens aloud heidens en barbaars
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gebruik, het offer dat geslacht wordt, in Hiroshima of waar ook, door
de moderne techniek vermiljoenvoudigd? Wie deze slachtoffering voor
de heilige vrijheid verschoonbaar acht en zedelijk geoorloofd of de
heiligheid van het leven ont'kennen wil, hij neme de verantwoording
voor deze argumentatie in het volle besef, namelijk precies alsof hij
die massa's met eigen hand slachtofferde, in principe daar hij het van
anderen eist zelf dus daartoe bereid. Hij zegge ronduit: liever dood ik
alvast zelf een miljoen medemensen elders dan dat er straks mogelijk
evenveel of meer van mijn naasten hier worden vermoord. Hij erken-
ne: liever slacht ik eigenhandig dan dat ik met anderen geslacht of ge-
knecht word, en noeme dat zijn zedelijke plicht. Dat is het gesprek
waarvoor een ieder, voor alle andere gesprekken, gesteld wordt.

N.A.D.

Toch het gesprek
De afschuwelijke misdaden van geweld, verraad en terreur, nu

weer heimelijk in Hongarije bedreven, doen de vraag rijzen of het nog
zin heeft te trachten, met het oostelijk blok tot enige overeenstemming
te komen, en te streven naar een gesprek en naar een vreedzame
samenleving in het vertrouwen dat een wereldoorlog niet een onver-
mijdelijk noodlot is. Wie die vraag negatief beantwoordt miskent het
feit, dat dit blok geen gesloten geheel is maar elk satellietland aanzien-
lijke volksgroepen bevat die dit optreden evenzeer afkeuren als wij,
en die in de steek gelaten en verzwakt zullen worden indien het Wes-
ten, onder de invloed van begrijpelijke en gerechtvaardigde emoties,
het gesprek afbreekt.
Zeer verhelderend werkt in dit opzicht een .beschouwing, die onder

de titel How Deep a Freeze in de Economist van 28 juni jJ. is te vinden.
Wij nemen er hier het een en ander uit over.
Chroetsjows vroegere ijverige pogingen tot verzoening met Bel-

grado, aldus ongeveer de schrijver, en het risico, dat hij toen nam,
van het volledig uiteenvaIIen van het communistische machtsgebied,
zouden totaal zinloos zijn geweest als het zijn bedoeling was, tenslotte
terug te keren tot zijn punt van uitgang. Er zijn dan ook aanwijzingen
dat het besluit Nagy op te hangen noch eenstemmig noch lang van
te voren is genomen.
Het vonnis van Nagy betekent de overwinning in het Kremlin van

de mening, dat het niets oplevert tegen het Westen te blijven glim-
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lachen. De laatste vijf jaar is de Sowjet-Unie, ondanks weifelingen,
geregeerd geworden door soepele lieden, die geloofden in het nut van
een andere richting en het communistische blok begonnen te hervor-
men in de hoop het efficienter te maken door een mogelijke overeen-
komst met het Westen.
De oppositie zag hierin geen heil, omdat het geen resultaat had, en

omdat het Westen even weinig heil zag in het nieuwe Europese als in
het oude Aziatisch-stalinistische aspect 'Vanhet communisme.
Tegenover de Joegoslavische ketterij blijft China de bron van een

stalinistische orthodoxie. Vandaar een zekere inconsequentie in de al-
gemene lijn. Kort nadat het lot van Imre Nagy was bekend gemaakt
volgden de nieuwe concessiesaan de boeren, die ongeveer de helft van
de Sowjet-bevolking uitmaken.
Zij die de koude oorlog voor het Westen het gezondste klimaat ach-

ten (en daardoor onwillekeurig in de kaart spelen van de onverzoen-
lijke groep op het Kremlin) kunnen de moord op Nagy aangrijpen als
een motief om alle discussie tussen Oost en West af te snijden. Maar
dat zou slechts een voorwendsel zijn, daar een modus vivendi nooit op
geestelijke eenheid maar hoogstens op een beperkte belangengemeen-
schap zou berusten. Wie in een mogelijke winst voor het Westen ge-
looft door middel van een overeenkomst tussen Oost en West, kan door
de weer hardere houding van Rusland verbijsterd zijn, maar hij moet
het niet opgeven. Het nastreven van ontwapening en onderlinge vrij-
heid door onderhandeling is nog steeds de doelbewuste weg om te
ondersteunen, wat aan hoop op democratie leeft in de volkeren van
Centraal- en Oosteuropa.

V.

Ezra Pound
Is Ezra Pound een krankzinnige dichter of een normale fascist? Het

eerste zeiden zij die zijn invrijheidsstelling bepleit hebben. Voor het
tweede "pleit" misschien echter het volgende. In het zuiden van de
Verenigde Staten treedt een bezeten prediker van de rassenhaat op, een
pogrom stichter die de Klu Klux Klan aanvuurt en bij brandende krui-
sen likkebaart. Zijn naam is John Kasper. John Kasper is, zegt men in
Amerika, een vurig aanhanger en vertrouweling van Pound en was
een frequent bezoeker van Pound in diens krankzinnigengesticht.
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Toerekeningsvatbaar of niet, Pound is een top-Iandverrader-in-oor-
logstijd geweest en hij heeft meteen weer verlof gekregen om weer
naar zijn fascisten in Italië te gaan. Op dezelfde dag dat Paul Robeson
na een worsteling van jaren permissie krijgt om naar Londen te gaan
zingen.

eh.
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Vrouwen nemen de tijd - het
klinkt luchthartig. En het is nog des
te speelser, door de dubbele betekenis
van deze titel. De schrijver wil er zo-
wel mee zeggen wat het op het eerste
gehoor betekent, maar ook, op het
tweede gehoor: zij nemen ons de tijd
af. En dat krijgt dan weer de klank
van een dankbaar verwijt, om al wat
men immers zelf terugontvangt voor
al die afleiding en verleiding waar de
man de vrouw heimelijk of openlijk
om vraagt. A. Viruly (DeBezige Bij,
A'dam, 1958) heeft kennelijk plezier
in deze dubbele bodem of liever dub-
bele deksel van zijn boek gehad. Ti-
tels hebben een dubbele functie trou-
wens, zij moeten de zin van een boek
bevatten maar deze tegelijk voorlopig
verbergen. Soms echter heeft de dub-
bele strekking van een titel nog een
diepere zin. Zoals bij die verzenbun-
dels van Engelman: Noodweer en van
Herman van den Bergh: Kansen op
een wrak. Zo ook hier. De schrijver
tracht met de luchtige titel van zijn
boek ook het in diepere zin dubbele
karakter ervan aan te duiden. Behalve
een spelende vorm van herinneringen
schrijven in een lichte toon, die hem
ogenschijnlijk zonder enige moeite
het midden doet houden tussen een
kleine roman in ikvorm en een op
afstand van zichzelf gebrachte auto-
biografie, is het ook een poging om
een probleem waar hij levenslang
zwaar aan getild heeft, eindelijk zwe-
vend te maken. Alweer in dubbele be-
tekenis eigenlijk, en wel van zwaar
eindelijk licht en van obsessie einde-
lijk tot oplossing. Het is een soort
wanhoopspoging, maar die tot spel en
wijsheid voert. Een poging eindelijk
met het leven, of het bestaan, en met

de wereld op minder gespannen voet
te raken, zonder toch een handbreed
prijs te geven van de ernst waar het
mee begonnen was, van de grote vra-
gen waar het om begonnen is en waar
men niet uitkomt. Wat is, wat wil dit
bestaan van mij? Teruggebracht tot
de vraag, wat is de tijd? En wie is de
vrouw? En wie ben ik die mijn tijd
doorbreng tussen het ene en het an-
dere raadsel? En - heeft het een men_
senleven moeten duren om te ontdek-
ken dat de ene niet de afleiding al-
leen is van de ander, dat de tijd die de
vrouw kost en die de man in letter-
lijke en figuurlijke betekenis zo duur
te staan komt, dat het in de weg lijkt
te staan aan de oplossing van dat
zwaarste levens probleem waar hij zich
het hoofd over breekt zoals Coperni-
cus eenmaal over de ruimte, tenslotte
juist ook de oplossing blijkt te zijn,
de levensgrote, levensechte en levens-
warme oplossing van dat kwellende
abstracte maar onmetelijke en onont-
koombaar reële probleem van de tijd;
de vrouw het medium, misschien het
enig medium tot het tijdeloze? Haar
in verte dromende, onnavolgbare
raadselogen wijzen ons de weg naar
het niet meer enkel tijdelijke, naar
het eeuwig ogenblik, en haar klare,
daadwerkelijke blik roept ons, bijna
terzelfdertijd vaak, tot de orde van
het als wij te diep puzzelen of te
zwaar tillen onherroepelijk, ja letter-
lijk onherroepelijk ontsnappende
ogenblik. Zo wordt de strijd met dat
onhandelbare en onontkoombare
mensenbedenksel van de tijd beslecht.
Het raadsel van de vrouw, het raadsel
van de tijd, zij verenigen zich tot het
levensraadsel. De evenwijdige lijnen
ontmoeten elkaar in het oneindige,
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maar daar blijft het niet bij, ook die
schijnbaar zo tegenstrijdige lijnen der
twee raadsels die elkaar niet lijken te
verdragen, deze kruisende lijnen blij-
ken buiten de tijd eindelijk, en nu
eindeloos, evenwijdig te lopen. Alleen
ontsnapt ons deze ontdekking binnen
de kleine tijd waarin wij gevangen
blijven, altijd opnieuw. En de onthul-
ling van die grote ontdekking over de
tijd, die de jongen zich op een duin-
top in Zeeland, op Wa1cheren voor-
neemt in een boek eenmaal vast te
leggen zoals Copernicus het eenmaal
de ruimte deed, raakt levenslang uit-
gesteld en wijkt naar nooit bereikte,
nooit bereikbare verten. Maar inaldat
uitstel wint hij de ervaring, de einde-
lijke zekerheid dat er geen uitstel is,
dat wat het uitstel aan ons beging,
juist het leven zelf was. En dat de tijd,
dat raadsel, altijd is, en het raadsel van
de tijd daarmee opgeheven in het tij-
deloze. Vroeger is niet minder dan la-
ter, en daarom is vroeger noch later er
minder om. De blik naar de sterren-
hemel wordt een eeuwig nu. De man
wiens tijd is blijven stilstaan bij de
laatste strijd in de wereldoorlog die
niet de eerste wereldoorlog zou blij-
ven, wordt een vermaning van het ge-
lijktijdig veelvoud dat de tijd is, even-
als het Zwitsers horloge, eens een
verjaarsgeschenk aan de jongen, ein-
delijk stil blijft staan. Alles staat stil,
alles gaat verder, niets staat vast.
Vaststaat dat dit het aardigste boek
over de tijd is dat ik ken.

A.D.

Als dank voor een rijk leven in het
ambt en in de wetenschap is aan
dr. F. K. H. Kossmann ter gelegen-
heid van zijn afscheid als bibliotheca_
ris der gemeente Rotterdam door
twintig vrienden en collega's een bun-
del aangeboden die de eenvoudige

titel Opstellen (Nijhoff, Den Haag,
1958) draagt. Een rijke dank, want
het is niet minder dan een rijk boek,
de geëerde ten volle waardig. De bij-
dragen bewegen zich in onderwerp en
bewerking op een hoog plan, en ter-
wijl verscheidene ervan begrijpelijk
op Rotterdamse cultuurhistorie be-
trekking hebben, is het geheel van zo
algemeen belang dat het een uiting
van Nederlandse geestesbloei mag
heten. Het valt moeilijk voor bijzon-
dere vermelding een keuze te maken
uit de artikelen op het gebied der lite-
ratuurgeschiedenis, der Rotterdamse
historie, der Noord- en Zuidneder-
landse betrekkingen en der bibliogra-
fie, welke hier verenigd zijn, maar
het ligt toch voor de hand dat bijzon-
dere aandacht toekomt aan de bijdra-
ge van zijn opvolger dr. C. Reedijk,
wiens opstel bovendien in de lijn van
de Rotterdamse traditie der Erasmus-
studie is. Het is geboren uit een te-
leurstelling: een uitgave van Erasmus'
Moria met daarin ingevoegd een van
de alleroudste autografen van Eras-
mus' hand, ontging bij een belangrij-
ke Parijse veiling in 1957, aan de
stad Rotterdam en aan haar vermaar-
de collectie Erasmiana, omdat het een
te kostbare aanschaffing bleek. Niet
altijd zijn blijkbaar de geldmiddelen
der Rotterdamse kooplieden, wier
vooruitziende blik en ondernemings-
geest toch bekend is, even gereed be-
schikbaar, en ook hierin moet men
wellicht een der gevallen van schade
door de 'bestedingsbeperking' zien
waarvan men zich een overzicht zou
wensen. Dr. Reedijk heeft de teleur-
stelling schitterend overwonnen en
gewroken in een model van hand-
schrift_ en boekgeschiedschrijving, en
van bibliografisch spoorzoeken.
Voor in het geveilde exemplaar

van de uitgave van 1676 der Moria,
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in 1511 voor het eerst verschenen,
bevond zich een Latijns gedicht van
24 regels in het handschrift van Eras-
mus. Wanneer kon het daar in geko-
men zijn? Het spoor van het boekje
leidde terug tot de bibliotheek van
Colbert, in de 18e eeuw, en nadien
heeft het verschillende Engelse bezit-
ters gehad, dat blijkt uit de inscripties
en bezitters merken binnenin. Maar
het gedicht was er toen nog niet bij,
wijzen de catalogi der bezitters uit.
Maar tezamen worden ze genoemd in
de catalogus der bibliotheek van de
verzamelaar Arthur Meyer, die in
1925 werd geveild. Van deze is be-
kend dat hij gewoon was handschrif-
ten in verwante boeken te bevestigen,
en het papieren scharnier waarmee
het is ingelast, is niet oud.
Het gedicht was te voren niet al-

geheel onbekend, maar in dit boek
werd eindelijk het origineel aange-
troffen. Het was in 1925 in vermink-
te vorm gedrukt, en het is bij gebrek
aan beter in die vorm door dr. Ree-
dijk ook opgenomen in zijn uitgave
van Erasmus' gedichten in 1956, maar
omdat deze het handschrift niet had
kunnen achterhalen, plaatste hij het
in een aanhangsel bij de gedichten
waarvan Erasmus' auteurschap niet
geheel vaststond, gevolgd door een
kortere vorm ervan bekend uit de ver-
zameling van Erasmus' tijdgenoot
Geldenhauer, in 1544 in Bazel uitge-
geven. Maar nu was dan het origineel
voor de dag gekomen, en ook kon de
twijfel aan Erasmus' auteurschap thans
worden opgeheven. Maar de vraag
bleef, waar en wanneer Erasmus dit
gedicht wel geschreven had. Het han-
delt over, ja is een fel schimpdicht
tegen paus ]ulius II, de strijdlustige
paus die ook de opdrachtgever van
Michelangelo is geweest voor zijn
amper begonnen grafmonument en

van de grandioze plafondschildering
der Sixtijnse kapel in Rome. De tekst
wijst uit dat het tijdens het leven van
de paus is geschreven, dus voor 1513,
en het kan ook pas geschreven zijn
nadat het conflict tussen de paus en
koning Lodewijk XII was uitgebro-
ken. ]ulius wordt er de grootste plaag
van Frankrijk in genoemd. Dat moet
na de zomer van 15 10 zijn geweest.
Waar kan Erasmus geweest zijn, toen
hij dit schimpdicht schreef? Het staat
op papier dat in de omgeving van
Parijs vervaardigd moet zijn. Erasmus
verbleef voor de uitgave van zijn Mo-
ria in het late voorjaar van 1511 in
Parijs en keerde in de zomer in Enge-
land terug, waar hij een vorige maal
ten huize van Thomas More had ge-
logeerd. Aantekeningen op de achter-
kant van het gedicht geven reden tot
de veronderstelling, dat Erasmus het
gevouwen blad, dat ongezegeld en on-
verzonden is gebleven, zelf aan Tho-
mas More heeft ter hand gesteld.
Reeds het vernuft van het onder-

zoek en de nadere vaststelling van
een eigen handschrift van Erasmus
rechtvaardigen de minutieuze aan-
dacht hieraan besteed, maar voortge-
zet onderzoek kan nog belangrijker
resultaat beloven, want de identifi-
cering van dit blad van Erasmus' hand
kan consequenties hebben voor ver-
dere opheldering van de strijdvraag
of Erasmus ook de auteur is van de
fameuze dialoog ]ulius exclusus. Het
handschrift van dit enkele schimp-
dicht van Erasmus is hierom en op
zichzelf het onderzoek dubbel en
dwars waard gebleken. En de teleur-
stelling over een voor Rotterdam ver-
10ren gegane autogram van Erasmus
wordt dubbel en dwars vergoed door
de grondige studie waartoe deze ge-
beurtenis aanleiding werd, evenals
door het gunstig toeval dat het blad
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toch in Nederlands bezit kwam, nl.
van dr. Frits Lugt voor het Institut
Néerlandais in Parijs.
Het éne voorbeeld mag hier de

kwaliteit der bijdragen in het alge-
meen vertegenwoordigen. Er ware
overigens nog veel te zeggen met na-
me in hetzelfde verband der humanis_ .
tische studiën over verschillende
bijdragen die de zo belangrijke com-
ponent in de Nederlandse geestes-
geschiedenis belichten van de princi-
piële tolerantie en de vrijzinnigheid;
met de andere vormen zij een samen-
klank die de scheidende nu voor de
studie geheel vrijgekomen jubilaris
haast als muziek, de naast en tot in
de wetenschap door hem evenzeer ge_
liefde, in de oren moet hebben ge-
klonken.

A.D.

STUDENTEN VAN HAVER TOT GORT.
W. Gaade N.V., Delft 1957,284 blz.
Dit boek is ontstaan dank zij het

initiatief van de (12e) Lustrumcom-
missie Delftsche Studenten Bond. Het
wordt ingeleid door de Delftse rec-
tor Botterna. Daarop volgen elf ar-
tikelen, drie daarvan (door dr. A. C.
]. de Vrankrijker, dr. ]. P. Kruyt en
dr. W. A. 't Hart) zijn algemeen-
historisch. De vijf volgende behan-
delen de Nederlandse situatie van
nu (dr. H. ]. C. Tendeloo, A. Doeve,
]. van der Steen, W. P. Gerritsen en

W. ]. van der Bijl). De laatste drie
tenslotte zijn weer van algemene,
maar nu actuele strekking (dr. Sj.
Groenman, dr. G. C. Heringa en dr.
Fred. L. Polak).
Wie dit boek leest - en wie die

zich voor het studentzijn in de ruim-
ste zin interesseert, zal dat nalaten?
- zal tot de slotsom komen, dat de
opzet bijzonder gelukkig geweest
is. Sommigen zullen het meeste pro-
fijt trekken van de middengroep,
studies over: doel en betekenis ener
studentenvereniging; de Nederlandse
Studentenraad; Studententaal; de stu-
dent en de Muzen; Student en Sport.
Anderen zullen zich meer aangetrok-
ken gevoelen tot het historische ge-
deelte waarmee de bundel opent: uni-
versiteit en student in het verleden;
sociale omwenteling en het studen-
tenleven; het studentzijn als apart
maatschappelijk verschijnsel. Weer
anderen tenslotte zich het liefst be-
zinnen op de actueel,beschouwelijke
eind-trits: Plaats en taak van Uni-
versiteit en hogeschool; problemen
van de student en van de studenten-
maatschappij; wetenschap en tech-
niek als cultuurfaceccen. Geen van de
elf opstellen evenwel is zonder be-
lang en vele zelfs van groot belang
voor een ieder - en hoevelen zijn dat
er tegenwoordig niet? - die hetzij
van dichtbij of van wat verder af mee
studenten van doen hebben.

]. R.
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'Het Dal der naoorlogse Filosofie' (1955).
Verder vindt men in dit deel een volledige
lijst van zijn publicaties, en een lijst van pu-
blicaties over het werk van Prof. Pos.
Met deze tweede bundel is het werk, aan zijn
nagedachtenis gewijd, compleet, een stan-
daardwerk onmisbaar voor allen die belang-
stellen in hedendaagse wijsbegeerte in de
ruimste zin.
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deerd. Dr. Proosr heefr, vóórdar de generarie die Coenen gekend
heefr en persoonlijk mer hem bevriend was, is uirgestorven, een
beeld van zijn leven en werk vasrgelegd, waarvoor nauwkeurig bron_
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