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J. W. Schulte Nordholt

MIDDELEEUWS SCHILDERI]

De heiligen lopen op vogelvoeten,
zo kuis en zo voorzichtig, door het woud.
Zij willen met een louter leven boeten
dat deze wereld donker is en koud.

En in het hoge takkennet begint
.een heel ijl voorjaar aan het heilig leven.
Iedere heilige wordt weer een kind
dat groeit naar God, spichtig, en onbedreven

in nog iets anders dan de ogen heffen,
de vingers vlechten in een bidgebaar,
liever verdwalend in het stamgewemel

dan ergens medemensen aan te treffen.
Zij krijgen langzaam bloemen in het haar
en worden zo een voorjaar van de hemel.
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KINDERSPEL

Zij speelt vandaag een spel met andre namen:
Ik ben niet ik, maar ik ben die en die
enjij bent ook een ander. Op mijn knie
zit zij te praten, ik het te beamen

dat heel het leven maar toneelspel is.
Wij wonen in de trein of in de bomen
of soms in Amsterdam, en zij vergist
zich zelden in die duidelijke dromen.

Ook is zij vaak de moeder, ik het kind.
Dan laat zij mij haar platenboeken lezen
en kijkt ofik de dieren daarin ken.

o leven dat altijd opnieuw begint,
ik ben gelukkig weer een kind te wezen
en maar te zijn wie zij wil dat ik ben.
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H. Daudt

ONVERANTWOORD OPTIMISME

Bij vluchtige doorlezing van De Weg naar Vrijheid krijgt men de indruk,
dat er ten onrechte tegenwoordig zoveel mensen met een bekommerd ge-
laat door het leven gaan. Na zo'n eerste kennismaking met het Plan
vraagt men zich af of niet ieder somber mens na lezing van dit Plan van
de Partij van de Arbeid wat opgewekter zou worden.
Hoort toch wat professor Banning er over zegt in hetjanuarinummer van
'Socialisme en Democratie' in een artikel: Congresindrukken. 'Het Plan
1952 is het socialistische antwoord op de nood van een verarmd en ver-
scheurd Europa, dat bedreigd wordt door vervlakking en uitholling ten-
gevolge van krachten van binnen, door een derde wereldoorlog tenge-
volge van de strijd om de wereldmacht buiten Europa ' 'Het Plan wijst
een weg om de Europese geesteswaarden te verdedigen' 'Het Plan doet
niet meer dan zo duidelijk mogelijk de concrete plannen stellen om een
richting voor een socialistische oplossing daarvan te wijzen.'
Om te beginnen is hierop aan te merken, dat dit Plan, dat door een Plan-
commissie is gemaakt, op een Plancongres is besproken en waarvoor als
Plan propaganda wordt gemaakt, dat dit Plan geen plan is.
Weliswaar wordt in de inleiding opgemerkt, dat het rapport als een werk-
program moet worden beschouwd, dat' nadere studie en uitwerking ver-
eist, maar desondanks houdt men vast aan de Plangedachte.
Professor Fred. Polak geeft in een artikel 'Sociale en culturele aspecten
van een welvaartsplan' de volgende omschrijving van het begrip plan:
'Plan is een constructief en gecoördineerd program van actie voor het
door een competente instantie te voeren toekomstig beleid, volgens vooraf
bepaalde doeleinden, op een omlijnd gebied.'
Een dergelijk planbegrip heeft de opstellers van De Weg naar Vrijheid
kennelijk voor ogen gestaan. Desondanks blijkt het socialistisch perspec-
tiefslechts te bestaan uit een opsomming van de vele tekorten die er in de
huidige maatschappij zijn op economisch, sociaal en cultureel gebied en
het uiten van de wenselijkheid om deze tekorten op te heffen.
Want in het algemeen worden de onderwerpen als volgt aangepakt. Men
geeft een uitvoerige beschrijving van de bestaande situatie en somt ver-
volgens een aantal gewenste verbeteringen op. Maar dat is geen pro-
gramma dat voor realisering in aanmerking komt. Als men ernst maakt
met een programma, dan maakt men een plan op, dat uitgaande van de
huidige situatie, de welomschreven wegen aangeeft die men voor verwezen-
lijking moet volgen. En dan maakt men ook een urgentievolgorde voor
die verwezenlijking.



H.DAUDT

Het is verder typerend, hoe men in een neiging tot perfectionisme geen
onderwerp ongenoemd wil laten. Duidelijk blijkt dat al bijv. uit de titels
van de vele paragrafen, waarin men echter vrijwel nooit met goedomlijn-
de plannen komt.

Wanneer ik mijn critiek tot dusverre samenvat, dan komt het er op neer,
dat het plan.te veel een blijmoedig studierapport is, dat in een neiging om
alles een beurt te geven voor elk facet van het maatschappelijk leven een
standpunt wil innemen, maar dat daarbij zelden tot een duidelijke pro-
bleemstelling en daarmee tot een plan komt.
Dat zijn zeer ernstige beschuldigingen. Wanneer U dan bedenkt, dat bijv.
bij de democratisering van het onderwijs toch wel degelijk een duidelijke
weg wordt aangegeven en wanneer ik er dan bovendien aan herinner, dat
men ook nog een uitvoerig plan tot financiering van de cultuur heeft uit-
gestippeld, dan zal men mij wellicht van overdrijving, misschien zelfs van
kwade trouw willen beschuldigen.
Ogenschijnlijk bestaat daarvoor nog meer reden, wanneer ik een passage
aanhaal uit het hoofdstuk over democratisering van het onderwijs. Daar
wordt gezegd: 'Het zal tientallen millioenen vergen.' 'J\'1aar,' zo gaat
men verder, 'in het eerste deel van het Plan werd een vermeerdering van
de uitgaven voor onderwijs en cultuur in 1955 met 43% ten opzichte van
1950 mogelijk geacht.'
Men zal misschien zeggen: 'Hier ligt toch een zeer duidelijk, concreet
plan. Zelfs de middelen worden aangegeven, waarmee men het kan uit-
voeren.'
De verwijzing naar het eerste deel van het Plan slaat op de paragraaf
'perspectief van de inkomensverdeling'. Daarin worden vergeleken de be-
stedingen van het nationale inkomen in 1950 en het voorgestelde pro-
gram van bestedingen van het nationaal inkomen in 1955.
Hier vindt men het Plan-optimisme in zijn zuiverste vorm, hier ligt ook
de verantwoording van de opgewektheid die het gehele Plan doortrekt,
naar deze passage wordt verwezen, wanneer de lezer geneigd is zijn hoofd
te schudden over een al te rooskleurig socialistisch perspectief op een of
ander gebied. Als deze paragraaf juist is, dan is het Planoptimisme ge-
rechtvaardigd en zou men mij van overdrijving kunnen beschuldigen.
Maar als deze paragraaf niet klopt, dan wordt alle zekerheid. aan het Plan
onttrokken. Ik geloof nu dat deze paragraaf in hoge mate misleidend is.
Wat heeft men namelijk gedaan. In September 195 I is door het Centraal
Planbureau het Centraal Economisch Plan 195 I gepubliceerd. Daarin
wordt o.a. een overzicht gegeven van de wijze waarop in 1950 het natio-
nale inkomen is besteed. In De Weg naar Vrijheid heeft men deze cijfers
nu in een tabel opgenomen. Daarbij is aangegeven wat de overheid heeft
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besteed voor het militaire apparaat, voor onderwijs en burgerlijk appa-
raat, wat er door de mensen is verbruikt aan duurzame goederen, aan
voedings- en genotmiddelen en aan overige goederen en diensten en hoe-
veel er is geïnvesteerd in industrie en landbouw, handel en verkeer, in wo-
ningbouw en in voorraden. De som van dit alles is het nationale inkomen.
Men heeft vervolgens in De Weg naar Vrijheid aangenomen, dat de na-
tionale productie in 1955 met 25% ten opzichte van 1950 zal zijn geste-
gen. Dan geeft men een mogelijke verdeling aan van dit nationale in-
komen in 1955 over de reeds genoemde posten overheidsbestedingen,
consumptie en investeringen. Aangezien er 25% meer te verdelen valt,
is het duidelijk, dat voor elke post meer geld beschikbaar is dan in 1950.
Men krijgt dan ook een staat waarin, om enkele van de sprekendste cijfers
te noemen, ten opzichte van 195053 % meer voor militaire uitgaven be-
schikbaar is, 43 % meer voor onderwijs en cultuur, 35 % meer voor han-
del en verkeer en waarbij ook de consumptie nog kan stijgen.
Waarlijk een indrukwekkende lijst waar geen speld tussen schijnt te krij-
gen. En er gaat een bijzondere suggestie van uit. Nietwaar, wanneer men
één punt voorgezet krijgt waar men van uitgaat [1950] en één punt dat
een voorlopig einde van de ontwikkeling aangeeft [1955] dan heeft ieder-
een de neiging een geleidelijke ontwikkeling in de richting van dat eind-
punt te veronderstellen. Vooral wanneer er met geen woord gerept wordt
over de tussenliggende jaren.
In werkelijkheid is er van een dergelijke geleidelijke ontwikkeling even-
wel geen sprake. In 1951 zijn bijvoorbeeld de militaire uitgaven niet ge-
leidelijk maar met een ruk verhoogd van 980 millioen gulden tot 1500
millioen gulden per jaar. Ons nationaal inkomen is echter niet met een
dergelijke sprong omhoog gegaan.
Dat betekent, dat er voor niet-militaire uitgaven in ons land in 195I min-
der beschikbaar was. Er zijn dan ook inderdaad in 195I beperkingen op
allerlei gebied doorgevoerd. Zo is bijv. in het regeringsprogramma van
vorig jaar Maart de consumptie- en investeringsbeperking afgekondigd.
Misschien zal men tegenwerpen, dat bij de opstelling van het Plan hier-
mee nog geen rekening kon worden gehouden. Ik moet er dan evenwel
aan herinneren, dat de cijferreeksen in De Weg naar Vrijheid zijn ont-
leend aan het Centraal Economisch Plan 195I. En in dat plan staan niet
alleen de werkelijke bestedingen van ons nationaal inkomen over 1950,
die in De Weg naar Vrijheid zijn overgenomen. Er staan óók in de ver-
wachtingen over de bestedingen in 195I, waarbij rekening is gehouden
met de beperkende regeringsmaatregelen van lviaart 195I.
Ik heb nu de verwachte inkomensbesteding over 195I nog eens nagere-
kend, omgerekend in het prijspeil van 1950, zoals dat in De Weg naar
Vrijheid voor 1955 is gedaan. Ik heb hier dus dezelfde bron gebruikt, die
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de opstellers van De Weg naar Vrijheid voor hun optimistische beschou-
wingen hebben benut.
De vooral voor de overheidsbestedingen ietwat onzuivere berekening
toont aan, dat de post onderwijs en cultuur in 1951 lager is ten opzichte
van 195°. Het Plan daarentegen verwacht voor 1955 een stijging van
43 % en, wat heel belangrijk is, suggereert daarmee een geleidelijke stij-
ging in de tussenliggende jaren.
Voor de totale consumptie wordt een stijging van 10 % in 1955 ver-
wacht; in 1951 is er een daling van één procent geweest. Handel en Ver-
keer kan in 1955 35 % meer investeren, maar over 195 I was er 29,73 %
minder beschikbaar.

In de hieronder volgende tabel geven de cijfers in de tweede reeks de be-
stedingen in 195 I aan volgens het Centraal Economisch Plan 195 I, door
mij [nogmaals: globaal] omgerekend in prijzen van 1950. De eerste en
de derde cijferreeks zijn aan De Weg naar Vrijheid ontleend. De percen-
tages geven de stijging of daling aan ten opzichte van 1950.

1950 1951 1955
Overheidsbestedingen
I. Militair apparaat 980 144° 15°0 [53.%]
2. Onderwijs 560 520 [- 7 %] 800 [43 %]
3. Burgerlijk apparaat 1160 I I 18 [- 3,6 %] 1400[21 %]--

2700 3078 37°0
Consumptie
I. Duurzame goederen 3550 3638 [ 2,5 %] 4000 [15 %]
2. Voedingsmiddelen 4800 4693 [- 2,2 %] 5200 [ 8 %]
3. Overige goederen 4000 3795 [- 5 %] 4400 [10 %]

1235° 12126 13600
Investeringen
I. Industrie en landbouw 1040 1085 [ 4,3 %] 1300 [25 %]
2. Handel en Verkeer 370 260 [- 29,73 %] 500 [35 %]
3. 'Voningen 49° 465 [- 5 %] 600 [22 %1

1900 1810 24°0

Voorraadvorming 1520 I I 10 7°°

'Vat zijn de consequenties hiervan? Het betekent, dat zelfs àls het aan-
lokkelijke beeld voor 1955 wordt verwezenlijkt, er dan geen sprake van
zal zijn, dat wij er ten opzichte van 1950 zoveel beter voor zouden staan
als in het Plan wordt gesuggereerd.
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Want nu al zijn wij verarmd in vergelijking met 1950.
De ruimere middelen die ons voor 1955 worden voorgespiegeld, zullen
dus niet voor betere verzorging kunnen worden gebruikt ten opzichte
van 1950, maar die voordelen zullen benut moeten worden om de ver-
arming in de jaren tussen 1950 en 1955 ongedaan te maken. Hoeveel er
dan voor werkelijke verbetering zal overblijven, zal afhangen van de ont-
wikkeling in de komende jaren tot 1955.
Deze verwaarlozing van de verarming in de jaren tussen 1950 en 1955
lijkt mij al voldoende om het optimisme van het Plan te veroordelen. Er
is evenwel nog meer op de vergelijking tussen 1950 en 1955 aan te mer-
ken.
Zoals al gezegd is, berust namelijk die gehele schets van de mogelijke in-
komensverdeling voor 1955 op de veronderstelling, dat de nationale pro-
ductie in 1955 met 25 % zal zijn gestegen. Maar waarop berust deze
veronderstelling? Dit cijfer van 25 % waarmee tegenwoordig als met een
voldongen feit wordt gewerkt, berust alleen op een uitspraak vorig jaar
in Parijs gedaan door het Comité van ministers van de landen aangesloten.
bij de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. Het mi-
nisterscomité maakte namelijk bekend, dat 'voor vVest-Europa een der-
gelijke verhoging van 25 % waarschijnlijk wel mogelijk zou zijn'.
Mij dunkt, dat dit een vrij wankele basis is om van uit te gaan bij de op-
stelling van een verdelingsplan voor die hogere productie.
Het derde punt van critiek op dit optimistische beeld is, dat het aan-
neemt, dat de bewapeningskosten gehandhaafd zullen blijven op 1500

millioen gulden per jaar. Dat is weliswaar bepaald in het regeringspro-
gramma van Maart vorig jaar, maar inmiddels is daar na pressie van
Amerikaanse zijde al weer wat bijgekomen.
Wanneer men inderdaad het voortbestaan van het Westen afhankelijk
acht van een afdoende bewapening, is er trouwens geen enkele reden om
aan te nemen, dat bij een nieuw hoogtepunt in de internationale span-
ning er niet nog eens een paar honderd millioen bijkomt. Met als gevolg,
dat cr dus minder voor consumptie en investeringen overblijft.
Samenvattend zijn mijn bezwaren tegen het verdelingsplan voor 1955
dus:
I. verwaarlozing van de verarming in de jaren tussen 1950 en 1955.
2. als vaststaand aannemen, dat de nationale productie in 1955 met 25 %
ten opzichte van 1950 zal zijn gestegen.
3. de veronderstelling, dat de bewapeningskosten niet hoger dan 1500
millioen gulden per jaar zullen zijn.

Bij mijn critiek op het verdelingsplan heb ik er en passant op gewezen,
dat het optimisme in het Plan eigenlijk alleen mogelijk is door verwaar-
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lozing van de consequenties van de bewapening en daarmee van het pro-
bleem Oost-West.
In het Plan worden de internationale vraagstukken en daarmee het pro-
bleem Oost-West pas op bladzijde 353 e.v. aan de orde gesteld. Voor die
volgorde in het Plan heeft men twee motieven aangevoerd.
In de eerste plaats komen de internationale vraagstukken pas op het eind
omdat 'de internationale vraagstukken slechts in beperkte mate bewust
worden geleid.' De tweede motivering is dat 'het zinvolle denken over en
werken aan een ordening van de chaotische wereldverhouding alleen
mogelijk is, wanneer een helder inzicht bestaat in de levens- en samen-
werkingsvormen, die thans op kleiner gebied en voor beperkter taak wor-
den vereist'.
In het bijzonder deze laatste formulering duidt er op, dat men een ver-
antwoording wil afleggen voor het feit, dat bij behandeling van de inter-
nationale vraagstukken vooral aandacht wordt besteed aan problemen
van Europese eenwording, hulp aan achtergebleven gebieden en derge-
lijke.
Ruygers heeft op het Plancongres gezegd: 'Ik juich het toe, dat in het
Plan ook de vraagstukken van de internationale politiek de aandacht
vragen. Want reëel is een Nederlands Plan van de arbeid alleen dan
wanneer we het plaatsen midden in de internationale verhoudingen,
midden in de nieuwe wordende wereld, die in deze jaren, ondanks alle
moeilijkheden, gevaarlijke dreigingen en vaak nameloos leed, bezig is
gestalte te krijgen.'
Ik moet zeggen, dat ook ik dat toejuich, maar mijn bezwaar is juist, dat
het Plan het maar in schijn doet.
Want men gaat bij het gehele plan uit van de gedachte, dat 'de gevaar-
lijke dreigingen en het vaak nameloze leed' waar Ruygers van spreekt,
voldoende eer is gegeven als wij het afdoen met een post van 1500 mil-
lioen voor defensie op de begroting. Daarna houdt men zich rustig bezig
met voorstellen tot reorganisatie van de binnenlandse sociale, econo-
mische en culturele verhoudingen. Ditzelfde optimisme wordt in het deel
over buitenlandse politiek voortgezet, door er overwegend te spreken
over 'de nieuwe wordende wereld die bezig is gestalte te krijgen'.
Wel zegt men nadrukkelijk, dat de binnenlandse oplossing van de plan-
vraagstukken afhankelijk is van het internationale gebeuren. Ik zou het
nog concreter willen zeggen: Het is afhankelijk van de spanning Oost-
West en de daaruit voortvloeiende bewapening.
Hoezeer men met deze zaak in de maag zit, moge uit het volgende blij-
ken. Letterlijk zegt men: 'Waar velen door een gevoel van machteloos-
heid dreigen te worden verlamd, is het nuttig om, wanneer wij de weg
voor de toekomst trachten te doordenken, het gehele uitgestrekte gebied
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van maatschappelijke ordening en culturele zingeving voorop te stellen,
ook al blijft het besif, dat dit alles alleen voortgang kan vinden bij behoud van vrij-
heid en vrede.'
Ik vraag me daarentegen af, of het juist niet voor de hand ligt om, wan-
neer men de invloed erkent van de internationale samenleving op het
nationale bestaan, dan juist die internationale problemen in het middel-
punt van de beschouwingen te stellen.
Dat zou des te meer dringen, omdat men 'een gevoel van machteloosheid
wil bestrijden door de weg naar de toekomst te doordenken', maar ... in
'het besef dat dit alles alleen voortgang kan vinden bij behoud van vrij-
heid en vrede'.
Maar die machteloosheid ontstaat juist door de verlammende onzeker-
heid over behoud van vrijheid .en vrede. Wanneer men dus die onzeker-
heid wil opheffen, dan zal men op die weg naar de toekomst de mogelijk-
heden van vrijheid en vrede centraal moeten stellen. Wil men dit centrale
probleem ontwijken, omdat men de bestudering ervan onmogelijk acht,
dan wordt het plan een slag in de lucht; een praten over schijnproblemen
in het licht van die ene grote onzekerheid, waarvan de mogelijke realise-
ring van het Plan afhankelijk is.
Ik wil nog enkele voorbeelden noemen van de gemakkelijke wijze waarop
men zich van de internationale spanning afmaakt.
Er wordt gezegd: 'In de wereldomvattende strijd tegen de communis-
tische bedreiging is het sociale, economische en geestelijke front van even
beslissende betekenis als het militaire front.' Dat is echter in strijd met een
andere uitlating die luidt: 'Het behoud van deze vrijheid kan bij de hui-
dige bewapening van de Sowjet-Unie en haar satellieten en de door het
Sowjetblok gevolgde politiek slechts worden verzekerd door een zo krachtige
opvoering van de defensie van de Westerse wereld, dat een garantie tegen
overweldiging wordt verkregen.'
Maar wanneer is die garantie er? Elke nieuwe spanning zal er toe leiden,
dat men meent die garantie nog niet te hebben verkregen. Men zal dan
dus meer willen bewapenen, hetgeen in strijd is met de 'statische opvat-
ting', waarbij men door een post van 1500 millioen gulden per jaar de
gevaren meent te kunnen elimineren.
Een ander voorbeeld van de gemakkelijke wijze waarop men zich van
een waarlijk belangrijke zaak afmaakt, vindt men bij beschouwingen over
de toekomstige verstandhouding met de Sowjet-Unie.
Zo wordt in de passage over de hulpverlening aan de onontwikkelde ge-
bieden gezegd: 'Dat de geschetste hulpverlening zich bij een beëindiging
van de huidige bedreiging van het Westen door de Sowjet-Unie, in ge-
lijke mate zou dienen uit te strekken tot Rusland en de thans onderhorige
staten in Oost- en Zuid-Oost Europa, behoeft geen betoog.' Maarwatdan
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naar mijn mening wèl een betoog behoeft, is hoe men zich voorstelt, dat
zo'n mogelijke beëindiging van de bedreiging tot stand zou kunnen komen.
Daarover vindt men echter niets in het Plan en dan had deze frase beter
ook geheel achterwege kunnen blijven. Hetzelfde geldt voor een soort-
gelijke uitlating in de paragraaf over Wereldgemeenschap, waarin wordt
gesproken over het Atlantische Pact [!] en de internationale solidariteit
die zal móeten groeien met de Aziatische landen.
Over Rusland heet het daar: 'De huidige spanning tussen democratie en
communisme kan niet altijd blijven voortduren. Juist voor het bereiken van
een wereld, waarin ook Rusland en de thans aan het autoritaire commu-
nisme onderhorige volken als gelijkgezinden zullen zijn opgenomen, rust
op het internationale socialisme een zware verantwoordelijkheid. Slechts
door van het eigen land uit de samenwerking en de solidariteit te he-
trachten, kan het socialisme zich van die verantwoordelijkheid kwijten.'
Met deze lyriek doet het Plan op de laatste bladzijde en in de laatste
alinea een probleem af, dat in het eerste hoofdstuk had moeten staan en
dat het gehele Plan had mOeten beheersen.

Na deze critiek op De Weg naar Vrijheid zal men zich wellicht afvragen
of er nog iets in het Plan is dat in mijn ogen genade heeft kunnen vindeIi.
Laat ik dan voorop stellen dat ik uitstekend vind wat er in de eerste delen
wordt gezegd bijvoorbeeld over de socialistische productiewijze, de be-
perking van het arbeidsloos inkomen, socialisatie en ordening, werkloos-
heidsbestrijding en dergelijke.
Maar een plan dat voor verwezenlijking in aanmerking zou kunnen ko-
men, moet uitgaan van de beperkingen die ons door de bewapening wor-
den opgelegd. Dat zou betekenen dat men de goede beginselen van gro-
tere gelijkheid en socialisatie had toegepast, niet op verdeling van een
hypothetische grotere welvaart, maar op de verdeling van de zwaarste
lasten over de sterkste schouders. Het programma geeft aan hoe de toe-
stand verbeterd moet worden; het had om realistisch te zijn, moeten aan-
geven welke groepen bij de algemene achteruitgang het zwaarst achter-
uit hadden moeten gaan.
Omdat het Plan niet waarlijk in de actualiteit steun vindt, kan het ook
geen plan zijn in die zin dat het cen mogelijke volgorde aangeeft waarin
de wensen in realiteit moeten worden omgezet.
In het gehele Plan blijft dan te waarderen over, dat het een aantal wen-
sen uit over te volgen beginselen op allerlei gebied. Het Plan is daardoor
een bruikbaar handhoek geworden voor de volksvertegenwoordiger van
de Partij van de Arbeid, die een werkbasis heeft zowel als er een werkloos-
heidsdebat in de Kamer komt als wanneer het plan Schuman aan de orde
wordt gesteld.
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Dat zijn verdienstelijke elementen, maar het ware eerlijker geweest niet
te suggereren dat het Plan een blijmoedige stap is op de weg naar vrij-
heid.

Waarom heeft men dit gesuggereerd? Misschien is men geneigd te zeg-
gen, omdat het een verkiezingsstunt is. Dat zou mij foutief lijken. Ik ge~
loof dat Ir Vos op het Plancongres gelijk had toen hij zei: 'Natuurlijk is
het Plan van belang voor de verkiezingen van 1952. Maar het is geen ver-
kiezingsreclame in die zin dat het een programma is niet met het doel om
het doorgevoerd te krijgen, maar enkel met het doel verkiezingswinst te .
. behalen.'
Ik zou er evenwel aan toe willen voegen: het IS geen verkiezingsstunt,
maar een partijstunt. Het is niet in de eerste plaats een appèl op de kie-
zers, maar een poging de apathie van vele partijleden te doorbreken.
Maar ondanks alle radiopraatjes en vergaderingen zal het niet in staat
zijn de lusteloosheid van die leden te doen verdwijnen. Want die luste-
loosheid wordt veroorzaakt door de onzekerheid over vrede en vrijheid
en door de zeer uiteenlopende opvattingen in de Partij van de Arbeid
over het punt dat in de actuele politieke practijk bepalend is: de bewa-
pening en zijn gevolgen.
En dit actuele punt is, zoals ik heb geprobeerd aan te tonen, in het Plan
vrijwel doorlopend ontweken.
Enerzijds is er in de Partij van de Arbeid een denkrichting, die ik ge-
makshalve de denkrichting-De Kadt wil noemen. Deze 'groep' [het
woord groep moet hier niet worden opgevat als georganiseerde vleugel]
is er van overtuigd, dat het gevaar van een Russische agressie zo groot is,
dat om der wille van de militaire verdediging van het Westen desnoods
het huidige levenspeil drastisch omlaag moet.
Aan de andere kant is er de 'groep'-Buskes, die, om het kort te zeggen,
de sociale rechtvaardigheid van groter belang acht en waarvan een deel,
blijkens de ondertekening van het manifest van 'De Derde Weg', het At-
lantisch Pact met alles wat daar aan vastzit, verwerpt.
Daartussen staat de grote groep partijleden die met onbehagen de hui-
dige bewapening aanziet, maar die toch terugdeinst voor de consequen-
ties van de 'groep'-Buskes.
De 'groep'-Buskes zou bij lezing van De Weg naar Vrijheid moeten in-
zien, dat het feitelijke optreden van de partij weinig eer bewijst aan de
opgewektheid van het Plan. Zo gezien betekent het Plan zoals het thans
is, een welwillende buiging voor de 'groep'-Buskes, terwijl men zich in de
practijk meer gedraagt, volgens de overtuigingen van de 'groep' -De
Kadt.
Wanneer men plantheorie met de huidige practijk in overeenstemming
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had willen brengen, dan had men nadrukkelijk de militaire verdediging
van het Westen als belangrijkste eis moeten stellen.
Dat had aanleiding kunnen zijn tot een discussie over wat men zich daar-
bij eigenlijk precies voorstelt, en ... dit nadrukkelijk aangeven van de con-
sequenties van de politiek die men nu volgt, had aanleiding kunnen ge-
ven tot een breuk in de Partij.
Ik geloof namelijk dat in de Partij van de Arbeid latent hetzelfde gevaar
aanwezig is, dat bij de Engelse Labourparty door de opstand van de
Bevan-groep manifest is geworden. Bij de opstelling van het Plan heeft
men kennelijk het gevaar van een breuk willen vermijden.
Een plan waarin de militaire verdediging van het Westen als belangrijk-
ste eis nadrukkelijk was gesteld en waarin men de verarming die er het
gevolg van is, had onderzocht, zou weinig socialistisch perspectief bieden.
Het zou ons echter voorbereiden op de gevolgen van de weg die wij heden
in feite gaan. Het zou ons die weg critisch doen bestuderen, terwijl nu de
noodzaak van de ''''estelijke defensie telkens ten tonc1e wordt gevoerd,
wanneer de feitelijke politieke ontwikkeling de Partij van de Arbeid ver-'
der afdrijft van de idealen gesteld in het Plan.
Een dergelijk realistisch Plan zou bovendien over de volgende vragen tot
een uitspraak dwingen.
I. Over de vraag of een preventieve oorlog - de consequentie van de op-
vattingen van De Kadt - gewenst zou zijn.
2. Over de vraag of wij ons misschien toch niet beter door grotere sociale
rechtvaardigheid van binnen uit moeten versterken.
3. Over de vraag of er wellicht een evenwichtstoestand te verwachten is
bij de huidige wederzijdse bewapening.
Dat zijn allemaal punten die nu niet of te incidentec1 zijn behandeld,
waardoor het socialistisch perspectief aangegeven in De Weg naar Vrij-
heid geen richtinggevend ideaal maar een illusie is.

Maart 1952
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BEKENTENISSEN

SLAVENWERK

in elk gedicht ben ik zeer onderdanig
het volgende herkent mij als zodanig
en legt zijn wil weer aan mij op -
gedwee buig ik de harde kop

ik wil dit en ik wil het niet
al ben ik slaaf, ik blijf toch nukkig

maar als de muze naar mij ziet
zwoeg ik weer verder in mijn lied
en weggedoken ben ik zelfs gelukkig.

VERGIFTIGING

er schuilt gevaar in ieder vers
de woorden kunnen iets verraden
iets dat tot nu zeer heilig was
en dat door woorden aangetast,
bezoedeld wordt als vlees door maden
er schuilt in ieder vers gevaar
vergiftiging voor wie het lezen:
het woord vervreemdt ons van elkaar
het draagt bederf in eigen wezen.

MACHTELOOSHEID

de gedichten van de groten
die bevleugeld door het leven gaan
ik heb hun woorden wel genoten
maar de zin ging mij niet aan.

slechts een enkele is doorgestoten
tot de kern van ons bestaan,
maar in regels opgesloten
bleef het misverstand bestaan

wie door het oog gegaan
is van de naald, door dood en
oorlogs nabestaan verstoten
uit des levens laatste waan
die kleeft een vreemde stilte aan
verbitterd en tekortgeschoten.
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DE DOOD VAN BOEKHOUDER IJSENDOORN

In de afgedragen, smerige, veelal met bloed besmeurde oude uniformen
van gesneuvelde Franse soldaten, die op de slagvelden in Vlaanderen bij
elkaar gezocht waren en die de Gestapo ons als gevangeniskleren liet dra-
gen, zagen wij er geen van allen uit als mensen, die eens fabrieksarbeider,
landarbeider, leraar, tuinarchitect, bootwerker of banketbakker waren
geweest. Alleen IJsendoorn leek zelfs in die uniform nog op de boekhouder
van een kleine wasserij of een houthandel in het een.of andere provincie-
stadje, ook toen de bril met het stalen montuur en de ronde glazen, die hij
al vanaf zijn zesde jaar op school gedragen had, door een SS'er kapot
geslagen was en hij zijn ene smalle hand, waarvan de dunne, benige vin-
gers gebroken waren, in een verband van morsige lappen droeg. Zijn hele
voorkomen had iets onopvallends, ook de schuchtere manier, waarop hij
zich bewoog en zijn zachte, bescheiden stem. Hij zou waarschijnlijk zelfs
die avond op zijn krib in cel tien gestorven zijn, zonder dat het iemand van
ons opgevallen was, als wachtmeester Hölzenkämpfer, die door zijn kame-
raden van de SA en de SS de communist genoemd werd, niet binnen was
gekomen, toen een paar van ons al sliepen en de anderen op het punt wa-
ren om ook in slaap te vallen.
'Du! Eisenthoorn ... komm mal heraus!' Zoals al heel vaak gebeurd was,
zouden ze hem tot het aanbreken van de morgen laarzen laten poetsen en
spuugbakken uitkrabben en de wc's schoon laten maken.
Groot en breed stond wachtmeester Hölzenkämpfer in de deuropening.
Achter hem, in de gang, brandde het licht; in de cel was de lamp al vroeg
uitgedraaid.
De Spanjool, die boven me lag, keerde zich kreunend om, maar werd niet
wakker. Jopie Blok, naast me, hield de adem in. Ik zag IJsendoorn, als
gewoonlijk, een poging doen om op te staan. Hij stak zijn benen buiten de
krib, een paar magere benen, waaraan de blote voeten, vol zweren, veel te
groot leken. Hij richtte zich half op, maar liet zich ook weer achterover
vallen. En in de vale schemer van het licht uit de gang, zag ik, dat hij
glimlachte, niet sarrend maar zegevierend en zelfbewust alsof hij voor het
eerst van zijn leven eens zeker van zichzelfwas. En ik hoorde hem zeggen:
Nou ... eh ...jetzt geht es nicht mehr, Hen Oberwachtmeister Hölzen-
kämpfer!'
En ofschoon hij het haast fluisterend zei, scheen ook de Spanjool, die was
blijven slapen toen Hölzenkämpfer binnenkwam, er nu wakker van te
worden. Hij kwam overeind en stak zijn gegroefde kop met de grijze
baardstoppels buiten zijn krib.
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'Madre ... ,' zei hij zachtjes, verbaasd.
'Waaaaas?' Hölzenkämpfer kwam een stap verder de cel binnen. Het
licht op de gang was kil, doods. In de cel, waarvan we het raam dicht ge-
trokken hadden, omdat een snerpende Oostenwind met regen en sneeuw-
jacht naar binnen gierde, stonk het. De emmer in de hoek was al weer
bijna vol en wasemde die bitterzure stank uit. Behalve J opie Blok zaten
we nu allemaal recht overeind. En allemaal keken we naar Ijsendoorn,
die daar maar lag met dat zegevierende glimlachje op zijn grauw gezicht. '
'Nah! Du! Es geht nicht mehr, sagst du?' vroeg wachtmeester Hölzen-
kämpfer. Allemaal verwachtten we, dat hij IJsendoorn uit zijn krib zou
sleuren. Ik kreeg al dat draaierige gevoel in mijn maagstreek, zoals altijd
wanneer ik iemand zag of hoorde mishandelen. 'Es-geht-nicht-mehr?'
lopie Blok dook diep weg in de schaduw. Hij beefde. Het was alweer we-
ken geleden, dat ze hem het laatst hadden mishandeld. En hoe langer het
geleden was, hoe angstiger hij altijd werd. Tot hij de een of andere keer al
zijn angst zou vergeten om een peukje sigaret, een afgeklo:ven beentje of
een paar visgraten uit de vuilnisemmer van de wacht te graaien en daarbij
betrapt en afgeranseld en geschopt te worden.
De Spanjool bewoog zijn lippen, alsof hij een gebed prevelde en keek met
zijn grote, donkere ogen vol mededogen naar IJsendoorn. De Oekrainer
greep naar het amulet, dat hij aan een vettig geworden touwtje om de hals
droeg. Vaag en onwezenlijk kwam de gedachte bij me op:
'Ik heb die Oekrainer nooit vertrouwd ... want waarom stoppen ze hem
niet in de cel van de Russen of van de Polen?'
Karl Holstein keek alleen naar wachtmeester Hölzenkämpfer en waagde
het te zeggen:
'Sie sehen doch, Herr Wachtmeister, dasz der Mann krepiert!' Meteen
liet hij zich uit zijn krib glijden en hij boog zich over IJsendoorn heen. Als
hij liep, een beetje voorover gebogen en met zijn veel te groot hoofd, de
armen ver van zijn lijf, leek hij een oude aap, die zelf ziek was.
'Krepiert?' Wach tmeester Hölzenkämpfer wilde zeggen, dat aan de fron-
'ten Duitse soldaten krepeerden. En sinds hij in November negentien
veertig gevangenbewaarder werd had hij Fransozen, Polen, Russen,
Tsjechen en Hollanders zien sterven. Maar in zijn stompzinnig brein be-
gon iets te werken. 'Krepiert?' Als er gezegd was, dat IJsendoorn sliep, had
hij hem wakker kunnen schreeuwen. Als er gezegd was, dat IJsendoorn
niet wilde opstaan, had hij hem van zijn krib kunnen sleuren en de gang
door kunnen schoppen. Maar nu er gezegd werd, dat IJsendoorn kre-
peerde ...
Hij maakte een gebaar, alsof hij naar zijn gummiknuppel zou grijpen,
maar scheen te beseffen, dat zelfs dit dan geen zin meer had. Hij hoefde
niet eens meer kwaad te worden, bedacht hij. Krepiert? Dan kon hij al-
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leen een streep halen door zijn naam op de lijst van gevangenen, die in
het wachtlokaal hing en verder niets.
'Krepiert?' herhaalde hij nog eens. En alsof hij eindelijk een besluit geno-
men had, voegde hij er met een zelfs wat goedige grijns aan toe: 'Also ...
lasz der mann krepieren, wenn er wil!!' En zonder er aan te denken, dat
hij J opie Blok of Paul Beek kon mee nemen om de laarzen te poetsen of de
wc schoon te maken, stampte hij op zijn zware laarzen de cel uit.
Als iets, waarmee wij niets meer te maken hadden, hoorden we hem
fluitend de gang doorlopen naar de Polence!. Door het kijkgaatje in de
deur schemerde nu nog het licht, dat op de gang brandde. Tegen het
raam met de zware ijzeren tralies kletterde de regen, opgejaagd door de
Noordooster storm.
'Kan ik iets voor je doen, IJsendoorn?' hoorde ik Kar! Holstein met zijn
schorre stem fluisteren.
Vaag zag ik, in het donker, het grauwe, smalle gezicht op het bonte
kussen.
'Heb je het koud, IJ sendoorn ?' vroeg Paul Beek, die heel lang geleden
professor in het een of ander moest zijn geweest en toen les gaf aan de
Universiteit in Praag om later, nadat hij uitgeweken was, aan een reis-
bureau in Den Haag te gaan werken.
Als IJsendoorn nog iets gedaan wilde hebben, konden wij dat toch niet
voor hem doen. Als IJsendoorn het koud had, konden wij alleen onze de-
kens nog over hem heen leggen. En we konden bij hem staan, bij zijn
krib, zodat hij niet het gevoel had, dat hij helemaal alleen was.
Zoals hij daar lag, verbaasde ik me er weer over, waarom ze hem hier in
de Ostfriesengevangenis gebracht hadden. Het was nooit bij me opgeko-
men het hem te vragen. We vroegen het ook andel:en niet, die binnen ge-
bracht werden. Maar de anderen vertelden het uit zichzelf, wmmigen
uitvoerig, zoals Kar! Holstein, die gearresteerd was voor het vervalsen van
paspoorten; anderen in een paar woorden, zoals Paul Beek, die gevraagd
had:
'Ik was een persoonlijke vriend van Benesj, dus waarom zouden ze me
niet arresteren, zodra ze een kans kregen?' De Spanjool, die al sinds zes en
dertig in Franse concentratiekampen had gezeten en toch nog niets an-
ders sprak dan zijn moedertaal en een paar woorden Russisch, had ons
met levendige gebaren duidelijk gemaakt, dat de Fransen hem overgele-
verd hadden aan de Moffen. Jopie Blok had verteld, dat hij opgepakt
was, omdat hij zich niet als Jood had gemeld. Dat was het eerste, wat we
elkaar vertelden; het was belangrijker dit van elkaar te weten, dan te we-
ten of we misschien getrouwd waren en ergens een vrouwen kinderen op
ons wachtten. Van Paul Beek wisten we ook na drie maanden nog niet of
hij getrouwd was. Wel vertelde hij vaak van het landgoed van zijn broer,
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in de buurt van Praag; een landgoed met veel groen van bomen en plan-
ten en bloemen. En Karl Holstein vertelde vaak van de ene nacht, dat hij
in een groot hotel in München had gelogeerd. Ikzelf had het liefst willen
vertellen van een fietstocht, die ik eens door Friesland had gemaakt. Op
die tocht was niets bizonders gebeurd, niets wat ik me nog herinnerde,
dan alleen, dat ik in de buurt van Marum aan de kant van een slootje had
gezeten. Het water was zo helder, dat ik de stekelbaarsjes en kikkervisjes
kon zien zwemmen. En de planten op de zanderige bodem zag ik. En de
zon scheen en de vogels zongen en de wind suizelde door een bosje strui-
ken, vlak bij me. Het jonge gras geurde.
Ik keek in de grauwe schemer van cel tien naar het gezicht van Ijsendoorn,
die lag te sterven. Hij zou waarschijnlijk nooit in een groot hotel in Mün-
chen gelogeerd hebben en hij had zeker geen broer, die een landgoed met
bomen bezat nabij Praag. Hij was ook nooit, zoals onze Sparüool, met
de arbeiders van een staalfabriek in Moskou gefotografeerd. Misschien
had hij zelfs nooit in de omstreken van Winschoten of Veendam aan
de kant van de weg bij een slootje met helder stromend water naar de
visjes zitten kijken. Maar in elk geval moest er in zijn leven iets zijn ge-
beurd, waardoor die van de Gestapo hem naar de Ostfriesengevangenis in
Wilhelmshafen hadden gebracht.
Karl Holstein nam een deken van zijn eigen krib en legde die over Ijsen-
doorn heen. Zelfs in het schemerige duister was zijn grauwe gezicht met de
ingevallen wangen en de schitterende bijziende ogen nog dat van een
boekhoudertje, die boekhouder was geworden omdat hij op school goed
rekenen kon en toch niet sterk genoeg was om op het land ofin een fabriek
te werken. Een gezicht, dat niet op zou vallen tussen de vele gezichten
van de mensen in de wachtkamer van een autobusdienst.
'Mijn God, Ijsendoorn, waarom hebben zejou hierheen gesleept?' hoor-
de ik mezelf fluisterend vragen. Even schrok ik ervan. Misschien was het
harteloos zoiets te vragen aan iemand, die lag te sterven. Maar toen zag
ik, hoe hij met zijn smalle hand, waarvan ze alle vingers gebroken hadden,
naar me tastte. Ik pakte hem bij de pols. En meteen begreep ik, dat ik
IJsendoorn niets beters had kunnen vragen. Hij had nooit uit zichzelf
kunnen vertellen, zoals Karl en Paul en ik en zelfs de Oekrainer, die we
wantrouwden.
'Het was ... zo'n domheid,' zei hij, moeilijk, met zijn bescheiden eentonige
stem. 'Zo'n domheid, Nico ... '
'Ja,' dacht ik. Natuurlijk moest het een domheid zijn geweest. Ijsendoorn
was iemand, die alleen maar voor een domheid in handen van de Ge-
stapo had kunnen vallen.
Paul Beck was weer op zijn krib gaan liggen. De Spanjaard frommelde
met een reep krantenpapier en wat korrels tabak, die hij altijd wist te be-
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machtigen. Hij had,jaren geleden, in elk geval voor negentien zesendertig,
wel eens echte sigaretten gerookt, maar die smaakten hem niet zo goed als
een sigaret van een reepje krantenpapier en wat schaarse korrels tabak.
'De Roeski ... ook altijd roken sigaretten van krantenpapier ... als aan die
front,' had hij ons met zijn levendige gebaren uitgelegd.
'Zo'n domheid,' herhaalde IJsendoorn. Ik voelde, dat zijn pols nog

maar heel zwak was. Er was geen bizondere reden voor hem omjuist deze
nacht dood te gaan, nadat hij drie maanden de mishandelingen van de
Gestapo had overleefd en drie maanden met ons honger geleden had.
Maar misschien was er ook geen reden om nog meer mishandelingen en
meer honger te lijden en stierf hij daarom. Hij wilde me alleen nog ver-
tellen: •
'Luister ... Nico ... nee, je kunt niets voor me doen .. .' Ik zou als ik
ooit vrij mocht komen zijn vrouw niet kunnen vertellen, dat hij gestor-
ven was, want hij had geen vrouw. Hij had zelfs geen moeder meer, wie
hij elke week zijn loontje - een armelijk loon van de boekhouder, die boek-
houder was, omdat hij toch niet op het land kon werken! - afdroeg, want
zijn moeder was - gelukkig, zei hij! - een halfjaar geleden gestorven.
'Je hoeft niets meer voor me te doen ... ik wil je alleen wat vragen.' Karl
Holstein, die achter me op zijn krib lag, luisterde aandachtig. Zelfs de
Spanjool spande zich in om de gefluisterde woorden op te vangen en er
iets van te begrijpen. Ik hield IJ sendoorns pols vast; broos voelde die, heel
broos. En ik dacht, hoe wonderlijk het leven kon zijn. Als IJsendoorn
thuis, in dat provinciestadje van hem, gestorven was, zou misschien nie-
mand aan zijn bed gestaan hebben. Hier, in de Ostfriesengevangenis
luisterden zes man bewogen naar zijn woorden, mannen, waarvan de
meesten nooit van zijn geboorteplaats gehoord hadden.
'Met jullie is het heel anders,' prevelde hij. Het was vreemd, dat hij nog zo
duidelijk - zacht en toch duidelijk - sprak, terwijl zijn pols nauwelijks
meer te voelen was. 'Met jullie is het heel anders. Jij weet, waarvoor je
hier zit. En Karl weet het en de ... de Spanjool. .. En als je je leven over
moest doen, met de kans, dat je hier nog eens terecht kwam, zou je dat
niet afschrikken ... je niet weerhouden alles net zo te doen, als je het nu
gedaan hebt, nietwaar?'
'Ja,' zei ik zachtjes. 'Ja ... ik hoop, dat ik me niet zou laten weerhouden
om de dingen te doen, die gedaan moeten worden, IJsendoorn .. .' Zelfs
toen moest ik opeens aan dat slootje, in de buurt van 1vfarum denken. En
misschien moe5t de Spanjool aan de arbeiders van de staalfabriek in Mos-
kou denken. ~
'Maar ik .. .' zei IJsendoorn. Ik meende, dat ik zijn dunne pols voelde
beven in mijn hand.
'Je moetje niet opwinden,' zei ik kalmerend., Maar hij sloeg geen acht op

338



DE DOOD VAN BOEKHOUDER IJSENDOORN

mijn woorden. PauI Beck was weer van zijn krib gekomen en stond achter
me. Ik voelde de warmte van zijn lichaam. Zelfs zo'n uitgeteerd, mishan-
deld mensenlichaam als van Paul Beck gaf nog wat warmte af, ook op een
stormachtige her(stavond in cel tien.
'Maar ik ... door een domheid ben ik hier terecht gekomen ... ze hadden bij
ons, op de fabriek ... '
Een ogenblik voel ik me bedrogen. Op de fabriek, zei hij. En ik kon me
niet voorstellen, dat IJsendoorn met zijn tengere, bijna vergroeide lichaam
zijn magere, dunne handen en zijn bijziende ogen ooit op een fabriek
had ge:verkt.
'Op de fabriek, waar ik boekhouder was ... ' Dan wist ik, dat de zon de
volgende morgen weer op zou komen, zoals elke morgen. Paul Beck
zuchtte, alsof hij heel lang de adem ingehouden had en het nu niet meer
kon.
'Het was een fabriek van machineonderdelen, die we voor de Ma ... ' Hij
moest altijd beleefd zijn, altijd zijn pet afnemen, als hij met mijnheer
sprak, had zijn vader hem geleerd, toen hij nog een kind was, een klein,
ziekelijkjongetje. En zelfs toen hij in cel tien van de Ostfriesengevangenis
lag te sterven, was er iets in hem, dat het daaraan herinnerde. Hij viel
zichzelf in de rede. 'Een fabriek, die machineonderdelen maakte, voor de
Mo ... voor de Duitsers. Maar op een morgen, de morgen van Koningin-
nedag hebben de arbeiders het Wilhelmus gezongen.'
'Jezusja!' vloekte Karl Holstein. 'Machineonderdelen maken op de wijs
van het Wilhelmus!'
'Jij?' vroeg ik Ijsendoorn. 'Zong jij het Wilhelmus ook?'
'Nee,' zei hij, haastig. 'Nee ... ik heb nog gewaarschuwd, dat we er last
mee zouden krijgen.'
'Natuurlijk,' gafik toe. Boekhouder Ijsendoorn zou God, die hem schiep,
nooit teleurstellen. Hij hield zijn boeken in orde en waarschuwde de ar-.
beiders op de fabriek, dat ze er last mee konden krijgen als ze het Wil-
helmus zongen.
'Toch hebben ze juist mij opgehaald want natuurlijk was het nog de-
zelfde dag bij de Duitse politie bekend we hadden immers een paar van
de WA in de machinewerkplaats ... En mij haalden ze op ... mij .. .'
Uit zijn matte, toonloze stem klonk nog een flauwe schij}#van verbazing.
Het was drie, bijna vier maanden geleden. Ik vroeg me af of hij zich er al
die maanden misschien over verbaasd had.
'Natuurlijk,' zei ik weer. 'Jij had niet meegezongen en toch haalden ze
jou op .. .'
Buiten loeiden de sirenes en wachtmeester Hälzenkämpfer, die zich heel
lang geleden communist noemde en ook nu nog door zijn kameraden
van de SS en SA communist genoemd werd, schoof een tweede grendel op
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elke celdeur eer hij zelf een onderkomen zocht m de grote, bomvrije
schuiltoren op het terrein van de gevangenis.
'Ze komen weer ... een paar avonden zijn ze niet geweest, maar nu komen
ze weer,' hoorde ik J opie Blok zeggen. Hij koesterde, ergens diep in zijn
hart nog de hoop, dat de bommenwerpers vaak genoeg zouden komen om
hem te kunnen redden.
De anderen sloegen geen acht op de vliegtuigen, die ronkend laag over
de stad gierden en op de bommen, die insloegen.
'Jij hebt niet meegezongen en toch haalden ze jou op,' zei ik zachtjes
tegen IJsendoorn.
De Spanjool draaide zijn sigaret en stak die rustig op; hij deed een diepe,
bedachtzame trek en liet dan ons ieder op zijn beurt ook een trek doen.
Er hoefde daarbij niemand met zijn oor tegen de deur te staan luisteren,
want een wachtmeester kwam er niet zolang het luchtalarm bleef.
Karl Holstein strompelde naar de emmer in de hoek en vloekte, omdat
die al weer bijna overliep.
'Morgenvroeg loop je weer op je blote poten door de rotzooi!'
'Natuurlijk hebben ze jou weg gehaald ... want jij maakte immers geen
machineonderdelen, die ze nodig hadden,' zei ik tegen IJsendoorn, terwijl
ik met de mouw van mijn katoenen hemd het klamme zweet van zijn
voorhoofd veegde.
'Ja,' gaf hij toe. 'Dat had ikzelf ook al bedacht, Nico ... ' In die drie of
bijna vier maanden, dat hij bijna elke dag mishandeld werd en tot diep in
de nacht, uit zijn slaap gehaald, de spuugbakjes schoon moest krabben of
laarzen voor de wachtslui in moest vetten, was die gedachte dan toch in
hem opgekomen en tot klaarheid geworden, zodat hij nu wist, waarom hij
in de Ostfriesengevangenis zat. En waarom hij op die donkere herfst-
avond, terwijl de storm de regen tegen het raam met de zware tralies deed
kletteren en de bommen rond de gevangenis insloegen, achter een dubbel
gegrendelde deur van cel tien moest kreperen.
'Maar ... ' Het scheen dat hij daarmee toch nog geen streep onder zijn
boekhouding had kunnen zetten.
'Wacht even,' viel ik hem zacht in de rede. 'Zal ik je lippen niet een
beeDe vochtig maken, IJsendoorn?'
De Spanjool reikte me de kroes water, zonderdat ik hem er om vroeg, als-
ofhij verstaan had, wat ik zei. Meteen liet hij me nog de laatste trek doen
aan zijn sigaret.
'Maar. .. je zult het misschien niet begrijpen, Nico ... en de Spanjool niet
en Paul niet, want met jullie was het allemaal heel anders. Jullie ... je
hebt tenminste iets gedaan, waarvoor je hier zit en waarvoor je kunt kre-
peren, zoals ik krepeer. Ik .. .'
Er vielen nog bommen. Er ronkten nog vliegtuigen en het afweergeschut
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aan de kant van de Onderzeebotenhaven begon te rommelen. Maar toch
was het net alsof het heel stil werd. Ik hoorde mijn hart kloppen. En mis-
schien ook dat van de Spanjool, dat van Paul, dat van Kar!, zelfs het
angstige hart van Blok. Zonderdat ik het gemerkt had, waren ze in een
halve kring om me heen gaan staan. Ikzelf zat op mijn knieën voor de
krib en hield de nog mat kloppende, dunne pols van boekhouder IJsen-
doorn vast.
'Ik? Wat heb ik gedaan?' Het was geen verbittering, die ik hoorde uit de
zachte, fluisterende stem. Het was geen angst, want dit mannetje met zijn
tengere lichaam had al opgehouden ergens angstig voor te zijn. 'Waar-
door zal het verantwoord zijn, dat ik hier zo krepeer. .. dat ik al deze ellen-
de geleden heb, Nico?'
Zijn lichaam schokte. Even meende ik, dat hij al gestorven was. Maar
meteen wist ik ook, dat het antwoord gegeven moest worden, ook al was
boekhouder IJsendoorn dood. Ik dacht:
,Als ik alles mocht vergeten, al de mishandelingen, de folteringen en
allen, die om me heen gestorven zijn, de Russen in hun betonnen cel, de
Polen, Spanjolen en Fransozen ... al die arbeiders van staalfabrieken en
de geleerden van Universiteiten uit God weet welke landen ... als ik dat
alles zal vergeten, vergeet ik nog dat sterven van jou, boekhouder IJsen-
doorn niet. En daarom alleen moet het verantwoord zijn ... '
Ik moet het niet alleen gedacht maar ook bijna hardop gezegd hebben,
want ik hoorde Paul Beck zeggen:
'J a, daarom alleen, IJsendoorn!'
Toen schokte h¥t tengere lichaam nog eens. Meteen gierden de sirenes:
'Luchtalarm geëindigd!'
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OP EEN BANK ZIT DE WANHOOP

In een plantsoen zit op een bank een man
die u roept als gij voorbij gaat
hij draagt een lorgnet en een oud grijs pak
hij rookt een sigaartje
en hij roept u als gij langs gaat
of hij wenkt u eenvoudig
u moet niet naar hem kijken
u moet niet naar hem luisteren
u moet doorlopen
doen alsof u hem niet hebt gezien
alsof u hem niet hebt gehoord
ga hem voorbij versnel uw pas
als gij naar hem kijkt
als gij naar hem luistert
wenkt hij u en niets of niemand
kan u weerhouden naast hem te gaan zitten
dan ziet hij u aan en glimlacht
en gij lijdt gruwelijk
en de man blijft glimlachen
en gij glimlacht met dezelfde glimlach
precies dezelfde
hoe meer gij glimlacht hoe meer gij lijdt
gruwelijk
hoe meer gij lijdt hoe meer gij glimlacht
onontkoombaar
en gij zit daar
verstijfd
glimlachend op de bank
kinderen spelen dicht bij u
voorbijgangers lopen rustig
voorbij
vogels vliegen weg
van de ene boom
naar de andere
en gij blijft daar zitten
op de bank
en gij weet gij weet
dat gij nooit meer zult spelen
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als die kinderen
gij weet dat gij nooit meer
voorbij zult gaan
rustig als die voorbijgangers
dat gij nooit meer zult wegvliegen
van de ene boom naar de andere
als die vogels

[naar Jacques Prévert]

BARBARA

Herinner je Barbara
het regende die dag al maar door in Brest
en jij liep glimlachend
stralend verrukt
druipend in de regen
herinner je Barbara
het regende al maar door in Brest
en ik kwam je tegen in de rue de Siam
je glimlachte
en ik glimlachte ook
herinner je Barbara
jou die ik niet kende
jij die mij niet kende
herinner je
herinner je toch die dag
vergeet het niet
een man schuilde in een portiek
en hij riep je naam
Barbara
en je bent hard naar hem toegelopen in de regen
druipend verrukt stralend
en je hebt je in. zijn armen geworpen
herinner je dat Barbara
vergeef het mij maar dat ik jij zeg
ik zeg jij tegen allen die ik lief heb
al zag ik hen een enkele keer
ik zeg jij tegen allen die elkaar beminnen
zelfs al ken ik hen niet
herinner je Bar1Jara
vergeet niet
die ingetogen en gelukkige regen
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op je gelukkig gezicht
op die gelukkige stad
die regen op de zee
op het tuighuis
op de boot van Ouessant
o Barbara
wat een vuiligheid de oorlog
wat is er van je geworden
onder die regen van ijzer
van vuur en staal en bloed
en van hem die jou in zijn armen nam
verliefd
is hij dood verdwenen of leeft hij nog
o Barbara
het regent al maar door op Brest
zoals het vroeger regende
maar het is niet meer hetzelfde alles is vernield
het is een regen van rouw verschrikkelijk en verlaten
zelfs onweer is het niet meer
van ijzer staal en bloed
het zijn alleen maar wolken
die als honden kreperen
als honden die verdwijnen
op de stroom voor Brest
en vergaan zullen in de verte
in de verte vcr weg van Brest
waarvan niets rest

EERSTE DAG

Witte lakens in een kast
rode lakens op een bed
een kind in zijn moeder
zijn moeder in de weëen
de vader in de gang
de gang in het huis
het huis in de stad
de stad in de nacht
de dood in een kreet
en het kind in het leven

[naar Jacques Prévert]
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LEUREND
Leurend,
leurend, , .
koopman van geslagcn gezichten en van onrustige vogels,
leurend in de in brand gestoken stad,
koopman van verloren kielzog,
van fantomen van wind, van water, van geuren,
leurend, een hondenleven,
leurcnd,
leurend.

[naar Henri MiehauxJ
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TUSSEN DE MYTHEN

Van koloniale naar nationale geschiedschrijving 1

De intellectuelen in Indonesië leven tussen een mestiezencultuur in ver-
val- vondst en visie zijn van W'ertheim 2 - en een Indonesische cultuur in
opkomst; tussen de gedachtenwereld van een verdwijnende kaste van
Europeanen - naar Raymond Kennedy's idee 3 - e!1de gedachtenwereld
van een verschijnende éliteklasse van Indonesiërs; tussen een koloniale ge-
schiedmythe - 'dead' - en een nationale geschiedmythe - 'still to be bom'.

De geschiedmythe leeft uit de grote verbeelding van het verleden; veelal
weinig bewust, doch soms zeel' bewust ook uit de grote verbeelding van
de toekomst en evenzeer uit de grote verbeelding harer verkondigers van
zichzelf als zonen van een volk, leden van een natie, onderdanen van een
staat, vertegenwoordigers van 'hun' ras, mannen van 'het' vak, kinderen
van hun tijd, als individuen kortoin binnen cultuurmilieu's of culturen,
zo men die laatste term gebruikt in de zin waarin Amerikaanse socio-
logen zelfs over de leeftijd- en klasse-culturen schrijven van kinderen uit
de middenklassen der grote steden 4.

Binnen de min of meer ruime' groepssubjectieve denkkaders nu van deze
meer of minder grote cultuurmilieu's bewegen zich ook de visies op de
eigen tijd, de verwachtingen van de toekomst en de beelden, die men van
het verleden heeft.
Deze perspectieven verschillen naar richting en omtrek en verraden zich
op verschillende niveau's op verschillende wijze.
'Onze Oost', 'Groter Nederland', 'Nederland Overzee' met een twaalfde
provincie in de Minahassa, dan wel 'Nederland tussen de keerkringen'
verrieden - op het niveau der kinderen van hun tijd - echter meer dan
een volkse kijk, die Nederlanders op de geschiedenis van Indonesië
hadden. Vage visies op de staatkundige toekomst van dit land lagen eraan
ten grondslag, visies, die scholen bir1l1ende groepssubjectieve denkvor-
men van de heersende kaste der Europeanen.
In de wetenschappelijke wereld- op het niveau dus der mannen van hun
vak - was de Rijkseenheid, hoewel geen wetsbegrip, voor de Utrechtse
1 Dit opstel werd bij de Redactie ingezonden voordat Prof. Dr C. C. Berg in het Maart-
nummer [no. 5] van 'Indonesië' ook nog de mythe van Groot Madjapahit was gaan
vergruizen tot louter mythe. [Red.]
2 W. F. Wertheim 'Herrijzend Azië' [1950] blz. "5 e.v.
3 In R. Linton's 'The science of man in the world crisis' [1945] blz. 306 e.v. der
vijfde druk .
• David Riesman 'The lonely crowd' [1950] blz. 100.
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school van Gen'etson niet alleen maar een descriptieve term, die een his-
torische realiteit dekte. Het was ook en misschien meer nog een normatief
begrip, geladen met een toekomstideaal, dat niet in vervulling is gegaan,
maar. wel veel heeft bijgedragen tot het openen van perspectieven op het
verleden, al was dit ook in hoofdzaak het verleden van Nederlanders in
Nederlandsch-Indië in de negentiende eeuw, die tijd waarin, naar een
woord van Cora du Bois, het kolonialisme het commercial isme verving I,

die tijd derhalve, waarin voor die rijkseenheid de grondslagen werden
gelegd. Aan de organisatie van die Rijkseenheid kon nog in 1939 een
proefschrift uit de Utrechtse school worden gewijd 2 en het tijdschrift, dat
die Rijkseenheid verdedigde en waaraan leden van de Utrechtse ver-
enigde f.1.culteitenmedewerkten droeg ook haar naam. Ook De Kat Ange-
lino's befaamde cultuursynthese-ideaal lag geheel binnen de toekomst-
visie van zo'n nog lang te bestendigen rijkseenheid. Hoezeer lijkt ons
thans zijn beroemde boek over 'Staatkundig beleid cn bestuurszorg in
Nederlands-Indië', voorzover het dit culturele toekomstuitzicht betreft,
samen te hangen met, zo niet dienstbaar gemaakt aan meer realistische
politieke toekomstvooruitzichten. \,yèl werd dit boek geschreven 'in op-
dracht van zijn tijd' en meer bepaald zelfs in opdracht van het Ministerie
van Koloniën 3.

De beste wetenschappelijke atlas, die wij omtrent Indonesië en 'de' West
bezitten, sierde zich in 1938 nog met zo'n een bepaalde kijk onthullende
titel als 'Atlas van Tropisch Nederland'. En in Stapels grote 'Geschiede-
nis van Nederlandsch-Indië' uit dezelfde tijd besloegen twee van de vijf
delen zestien eeuwen geschiedenis - de praehistorie dan nog niet eens
meegerekend - waaraan niets nederlands was. Hoe door en door neer-
landocentrisch de twee volgende delen waren, zo naar hun opzet als naar
hun uitwerking, is vooral bekend geworden door Van Leurs critieken
daarop 4. Die delen gaven - Stapel heeft het vorig jaar zelf erkend 5 _

niet veel meer dan een geschiedenis van Nederlanders in Indonesië, of
beter nog van 'Nederlanders overzec'.
Een toekomstperspectief, dat buiten deze groepssubjectieve 'heersende'
opvattingen van de heersende kaste trad, werd nauwelijks geduld. Een
toekomst, waarin Indonesië onafhankelijk zou worden, was een perspec-
tief, waarop in hoofdzaak de hoogleraren van de Rechtshogeschool in het
tijdschrift 'De Stuw' de juiste kijk trachtten te openen. Maar onder het
bewind van den Gouverneur-Generaal de Jonge verdwenen het blad en

1 'Social forces in South East Asia' [1949] blz. 29.
2 A. A. H. Stolk 'Organisatie der Rijkseenheid'.
3 Uitgave 1931, blz. 5 en 6.
4 Tijdschr. voor Ind. T. L. en V., 1939, blz. 593 e.v. cn 1940, blz. 544 e.v.

• 5 Bijdragen Taal-, Land- en Volkenkunde, Dl 107, Afl. 4, blz. 394.
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de vereniging, die de uitgifte ervan verzorgde, uit eigen aandrift van het
toneel der geschiedenis, onder andere om de toekomst van jongere, nog
niet gearriveerde medewerkers en leden niet op het spel te zetten. Dat
in die jaren Indonesische intellectuelen, mede om dezelfde toekomstvisie,
de gevangenis ofhet interneringskamp in gingen, is bekend genoeg. In die
tijd kon de 'marginal differentation' in één letter tussen het 'weten-
schappelijke' begrip 'Indonesië' en de 'politieke' term 'Indonesia' al tot
moeilijkheden aanleiding geven. Het is niet de geringste verdienste van
Van Leurs dissertatie in 1934 geweest, dat hij in de inleiding daarvan de
culturele en economische toekomstidealen van die Indonesische intellec-
tuelen ernstig heeft genomen. Maar Van Leur werd vóór de oorlog door
Stapel en daarná nog door De Graaf geheel doodgezwegen en hij zou
waarschijnlijk nog niet veel meer dan een te vroeg gestorvene zijn, als
Wertheim hem niet zo sprekend in het leven teruggeroepen had als een te
vroeg geborene 1. Van Leur heeft zich later, naar ik uit eigen ervaring
weet, steeds meer geconformeerd aan de gebruikelijke kijk op de toe-
komst. Evenmin als hij voorzag Wertheim in die jaren een ontwikkeling
van een koloniaal Nederlandsch-Indië tot een onafhankelijk Indonesië
binnen eigen leeftijd. Wertheim heeft er zich later terecht voor ge-
schaamd - en dat ook eerlijk erkend - dat hij tot lid van de commissie-
Visman kon worden gekozen en zijn handtekening heeft gezet onder haar
weinig vooruitziend rapport met staatkundige hervormingsplannen. Met
diezelfde schaamte erken ik, dat ik, die de onafhankelijkheid van Indo-
nesië wel binnen eigen leeftijd verlangde en voorzag, haar toch op latere
leeftijd meende te zullen beleven dan nu geschied is. Dat ook talloze
Indonesische intellectuelen binnen de ban van de grote mythe der kolo-
niale geschiedenis niet veel verder in de toekomst zagen dan de neuzen
van de voornaamste dragers daarvan lang waren, moet hier eerlijkheids-
halve evenzeer worden opgemerkt. Zo geweldig bleek de indruk dier
mythe, dat vele Indonesische intellectuelen na de tweede wereldoorlog
haar verledenperspectief van een eeuwenlang' overheersend Nederlands
bewind nog in alle oprechtheid konden delen, hoewel toch ook zij reeds
bij Van Leur genoeg stof hadden kunnen vinden voor de zienswijze, dat
de echte koloniale tijd eerst in de negentiende eeuw begonnen is.
Eerst Vlekke zag in zijn 'Nusantara', dat de geschiedenis van Indonesië-
een naam, wetenschappelijk reeds een eeuw oud ., maar als aanduiding
van het toenmalige Nederlandsch-Indië nog in 1940 door de Nederland-
se Regering afgewezen - ging aarzelen 'antara' [tussen] een koloniale
geschiedenis van Nederlandsch-Indië en een nationale geschiedenis van

1 'Herrijzend Azië', blz. 11-29.
2 F. D. K. Bosch heeft er onlangs in Bijdragen Taal-, Land- en Volkenkunde, Dl 107,
Afl. 4, blz. 393 nog aan herinnerd.
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Indonesië. De naam voor zijn boek dankte hij aan Ki Hadjar Dewantara,
de grote figuur van het nationale onderwijs. Met het werk van Van
Leur werd thans wèl rekening gehouden. Als de schrijver in het voor-
laatste hoofdstuk de vooroorlogse geschiedenis 'ziet' en dienovereen-
komstig aanduidt als 'the end of a colony and the birth of a nation' dan
beseft men ineens, hoe het inzicht in het verleden veranderd is, omdat het
uitzicht op de toekomst geheel gewijzigd is. Vlekke's boek verscheen in
1943, dus na het Atlantic Charter en de befaamde rede van de Koningin.
Het werd geschreven tijdens de tweede wereldoorlog in een wereldtaal,
het Engels, en in een wereldrijk, Amerika, dat meer dan ooit wereld-
politiek zou gaan bedrijven en binnen het kader van die politiek aan de
Philippijnen in 1946 de staatkundige onafhankelijkheid in uitzicht
stelde, die in 1936 was toegezegd. Ook Vlekke schreef in opdracht van
zijn tijd en wel zo zeer, dat de Nederlandse vertaling uit 1947, voor en
uit een ander cultuurmilieu geschreven, een terugstap in allure betekende,
die bepaald niet kan worden verklaard uit het feit, dat de geschiedenis
van Indonesië ondertussen vier jaar voortgeschreden was.
Dat het niettemin ook in deze vorm door Indonesische intellectuelen
wordt gewaardeerd pleit niet alleen voor de wijze, waarop hij zich in de
geschiedenis van de Archipel heeft weten in te werken, maar vooral voor
de manier, waarop hij zich er buiten heeft weten te houden. Zijn buiten-
nationale kijk was weinig neerlandocentrisch meer en slechts nog niet
indocentrisch genoeg.
De prestatie valt te meer op als men ziet hoe Coedès in zijn in 1944 ver-
schenen boek 'Histoire ancienne des états hindouisés d'Extrème Orient'
nog geheel bezield is door de gedachte van het 'génie hindoue' van 'L'Inde
civilisatrice' en dienovereenkomstig voor Indonesië nog gaarne Multa-
tuli's term 'Insulinde' gebruikt. Met betrekking tot de geschiedenis van
Indonesië staat hij daardoor in gezichtshoek en benaderingswijze ver ten
achter bij Van Leur - dien hij niet schijnt te kennen - en ver ook bij
Krom, ofschoon hij dien zeer bewondert. Zo wekt het de indruk, dat hij
nog op het 'point of view' staat, waarop Kern volgens Berg een halve
eeuw geleden stond '. Dit pleit niet tégen Coedès, want die wilde alleen
de Hindoese cultuurinvloed, niet zozeer naar de diepte van zijn ingang
in een bepaald gebied als wel naar de breedte van zijn verspreiding over
geheel Zuid-Oost-Azië, belichten. Doch het pleit wel voor de stand der
geschiedeniswetenschap betreffende Indonesië, dat zij zoveel moderne,"
bleek te zijn dan wel eens gedacht is.
Hoe het werk van Van Leur en Vlekke toch in zekere zin te laat kwam,
bewijst wel het feit, dat de heersende geschiedleer van een eeuwenlange
, ,Metamorphose der cultuurwetenschappen betreffende Indonesië gedurende de laatste
halve eeuw' in 'Orientatie' No. '4 ['948] blz. 42 e.v.
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overheersing in de jaren van de revolutie als boemerang gewerkt heeft
toen zij als leuze tegen de bestending dier overheersing werd gebruikt.
In die jaren heeft men zich aan de koloniale geschiedenis in meer dan één
zin bevrijd. De krachten, die de nationale geschiedenis maakten en ma-
ken, kwamen vrij om haar nu ook te gaan schrijven. Noemt Coolhaas in
een recent artikel' voor de oorlog slechts Hoesein Djajadiningrat eri
Poerbatjaraka als Indonesische ver-'tegenwoordig'-ers van een Bantarns
verleden in de zeventiende eeuw of een Hindu-Javaans verleden vele
eeuwen her, thans kan men o.a. op Mr. Pringgodigdo, de tegenwoordige
directeur van het Kabinet van de President, en in zekere zin ook op
Mr. Yamin, de bekende schrijver en politicus, wijzen, tenzij men nog zo
ouderwets zou willen zijn om aan' diens vies romancées van grote Indo-
nesiërs elke betekenis te ontzeggen.
Op de weg van de letterkunde naar de geschiedschrijving is vorig jaar ook
de schrijver Armijn Pané getreden met een artikel in het tijdschrift
'Indonesia' getiteld 'Indonesia in Zuid-Oost-Azië '. Dat artikel bevat een
ontwerp voor een geschiedenis van Indonesië tot :J:: 1600, waarbij met
het europacentrische gezichtspunt in het voorwoord wordt afgerekend en
het indocentrische standpunt wordt ingenomen. Daarbij wordt echter de
niet-Indonesische geschiedenis niet uit het oog verloren. Veeleer woi'dt de
nationale geschiedenis gevat gezien in de wijdere buiten-nationale ge-
schiedenis van Zuid-Azië in het algemeen en in die van Zuid-Oost-Azië
in het bijzonder. Terecht betoogt de schrijver, dat de vrijheid niet alleen
het politieke, economische en sociale terrein moet bestrijken, maar ook
vrijheid moet betekenen in 'outlook' op de geschiedenis. Hij erkent daar-
bij, dat bij deze nieuwe en inderdaad zeer vrije beschouwing niet alleen
gebruik gemaakt kan, maar zelfs moet worden van de uitkomsten der
wetenschappelijke arbeid van deskundige vreemdelingen. Hij acht het
voorts mogelijk met gebruikmaking der oude gegevens tot een nieuwe
visie te komen door het materiaal uit de bestaande bronnen opgeweld
anders te vergaren, al beveelt hij ook hernieuwd onderzoek van de bron-
nen aan. Inderdaad is dat materiaal betrokken van één Indonesiër-
zijn broeder Sanoesi Pane -, één Indiër - Mookerji -, twee werken van
Amerikanen en negen werken van Nederlanders, allen op de bladzijde
aan het voorwoord voorafgaand vermeld, doch helaas verderop nergens
meer. Daardoor blijft voor de niet-ingewijde lezer in het duister, dat
reeds van Krom af over Van Leur naar Locher, Berg en Wertheim zich
de grote wending voltrokken heeft van de europacentrische over de
regiocentrische naar de indocentrische geschiedschrijving 2.

1Jubileumnummer Bijdr. T. L. en V. 1951,Dl 107,Afl. 2 en 3, blz. '49, '5°.
2 'Iets over europacentrische, regiocentrische en indocentrische geschiedschrijving' in
'Orientatie' No. 37 ['95°] blz. 22 e.v.
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Zowel in indonesische als in nederlandse geschiedboeken voor de middel-
bare scholen - waarbij ik in het bijzonder denk aan het goede boek van
Van den Berg en Kroeskamp 'Grote figuren op het wereldtoneel' - heeft
de kanteling in kijk op de geschiedenis van Indonesië zich dan voltrokken
evenals in het hier bedoelde artikel van Annijn Pane, dat een 'geschiede-
nis van Nusantara' wil geven. Echter: dit Nusantara is niet meer het
Nusantara van Vlekke, dat slechts het gebied van het voormalige Neder-
landsch-Indië besloeg, maar een groter Nusantara, dat meer omvat dan
de Republiek Indonesië en West-Iran alleen [blz. 6 noot IJ. Het is ge-
deeltelijk het Nusantara, waarvan Mr. Yamin de voorspeller naar de
toekomst is, zoals Armijn Pané de voorziener daarvan is naar het ver-
leden.
Nu heeft deze Nusantaramythe, welker perspectief op een groot verleden
een groot toekomst-perspectief suggereert veel voor op twee andere
mythen, die thans stille omgang houden. Het zijn de Criwidjajamythe en
de Modjopaitmythe, die zich overigens niet zo stil houden of zij geven
aan universiteiten, schepen, tijdschriften namen uit het groot verleden.
Laatstbedoelde mythen hebben twee aantrekkelijke kanten gemeen:
de gedachte aan staatkundige eenheid en grootheid en de gedachte van
een hoge cultuurbloei van Indonesië in de zogenaamde Hindoese tijd. Zij
hebben echter ook een voor niet-Sumatranen of niet-J avanen onaantrek-
kelijke tegenkant gemeen, en wel de gedachte onderscheidenlijk aan een
Sumatraanse of Javaanse overheersing. Dat de tegenstanders van deze
mythen daarbij in hoge mate onhistorisch denken, mag hen niet euvel
worden geduid, nu Hoetink nog kortgeleden zo duidelijk heeft aange-
tooml, dat ook de wetenschap der geschiedenis niet buiten 'anachronis-
tische begripsvorming' kan I.

Beide mythen hebben bovendien voor de jongere Indonesische intelli-
gentsia - ik heb het bij scholieren, cursisten en studenten gemerkt - de on-
aantrekkelijke tegenkant gemeen, dat zij de blik te zeer op het verleden
richten, te conserverend dreigen te werken, van te conservatieven huize
lijken. Overweegt bij deze twee mythen dus Nietzsche's nadeel der his-
torie voor het leven, met de Nusantaramythe, van Armijn Pane is dat
bepaald niet het geval. Men treft immers bij zijn artikel een kaart aan van
Zuid-Oost-Azië, waarop het vroegere machtsbereik van Criwidjaja en
Modjopait staat uitgestippeld naar de omvang, die dat machtsbereik
volgens de schrijver moet hebben gehad. Daarbinnen vallen voor Cri-
widjaja dan o.a. Ceylon en een gedeelte van Dekan, voor Modjopahit
Tailand en Vietnam, terwijl Malakka en de Philippijnen binnen beide
invloedssferen liggen. Dat deze visie het in haar creatieve werking kan
winnen van haar conserverende betekenis is duidelijk en dat deze mythe-
1 'Historische rechtsbeschouwing' [1949] blz. 20.
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en-marche andere doeleinden van dienst kan zijn evenzeer. Bijzonder
pikant is zij geworden nu Berg er vorig jaar nog eens aan herinnerd heeft
dat het oud-Javaanse woord 'nusantara' niet op de 'archipel' doelde,
zoals de spraakmakende gemeente meent, maar 'de andere landen', of
'buitenland' betekende naar Javaans begrip 1. De misverstane term uit
het verleden kan dus voor sommigen de niet mis te verstane term voor de
toekomst blijken. Oud zien kreeg nieuwe zin en omgekeerd. Zodra deze
onschuldige Nusantaramythe als binnenlandse geschiedenis-als-idee
echter gebruikt zou worden om te komen tot de geschiedenis-als-
realiteit zou zij natuurlijk op ernstige tegenkanting stuiten van de zijde
der inwoners van dat 'buitenland'. En niet van hen alleen.
Er zijn hier namelijk andere, meer internationale toekomstvisies in
circulatie van precies tegenovergestelde gerichtheid, Men kan al met
instemming horen gewagen van een toekomst, desnoods onder leiding
van de Chinese Volksrepubliek, terwijl de gedachte dat Indonesië in de
Amerikaanse invloedssfeer gelegen is en daarin nog wel dieper [weg] zal
raken zowel bij voorstanders als tegenstanders van die ontwikkeling is aan
te treffen. Dat wie zo weinig eigen toekomst menen te hebben ook weinig
in eigen verleden zien mag niet verwonderen. Slechts een toekomst onder
een 'greater India' schijnt te ver buiten de toekomstmogelijkheden te
liggen. Deze andere toekomstvisies, waarvoor men met vrees vervuld is,
stemmen dan ook tot die bescheidenheid, die inziet, dat men aan de
eigen geschiedenis van Indonesië naar de oude omvang in de nieuwe toe-
komst - ook dit dus weer een mythe - handenvol werk zal hebben.
Schreef ik zoëven over door Nederlanders weinig gedulde toekomst-
perspectieven, van Indonesische zijde zou waarschijnlijk niet lang een
geschiedenisboek geduld worden, waarin West-Irian buiten de geschie-
denis van Indonesië zou worden gelaten, omdat de schrijver in of na een
derde wereldoorlog eer nieuwe rijksdelingen naar oud voorbeeld zou
verwachten dan ongedaanmaking van de jongste.
Men ziet: wij zijn tussen de mythen geraakt. De oude mythen zijn in
verval. En aan de grote nieuwe verbeelding, die voor de nationale ge-
schiedschrijving noodzakelijk is, is nog weinig inhoud gegeven door
nieuw onderzoek, nog weinig houvast geboden in nieuwe feiten, waaraan
die verbeelding niettemin moet worden vastgelegd, wil zij niet de lucht
in gaan.
vVilde nationale geschiedschrijving dus niet tot te grote verbeelding aan-
leiding geven, wil zij niet alleen tot nationale, maar ook tot internatio-
naal aanvaarde wetenschap uitgroeien, dan dient de grote kijk vergezeld
te worden door het kleine feitenonderzoek, de schone gedachte gepaard
te gaan met het vuile handwerk, de visie te steunen op de verificatie. Zo
1 In 'Indonesië' 1951, 4dejrg. No. 6, blz. 512, noot 11,
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kan zij dan de geschiedenis van Indonesië in vrijheid en in eenheid helpen
maken, door haar ook zo te schrijven.

De geschiedeniswetenschap betreffende Indonesië heeft zich zelden over
gegeven aan theoretische bespiegeling of wijsgerige bezinning op haar
problematiek en methodologie. Haar beoefenaren, zo geschiedvorsers als
geschiedvinders, hadden dikwijls zeer veel stijl - wat bij hun kaste paste -
en konden even dikwijls zeer goed verhalen. Zij zouden echter vreemd
opgekeken hebben, indien hen Croce's woord was toegevoegd, dat de
moderne geschiedenis voor alles philosophierende Geschichte moet zijn.
Niet zonder reden zouden zij dan hebben kunnen antwoorden, dat ook
Napoleon pas van de geschiedenis zei, dat zij de enige ~are philosophie
was, toen hij haar niet meer maken kon.
Zoals Romein verband ziet tussen de Europese cultuurcrisis en de ge-
weldige toevloed van boeken en geschriften over wijsgerige en theoreti-
sche geschiedenis \ zo zie ik samenhang tussen de verdwijning van de
koloniale geschiedenis en de opkomst der theoretische bezinning op haar
uitgangspunten, werkwijzen en denkkaders. Terwijl de oriëntalisten de
Javaanse, Maleise en nog kortgeleden de Makassaars-Boeginese ge-
schiedschrijving reeds helder 'door' hadden in haar denkvormen, stijl-
manieren en perspectieven binnen bepaalde cultuuromlijstingen - vooral
Berg heeft hierin zo voor als na de oorlog veel groot en belangrijk werk
gedaan - is er van het doorzien van 'eigen achtergronden' - om met
Roland Holst te spreken - weinig sprake geweest. Eerst bij Van Leur ziet
men hoe hij in zijn proefschrift niet alleen theorieën heeft met betrekking
tot de geschiedenis van Indonesië als werkelijkheid, maar ook theorieën
over haar als wetenschap. Het indocentrische gezichtspunt en de socio-
logische geschiedschrijving doen met hem in die geschiedenis haar in-
trede, ook al was die intrede wat dat gezichtspunt betreft door anderen
reeds voorbereid. Mag ik hiervoor verder verwijzen naar wat Wertheim
over hem reeds schreef, niet onvermeld mag ik laten - waar Wertheim
het niet aanstipt en Romein het niet bleek te weten - dat Van Leur in
1941 naast Dr 1. Samkalden in het tijdschrift 'Kritiek en Opbouw' in een
theoretische polemiek tegen Dr S. P. Uri de benoeming van Romein als
buitengewoon hoogleraar in Amsterdam verdedigde, hetgeen wil zeggen,
dat hij het voor diens geschiedschrijving opnam 2. .

In datzelfde tijdschrift geraakte in diezelfde tijd een ander nu b~kend
Amsterdammer P.J. K[oets] met een zekere S. D. in theoretische strijd

1 'Tussen vrees en vrijheid' [1950] blz. 44 e.v.
2 'Ongepaste critiek 1I' in 'Kritiek en Opbouw' Jrg. 4, 1941, blz. 225, 226, vooraf-
gegaan door 'Ongepaste critiek I' van Dr 1. Samkalden blz. 208-210 en gevolgd door
'Kritiek in het kwadraat' van Dr S. P. Dri, blz. 299, 300.
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over het historisch-materialisme ,; Dat zulks zowel voor het Indië als het
Indonesië dier dagen nog een ongewoon verschijnsel kon zijn, bewijst al
evenzeer hoe weinig men zich toen op de problematiek der geschied-
schrijving binnen de bestaande groepssubjectieve denkruimten bezon.
Tenslotte heeft Van Leur ook nog met een derde tegenwoordige Amster-
dammer, Dl' F. R.J. Verhoeven, de krissen gekruist over het gebruik en
de bruikbaarheid van Mahan's categorieën met betrekking tot de mari-
tieme Compagniesgeschieclenis 2. Voeg daaraan nog een goed artikel van
De Graaf toe over 'Nederlandsch-Indische historiografie' 3 en men is zo-
wat uitgeschreven over wat er vlak voor de oorlog aan theorie gedaan is.
Na de oorlog is dat bepaald anders geworden. Door de geschiedenis als
werkelijkheid is ook de geschiedenis als wetenschap zich iets meer be-
wust geworden van haar cultuursubjectiviteit. Meer figuren - Locher,
Berg, 'Vertheim, Coolhaas - hebben zich in meer tijdschriften - 'Indo-
nesië', 'Oriëntatie', 'De Nieuwe Stem' en de 'Bijdragen tot de Taal, Land-
en Volkenkunde' - op haar uitgangspunten en benader'ingswijzen, haar
methoden en problemen bezonnen.
Het door Coolhaas aan het slot van zijn aangehaald artikel gesignaleerde
verschijnsel, dat men zelfs in Nederland de belangstelling in de koloniale
geschiedenis als de geschiedenis van 'Nederlanders buitengaats' gaat ver-
liezen, tekent wel duidelijk hoeveel samenhang er bestaat tussen geschie-
denis maken en geschiedenis schrijven. Anders gezegd: nu men haar niet
meer leven kan, gaat men over haar leren. Dit stukje perspectieven-
perspectief leert het mede.
Las ik hier uit het boek der gesehiedenis nog veel uit de bladzijde der
koloniale geschiedenis, Armijn Pa ne tracht die bladzijde reeds links te
laten liggen. Wel aanvaardt hij nog haar taal en begripsvormen en haar
oude stof aan feiten, maar haar zin en zinnen ziet hij weinig meer. Zijn
blik dwaalt reeds naar de nog zo blanke pagina van de nationale ge-
schiedenis waarvoor hij reeds nieuwe gedachten heeft, maar de andere
taal en de andere termen, ontleend aan moderne geschiedwetenschap,
alsmede de nieuwe feiten nog te zeer ontbeert om die bladspiegel als
geheel nieuwe bladzijde te kunnen gaan vullen.
Als marginal men leven wij op de' marges tussen de culturen en haar ge-
schiedmythen en lezen wij tussen de koloniale en de nationale geschiede-
nis in of tussen haar regels door, in het bijzonder wat de nieuwere ge-
1 'Kritiek en Opbouw', Jrg. '938/'939, '938, blz. 245, 246 (S.D.), 306-308, 323-326

[P.J.K.], 326-330 [S.D.], 353-355 [P.J.K.] en 367-368 [S.D.].
o 'Mahan op den Indischen lessenaar' in Kol. Tijdschr. '94', blz. 576-586, vooraf-
gegaan door Verhoeven's 'De Compagnie als instrument van den oorlog ter zee [1602-
1641]' in Kol. Tijdschr. '941, blz. 446-455, en gevolgd door diens 'In de ban van
Mahan' in hetzelfde tijdschrift, '94', blz. 783-787.
3 Kol. Tijdschrift,Jrg. 1940, blz. 548 e.v.
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schiedenis betreft. Vervreemd van de. vroegere bewindvoerderskaste en
haar verbeeldingen en nog wat vreemd staand tegenover de nieuwe élite-
klasse en haar mythe, verbeelden wij ons, dat bezinning op theoretische
en methodologische problemen ook voor de geschiedenis met betrekking
tot Indonesië zin heeft. Maar ook dit is een mythe, zij het een mythusan-
tara.
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DE HEBREEUWSCHE LICHTEKOOI

XI. ONDERGEDOMPELD

'He bben we onze Clara er niet goed doorgehaald?' had Jan Grootveld
tot Ruben, die tegenover Clara zijn werk vervolgde, gezegd.
'Ja, Jan is heel goed voor mij geweest,' beaamde de lichtekooi. In de vol-
gende dagen vernam Ruben van Grootveld de geschiedenis van Clara
tijdens de oorlog en de ondergang der haren. Maar nu pas, dat hij weer
in haar ogen las en haar hand kon nemen, kleurde zich de tekening die
Grootveld hem geschetst had.
Jan Grootveld was al een dertiger enjaren lang onderwijzer geweest, toen
hem plotseling een vrij grote erfenis ten deel viel, van een familielid van
moederskant. Hij nam zijn ontslag als onderwijzer en leefde sindsdien
van zijn rente, met een vreugde en een belangstelling die nog voortduur-
de in een bestaan dat voor hem tot die tijd gesloten was. Hij was nu al
meer dan de helft van zijn leven op reis in de niet voor hem weggelegde
wereld, zoals zijn ouders eens het wat wereldser leven kenmerkten. Achter
zijn grof, grote-jongensgezicht met een zware neus en sappige lippen was
hij een wijze. Hij ging om met artisten en geleerden, met prostituées en
kellners. In zijn stem bleef een zekere nuance van een meester tot zijn
schoolkinderen en van een oudere jongen, die kleine jongens leert hoe ze
bootjes moeten maken. Hij keek zeer oplettend rond, was een waar op-
merker en wist zoveel van allerlei Amsterdammers als vroeger van de
kinderen in zijn klas. Hij doorzag en proefde ze, maar beoordeelde ze
met gemoedelijkheid. Jan Grootveld was een vriend van het Hebreeuwse
ras geworden, wiens reacties op het leven hij kende, hoewel ze weinig
met de zijne overeenkwamen. Van Clara hield hij om de bij een prosti-
tuée zo zeldzame eigenschappen van gelatenheid, waardigheid en stabi-
liteit. Deze stabiliteit, dit 'onsoepele' karakter had natuurlijkerwijs de
oorzaak van Clara's dood moeten worden, maar het lot ligt niet in de
lijn van één eigenschap. Haar stabiliteit had haar de vrienden gebracht
die voor haar zorgden en haar gered hebben.
Zwarte Clara bleef zwarte Clara, de keurig wachtende prostituée, tot de
heren hun wensen aan haar kenbaar maakten.
'Je wilde geen angst kennen. Je liet zowel de Duitse officieren als de be-
palingen aan je voorbijgaan. Sinds lang had je geen waar contact meer
met de wereld die verzwolgen zou worden, met dit grote, massieve geheel
dat met een geluid dat in geen Joods oor ooit meer dooft, in de afgrond
der geschiedenis zou worden geschoven. En toch waren veel van je vrien-
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den stamgenoten. Langzamerhand zag je hen verdwijnen. In café 'Het
Gulden Hert' troonde je alleen aan je tafel en nog dikwijls aan het raam,
steeds zichtbaarder en gevaarlijker alleen. Je bleef glimlachen niet slechts
tot de mannen maar tot de wereld. De 'Joodse Raad' was opgericht, maar
je gedroeg je of die raad je niet aanging. De bepalingen der Duitsers
kwamen af, die waarbij je de meeste straten en pleinen van Amsterdam
werden ontzegd; die welke je tot het dragen van het gele Mageen-David1,
dat zij de 'Joden Ster' noemden, verplichtten. Het ging aan je voorbij, je
wilde blijven glimlachen. Je stam was in het Westen erg afvallig van het
geloof geworden. Ze hadden er echter één woord van tot hun vlees en
bloed gemaakt, een woord dat eeuwen van Hebreeuwse geslachten ge-
preveld maar niet meer begrepen hadden: 'En God zag dat het goed
was'. Jij, die wel een zeer onwaardige dienares Gods zal zijn in de ogen
der mensen, hebt dit woord aangehouden, toenje vervolgde stamgenoten
dit woord uit Bereschit [Genesis] met een kreet van opstandige veront-
waardiging beantwoordden. De tijd waarinje geboren was enje opdracht
gestand blijvend zat je voor een venster van een café aan het Rembrandts-
plein dat voor je verboden was en glimlachte tegen de invallende zon.
'En God zag dat het goed was, vajàr elohim ki tow'.
Men had niet voorzien dat zwarte Clara zulk een gevaarlijk spel bedrij-
ven zou. De Ariërs onder de vrienden schudden het hoofd en noemden
het een spel op de rand van de afgrond. Toen de Jodenvervolging der
Duitsers de mes-scherpe vormen aannam bezocht je nog iedere middag
het café 'Het Gulden Hert', waar nu ook Duitse soldaten kwamen. Er
waren habitués die over dit vertoon zo onthutst waren dat ze je van
spionnage verdachten.
Toen begonnen die mannen in zwarte en grijsgrauwe uniformen je ein-
delijk angst in te boezemen. Je angst voor de dood was evenredig aan je
gehechtheid aan de behagelijkheid des levens. Je leefde in je gewaande
vrijheid als in een grote kooi, heel alleen en je begon te gevoelen dat men
van verre naar je keek.
Je glimlachtte naar de mensen daar voor de kooi die je als een phenomeen
beschouwden, een vermetele of een verdwaasde. Wanneer zou de Duitse
soldaat aanje tafel komen zitten enje vragen met hem te klinken? Daar-
na zou hij je meenemen, een nacht gebruiken en je dan aangeven.
De voor de hand liggende gebeurtenis.
Jan Grootveld was een voorzichtige, moedige kerel. Hij had je lang ge-
kend en altijd plezier in je gehad. En op een Decemberdag, toen Amster-
dam nog holler en leger was dan gewoonlijk, een klankbodem voor
schoten, kwam hij op het uur dat in 'Het Gulden Hert' de lichten zouden
ontstoken en de ramen verduisterd worden, schielijk op je toe:
1 David's schild.
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'Clara, je moet om 5 uur op de Binnenamstel 17 komen. Ik zal er zijn.'
Je knikte en zou zeker gehoorzamen. Het nummer kende je wel. Een
bescheiden rendez-vous huis. Onmiddellijk stond je wil nu onder de
hypnose van die van Jan Grootveld. Had je een wil? Je begaf je naar het
rendez-vous huis op de Amstel, waar je vroeger wel je lievige liefde had
bedreven en werd er gevangen genomen door Jan Grootveld. De oud-
onderwijzer behandelde je als een kind, wat je ook bent van af de jaren
dat je naar het hoerenkot trok. "Je gaat onderduiken. Ik heb alles in orde
gemaakt. Papieren zijn er,' zei hij. Jan Grootveld met z'n doodleuke
glimlach heeft er velen gered. rvlen heeft hem wel eens gevraagd waarom
hij voor een Joods 'snolletje' gevaar heeft willen lopen. Jan glimlachte
dan en antwoordde niet. Ik heb altijd zclfplezier in haar gehad, maar heb
haar in 't bijzonder voor de makkers uit 't café, die terugkomen, bewaard,
dacht hij.
Je angst brak schoksgewijs door. Tweejaar lang scheen je niet te begrijpen
dat je Duits jacht-wild was geworden. Nu trok je alle bezetters samen in
één visie van een ruwe moordenaar die je de keel wilde doorsnijden.
'Doe net of je me niet kent,' had Jan haar gezegd.
In de trein kwam er een zenuwbeving over je gehele vcl,je slootje mooie,
zwarte ogen en doofde voor het eerst in je bestaan je glimlach uit. Een
man tegenover je strekte een been en als per ongeluk, om grappig te zijn,
drukte hij zijn zool op je voetwreef. Je liet hem begaan, je had je voet
door hem laten verplctteren. Je liep de struisvogelpolitiek binnen. 'Doodt
me, ik blinddoek mezelf!' Een andere man die in een hoek van de coupé
zat knikte een paar maal met het hoofd en keek de trapper eens aan. Ze
begrepen elkaar niet. De trapper wilde met een mooi vrouwtje beginnen.
De hoofdknikkeI' merkte dat hier een Hebreeuwse in doodsangst ver-
keerde. In de coupé werd het valer en valer en toen donker.
Jullie stapten uit in een kleine stad van de provincie Utrecht. Jan wilde
je arm nemen maar je leek in trance en hij duwde een dromen pop aan
haar arm voort. Hij had huisvesting voor je verschaft bij verre familie die
het konden gebruiken. Hij was niet bang voor verraad noch voor com-
plicaties. Maar zou jij 't uithouden? Dat maakte hem bezorgd. Je was
voor een vrouw die jouw beroep had uitgeoefend, zeldzaam teer en broos.
Toen werd je opgesloten en ging tot een droomleven over als de Schone
Slaapster in het bos. vVeg van de heren die je lange jaren zo vriendelijk
bejegenden en die je toelachten, weg van de gepolsterde caféstoel en het
open Rembrandtsplein ; weg van de herinnering aan het je 's avonds eens
uit honderd licht-oogjes toepinkelcnde Place de Brouckère; weg van
Amsterdam en de op de achtergrond vertrouwd bewegende wereld van
je Hebreeuwse stam. Op je snollengracht van een Oudezijds Achterburg-
wal heb je je als meisje minder ontworteld gevoeld dan in het stugge
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provinciehuis, waar het bevel: 'Verboden uitgang' gold. Je schaafde je
fluwelen muizenhuid aan de kille tralieljes van de grote val. 'Het is voor
je bestwil,' had Jan Grootveld je op het hart gedrukt.
Zijn verre familie bestond uit drie ongetrouwden, twee vrouwen en ecn
man. Ze gevoelden geen sympathie voor je en welke vorm zou hun tegen-
zin wel aangenomen hebben, als ze hadden kunnen gissen dat je een be-
roepslichtekooi was. "Maar het waren gewetensvolle mensen, die je gaven
waarvoor betaald werd en in abstracto een mensenplicht wilden vol-
brengen.
Het object hunner verontwaardiging was dat van jouw liefde, het enige
wat je nog enigszins met het normale leven verbond: het venster!
Je zult na je dood nog korter of langer tijd voortleven in verschillende
omgeving. In een Parijse woning van de rijke bourgeoisie als 'La Dame
au chapeau noir'. In een Utrechts provincieplaats je als 'De gekke vrouw
voor het venster'.
'Hoe dikwijls hebben we U niet gezegd dat U niet voor dit venster mag
gaan zitten. U brengt er U zelf en ons mee in gevaar,' sprak de onge-
trouwde man in opdracht van zijn twee zusters. Maar nog die mid-
dag en de volgende dag zat je er weer, heel vreemd, recht van rug in een
oude groen en geel trijpe leunstoel en keek met dode nieuwsgierigheid
naar de gracht en de boten die er in voorbijschoven, de wagens die er
langs ratelden en de schuifelende mensen.
Je wilde weten wat er op die gracht zoal omging, maar al kijkend begreep
je "het toch niet. Je ogen schenen gespannen van belangstelling maar het
leven drong niet tot je door in zijn bijzonderheden. Het was een leven
zoals er voor een uitgehongerde eten is en op dit leven, dat je onder-
bracht in de woorden 'volk' of 'mensen' sloeg je van uit het venster van 't
huis datje niet verlaten mocht, je blik die smachtte naar gezelligheid.
Toen kwam een der oude juffrouwen zelve om je je gedrag te verwijten.
'Als U zich nu nog weer voor het raam vertoont zullen we neef Jan er van
verwittigen, dat we U niet langer kunnen houden.'
Maar die waarschuwing hielp niet. Zodra je was opgestaan en je had
gewassen en gekleed liep je naar het vellster en ging uit het raam staren.
En zodra je een maaltijd had gebruikt keerde je er naar terug. Je sprak
met niemand en niemand sprak met jou.
Ik geloof niet dat je veel met het verleden hebt geleefd, Clara, maar geef
me je hand en laat me in je ogen kijken. Dan weet ik dat het verleden
in je naar boven is gestegen als het voedsel van iemand wiens maag niet
sterk genoeg meer is om het op te nemen. Je hebt in dit huis aan de gracht
geleden met de vijf en twintig eeuwen van je stam en meer nog met de
vijf en zeventig jaren dat je stam toegang had tot de gezelligheid van het
Westen en de persoonlijke jaren dat je je als een kat liet strelen door de
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bundels gouden licht van je goede tijd. Het kwam er praktisch op neer
dat je voor een geesteszwakke kon doorgaan en je leefde in een droom-
wereld, waarvan de droomvoorstellingen nog vager waren dan die ons
in de nacht bezoeken.
Misschien was je venstertijd, die een 'mauvais plaisant' tot grapjes met
de Oudezijds-Achterburgwal zou kunnen bewegen en die een boze
prediker misschien de straf van dit zondig bedrijf zou noemen, niet zo
gevaarlijk als de drie droge bewakers van hun eigen vast-geroest-provin-
cie-bestaan dit meenden. 'De Gekke vrouw van het raam' werd je in de
buurt genoemd.
De bewoners van het kleine stadje wisten niet eens datje een Hebreeuwse
was, een stuk Duits jachtwild.
Je gastgevers lieten ten slotte Jan Grootveld weten dat je ongehoorzaam
was. Grootveld kwam je opzoeken en zat lange tijd alsof hij je man was
met je hand in de zijne, en bewees welk een vroom mens, die naar-den-
geest socialistische en libertijnse onderwijzer wel was. Jij zat in je grote
stoel aan het raam en hij op een gewone stoel naast je, met je vreemde,
witte handjes in de zijne. Alsof hij je eens getrouwd had. Toen kwam er
. even een lachje over zijn geschoren rimpelige gezichtsstempel tussen
neus en kin.
Hij had er wat op gevonden om je het schouwspel van het beweeg op
straat niet te hoeven ontzeggen. Op een dag werdje in een donkere hoek
van de kamer als voor een operatie op een stoel neer gedrukt. Toen
kwamen er twee kappers en ze ontkleurden je haar. Zwarte Clara werd
blond.
Je hebt je zelfenje stam nooit zo geprostitueerd als toen je je zwarte haar
opgaf - hoewel het buiten je wil om geschiedde en de Duitsers er de schuld
voor dragen. Jan Grootveld heeft er misschien verstandig aan gedaan
deze métamorphose tot stand te brengen. Jouw prostitutie zou nooit zó
ver zijn gegaan datje uitje zelf aan zo iets had gedacht. Je was er zonder
enige bewuste trots, veel te trots voor. Je hebt er nooit aan getwijfeld
dat je goed was zoals je was - in het morele zowel als in het esthetische,
al begreep je wel dat men eigenlijk niet zo mag leven als jij had gedaan.
Zo zat je nu met donker goud blond haar dag in dag uit voor het venster
en men zagje aan voor de gekke nicht van de Versluyzen. Zo raakte men
in het stadje evenzeer aan je verschijning gewend als wij het aan zwarte
Clara in 'Het Gulden Hert' waren en het levensgevaar dat je bedreigde
nam af.
,J uffrouw, we krijge inkwartiering'. Tine, de magerste van de twee
zusters kwam je dit aankondigen. 'Het is een Duitse officier. Denkt V
erom dat V zich nooit met hem inlaat en nooit met hem spreekt. V bent
onze nicht, een zusterskind, verstaat V.'
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Je knikte gehoorzaam, maar je werd door die aangekondigde aanwezig-
heid van een Duits officier krankzinnig van angst. Nergens in je geest
was er nog plaats voor behagelijke rust.
Jij, die zo van 't dagelijkse leven hield, wachtte op de dood. Iedere minuut
deedje aan struisvogelpolitiek, stopte je hoofd in het zand, hopende dat je
nu zou afgemaakt worden. Als een prostituée wilde je nu naar de dood
gaan die je zo schudde, om je aan haar t~ onderwerpen als aan een man.
De Duitse officier vulde reeds je volle aandacht en verdrong je drang
naar het venster, toen deze man nog in het geheel niet aan je dacht.
Maar eindelijk had de kracht van je struisvogelpolitiek toch resultaat.
De officier is het opgevallen dat er voor een der ramen op de eerste ver-
dieping van zijn pension een nog niet oude, mooie vrouw naar buiten
zat te staren, die hij nooit door het huis zag lopen noch bij zijn hospita
in de keuken of aan tafel had aangetroffen.
't Zij met zwart haar of met donker-gouden haar, dat vreemd blonk of
je altijd door kunstlicht beschenen werd, je was mooi gebleven. Je lieve
donkere ogen met hun uitdrukking van stage, ongenuanceerde vriende-
lijkheid waren niet veranderd, zelfs niet 'geariseerd". Mooie vrouwen,
wier uiterlijk aankondigde dat ze van haar schoonheid gebruik konden
en wilden maken, waren in het rustige plaatsje, dat uit protest tegen de
bezetting nog stugger geworden was, schaars.
Misschien raadde de Mofje lijdelijkheid en vuurde hem dit aan. Misschien
was luitenant Pranger alleen maar nieuwsgierig en niet op een liefdes-
avontuur belust. Hij had bij de broer en de gezusters Versluys naar de
vrouw voor het raam geïnformeerd. In zich zelf hadden de gestrengen
gemQmpeld: 'Het is haar eigen schuld. Aan waarschuwingen heeft het
haar niet ontbroken.' Droogjes antwoordde de broer: 'ze is een verre
nicht, die we uit Christenplicht bij ons in huis genomen hebben. Ze is na
lange reizen uit het buitenland weergekeerd en haar geestvermogens
zijn gestoord. We moeten zeer voorzichtig met haar omgaan.'
In de luitenant groeide het verlangen deze vrouw eens van nabij te
bezien. Hij behoorde niet tot de gecompliceerde mensen en geloofde
niet in gecompliceerde gevallen. Alles in het leven is te behandelen, als
men maar weet hoe het aan te pakken. In Kassel was hij banketbakker
geweest. Hij leek op een huis met weinig diepte en een hoge, brede faça-
de. Alle vensters voorzien van nette gordijnen. Een paar stonden er open
voor licht en zon. Zon over de hele voorgevel.
Met zijn joviale goedmoedigheid zou hij alles in orde brengen, ook ge-
stoorde geestesvermogens van een vrouw die ten slotte geen volslagen
krankzinnige was. Misschien was ze te kort gekomen. Nu wat dat betreft
kon hij haar bedienen. Dat was hij al z'n vrouw schuldig om niet te ver-
leren wat een getrouwd man moet kennen, 'was'.
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Glimlach op de mond, zon over de brede voorgevel, zo opende hij in de
vooravond rond en brutaalweg de deur van je kamer en trad binnen.
Het was het ogenblik waarop je gewacht had, maar terwijl je maanden
lang je toevlucht bij struisvogelpolitiek gezocht had, en de hals had
willen strekken opdat men je de keel doorsneed, veranderde het ogen-
blik van het ware gevaar heel je onbewuste verdedigingssysteem.
De Duitser stond voor je, breed, glimlachend vertrouwelijk, zijn gezicht,
een ronde 0 van vers gebakken brood, met een geïnteresseerde steken-
de wil achter de joviale verbreding. Je schrok op.
Je werd onverhoeds met je aartvijandin, de dood, geconfronteerd. Je
sloot onmiddellijk aan bij een gebeurtenis van vele jaren geleden toen
een oude wellusteling in sadistische lust om het lieve van een mens te ver-
nietigen, je wilde worgen. Je stiet een hevige gil uit. Toen greep je het
mes dat nog op tafel naast je bord lag, want de juffrouw had je servies
nog niet weggehaald. Je wierp den Duitser 't puntige, scherp-geslepen
mes in 't gezicht, tegen de slapen. 'Du, du,' stiet hij nog uit, het eerste en
het tweede 'du' zeer verschillend van intonatie. Je was krankzinnig ge-
worden en rende nog gillen uitstotend je kamer uit en de trap af. Je
opende de verboden huisdeur en snelde het huis uit.

Jan Grootveld dacht niet dat de Duitser aan zijn verbloeding bezweken
was. De zaak werd dood gezwegen. Zou dit nu de objectieve bedoeling
van haar bestaan kunnen geweest zijn? Een vijand van Israël te ver-
moorden! Clara had een moordenares en een wreekster kunnen worden,
misschien is zij het geweest en hoe weinig had deze in haar zetelende be-
doeling te maken met Clara zoals ze zich zelf kende en met die andere
Clara die andere mannen eigenlijk naar de zorgeloze dagen van de eerste
jaren der eeuw terugbracht: Haar missie onder de mensen.

Ruben vroeg de lichtekooi of hij haar een gebakje mocht aanbieden.
Een kellner liep daar mee rond. Na de lange snoep-onthouding van
oorlog en bezetting waren de mensen nu nog verzot op die lichte, vrien-
delijke eetbewijsjes dat het leven goed en zoet is. Clara aanvaardde gaar-
ne en koos behoedzaam een roomtaart je. Ze keek Ruben heel vriende-
lijk aan, terwijl hij in de stilte van zich zelven zijn verhaal tot haar en
over haar vervolgde.
'Je hebt nog een paar maal een gil geslaakt toen je langs de gracht weg-
rende, je zwarte fluwelen rok als een zacht donker zeil je schijnbaar hel-
pend in je voorwaartse beweging. Daarna zweeg je voor goed en scheen
de koude buiten zich ook aan je ziel mee te delen waarvan de gillende
opwinding doofde en as achterliet. Je angst voor de dood leidde je naar
de dood toe. Een zelfmoord gedachte is niet bij je opgekomen.
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Je bent die avond nog tot buiten het kleine stadje geraakt. Je liep langs
een beekje tussen heide en een dennenbos. Je voelde noch hoorde de
gierende wind. Je handen waren koud tot verkleumens toe. Je merkte
het niet. De Duitse bezetting en de jacht op het wild van Israël maakte
die avond van een prostituée, een vluchtende sproolYesvrouw. De maan
stond als de grijns van een scheef getrokken mond in de bewolkte hemel.
Je gleed uit en schaafde je benen die je altijd zo goed verzorgde en nog
tederder bekeek dan het de heren deden. Maar je stond weer op en liep
doelloos door, misschien wel in de richting van Amsterdam. Je bedreef je
bewegingen op de reflexen van een dode ziel. De reflexen hielden op, en
onwetend dat het koud was en nacht begon te worden, ging je je over-
geven aan het leven en de dood die toen eigenlijk één werden, want het
leven kan van je eisen dat je dood zal gaan, naar haar man toe. De dood
is misschien de man van het leven ofals het leven man is, zijn vrouw. Je-
liet je dus neer aan de oever van dat smalle water. Je nam er een half
zittende, half liggende houding aan en liet je benen in het water benge-
len, een typisch lijdelijke houding. Hoe merkwaardig Clara. Je ogen
staan weer zo vrolijk en zijn over hun diepte gesloten. Ogen als kolibris
die op honingvangst zijn uitgevlogen. Hoe merkwaardig dat dit alles met
jou en door jou gebeurd is en ergens nog in je moet leven.
Clara nam een flinke hap van het bakje van haar taartje ,en merkte op
dat het deeg bijna weer net zo lekker als vroeger was. De muziek speelde
de 'Marchina' .
Je had door onverschilligen, door N.S.B-ers of door Duitsers kunnen
gevonden worden. ~1aar in de morgenschemering hebben twee mannen,
die een bepaalde opdracht van de verzetsbeweging uitgevoerd had-
den, een verkleumde vrouw bij het water gevonden en ondanks je
blonde haren onmiddellijk begrepen dat je een vluchtelinge en een
Hebreeuwse was. Het waren praktische jonge kerels. Voor de onmete-
lijke poëzie van het geval hadden ze geen oog: Hoe daar door een wreed
gebeuren, dat het volk Israël tot brandpunt had, een vrouw, nog mooi,
zonder mantel de dood slaap te slapen lag in een najaarslandschap diep
in het 'Vesten. 'Vat had daar voor op aarde en in de sferen-der-beslis-
singen moeten geschieden. vVelk een oneindige keten van gebeurtenissen.
Ze namen je op. Je was nooit zwaar geweest, lag als een tapijt over de
armen van een van hen. Jij die van het Nederlandse landschap niets
kende, die je als jong wezen genesteld had in kamers en besloten ruimten
werd nu opgenomen en over de velden weggedragen, terwijl de hemel
zich in de morgen door de zon liet ontkleden en de natuur weer te voor-
schijn trad, de beken en het sparrenbos dichtbij en de bonte kraaien, die
schreeuwden, toen jij voorbij gedragen werd. De jongens brachten je
naar de hoeve van een betrouwbare boer en daar werd je van hun armen
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overgeheveld in een bedstee. Je ademde nog en je hart klopte zwak. De
boer en boerin schudden het hoofd en de jongens haalden de schouders
op. Het was de vraag of je als mens en ook als zeer kleine hoeveelheid
overgebleven leven nog de moeite waard was.
In het kleine plaatsje verklaarden de zusters Versluys het gebeurde als
het werk van een krankzinnige.
Jan Grootveld heeft je ten slotte teruggevonden en er voor gezorgd dat
je in de kleine boerenhoeve waar naar je in toestand van uitputting ge-
dragen was, blijven kon. Hij heeft over je gewaakt en tot zich zelf gezegd:
'De jongens van 't 'Gulden Hert' moeten haar weer net zo terug zien
als ze haar gekend hebben, indien ze al zelf terug komen.' De meeste
'jongens' zijn echter niet terug gekomen.
Je geestvermogens waren verstoord, je longen aangetast. In de eerste
dagen van je ziekte hoorde men je in koorts af en toe 'moeder' roepen
en dan de onbegrijpelijke woorden:
'Ze steken Brussel in brand, ze steken Brussel in brand'. '\Vaarom Brussel?'
vroegen de boerenmensen zich af.
'Je bent er tegen het einde van de oorlog lelijk aan toe geweest, Clara,'
zei Ruben plotseling hardop.
'Laten we daar maar niet meer over spreken,' antwoordde ze. Het zwar-
te gordijn des doods was bestemd voor na haar leven, indien haar dan
iemand nog ooit mocht gedenken. Tijdens haar leven moest voor haar
bestaan het witte hangen, met de gouden borduursels.

XII. DE VERGLEDEN TIJD

Ruben werd vervolgd door de gedachte dat hij CIara volledig vertolken
moest. Hij zou desnoods de laatste praktische geheimen van haar leven
forceren.
Hij besefte dat de eigenlijke geheimen van het leven van een mens door
geen menselijk wezen te kennen zijn, maar de praktische wilde hij ont-
dekken. Hij wist niet of hij eerder dan Clara sterven zou, maar hij ver-
moedde het wel, hoewel hij jonger was dan zij.
'Clara, nu zijn we in de laatste maanden zo dikwijls saamgekomen' zei
hij tot z'n café-gezellin van het Rembrandtsplein. 'Waar woon je toch?'
'Op 't Oosteinde.'
Mijn God hoc natuurlijk, ze moest wonen in een straat die het einde van
een periode verstoffelijkte en bij de plaats waar eens het Paleis voor
Volksvlijt had gestaan, die enorme spiegel van ijzer en glas waarin Am-
sterdam en haar stam zo graag hun eigen ontluiking bewonderd hadden.
'Welk nummer Clara?'
Even aarzelde ze, toen noemde ze het uit beroepsgewoonte.
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'Mag ik je niet eens komen opzoeken?' 'Dat gaat moeilijk; 's avonds ben
ik niet thuis, 's middags zie je me hier, misschien eens in de morgen tegen
half twaalf. Dan drinken we samen koffie. Is dat goed?'
'Dat is goed, Clara.'
Het ware gemakkelijk zwarte Clara belachelijk te maken en te banali-
seren tot een oude hoer. Maar dit was ze niet. Men zag haar haar leeftijd
niet aan. Ze was geen geblanket opgeschilderd karkas, geen museumstuk
van een afgelegd sierjacht die van nieuwe verf is voorzien, voor het
museumpodium.
Ze was waardig, uit de tijd en in de tijd en wie haar eens gezien had,
herinnerde zich haar als zwarte ogen, zacht chinchilla-bont, bos-viooltjes
en reseda-geur. Ze wekte nog zielsbegeerte toen ze te broos was en als
te oud. beschouwd om lichaamsbegeerte te wekken.
Ze was zich zelf van haar leeftijd niet bewust en wilde deze niet kennen.
Hoewel ze geen mannen meer tot zich lokte bleef ze het natuurlijk
vinden dat een vriend naar haar adres vroeg en haar wilde bezoeken.
Waarom weigerde ze hem des avonds de toegang tot haar huis? Aan
haar afwezigheid geloofde hij niet. Deze weigering prikkelde zijn behoef-
te haar te ontsluieren.
Op een avond liep hij door de Utrechtse straat naar het Oosteinde, in
zenuwachtige spanning zoals men tot een minnares gaat.
Hij kwam aan 't aangegeven nummer, er werd opengedaan en hij vroeg
de dame of hij mevrouw Clara K. mocht spreken. 'Gaat u maar naar bo-
ven en klopt U aan de eerste deur rechts. D'r is wel iemand bij haar. En-
fin, als ze u niet ontvangen kan zal ze 't u zelf wel zeggen. Ik bemoei me
niet met haar zaken.'
Rubens vreugde was op en zijn spanning geslonken. Hij gevoelde mede-
lijden met Clara, merkend dat men haar niet lief genoeg had. Maar hij
vervolgde zijn doel en klopte aan de aangegeven kamerdeur. Hij hoorde
geschuifel van voeten en voorwerpen. Toen werd de deur wijd geopend.
Clara, in een zwarte avondjurk, zeer gedecolleteerd, meer demi-mondaine
dan in het café stond verlegen voor hem. 'Oh, ben jij het'. Achter haar,
verscheen toen de man die bij haar was en Ruben schrok toen hij in deze
ouden heer een onverwachte 'kennis' herkende. 'Mijnheer Jacques'
riep Ruben zeer verwonderd, maar noemde uit discretie diens achter-
naam niet.
'Kom binnen, kom toch binnen, beste vriend. Dat is een verrassing,' zei
Jacques V. En toen, zich tot Clara wendend, vroeg hij haar 'Ma chère,
zou je Mijnheer en mij één ogenblik alleen willen laten!' Ruben kreeg
van Clara een blik van verstandhouding en ze verliet haar zitkamer.
Jacques V. zei 'ga zitten' en toen voordat hij zelf z'n stoel innam sprak
hij met een groot dof gebaar van berusting. 'Vergeef me, dit is alles wat
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me is overgebleven. Deze vrouw, die je schijnt te kennen is eens, toen ik
nog niet oud was en zij zeer jong, mijn vriendin geweest, van wie ik zeer
veel heb gehouden. Ik weet alles van haar beroep en haar verleden af.
Er bestaat geen geheim dat jij weet en ik niet en daarom behoef je je niet
tegen over mij gegeneerd te voelen. Slechts di t : Ik spreek nooi tmet haar over
ons verleden. Toen ik na de grote uitmoording van de onzen terugkeerde
en vernomen heb dat Clara nog leefde heb ik haar willen ontmoeten.
Iedere keer echter als ik wil zeggen: 'kom, laten we over Brussel spreken,
ik ben toch de oude Jacques V., die per toeval nog leeft,' sluiten zich m'n
lippen. Ik kan het niet en voel dat die ogenschijnlijke blijspel situatie
uit een treurspel stamt. Er ligt te veel tussen die tijd en nu. Daar ligt
de vernietiging van onze wereld tussen en de dood v<\nmijn vrouwen mijn
zoon. Ik mÇ>ettot dit zwijgen overgaan uit een soort ethiek, die misschien
seniel is. Het is aanjou om dat te beantwoorden. Hoe kan een oud man
als ik zijn seniliteit onderscheiden. Zie, maatschappelijk, werelds ge-
sproken ben ik een weduwnaar. Ik mag dus nog een vrouw om me heen
hebben. Het vrouwelijke om me heen bekoort me nog. In het bed van
een ziekenhuis zijn er ouden, die met een laatste vertedering de verpleeg-
ster nastaren. Waarom ook ik niet!
Maar ik kan m'n huwelijk, niet vergeten om weer vrolijk aan te sluiten
bij mijn vrijgezellentijd, te samen met de vrouw die ik toen lief had. Ik
kan de herinnering aan m'n vrouwen kind, die pijn niet aandoen. Toch
is het zo dwaas, zo dwaas. Clara is nog dezelfde charmante, onwetende
vrouw van vroeger. Ze is meer van mijn jeugd dan ik zelf. Zij is van een
tijd en een milieu waar men van geen verdriet wil weten. Haar Godin,
naar ze meent, is de Gezelligheid. De wereld die je tijdens ons onderhoud
'de verzwolgen wereld' hebt genoemd is echter ook om en achter haar.
Is het niet vreemd, dat iemands jonge jaren nog leven en zijn volwassen-
heid niet meer; wel zijn maîtresse uit een lang vervlogen tijd, maar de
vrouw die hem zijn kind en zijn waardigheid schonk niet meer?'
Dê oude heer zweeg en boog het hoofd. Ruben geloofde dat hij schreide.
'Clara is van de vergleden tijd, zoals je 't noemde. Tussen haar tijd en deze
heeft er een andere bestaan, die verzwolgen is in de jaren van negentien-
honderd veertig tot negentienhonderd vijf en veertig. Die grote wereld
van de onzen, met hun vromen en vrijen, hun werkers en meebouwers,
waar is ze? Waarom zijn ze vergast en vergaan? Ze waren jonger en be-
zaten meer levenskracht en levensreden, dan Clara en ik. Avond aan
avond nadat ik 's daags aan mijn vrouwen kind heb gedacht, ben ik met
Clara samen en ik verheug me in haar aanwezigheid. Maar ook bedroeft
het me. Ik neem het me kwalijk dat ik me dan afvraag waarom mijn
brave, fatsoenlijke vrouw vermoord werd en zij bleef leven. Ik vind dit
'unfair' tegenover Clara. Het doet me goed m'n vriend dat ik haar ten-
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minste teruggevonden heb, maar tevens doet het me pijn dat zij alles is
wat me rest. Waar is de ernst in dit alles? Ben ik daar voor oud geworden
en heb ik daarvoor een zoon gehad?
Ik voel me wat onwennig bij dit namaakleven van m'n jeugd. De ogen
van mijn vrouw staren op mij. De ogen van mijn zoon, die grote toe-
komstplannen had en naar Palestina wilde gaan, zien me aan, met een
blik of ze mij niet begrijpen. Ik was er door mijn gezin aan gewend
geraakt met ernst omringd te zijn. 'Nu zit ik avond aan avond bij Clara,
die een lichtekooi was, je weet het. Ik voel me hier wat onwennig, in de
tijd teruggezet, met dat grote stuk verleden dat zijn onnatuurlijke dood
gestorven is in me en bij me. En toch is het nog de gemakkelijkste levens-
wijze voor me, terug in negentienhonderd-tien. Alles in mijn leven doet
me onnatuurlijk aan. De gewelddadige dood der onzen. Mijn eigen
en Clara's onnatuurlijk doelloos voortbestaan. Wat zijn de getijen der
geschiedenis toch grillig, vergeleken met die van de zee, is't niet? Ze
lopen soms door elkaar, eb en vloed tezelfdertijd.'
Clara kwam weer binnen met een likeurstel van geslepen en heerlijk ge-
kleurd glas waarin de fonkelingen elkaar paars en rood afwisselden. Ze
bood Jacques V. en Ruben van de likeur aan en scheen tevreden met zijn
brutale komst omdat deze de gezellighèid verhoogde.
Ruben nam nu de kamer in zich op. Het meest trof het hem dat er geen
portretten hingen die aan Clara's eigen leven herinnerden. Hij had ge-
hoopt er een 'dame au chapeau noir' van Andries Präger aan te treffen.
Eigenaardig zulke namen die een vrouw verbonden met een kledingstuk.
Door het kledingstuk werd de vrouw mysterieus. Het was een laatste na-
klank van negentiende-eeuwse erotiek, de vrouw in 't blauw, de dame met
de camélia's. Tegenwoordig gevoelt men beter het ware mysterie van
ieder mens in de onkenbare wereld - maar de smaak in het charmante
mysterie, dat de zinnen en de nieuwsgierigheid des geestes streelt, is wat
uit de mode geraakt: 'La dame au chapeau noir'!
Ruben had nooit een photo van Sarah, de zuster gezien. Hij had er op
gehoopt er hier een aan te treffen. Nergens echter in de kamer herinnerde
een beeltenis aan haar die samen met Clara het "leven" was ingegaan.
Het leven ingaan. Banale term! En hoe treffend voor Clara en SaaI'.
Hoewel niets in deze kamer aan de wederwaardigheden van Clara's
leven herinnerde, was dat enigszins ouderwets-rijk-gemeubelde vertrek
met het grote buffet, de kamerpalmen in hun ronde bakken, aan de voet
bedekt door sjaals, toch wel verwant aan Clara's gewoonten.
Ruben stond op met het gevoel of hij nu alles had gezien en Clara's
verdere mysterie niet van deze aarde was. Hij drukte de hand van Jac-
ques V. Clara deed hem uitgeleide en toen ze de deur van de zitkamer
had gesloten, nam ze Rubens hand in de hare en zei zacht:' Luister. Hij
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spreekt nooit over vroeger. Ik zeg hem er ook maar niets over en je
doet me een plezier als jij hem er niet over spreekt. Mannen willen
graag iets nieuws.'
Ruben stond er verstomd bij. Met dit banale beroepszinnetje, waarmede
ze haar eigen wezen zo grof loochende, nam ze afscheid van hem. Be-
sluiteloos drukte hij haar smal-wit handje.

XIII. DE PASSER

In zijn hotelkamer pakte hij zijn koffers met het voornemen de volgende
dag af te reizen. Toen ontkleedde hij zich en lag met de ogen open aan
de Hebreeuwse lichtekooi te denken. 'De mannen willen altijd wat
nieuws' waren haar laatste woorden tot hem geweest, bewijzend dat vele
der in haar gelegde bedoelingen niet tot haar kennis doordrongen en ze
slechts de prostituée van eens, nu maintenée van een rijk oud heer in zich
zelf kon onderscheiden, haar levensbedoeling in eigen ogen.
Ik meen de draad van haar leven, die in kluwen-vorm in haar ziel ver-
zonken is, ontrold te hebben, en haar tot medium gediend te hebben.
Maar hoe staat het met haar, heeft zij mij de dienst bewezen die ik haar
stilzwijgend heb gevraagd? Ze heeft me de tijd van en vóór mijn jeugd
teruggebracht, de jaren van negentienhonderd tot negentienhonderd
achttien, maar ik zocht niet naar deze jaren, maar naar hen die nog leven
moesten en aan de tijd van nu nog te bouwen hadden.
Is het echter wel de verzonken wereld waar ik naar zocht, of naar de
eeuwigheid in je bedoeling, Clara?
Ruben voelde plotseling hoe er een grote passer voor hem werd neer-
gelegd. Hij nam die passer in handen en trok er mede een cirkel op het
tijdsblad der eeuwen. Van het centrum uit, waar geen letter bij stond,
trok de pen langs een punt dat Kedeschet heette, de dienstdoende prosti-
tuée uit de nog onvrome Hebreeuwse oudheid, die op haar post bleef
tot dat haar geld vervloekt werd en niet meer aangenomen en gemin-
acht als dat van een verkochte hond. De lijn ging door tot Rachaw van
jericho, die ook op haar post bleef en als geprostitueerde de Hebreeuwse
mensen op-zoek-naar-hun-eeuwigen-God, de weg naar het hart van haar
stad wees. En dóór liep de lijn van de cirkel tot aan het punt C. waar
Clara verbeeld stond, die de uitmoording van de Hebreeuwen van Am-
sterdam moest overleven en een vreemde dienst in ere houden, de her-
innering aan de korte, blijde tijden van haar stam in het West-Europa,
om de eeuwwende van het jaar negentienhonderd der Christelijke jaar-
telling. Welk een eigenaardige cirkellijn trok de poot van de passer op het
veld der eeuwen, de lijn der bedoelingen die in een bepaald soort terug-
kerende vrouwen gelegd waren. Toen Ruben de cirkellijn, die de passer
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had getrokken, bekeek zag hij hoe er met heel kleine letters een paar
woorden langs waren geschreven als op een graphische voorstelling der
aarde in een atlas: Waardigheid; levenswijding; bewaren! Voor en achter
deze woorden stond een grote stoere S of sjien - en daar achter hetzelfde
letterteken, maar kleiner en met tastharen voorzien.
'Ik ben toch geen Daniël die raadselen te duiden krijgt,' dacht Ruben,' en
toch komt het me voor dat deze grote S - voor Sjadaï, dat is God staat, en
de kleine, venijnige S voor Satan. Dit is om ons te doen begrijpen dat deze
vrouwen zowel door God als door de Satan benut en bedwongen kunnen
worden, want een kedesjet is een gewijde of een geheiligde, maar de
beide krachten kunnen zich van haar bedienen.
Ruben liet de passer uit de handen vallen en het blad der eeuwigheid
verdween.
Toen werd hij verplaatst naar een zeer grote hel-verlichte zaal, met hoge
wandspiegels en een podium onder een gulden statiepoort. In die statie-
poort, die best een afzonderlijke grote spiegellijst had kunnen zijn, stond
Clara. Haar zwarte ogen keken vriendelijk naar de aanwezigen, -en ze
had haar glimlach op de lippen. Maar veel indruk maakte haar glim-
lach en de blik van haar ogen niet meer.-De zaal liep leeg en haar blik
trof slechts de ruggen der bezoekers. Nu was er niemand in die zaal meer
aanwezig, doch in plaats dat de lichten doofden, werd hun kracht steeds
intenser, steeds witter alsof het kunstlicht op weg was naar het zonne-
licht.
De glimlach van Clara werd ook steeds heviger, hoewel een glimlach op
zich zelf toch vriendelijk en gematigd is. Het werd een glimlach waaraan
men zou kunnen sterven. Ook de blik van haar zwarte ogen, waaruit
voorkomendheid en uitnodiging sprak, werd in diezelfde nuance heviger
en heviger. Clara, door iedereen alleen gelaten, stond nog op de ver-
hoging van de van licht doorzengde zaal, die maar niet brandde. Ze
leek daar een tijdsirene, een godin, die achterhaald was, en van uit het
verleden innemend en uitnodigend naar geslachten staarde, die haar
niet meer zagen.
Ik heb haar lief gekregen, dacht Ruben, en nu moet ik mij haasten over
haar te spreken, want ik zal wel sterven vóór dat zij haar leven verlaat.
Zij is gedwongen steeds naar anderen te staren, naar de mannen die altijd
iets nieuws willen, 0, staag-standhoudende lichtekooi, maar verboden is
het haar een blik in de rijkdom te slaan die in haar is aangelegd.

Brussel, Vrijdag, '27 October 1950



Louise Moor

TERUGKEER
Luister
uit een wolk van onrust
kom ik dalen, moe gezocht.
Houd je hand van rust geheven,
klein wit baken, in een beven
kom ik vinden wat ik steeds bezat.
Strijk de veren van mijn vleugels glad,
die verwarden op de wereld tocht,
ik ben moe, zo moe gezocht.

Ik ben schuw voor iedere nadering ...
sla het beschermend sluierkleed
van je lange zachte wachten
om de broze vogelkrachten,
die zich stortten in de orkaan
van een werkelijkheidswaan.

Strijk de veren van mijn vleugels glad,
dicht bij je hart
en niets dan dat.

Uit 'Con Moto', verschijnt bij Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij N.V.,
Arnhem.
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Diplomatiek Woordenboek

Kort geleden is in de Sovjet-Unie een Diplomatiek Woordenboek ver-
schenen, waarin men de Russische visie kan vinden op allerlei bekende
termen uit het arsenaal, waarvan de buitenlandse politiek zich bedient,
zoals: 'agressie', 'fascisme', 'volksdemocratie' enz.
Zou dit niet een voorbeeld ter navolging zijn voor de wereld van het wes-
ten? Dan weten de partijen, tegen de tijd, dat zij met elkaar gaan praten,
althans, waar de ander het over heeft. En als de bedoeling van dat praten
mocht zijn, per se niet met elkaar tot overeenstemming te komen, maar
alleen aan te tonen, dat de ander de schuld is van de mislukking der on-
derhandelingen, dan kan men, door de definities naast elkaar te leggen,
er althans voor zorgen, niet toch per ongeluk het met elkaar eens te
worden.
Dus: een Diplomatiek Woordenboek voor het Westen! Wij zouden bv. de
volgende suggesties aan de ernstige aandacht van onze lezers willen on-
derwerpen:
Democratie - een kiesstelsel, dat zo is ingericht dat communisten zo wei-
nig mogelijk zetels krijgen [democratie omvat ook het recht om parle-
mentsleden, die niet begrijpen wat democratie is, gevangen te nemen].
Vrije meningsuiting - elke meningsuiting, kenbaar gemaakt in woord of ge-
schrift, door zwijgen [wie zwijgt, stemt toe] of buigen, die in overeen-
stemming is met het Atlantisch Pact.
Amerikaanse verkiezingen - datgene waarop elke beslissing, overal ter we-
reld, op behoort te wachten [na de verkiezing moet men dan altijd nog
even wachten op de volgende verkiezing].
China - een eiland in de Stille Zuidzee [sinds kort].
Bikini - een eiland in de Stille Zuidzee [tot voor kort].
Vrede - een vies woord [behalve wanneer het door een generaal wordt
gebezigd].
Ontwapening - een vies woord [behalve wanneer het van een knipoog ver-
gezeld gaat].
Onderhandelingen met de Sovjet-Unie - een lange reeks vieze woorden [behal-
ve wanneer zij van een revolver vergezeld gaan].
Franco - niet meer een vies woord; gebruik ervan verleent tegenwoordig
zelfs een zekere distinctie.
Bevriende nazi - door de lezer naar believen in te vullen.
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NIeestbegunstigde nazi - allen, en dus geen een.
Generalvertrag - een verdrag tussen generaals.
Verenigd Europa - een onecht kind van de Verenigde Staten en Verdeeld
Europa.
A - is een aap; ook wel een soort bom.
E - moet ieder zeggen die A zegt; eerste letter van bacteriënoorlog [be-
staat niet).
Hulp aan laagontwikkelde gebieden - bestaat evenmin.
Derde Weg - bestaat natuurlijk ook niet.
Derde Wereldoorlog - [was bij de correctie van deze aflevering nog niet ge-
reed; gezocht wordt naar geschikte medewerkers).

Anders dan bij ons
Dit wordt geen diepzinnige verhandeling over Azië, het communisme en
het Westen. Dit is alleen maar een momentopname van de I Mei-viering
in een Aziatische provinciestad, die tot een zodanige verhandeling zou
kunnen inspireren.
De stad isJogjakarta. Het gebouw is het oude gouverneurspaleis. Aan de
muren hangen getekende portretten van Karl Marx, Lenin, Stal in en
Mao Tse-toeng. Sprekers zijn mevrouw Sardjono, de voorzitster van een
niet-communistische arbeidersvrouwenbond, voorts de voorzitter van de
Provinciale Raad van het landschap Jogja [dat een bijzondere status
heeft] en tenslotte de Paku Alam, d.i., zou men kunnen zeggen, de rijks-
bestuurder, onmiddellijk onder de Sultan. Het is waar: de sultan is ex-
sultan, en zo is ook zijn 'eerste minister' ex, wat niet wegneemt dat deze,
nu Hamengku Buwono IX sinds kort minister van defensie geworden is,
de voornaamste politieke figuur in dit voormalige Vorstenland is. Wie dit
niet gelooft, kan het nalezen in het plaatselijk blad Kedaulatan Rakjat
[Volkssouvereiniteit] van 2 Meij.l.
Nu besluite men hier niet uit dat Jogja of Midden-Java ofheel Indonesië
op het punt staat communistisch te worden. Dat zou een '''Tcsterse vergis-
sing zijn. Het opvallende feit vindt zijn eenvoudige verklaring hierin, dat
men zich in het Oosten niet zoals in het Westen, bang heeft laten maken
voor het 'spook van het communisme'. Dat deze Oosterse houding een
betere waarborg biedt ter voorkoming van Wereldoorlog III dan de
Westerse angsten lijkt onweersprekelijk. En die oorlog te voorkomen is
voorlopig het voornaamste.

Kerk en politiek in Zuid-Afrika
De 'Cape Times' van 8 April geeft een uitvoerig verslag van een meeting
van ca 2500 deelnemers aan wie Dl' D. J. J. de Vos - en met hem op het
podium zat de gehele synode van de afgescheiden Hervormd Nederduits
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Gereformeerde Kerk - opening van zaken deed omtrent de verderfelijke
invloeden van de z.g. Broederbond. Deze vormt een soort Herrengroep,
wordt voornamelijk gerecruteerd uit predikanten van de Nederduits Ge-
reformeerde Kerk, is de voornaamste kracht van de Nationalistische Par-
tij welker overwinning zij bij de verkiezingen van 1948 heeft bewerkt en
tracht door middel van een duizendtal cellen kerk, school, gemeentera-
den, handel en industrie te bewerken voor de ideeën van deze bond. Deze
komen neer op het vormen van een republiek waarin elke vrijheid zal
worden onderdrukt behalve die van de bond zelf. Zonder deze bond zou
de regering niet aandurven wat zij zich thans veroorlooft, zei Dl' de Vos.
Deze regering drijft naar burgeroorlog, rassenhaat en communisme. Hem
en de zijnen is het niet geoorloofd aan politiek te doen, maar dat mag hen
niet beletten het land en de regering te waarschuwen, zoals Niemöller dat
in Duitsland heeft gedaan. Dl' de Vos ontvouwde een program van actie
waarmee de leden van de N.G.Kerk predikanten en leraren zouden kun-
nen dwingen hun lidmaatschap van de Broederbond op te zeggen en aan
deze bond de financiële steun te onthouden waarmee deze zijn funeste
propaganda voert. Dl' de Vos eiste dat de N.G.Kerk van een dodelijke
politieke machine weer een niet-politieke kerk zou worden en riep op voor
de verbreiding van een leer van rechtvaardigheid voor elke rassengroep,
van mensenrechten en christelijke vrijheid voor ieder individu.
Wie zou nu Mr Dl' J. Donnel' op het oog hebben gehad, Dl' de Vos en
zijn medestanders of de Broederbond, toen hij Zaterdag 17 Mei op de
jaarvergadering van de Nederlands-Zuidafrikaanse verel1iging zei: 'De
blanke bevolking wordt in haar politiek niet alleen gedreven door een
drang van zelfbehoud maar ook door een gevoel van verantwoordelijk-
heid en roeping ten opzichte van het christelijk geloof en de Europese
beschaving'? .
Wij zijn er niet gerust op.

Vijftien straaljagers
De lezer kent het rekensommetje: I straaljager = 2 orkesten. Maar er
zijn nu eenmaal mensen, die vinden dat begrotingsgeld, besteed aan
straaljagers, geen weggegooid geld is.
Maar zij zullen toch moeten toegeven, dat een neergestorte straaljager,
hoe dan ook, weggegooid geld is. Wïj kunnen nu namelijk nieuwe reken-
sommetjes gaan maken. Sedert het begin van dit jaar zijn, als wij ons niet
vergissen, vijftien Nederlandse straaljagers neergestort. Over het verlies
aan mensenlevens zullen wij maar niet spreken - degenen, die straaljagers
mooier vinden clan orkesten, zouden ons anders beschuldigen dat wij op
het gevoel speculeren. \Vèl willen wij bij de waarde van de straaljagers
[naar wij menen drie miljoen gulden per stuk] optellen de kosten van op-
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leiding van de omgekomen piloten [want, nietwaar, als je rekensomme-
tjes maakt, moet je zakelijk blijven]. In totaal komen wij dan op ongeveer
50 miljoen gulden schade in een half jaar.
Dit nu is precies het gedrag, dat volgens de berekeningen op het zo pas
door het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers georganiseerde
Hoger Onderwijs Congres per heel jaar nodig zou zijn, om aan alle stu-
denten aan de Nederlandse Universiteiten en Hogescholen een studie-
loon te verschaffen, dat voldoende zou zijn voor hun levensonderhoud.
Waarmee een van de meest urgente hoger onderwijsproblemen in een
slag zou zijn opgeruimd.
En dan verwachten de autoriteiten nog, dat de Faculteiten het belang van
de algemene bezuinigingswoede met het oog op onze defensie zullen in-
zien en elk dubbeltje tweemaal zullen omdraaien.
Neen, heren autoriteiten. Bedenk wel: het bodemloos vat staat niet in
het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen!
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Sinds de 1ge eeuw bevindt zich een vrij
groot aantal schilderijen van zeventiende-
eeuwse Hollandse en Vlaamse meesters in
Zuid-Afrika. Prof. D. BAx, hoogleraar in
Nederlandse cultuurgeschiedenis te Kaap-
stad heeft de Zuid-Afrikaanse musea en
andere collecties onder dit gezich tspun t
bestudeerd en er een 320 boeiend beschre-
ven en gekarakteriseerd in een boek dat
een standaarduitgave mag heten en dat
onder de titel Hollandse en Vlaamse schilder-
kunst in Zuid-Afrika is verschenen bij
J. H. de Bussy [Amsterdam-Kaapstad-
Pretoria, 1952]. Boeiend door rangschik-
king naar genres en karakteristiek, aan-
trekkelijk door de talrijke goede illustra-
ties, is het bovendien van groot documen-
tair belang doordat het de resultaten mee-
deelt van schr.'s onderzoek naar die ge-
vallen - ze blijken talrijk - waar de toe-
schrijving niet zeker is of verkeerd of de
maker niet bekend. Bijvoorbeeld stelt hij
van een mooi Alpenlandschap [in het
kunstmuseum te Durban] dat wordt toe-
geschreven aan den Zuid-Nederlander
Joachim de Patinier, vast dat het een Joos
de Momper is, en een van zijn beste, een
voorloper van de romantisch geschilderde
landschappen van Rembrandt. In de Max
Michaelis-verzameling in Kaapstad be-
vindt zich een schilderij van de Grote
Markt te Haarlem dat wordt toegeschre-
ven aan Saenredam, vermoedelijk de af-
kondiging voorstellend van de vrede van
Breda, in 1667, d.i. twee jaar na Saenre-
dams dood, en door schr. voor een paneel
van Gillis Rombouts gehouden [niet van
diens zoon Salomon, zoals Hofstede de
Groot in 1929 veronderstelde]. Op een
aan Anlhonie de Lorme toegeschreven ge-
zicht op de Grole Kerk te Bergen op
Zoom in dezelfde verzameling vond schr.
het monogram van Houckgeest, met het
jaartal 1656. Zo is hier nog meer dan be-
schrijving, overzicht en karakteristiek ge-
geven, nl. oorspronkelijke documentatie,

waarvan men mag verwachten dat deze
tot voortgezet onderzoek van belang zal
leiden.
Bovenal komt bij het lezen en bezien van
dit prachtig geïllustreerde werk de wens
bij ons op, dat wij deze schilderijen van
vaak grote meesters, welke in Nederland
niet bekend zijn, eenmaal op een tentoon-
stelling in ons land zullen aanschouwen,
en dan kennis zullen maken met o.m. het
vrouweportret van Frans Hals, uit Kaap-
stad, 'een der mooiste schilderijen die
Zuid-Afrika bezit', de Neger van Jan de
Braey, de Briefschrijfster met dienstbode
van Verrneer, uit zijn laatste periode en
een van de twee schilderijen waarmee zijn
weduwe na zijn dood de bakkersrekening
moest betalen, de Vrouw die een briefleest
en De briefschrijver van Gabr. Metsu, Jan
Steens dansende witte poedel, zijn Bruiloft
te Kana, Rembrandts Cijnspenning en
zijn Sint Franciscus, en zo menig meer.
Het cultureel verdrag, tussen Nederland
en Zuid-Afrika gesloten, maakt dit thans
zeker tot mogelijkheid. A.D.

PETTER MOEN, Uit de diepten heb ik geroepen,
dagboek. [Petter Moens Dagbok]. Neder-
lands van Greta Baars-Jclgersma, ingeleid
door D. Ypma. D. A. Daamen's Uitg. Mij.
N.V., 's-Gravenhage, 1952.

Wat dit dagboek, optekeningen van een
gevangene van de Gestapo in een cel te Os-
lo, zijn bijzonder karakter geeft, zijn niet
in de eerste plaats zijn ervaringen als
slachtoffer van de Nazi's, of die met zijn
medegevangenen en met de Duitse bewa-
kers, al geven die ook veel belangwekkends.
Het is de onmiddellijke weergave van een
innerlijke strijd, die door verhoor, folte-
ring, pijn, angst en eenzaamheid acuut
geworden is, die de lezer in haar ban
brengt.
Petter Moen was verzekeringswiskundige,
die in het Noorse verzet redacteur van de
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illegale 'London Nyt', daarna perschef
van de gehele illegale pers in Noorwegen
was. Uit een piëtistisch milieu geboren,
was hij, een modern man van zijn tijd, van
het geloof vervreemd. In de cel, gecon-
fronteerd met zijn zwakheid tegenover
tortuur, pijn, angst en dreiging van de
dood komt hij tot het gebed, tot het zoe-
ken van Gods hulp. Hij ziet op zijn leven
terug, op zijn gemis aan geluk en op zijn
schuld. 'Alle morele en materiële waarden
heb ik verknoeid', is zijn slotsom. Hij er-
kenr, dat hij moet boeten. Maar de twijfel
laat niet af. Verstand en ervaring zeggen
hem, dat hij geen overtuiging van geloof
bezit. Het blijft bij een verlangen. Het fs
de angst, die hem een weg baant of doet
zoeken, als zijn wetenschappelijk en mo-
reel bewustzijn is verlamd. Hij kan toch
'geen weg vinden, die ratio en credo ver-
enigt'. Als hij na 75 dagen cellulair een cel
met anderen deelt, verliest het dagboek
die uitzonderlijke spanning, die kwellende
problematiek, die het tot een der aan-
grijpendste teboekstellingen maakt van
deze tijd. Hoe het, ondanks schrijfverbod
en scherpe contróle, tot stand is gekomen,
verborgen én gevonden is - Moen is op
een transport naar Duitsland op zee om-
gekomen - wordt in de inleiding verteld.

a.N.

GORDON CHILDE. Van Vuursteen tot Wereld-
rijk. Ingeleid door Prof. Dl' A. E. van Gif-
fen, vert., voor Nederland bewerkt en van
ill. voorzien door R. van Amerongen.
Querido, Amsterdam, 1952.

Een bock als dit behoort tot die boeiende
en voortreffelijk voorlichtende werken, die
alleen geschreven kunnen worden door
een groot kenner van zijn vakgebied, die
tevens het vermogen bezit en de beh06fte
heeft de samenvatting van zijn kennis in
een grote greep toegankelijk te maken voor

. een ruim publiek. De breedheid van visie
van de schrijver werkt bezielend en ver-
ruimend op de lezer, waarmee toch het
eigenlijke doel van de geschiedschrijving
wordt gediend, namelijk de mens van he-
den in staat te stellen zich rekenschap te

geven van zijn eigen verleden en de be-
perktheid van zijn eigentijdse blik te bo-
ven te komen, de bron van zoveel starheid
en fantasieloos conservatisme.
Dit boek komt met zijn vele belangwek-
kende mededelingen over vóór- en vroege
geschiedenis stellig tegemoet aan de weet-
gierigheid of nieuwsgierigheid naar 's men-
sen vroegste bestaan, voorzover dit te
benaderen valt. Maar meer nog dient het
overvloedige materiaal bij deze geleerde
om zijn visie op de gang der mensheid te
ondersteunen en voor de lezer te verhel-
deren. Een compact weten is hier met kla-
re blik geordend. De combinatie van veel-
zijdige geleerdheid, mededeelzaamheid en
levendigheid, geschikt zowel om vertrou-
wen te wekken als bevattelijk te schrijven,
maakt het boek van Child zo aantrekke-
lijk. Van studie aanvankelijk classicus,
daarna enige jaren secretaris van de mi-
nister-president van Nieuw Z. Wales, later
hoogleraar in de praehistorische arehae-
ologie te Edinburgh, verenigt hij zijn veel-
zijdige studie en ervaring tot een sociolo-
gisch geriehte gesehiedbeschouwing. Alle
facetten van het vroegste leven der mens-
heid wordt recht gedaan en zo komen wij
ook haast onmerkbaar van de praehistorie
in de vroege historische tijden terecht,
waarover geschreven bronnen bestaan.
Leef- en woonwijze, economie, handel,
techniek, verkeer, schrift, kunst, weten-
schap, dit alles zien wij zich vormen en
ontwikkelen. Zo wordt de climax der
antieke beschaving bereikt. Met het verval
hiervan eindigt het bock. De vooruitgang
is niet continu, besluit de schrijver, maar
wel reëel.
Het zeer verzorgd uitgegeven werk is ver-
lucht met afbeeldingen en kaarten tussen
de tekst en een aantal fraaie platen.

a.N.

KINGSLEY DAvIs, The Population of India
and Pakistan. Princeton U niversity Press,
Princeton, 1951.

Waarom koos Frederik van Eeden de fi-
guur van Dokter Cijfer als symbool van
dorre en droge verstandelijkheid? Als men
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het nog niet wist, kan men uit het boek van
de Amerikaanse socioloog Kingsley Davis
leren, hoe welsprekend cijfers kunnen zijn;
het is nauwelijks mogelijk in woord en
beeld een boeiender schildering te geven
van de Indiase samenleving, van het pro-
ces der verstedelijking, van de relatieve
betekenis der verschillende godsdiensten,
van de desintegratie van het kastenstelsel
en van het voortschrijdend schoolonder-
wijs dan Davis het doet in zijn weergave
en ontleding van de rcsultaten der opeen-
volgende volkstellingen in het vóóroorlogs
India. Het is ook nauwelijks mogelijk in
woorden een schrijnender beeld te geven
van de menselijke ellende, dan ligt opge-
sloten in deze cijfers omtrent gemiddelde
levensduur, zuigelingensterfte, gemiddeld
woonoppervlak per persoon in de steden,
gemiddeld akkerbezit op het platteland,
gemiddeld voedselverbruik en inkomen.
Wie belangstelling heeft voor het vraag-
stuk der zogenaamde laagontwikkelde ge-
bieden, kan hier terecht. In wezen zijn de
problemen van India en Pakistan dezelfde
als die van Indonesië en de andere landen
van Zuid-Dost-Azië, van China, het Mid-
den-Oosten, Afrika en, in mindere mate,
Latijns Amerika. Met dien verstande, dat
de vra~gstukken nog verzwaard worden
door de dichte agrarische bevolking, die
India gemeen heeft met China, Java en
delen van Vietnam en de Philippijnen. Het
beeld in cijfers, dat Kingsley Davis van
India en Pakistan optrekt, is niet anders
dan een concrete toepassing van wat een
andere moderne schrijver noemde de Cea-
graplzy qf Hunger.
Het werk van Davis is allereerst bewon-
derenswaardig door de degelijkheid en
voorzichtigheid van de demografische ana-
lyse en de vindingrijkheid waarmee la-
cunes door verantwoorde schattingen wor-
den aangevuld. En toch vraag ik mij af,
of niet nóg groter voorzichtigheid ware
geboden met de gegevens over een samen-
leving, waarin de quantificatie nog zo wei-
nig is voortgeschreden. Om slechts één
voorbeeld te noemen: er worden belang-
rijke gevolgtrekkingen verbonden aan het
gemiddeld aantal kinderen beneden een

bepaalde leeftijd per gehuwde vrouw.
Maar welke zekerheid heeft de schrijver,
dat de opgegeven leeftijden in een land,
waar de tijdrekening vaak zo vaag is en
zozeer verschillend van de onze, betrouw-
bare uitgangspunten zijn?
Maar ook in zijn analyse van de oorzaken
van de Indiase armoede en in zijn bespre-
king van de mogelijkheden en reële kansen
om uit het Indische moeras te geraken
zegt Davis veel belangrijks en behartigens-
waardigs. Duidelijk toont hij aan, welke
grote rol de Britse koloniale politiek heeft
gespeeld bij de instandhouding van het
agrarisch-koloniaal karakter der Indische
samenleving, en hoe weinig de Brits-
Indische regering bereid en geschikt was
om een consequente grootscheepse indu-
strialisatiepolitiek te volgen, zoals de nati-
onale Japanse regering die te zien gaf.
Zijn conclusie is, dat snelle industrialisatie
op grote schaal, ondanks de daaraan ver-
bonden geweldige moeilijkheden en on-
danks de vele tegenwerkende factoren,
toch een onmisbaar onderdeel zal moeten
vormen van een toekomstige bevolkings-
politiek. De moeilijkheden zullen echter
zijns inziens aanzienlijk geringer zijn even-
als de offers, die de industrialisatie zal
eisen, indien men deze zou kunnen combi-
neren met een politiek van emigratie en
geboortebeperking.
De voornaamste critiek, die men op de
conclusies van Davis kan leveren, is dat hij
de papulatian trends misschien nog te veel
ziet als biologische processen, als resultan-
ten van onontkoombare wetmatigheden.
Zijn voorspellingen omtrent het toekom-
stig verloop der bevolking zijn gebaseerd
op ervaringen uit een verleden, dat door
heel andere economische krachten en so-
ciale factoren beheerst werd dan die welke
in de toekomst waarschijnlijk op de voor-
grond zullen treden. Te weinig ziet de
schrijver de maatschappelijke ontwikke-
ling als een dynamisch proces, dat door de
mensheid bewust kan worden geleid: te
bewuster naarmate mcn ecn beter inzicht
krijgt in het karakter van de tegenwerken-
de factoren en in de technische en sociale
middelen om de maatschappelijke struc-

377



EX LIBRIS

tuur evenals de natuur aan de menselijke
wil te onderwerpen.
De uitwendige uitvoering van het werk is
in één woord schitterend - zó luxueus dat
Europeanen, zuchtend onder papierge-
brek, niet anders dan met de grootste af-
gunst het boek in handen kunnen nemen.
Maar wanneer bij uitzondering de luxu-
euze vorm een zo rijke inhoud dekt als in
dit geval, zou men ook met deze luxe vrede
kunnen hebben - ware het niet dat de
prijs van $7,50 het werk vrijwel onbe-
reikbaar maakt voor een Europese beurs.

W.F.W.

A. J. P. TAMMEs, Hoofdstukken van Intema-
tionale Organisatie. Den I-laag, Nijhoff, 1951

De toenemende internationale samenwer-
king op politiek, militair en economisch
gebied, hebben in de internationale sa-
menleving het aanzijn geschonken aan een
menigte boven-nationale organen, die niet
alleen om hun groeiend aantal, maar voor-
al ook om de zich steeds uitbreidende wer-
kingssfeer, de aandacht trekken. De natio-
nale rechtssfeer wordt bij voortduring te-
ruggedrongen door het steeds meer om-
vattend internationaalorganisatierecht.
In Nederland is dit probleem dezer dagen
actueel geworden door de discussies over
de prioriteit van internationale verdra-
gen. Bij de internationale organisatievor-
ming doen zich een aantal algemene fun-
damentele vraagstukken voor, die in de
meeste volkenrechtelijke verhandelingen
slecht uit de verf komen. De Amsterdam-
se hoogleraar in de leer der internationale
betrekkingen heeft zich tot taak gesteld
deze vraagstukken langs de weg van het
vergelijkend en historisch onderzoek te be-
handelen. Van het resultaat zijner onder-
zoekingen is thans dit eerste deel versche-
nen.
In dit deel komen aan de orde: de be-
sluitvorming, het probleem van de onge-
lijkheid der staten-leden van internatio-
nale organisaties en de bevoegdheidsver-
deling. Hij besteedt hierbij speciale aan-
dacht aan de Volkenbond en de Verenig-
de Naties.

Deze hoofdstukken en vooral de eerste
twee hangen nauw samen. Tammes' be-
schouwingen over de wonderlijke tegen-
strijdigheid tussen de enorme ongelijkheid
in macht der verschillende staten en hetfeit,
dat in veel internationale organen per
staat één stern wordt uitgebracht [Assem-
blée van de Ver. Naties] en over de waar-
dering der stemmen wanneer de besluiten
met gewogen stemmingen tot stand ko-
men, vormen een bijdrage tot verhelde-
ring van het politiek inzicht, nu algemeen
naar internationale integratie wordt ge-
streefd. Ook de indirecte invloed op de be-
sluiten van ten dele machtspolitieke fac-
toren, zoals de vertegenwoordiging in
commissies, de omvang der delegaties, de
invloeden van voorzitters, rapporteurs en
internationale secretariaten, worden aan
een boeiend onderzoek onderworpen.
Het om zich heen grijpende internationale
bestuursrecht en de indrukwekkende be-
sluitenproductie van internationale or-
ganen provoceren uiteraard een afbake-
ning der bevoegdheden van nationale en
internationale rechtssfeer, die haar neer-
slag vindt in souvereiniteitselausules en be-
palingen, die de staten beschermen tegen
inmenging in interne aangelegenheden.
Dit verschijnsel vormt het onderwerp van
het laatste hoofdstuk.
Voor de belangstellende in internationale
problemen een aantrekkelijk boek, mits
hij zich de - bekend veronderstelde - fun-
damentele kennis omtrent functie en wer-
king der belangrijkste internationale or-
ganisaties elders heeft eigen gemaakt.

L. v. d. Land

Prof. Dr P. J. BOU~IAN, Volk iu Beweging.
OnbegrepenAmerika. Van Gorcum & Camp.
Assen 1951.

Toen Presser stoutmoedig een lijvig boek-
deel over Amerika in het licht gaf, zonder
ooit in Amerika geweest te zijn, ging er
een huivering door de deskundigen, of die
zich daarvoor houden. Nu Bouman na een
verblijf van enkele maanden in de Ver-
enigde Staten - ondanks 'het vaste voor-
nemen niet over Amerika te schrijven' -
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eveneens naar de pen gegrepen heeft, en
in een klein geschrift zijn visie op het Ame-
rikaanse volk heeft neergelegd, zijn de in-
siders, zo mogelijk, van nog groter zorg
vervuld over zoveel driestheid. Te meer,
na de vermetele aankondiging van de uit-
gever, dat dit boek zou zijn 'in ieder op-
zicht afwijkend van de vele werken, die
over Amerika verschenen'.
Nu, ik wil maar direct vooropstellen, dat
Bouman er m.i. glansrijk in slaagt de aldus
bij voorbaat gewekte weerstanden te over-
winnen. Vele lezers - en ik wens het boekje
vele lezers - zullen al lezend aanmerkelijk
méér van Amerika begrijpen dan vóór-
dien. In kort bestek bevat het een schat
van historische, geografische, sociaal-psy-
chologische en culturele gegevens, die op
zowel heldere als pakkende wijze zijn ge-
ordend en toegelicht, mede aan de hand
van persoonlijke belevenissen. Bouman
toont zich opnieuw een scherp en gevoelig
waarnemer, die zijn indrukken in veelal
charmante stijl weet uit te drukken. Di-
dactisch zonder te doceren.
Het komt mij voor dat hierdoor aan de
'mythe', alsof men slechts over ecn ander
volk zou mogen schrijven na levenslang
plaatselijk en persoonlijk contact, wel een
geduchte schok is toegebracht. Een andere
vraag is of en in hoeverre Bouman succes
heeft gehad in zijn primaire doelstelling
om de 'mythe', 'die de U.S.A. van Europa
scheidt', aan te tasten. Indien ik, na ge-
boeide lezing, bij alle lof enige eritiek heb,
richt deze zich inderdaad wel tegen de es-
sentie van opzet en uitwerking.
De methode, door Bouman gebezigd, om
de mythe aangaande Amerika [voor een
deel door Amerika zelf verwekt en ver-
sterkt] als mythe te ontluisteren, doet mij
onwillekeurig denken aan het antwoord
van de man, wien een boek werd terugge-
vraagd: 'in de eerste plaats heb ik dat
nooit geleend, in de tweede plaats heb ik
het allang teruggegeven'. In de eerste
plaats beijvert B. zich aan te tonen, dat
de mythe onwaar is, omdat er geen typisch
Amerikaans volkskarakter is, doch slechts
een heterogeen volk in beweging met een
even bewegelijk karakter; in de tweede

plaats wil hij ons laten zien, dat het Ame-
rikaanse volks anders is, dan men zich in
Europa gemeenlijk voorstelt.
Hier klopt iets niet. Hier dreigt het gevaar
van qui veut prouver trop, ne prouve rien.
Want Bouman wil bewijzen, er is een be-
paalde vooropgestelde tendentie. Name-
lijk: het Amerikaanse volk is beter dan U
denkt. Nu is Bouman een veel te weten-
schappelijk-objectief onderzoeker om zich
door of op dit a priori volkomen te laten
drijven. Hij streeft altijd weer naar een
belichting van pro en contra, naar een
ambivalente instelling ten opzichte van de
contradictoire trekken, die zo typerend
zijn voor de 'Ameriean way of life', naar
mengeling van licht en donker, kortom
naar onbevooroordeelde voorlichting. Dit
bezadigde, onpartijdige, eerlijke en ernsti-
ge afwegen van goed en kwaad vormt juist
een der meest aantrekkelijke kwaliteiten.
Toch blijft, ondanks dit alles, het geheel
min of meer een apologie. De einduit-
komst stond, bescheiden op de achter-
grond gehouden, niettemin bij voorbaat
vast. Er is, soms, tegenover de bestrijding
van alle veelszins onverdiende critiek op
Amerika, een overdrijven naar de andere
richting.
Het moge zijn, dat bv. de Engelse publi-
cist Gorer, door B. becritiseerd, wel eens
wat scherp of onbillijk is uitgevallen, maar
vormen de door B. bij voorkeur geciteerde
Amerikaanse schrijvers als Commager,
Riesman, Margaret Mead, Kluckhohn
e. t.q. niet een wat eenzijdige contra-selec-
tie? Deze Amerikanen zijn stellig niet on-
critisch tegenover het eigen volk. Maar zij
zien nu eenmaal anders dan door de bril
van 'het andere volk'. Dit heeft tot gevolg,
dat B. de serieuze Europese beduchtheid
[alleen de oudere schrijvers Huizinga en
Duhamel worden terloops vermeld] soms
te weinig au sérieux neemt, of althans de
indruk maakt daarover wel wat te vlot
heen te lopen. In het bijzonder het laatste
hoofdstukje omtrent 'Amerika en Europa',
dat eigenlijk een beslissende, overtuigende
conclusie bedoelt te geven, stelt daardoor
wat teleur.
Het is bijvoorbeeld in het geheel niet uit-
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gesloten, dat de Amerikaanse cultuur,
welke voor het jonge, sterke Amerika zelve
wellicht slechts een doorgangsphase vormt,
waaruit het mogelijk straks, op een hogere
trap van beschaving gestegen, stralend te
voorschijn komt, bij verdere doorwerking
op het oude, verzwakte Europa een ver-
nietigende invloed zou uitoefenen, waar-
van nauwelijks herstel meer mogelijk is.
Ook wordt, hetgeen uitermate te betreuren
valt, met geen woord gerept over de hier
heersende vrees voor de toch niet denk-
beeldige ontaarding der Amerikaanse ver-
dedigingswil in een aggressieve psychose,
welke, versterkt door militair-fascistische
stromingen, op een onzalig moment tot
ontketening van een 'preventieve' oorlog
met superieure wapens zou kunnen leiden.
Een vrees, die bepaald niet voortspruit uit
anti-Amerikaanse gevoelens, die vóór-
komt ook bij overtuigde aanhangers, onder
de bestaande omstandigheden, van een
Europees-Amerikaans bondgenootschap,
die, in één woord, juist de tegenkant
vormt van grote erkentelijkheid voor aan
Europa verleende en nog te verlenen on-
ontbeerlijke, vrijgevige steun.
Het is de grote tegenstrijdigheid in de
wezenlijke aspecten van Amerika, welke
ook het Europese critisehe denken bij wij-
ze van reflex met tegenstrijdige gevoelens
vervult: bewondering en waardering
enerzijds, vrees en wantrouwen ander-
zijds. Men kan Amerika, ook als volk in
beweging, niet in een logisch gesloten
systeem brengen, zonder een stuk van de
realiteit geweld aan te doen. Hopelijk kan
in een tweede druk op deze keerzijde van
het probleem iets dieper worden ingegaan.
De grote verdiensten, die het werkje nu
heéft, i.h.b. tot het opruimen van node-
loos misverstand en wanbegrip, zouden
dan nog sterker uitkomen en de beoogde
bijdrage tot wederzijds begrijpen zou nog
beter aan de bedoeling beantwoorden.

Fred. L. Polak

VICTOR PURCELL, The Chinese in Southeast
Asia, Geoffrey Cumberlege-Oxford Uni-
versity Press, London-New York-Toronto,
1951.

Het wordt steeds meer mode om Zuid-
Oost-Azië als één geheel te beschouwen.
Terwijl vroeger de aandacht van de Wes-
terse geleerden overwegend was gericht
op het eigen koloniaal gebied - zoals Indo-
nesië voor ons Nederlanders 'onze Oost'
was, waren de Fransen vooral geïnteres-
seerd in Indo-China, de Amerikanen in de
Philippijnen en de Britten in hûn koloniën
_ krijgt men nu meer oog voor de overeen-
komst in maatschappelijke structuur, naast
alle verschil, tussen de gebieden van Zuid-
Oost-Azië. Zo hebben wij in de laatste
jaren achtereenvolgens werken zien ver-
schijnen over Agrariatz Unrest in Southeast
Asia, Labor Prob/ems in S.E.A., The Lift
Wïng in S.E.A., Human Bondage in S.E.A.,
SocialForces in S.E.A., SoutlzeastAsia - Cross-
road of Religions, enz. In deze gedachten-
gang past ook een samenvattende behan-
deling van het Chinezenprobleem in de
verschillende landen van dit gebied. Het
boek van Purcell vertoont dezelfde voor-
delen, maar ook dezelfde zwakten als het
merendeel van deze overzichten. Enerzijds
vestigt het de aandacht op allerlei gemeen-
schappelijke kentrekken van de Chinezen-
groep in de Nanyang, 'het gebied van de
Zuidelijke Oceaan', zoals de Chinezen het
zelf aanduiden, en plaatst de verschijnse-
len daardoor in een breder kader. Maar
aan de andere kant ontsnapt ook dit werk
niet aan een zekere onevenwichtigheid,
voortkomend uit het feit dat de schrijver
eigenlijk maar één van de zes of zeven be-
schreven gebieden door en door kent, ter-
wijl hij voor de overige landen is aange-
wezen op litteratuurstudie. Zoals Jacoby's
Agrarian Unrest de geleerde met jarenlange
ervaring in de Philippijnen verraadt, en
Landon's Crossroadof Religions de zendeling
in Siam, zo herkent men in de schrijver
van The Chinese in Southeast Asia zonder veel
moeite de Protector of Chinese in Malaya.
Men doet niets af aan de gedegenheid en
de grondige documentatie van de hoofd-
stukken over de andere landen, wanneer
men niettemin constateert, dat pas de be-
schrijving van Malaya de levendigheid
verkrijgt die voortkomt uit het persoonlijk
betrokken zijn bij de beschreven ontwik-
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keJingen. Maar ook dit persoonlijk betrok-
ken zijn heeft weer zijn nadelen. Want
terwijl de andere hoofdstukken vaak tref-
fen door een streng volgehouden streven
naar objectieve weergave en waardering
der gebeurtenissen, heeft de schrijver van
de hoofdstukken over Malaya zich toch
niet kunnen losmaken van zijn verleden:
hij is er niet in geslaagd uit de huid van
de ambtenaar, van de Malayan Civil Service
te kruipen.
Ondanks de critiek, die' hier en daar
wordt geleverd op de Britse politiek, is
toch b.v. de toon waarop de strijd van de
Britten tegen de communistische guerrilla
wordt besproken heel wat partijdiger dan
de behandeling van de strijd van Neder-
landers en Fransen tegen de Aziatische
onafhankelijkheidsbeweging.
In het voorwoord vermeldt de schrijver,
dat hij bekend is met de Chinese schrijf-
taal en de Kantonese en Mandarijnse
dialecten, dat hij een 'working knowIedge'
heeft van.het Frans, Spaans, Italiaans en
Maleis met daarnaast nog enige kennis
van Duits, Portugees en Nederlands. Het
verhaaltje, dat de Britten het verdraaien
om vreemde talen te leren mag zo lang-
zamerhand wel op de rommelzolder van
versleten legenden. Inderdaad geeft de
schrijver blijk, ook Nederlandse littera-
tuur over de Chinezen in Indonesië ern-
stig bestudeerd te hebben, al merkt men
wel, dat niet alle in de litteratuurlijst
achterin vermelde werken even grondig
zijn gelezen. Zo had de schrijver onge-
twijfeld een nuttiger gebruik kunnen ma-
ken van het proefschrift van Ong Eng Die,
en van de boeken van :Moerman. Ook
op de nauwkeurigheid in de weergave
der Nederlandse titels is heel wat aan te
merken:
Als eindindruk van PureelI's werk meen
ik te mogen stellen, dat het vooral waarde
heeft door de rijkdom aan verzameld ma-
teriaal. De analyse derverhoudingen laat
aan diepte veel te wensen; in plaats van
het telkens weer ingaan op de vrij zinloze
vraag naar het 'nut' der Chinese bevol-
kingsgroepen in de beschreven landen
ware belangrijker geweest een dieper in-

zicht in de eigenaardigheden der Chinese
emigrantencultuur, en in de achtergrond
van de sociale spanningen binnen de
Chinezengroepen en tussen deze groepen
als totaliteit en de omringende bevolkin-
gen. Maar voor zulk een analyse is wel-
licht een betere sociologische ondergrond
vereist dan waarover de schrijver beschikt.
Ook zonder dat heeft de schrijver met
deze uitgave, die verschenen is onder
auspiciën van The Royal Institute of In/er-
'la/ional Affairs en The Institute of Pacific
Relations, een waardevolle bijdrage gele-
verd tot onze kennis van een voor de poli-
tieke toekomst van Azië zeer belangrijk
vraagstuk. W.F.W.

W. A. BRAASEM, Proza en poëzie om het hei-
lige meer der Bataks. Moderne Boekhandel
Indonesia, 195 I.

Dat de diverse streken van Indonesië rijk
zijn aan cultuur, is genoegzaam aange-
toond door geleerden en onderzoekers;
hoe rijk deze cultuur is, is echter bij bena-
dering niet vast te stellen. Daarvoor moet
het onderzoek op nog groter schaal wor-
den gedaan, en niet slechts door weten-
schappelijke onderzoekers, maar evenzeer
door kunstenaars.
Waar de Indonesische cultuur bezig is
nieuwe vormen en wegen te zoeken, is het
een verheugend feit, dat de jonge gene-
ratie van de noodzaak van het boven-
staande doordrongen is.
Vele jongeren zijn dan ook reizen gaan
maken naar diverse delen van de Archipel,
om kennis op te doen van wat leeft in het
volk dier gebieden, of inspiratie te putten
uit de volkskunst.
De schrijver verzamelt verhalen van To-
radja-land, die niet of weinig bekend zijn
buiten het eigen gebied, de schilder vindt
zijn inspiratie in de oorspronkelijke motie-
ven van weefkunst van Batakland, en de
musicus noteert de liedjes, die nog worden
gezongen door het volk der Molukken.
Dit alles is echter nog in het beginstadium
en moet nodig gestimuleerd worden.
Gelukkig echter zijn er Nederlanders e.a.
Europeanen geweest, die de volksletter-
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kunde hebben genoteerd en gepubliceerd.
Het werk van Van der Tuuk, Overbeek
en Brandstetter zal daarom blijken van
blijvende waarde te zijn voor de kennis
van wat er gedacht, gesproken en gezon-
gen wordt bij deze volken, die nu tezamen
het Indonesische volk uitmaken. Het is te
betreuren, dat deze publicaties alleen bij
een beperkt publiek bekend zijn.
In dit licht bezien, is het werk van W. A.
Braasem dan ook een dankbaar aanvaarde
bijdrage, omdat, zoals Prof. Gonda in zijn
voorwoord zegt, de weinige beoefenaren
van de letterkunde van Indonesië het
doorgaans met hun onderzoekingen te vol-
handig hebben gehad om tijd en aandacht
te vinden voor samenvatting van het ge-
vondene voor een groter publiek.
Hier ligt dan ook in de eerste plaats de
verdienste van Braasem's boek.
Men moet echter niet denken, dat schr.
niets oorspronkelijks heeft gedaan. Hij
heeft uit het vele genoteerde materiaal
een keuze moeten doen', het gerubriceerd
[spreuk-, liefdespoëzie, klaagzangen, ge-
beden, raadsels, verhalen etc.] en van aan-
tekeningen voorzien, die van gedegen ken-
nis getuigen.
Uiteraard is een keuze nooit volmaakt,
maar in het bijzonder hier is zij naar mijn
smaak te weinig gevarieerd, zodat de ver-
schillende invloeden, die er door de
eeuwen op dit volk hebben ingewerkt,
vanafHinduïsme tot Christendom, niet tot
hun recht komen.
Het boek is mooi uitgegeven en voorzien
van aardige vignetten naar Batakse mo-
tieven. I-JAZIL

TWEE TIJDSBEELDEN.

RAYMONDBRULEZ.Het pact der Iriumviren.
J. H. Meulenhoff, Amsterdam, 1951
[tweede deel van de romanreeks: Mijll
woningen].
THEUN DE VRIES. Anna Caspari of het
heimwee. Van Loghum Slaterus, Arnhem,
1952 [eerste deel van de romancyclus:
Fuga van de Tijd].

Een bespreking van deze twee romans te-

samen heeft deze zin, dat elk van beide
een deel vormt van een reeks en elke reeks
een beeld wil geven van een tijd die nauwe-
lijks achter ons ligt. Zulk een tijd in roman-
vorm te behandelen heeft boven het ge-
schiedverhaal van de uiterlijke gebeurte-
nissen dit voordeel, dat de romancier vrij
is in de keuze van zijn personen en daar-
mee tevens zich vrij kan houden van de
pro-en-contra's, die aan bepaalde per-
sonen en gebeurtenissen vastzitten. De
roman behoeft niet onbetrouwbaarder te
zijn dan het geschiedverhaal, integendeel,
het kan de imponderabilia die het uitzicht
verwijden, de persoonlijke reacties be-
palen, de volledigheid van het beeld dus
vergroten, meer mee laten wegen. Dit
alles in de onderstelling, dat de roman-
schrijver tegen zijn taak is opgewassen. De
verbeelding die door een historisch ver-
antwoordelijkheidsgevoel is getemperd of
bezield, kan juist op dit gebied het meest
bereiken.
Nu zijn beide schrijvers naar mijn mening
voortreffelijke teboekstelIers van de tijd en
milieu's die zij hebben gekozen. En die
keuze is tevens van belang. Zij behandelen
episoden die in Nederland, waar De Vries
over schrijft, en België, waar Brulez' roman
speelt, gekenmerkt zijn door dramatische
spanningen en ingrijpende veranderingen.
Theun de Vries' opzet is breder, inzover
hij vooral de sociale geledingen en ont-
wikkelingen poogt te vatten, terwijl Brulez
zich meer beperkt tot één milieu. Maar
beide reflecteren zij in hun personen de
reacties van het tijdsgebeuren op mensen
in hun onderlinge verhoudingen. Beiden
zijn romanschrijvers die geen algemeen-
heden, maar mensen in hun gevoelens, ge-
dachten en daden beschrijven. Alleen zij
doen het wel anders, naar hun aard,
landsaard en hun belangstelling.
Anna Caspari is een meisje dat opgroeit in
en uitgroeit boven het enge milieu van een
Fries havenstadje omstreeks de eeuw-
wende. Wij maken kennis met het klein-
steedse leven met zijn familieverhoudin-
gen en -spanningen, met de moeilijkheden
waar achteroprakende bedrijven in ver-
keren, die niet mee kunnen concurreren,
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met de deining die de komst van een eerste
socialist in het stadje veroorzaakt en het
boek eindigt met de vlucht van Anna in
een huwelijk en daarmee uit het haar be-
nauwende bestaan in het stadje.
Brulez voert ons naar een Belgische kust-
plaats, waar wij de oorlog van 19'4-1918
leren kennen, voornamelijk in de lotge-
vallen van drie vrienden, die een vriend-
schapsverbintenis voor het leven zijn aan-
gegaan en die nu geconfronteerd worden
met ervaringen als bezetting, deportaties,
verhouding tot de overweldigers van hun
land, met het activisme en al wat het vol-
komen onverwachte meebrengt. Voor-
namelijk echter is de auteur zelf in het
spel, zodat we van een autobiografische
roman mogen spreken. Vergelijkbaar als
tijdsbeelden, zijn de romans dit ook in
hun verschillen, die het onderscheid van
Zuid en Noord typeren.
De zwaardere accenten van Theun de
Vries zijn niet het gevolg van de behandel-
de periode: oorlogstijd in België was op
zijn minst zo zwaar en geladen als de tijd
der sociale conflicten omstreeks 1900 in
Nederland. Maar De Vries laadt zijn fi-
guren met een persoonlijke en sociale
dynamiek, terwijl Brulez ze met zekere
distantie hun rol laat spelen. De Vries
ploegt de verhoudingen en situaties om,
Brulez buitelt er overheen. Zijn het bij De
Vries als het ware de grondzeeën der per-
soonlijke spanningen en sociale verhou-
dingen, die deining veroorzaken, bij Bru-
lez zijn het de rimpelingen der bekorende
oppervlakte die de sidderingen uit de
diepte verraden. Beiden brengen ons in
aanraking met reële mensen, geen personi-
ficaties van hun intenties en tendenties.
Beide romans zijn wel-geschreven; als De
Vries ons geboeid meevoert door de ver-
wikkelingen van zijn verhaal, worden wij
bij Brulez bekoord door een speelse. charme.
Beide reeksen - Brulez handhaaft glans-
rijk het peil dat zijn voorafgaande 'Huis te
Borgen' al had bereikt - mogen wij be-
groeten als breed opgezette tijdsbeelden,
waar twee van onze beste Nederlands
schrijvende auteurs zich aan hebben ge-
waagd. O. N.

ANTON ZISCHKA, Ontwakmd Azië. Plannm
en mogelijkheden van de neutrale helft der mens-
lleid. Vertaald uit het Duits (Asien,
Hoffnung einer neuen Welt) door Gerard
de Jager. Nederland's Boekhuis. Tilburg.
z.j. 3'7 blz.

Het is 'bon ton' om op Anton Zischka af
te geven als op iemand die voortdurend
'uitpakt' - uit een mars waar niets in zit.
Dit oordeel is nog minder gerechtvaardigd
dan het soortgelijke dat indertijd door de
'deskundigen' over Ernst Ludwig geveld
placht te worden, want terwijl de laatste
althans op de duur aan zijn slechte roep
is gaan beantwoorden, krijgen wij bij
Zischka eerder de omgekeerde indruk.
Natuurlijk doet men goed niet alles
klakkeloos te geloven wat onder zijn naam
gedrukt staat. Het is inderdaad alles wel
heel beslist en zelfverzekerd en ook in dit
boek weer staan zoveel 'verrassende' mede-
delingen, dat men onmogelijk kan aan-
nemen, dat zij allemaal waar zouden' zijn.
Maar van wat haast en overdrijving tot
met spek schieten is nog een hele afstand.
Wie met pek omgaat, wordt ermee be-
smet en wie met cijfers goochelt, vergist
zich gemakkelijk. Wanneer men dan
bovendien, zoals Z., zijn lezers wel graag
overbluft, zal cr aan de kritische toetsing
van zijn bronnen inderdaad w(':1eens het
een en ander haperen.
Maar dit voorbehoud eens en voor altijd
gemaakt, dient men toch ook te erkennen,
dat hij zijn onderwerpen weliswaar niet
geheel beheerst - daarvoor zijn zij te
groot -, maar er dan toch heel wat van af
weet, en er een eigen kijk op heeft die hij
met overtuiging op de lezer overdraagt.
Dit geldt ook van dit boek, waarin het
ver uit belangrijkste verschijnsel van de
tegenwoordige wereldgeschiedenis, het
ontwaken van Azië, de revue passeert.
Dàt hij het genoemde verschijnsel als het
voor ons en nu belangrijkste onderkend
heeft, is al een verdienste, waarmee hij
boven menig deskundige uitsteekt. Had-
den de adviseurs van de Amerikaanse en
Europese regeringen het evenzo gezien,
menige blunder zou voorkomen, menig
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bloedbad ons gespaard zijn gebleven.
Het boek geeft een massa feiten van poli-
tische en sociaal-economische aard. Maar
zijn betekenis is daarmee niet uitgeput.
Het geeft ook een these, die vermelding en
overweging verdient en die wij, kort, als
volgt zouden willen stellen. In Azië - éen
derde der aarde met de helft van de
mensen - is men, naar schr.'s mening noch
pro-Russisch noch pro-Amerikaans en
daarom noemt hij het 'neutraal'. In die
neutraliteit in Azië (die uiteraard niet
voor Sowjet-Azië, maar, volgens Z. wel
voor China geldt, waarnaar zijn voorkeur
duidelijk uitgaat) ziet hij de toekomstige
waarborg voor een 'derde macht', die ook
werkelijk een macht - maar geen geweld -

is en, als zodanig, een garan t voor de vrede.
'Nog eenmaal dient het te worden gezegd'
- aldus eindigt het boek - 'Azië dringt
thans eeuwen samen in tientallen jaren.
Het uurwerk der historie wijst vijf minuten
voor twaalf. Het is aan ons, aan al de
ontelbaren die willen arbeiden in plaats van
heersen en roven, om deze laatste kans te
grijpen en te leven in stee van tussen dode
puinen verstikt te worden, in stee van
voorgoed aan machtswaan ten offer te
vallen. Moge God het ten goede keren'.
Dit ene citaat moge tegelijk een indruk
geven van de geest van het boek als van
als van het Nederlands van de vertaler.
Voor meer ontbreekt, jammer genoeg, de
ruimte. J. R.



AA~ DIT NUMMER WERKTEN O.A. MEE:

DRJ. W. SClIULTENORDHOLT,geb. '920, publiceerde eerst onder pseudoniem W. S.
Noordhout de dichtbundel: 'Het bloeiende steen', en werd deze maand voor zijn bundel
'Het levend landschap' bekroond met de Van der Hoogt-prijs.

H. DAUDT,geb. '925, 1\'1. O. Economie, candidaat in de Faculteit der politieke en
sociale wetenschappen, werkzaam als journalist.

K. VANDERGEEST,geb. '905, eerst stuurman op de grote vaart, schreef over zijn
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1939; 'Margreet', '940; 'Gezegend is het land', '949; ontving in '950 de D. A. Thieme.
prijs.

G. J. RES'NK,geb. '9'5, ontving zijn opleiding in voormalig Ned. Indië op de Rechts-
hogeschool, was geïnterneerd, daarna hoogleraar Staatsrecht, thans in de nieuwe
Indonesische geschiedenis te Djakarta, publiceerde over rechtsgeschiedenis en verzen,
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IWAN TOERGENJEF

EEN KONING LEAR VAN DE STEPPE
vertaald door Aleida G. Schot

Een magistrale vertelling, waarin Toergenjef de dreigende op-
stand en de politieke hartstochten van zijn tijd heeft vergroor,
verdiept en vermenselijkt tot de figuur van de goedhartige,
sombere reus Martyn Petrowitsj Charlof, in wie ten slotte alle
menselijke woede en razernij vulkanisch tot uitbarsting komen.
Charlof wordt symbool van een geheel door onduldbaar lijden
tot razernij gebracht volk. De vertaling van Aleida G. Schot
doet zelfs de meest kieskeurige literaire fijnproever genieten. Een
twaalftal prachtig bij de tekst aansluitende tekeningen van

Bob Buys verluchten het boek.

Verkrijgbaar bij de boekhandel ad f 5.50
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KRONIEK VAN

KUNST EN KULTUUR
een lagere abonnementsprijs
heeft voor bepaalde catego-

rieën van jongeren?

Gewone abonnementsprijs
f 16,- per jaar
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f II,- per jaar

Vraagt inlichtingen
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Prinsengracht 795 - Amsterdam
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WILLEM PIJPER I
DE QUINTENCIRKEL \1' I

2e druk I
Pijper heeft niet alleen muziek maar ook I
over muziek geschreven, geschriften, die
voor alle muziekminnend intellect een bezit

zijn van grote waarde.
De literatuur over Beethoven, Diepenbrock,
Bartok is zonder Pijpers opstellen over deze

geniel!n niet meer volledig.
Men zal zijn boeken steeds willen opslaan.
Ze zijn om de figuur van historische waarde,
om de inhoud van muziek-eulturele waarde,

om de stijl een genot om te lezen.

De prijs is geb. f 5.90

Verkrijgbaar bij de' boekhandel

UITGAVE:
N.V. EM. QUERlDO'S UITGEVERSMIJ

AMSTERDAM

V. GORDON CHILDE

VAN VUUHSTEEN TOT vVERELDRIJK
met een inleiding van Prof. Dr A. E. van Giffen,

vertaald, voor Nederland bewerkt en van illustraties voorzien
door R. v. Amerongen I

Uit de inhoud: I
Archeologie en geschiedenis; Het paleolithisch wildendom; Het neolithisch '
barbarendom; Het hogere barbarendom van de Kopertijd; De stadsrevolutie I

in Mesopotamië; De beschaving van de vroege Bronstijd in Egypte en India;
De expansie der beschaving; Het culturele hoogtepunt van de Bronstijd;
De vroege Ijzertijd; Bestuur, godsdienst en wetenschap in de Ijzertijd; De
climaxder antieke beschaving; Het verval en de ondergang der antieke wereld.

Het boek is verlucht met een aantal kaarten van cultuurgebieden
in verschillende perioden en met een groot aantal illustraties

tussen de tekst en acht pagina's foto's
De prijs van dit boek is f 17.50

en het is verkrijgbaar bij de erkende boekhandel
Een uitgave van

N.V. EM. QUERIDO'S UITGEVERSMIJ AMSTERDAM
------------------------- 1

N.V. DRUKKERIJ G. J. THiEME, NIJMEGEN
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