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Kees van Bruggen

Watersnood

1.

Zij hebben bij het sluiten uitgekeken,
Geluisterd naar het huilen van de wind
Die door de polder zeilt met lange streken
Vol van gevaar, waar vrees geen naam voor vindt.

Het vee, onrustig, wil ~e stal verbreken -
De hond die blaft, het krijten van het kind -
Zij klimmen in de bedstee zonder spreken
En liggen stil - buiten is alles blind.

Zoals een dier sterft is de dijk bezweken,
Het water staat in bergen voor het huis,
Verslaat het dak, verslindt het heet fornuis.

Het kind is stil. Wat zou dat zijn? - een teken?
Het bed wordt opgeheven tot de zolder
En alles drijft als afval in de polder.
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Il.

De kokmeeuw staat te schildwacht op zijn paal,
Water alom, hij hoort het zachtjes vlieten,
De zee, de kleine haven, het kanaal,
De open sluis, waardoor de vloeden schieten.

De dorpers zijn in aftocht allemaal,
Zover ze niet in slaap het leven lieten,
Hij staroogt naar een spiering of een aal,
Hij is hier thuis, hem kan het niet verdrieten.

Ineens, gekaatst op witpapieren vlerken,
Verdwijnt hij in het watergrijs egaal,
Over de akker der verdronken zerken,
Over het dijkgat, waar de mannen werken,
Over het uitgedoofde stoomgemaal ....

En danst weer, kleumend schildwacht, op zijn paal.
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Albert Perdeck

EN DAARNA KWAM DE DICTATUUR

Schooljaren in het Keizerlijke Duitsland en een Weerzien ")

I

Een jaar of drie na de eerste wereldoorlog.
Met een paar anderen heb ik de berg beklommen en nu staan wij

voor het protserige gedenkteken, dat hoog boven de naaldbomen uit-
steekt. Van een zijweg komt een troep soldaten, een vteemde ver-
zameling, in allerlei uniformen van het oude keizerlijke leger. Het zul-
len er enige tientallen geweest zijn. Opvallend veel kleine kerels zijn
er bij. Hun kleding is versleten, de gezichten zien bleek en goor. Maar
allen hebben het ijzeren kruis op de borst, sommigen ook andere
medailles en lintjes.
Bij het standbeeld maken ze halt. Er klinkt een scherp bevel: An-

treten! Karree formen!
De paar burgers maken, sommigen node, de meesten zonder zich te

bedenken, plaats om de soldaten gelegenheid te geven zich in een vier-
kant bij het hoge beeld te scharen. Dan staan ze daar, zonder sabels, zon-
der geweren; eigenlijk maar een zielige vertoning. Maar de uitdrukking
waarmee ze om zich heen kijken, waarmee ze ons, das Zivil, opnemen,
is de oude mij zo bekende zelfbewuste van das Militä1", dat de blikken
van burgers op zich gericht weet.
Nu begint de leider, de officier - maar waarschijnlijk zijn het alle-

maal officieren - zijn toespraak. Hij wijst op het standbeeld, het Her-
mannsdenkmal, en herinnert zijn toehoorders er aan hoe dit beeld werd
opgericht als "Sinnbild deutschen Heldentums", ter nagedachtenis aan
de slag in dit Teutoburgerwoud, toen in het jaar negen Arminius of
Hermann "der Cheruskerfürst", het Romeinse leger onder Varus ver-
sloeg. Maar toen waren er geen socialisten, geen Joden - die Ver-
£luchten - geen dolkstoot van achteren. Wij hebben deze oorlog niet
verloren, ons eigen volk heeft zich door al dat "Gesindel" laten mis-
leiden. Maar Duitsland kan nooit verloren raken, "und ob die Welt
voll Teufel wär' .. :'
Zijn stem klinkt hees, waarschijnlijk heeft hij al dikwijls een der-

gelijke toespraak moeten houden. Misschien ook hoort die manier van
") Fragmenten uit een onuitgegeven aurobiographie.
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ALBERT PERDECK

spreken bij devertoning-ook dat heb ik gekend. Ik kijk eens rond naar
de gezichten der omstanders. Er valt niets op te lezen, zeker geen spot.
Ook mijn vrienden zien niets zots in het bejubelen van een veldslag die
tweeduizend jaar geleden moet hebben plaats gevonden. Niemand die
iets gelijkend op ons Hollandse "hai sait wat" uit. Men knippert met
de ogen en wacht zwijgend het einde.

Dan gaan zij af, de pijpers vooraan. En waarachtig, zij fluiten het
oude vlaggenlied:

Stolz weht die Flagge schwarz, weiss, rot,
Von unsres Schiffes Mast,
Dem Feinde weh! der sie bedroht
Der diese Farbe haszt ...

En of ik het wil of niet: ik voel opnieuw de ontroering die dit lied
destijds bij ons jongens wakker riep; dit lied datwij bij voorkeur op onze
wandelingen door de bossen en over de bergen van Thüringen zongen,
tweestemmig zelfs. Want een van de leraren op onze kostschool had
ons verteld hoe zo pas de bemanning van een Duitse oorlogsbodem
in stramme houding op het dek aangetreden, dit lied aanhief, terwijl
het door de rotsen vernielde schip langzaam in de golven voor de Afri-
kaanse kust verdween, het grootste deel van de équipage met zich mee-
slepend in de dood. Hij had ons de moed en de vaderlandsliefde van
deze zeelui tot voorbeeld gesteld:

lhr wollen wir treu ergeben sein,
Die Flagge schwarz, weiss, rot,
lhr wollen wir unser leben weih'n,
Getreu bis in den Tod.

Als zulk een lied bij mij, een buitenlander, die slechts enkele jaren
van Duitse opvoeding had ondergaan, de vergeten gedachte ontroering
kon wekken, hoe moest het dan wel gesteld zijn met de Duitser zelf?
Op dat ogenblik drong voor het eerst tot mij door welk een machtige
invloed muziek en dichtkunst op dit volk moet hebben gehad, door alle
eeuwen heen. Niemand die deze invloed gedurende zijn jeugd had on-
dergaan zou haar in zijn latere leven geheel kwijt raken.

Welk een enthousiasme wist de grijze muziekprofessor in de Ber-
lijnse Oberrealschule bij ons, zijn discipelen, te wekken bij het instu-
deren van een lied dat met de volgende woorden begon:

Erklärte auch die ganze Weh
Dns heute den Krieg

en eindigde met de verzekering dat de Wachtparade van Berlijn al de
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EN DAARNA KWAM DE DICTATUUR

vijanden van Koning Friederich zou verslaan! Dat zoveel van de ons
geleerde gedichten en liederen over de oorlog met Frankrijk gingen is
misschien te verklaren uit het feit dat verschillende van onze leraren
de triomfantelijke veldtocht van 1870 zelf moeten hebben meege.
maakt. Dus zongen wij:

Sedan, grosse Völkerschlacht,
Deine Toten leben ...

met een refrein dat wij stampend met de voeten en zo luid als we wilden
mochten zingen:

Rumswidebumswidefalleralera
Rumswidebumswidefalleralera
In Paris wird Halt gemacht
Da gibt's erst Quartiere!

Of daar was het Reiterlkd van Georg Herwegh. Hoe plechtig leek
het mij toen ik het voor het eerst op mijn Duitse school te horen kreeg:

Die bange Nacht is nun herum,
Wir reiten still, wir reiten stumm,
Wir reiten ins Verderben.
Wie weht so scharf der Morgenwind!
Frau Wirtin, noch ein Glass geschwind,
Vorm Sterben, vorm Sterben!

Dan drinkt hij de eerste slok op het vaderland, de tweede op de vrijheid,
de derde:

o Römisch Reich,
Zum Sterben, zum Sterben!

Voor het meisje is er dan niets meer; laat hààr de scherven van het
glas, en dan:

Auf! in den Feind wie Wetterschlag!
o Reiterlust, am frühen Tag
ZII sterben, zu sterben!

Ik zou niet meer kunnen zeggen wat wij jongens bij dit alles eigenlijk
dachten; maar ik weet zeker dat ieder van ons het sneuvelen in een
oorlog als iets verheffends zagen. De Duitse mens, leerde men ons, had
dit door alle eeuwen zo gezien; eeuwen geleden had hij er reeds van
gezongen:

Kein sel'ger Tod ist in der Welt
Als wer vorm Feind erschlagen ...

Trommelgeroffel, vliegende vaandels, en steeds weer de dood, de ge-
weldadige dood goedbegrepen, waren deze dingen niet met recht het
"Leitmotiv" van wat men ons als literatuur bijbracht? In een van de
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lessen had men ons verteld hoe, toen de soldaten-vrijwilligers de Napo-
leontische oorlogen intogen, zij niet meer dan één lied kenden, het
Reiterlied van Schiller:

W ohlauf Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd ...
totdat Schenkendorf, Körner en anderen met de nieuwe strijdliederen
kwamen. Maar elk lied had dezelfde moraal als dat van Schiller:

U nd setzet ihr nicht das leben ein,
Nie wird euch das leben gewonnen sein.

Werd de schoonheid van muziek en dichtkunst door onze ouderen
opzettelijk aangewend om de jeugd oorlogzuchtig en chauvinistisch te
maken? Ik zou het ook nu niet kunnen beamen. Maar wel kan ik ge-
tuigen dat men mij in mijn schooltijd, noch op school, noch thuis iets
van die andere Duitse schrijvers bijbracht die tegen al dat gedoe van
"Deutschtum" en oorlogsverheerlijking waarschuwden. Natuurlijk
leerden wij zowel in de letterkundelessen als in de muziek meester-
werken van de Duitse geest kennen die iets anders te zeggen hadden.
Zo had ons Berlijnse school koor groot succes met de uitvoering van het
koraal van Beethoven Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre, en een
andere keer met Wagner's Pilgrimschar, en één keer - en dat ge-
beurde ter gelegenheid van mijn aanwezigheid ("der Holländer") het
Altniederländische Kirchgesang: Wir treten ZUID Beten zu Gott den
Gerechten ...

Ook kregen wij heel wat verzen van de klassieken uit het hoofd te
leren. Geen geringe opgave: van Schiller het hele Lied van der Glacke,
Die Teilttng der Erde, Der TaNcher, Der Handschtth, Die Bürgschaft,
Der Graf van Habsbtdrg. Van Goethe kenden wij Der Erlkönig, Der
Sänger en de Legende vam Htt/eisen, maar hij werd minder behandeld,
naar ik meen. Daarentegen was er vaak iets van Von Platen en Von
Kleist.

Van Kleist meen ik me nog eens een fragment te herinneren dat nu
wel een heel zotte indruk maakt, maar ons toch op school moet zijn
bijgebracht en goed past bij wat vele tientallen jaren later tOt poëzie
zou worden verheven:

Horchet! - durch die Nacht ihr Brüder,
Welch ein Donnerruf hernieder?
Stehst du auf, Germania?
Ist der Tag der Rache da?

Zijn werken prijkten op een van onze boekenplanken, en ik
voelde mij hevig bewogen toen ik in de biographische Inleiding
de beschrijving van zijn zelfmoord, samen met de geliefde Hen-
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EN Dl\ARNA KWAM DE DICTATUUR

riette Vogel las. En daar waren zijn brieven aan Marie von
Kleist, zo vol verlangen, van "Sehnsucht" (hoe kende ik dit
woord!), van liefde en dood. Ze pasten in de droomwereld waarin wij
eigenlijk steeds leefden, die romantische droomwereld die voortdurend
door dichtkunst en muziek werd gevoed en onderhouden. Want al
waren er mensen die mij vertelden dat het allemaal verschrikkelijk
"überschwänglich" was, de eigenlijke geestelijke sfeer was uitgesproken
anti-realistisch, anti-naturalistisch. Kunst en literatuur gingen zwanger
van romantiek. Thuis waren de meest geliefde dichters Goethe en
Heine; ik heb het gevoel dat vader steeds in de Harzreise zat te lezen,
wanneer hij tenminste niet weer bezig was met de dikke delen van
Ranke's Weltgeschichte. Moeder, als Hollandse meer Frans geöriën-
teerd, verpoosde zich in de avonden meestal met Murger's Vie de
Bohème en vertelde er ons gedeelten uit - heeft ooit een mens los-
bandiger opvoeding ondergaan dan mij in die jaren te beurt viel? Op
school legde mijn leraar mij uit dat men Heine niet als Duitse dichter
kon beschouwen; een man die zulke aanvallen op eigen land had ge-
daan had zich daarmee buiten de gemeenschap gesteld en bewezen dat
hij geen gevoel voor Heldentum kende. Toch leerden wij Die beiden
Grenadiere uit het hoofd, maar de lera~r liet niet na er op te wijzen dat
wij hier eigenlijk met een verheerlijking van Napoleon te maken
hadden!

Wat evenwel op mij, en ongetwijfeld ook mijn tijdgenoren op de
school, de diepste, onuitwisbaarste indruk achterliet, dat waren juist de
tientallen Kriegslieder, die het leven en vooral de dood op het slagveld
bezongen; ons trouwen heldenmoed en een tot het uiterst opgevoerde
vaderlandsliefde als het hoogste doel voor een man voor ogen hielden.

Op de kostschool in Thüringen, waarheen ik later verzeilde, was de
opvoeding minder krijgshaftig, minder Pruisisch zouden sommigen
hebben gezegd. De rector had de Franse naam van Miquet en week al
in zover van de, op de Staatsscholen gangbare opvattingen af, dat hij,
zover ik dat heb begrepen, zich niet strikt aan de Lutherse godsdienst-
vormen hield. In zijn "Philosophie-Stunden" (misschien een soort com-
pensatie voor het verplichte Lutherse godsdienstonderwijs) sprak hij
ons herhaaldelijk over de mogelijkheid dat protestanten en katholieken
straks weer in één Duits kerkverband zouden wonen. Misschien was
hij wel Rooms, want in verscheidene vertrekken van het huis hingen
reproducties van schilderijen met Madonna's en Heiligen.

De geest van de opvoeding in die school was al even door en door
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ALBERT PERDECK

romantisch als elders. De omgeving zelf werkte dit reeds in de hand;
die donkere wouden en lieflijke valeiën, beken en bergen, alles nog in
de rust van 'n tijd zonder motoren. Vlak achter ons gebouw verhief
zich op een heuvel de ruïne van een oeroude roofridderburg. Hoeveel
uren hebben wij daar tussen de vervallen, dicht met mos begroeide
muren, in de droge grachten, in het struikgewas er om heen met spelen.
doorgebracht. Wij hadden er volkomen het rijk alleen, ik herinner me
niet dat er ooit "grote mensen" ons spel kW2)'Penstoren. Zo konden wij
jongens er dromen zèlf ridders te zijn, die de burcht tegen vijanden
hadden te verdedigen. Soms ook moest een van ons een schone jonk-
vrouw redden en beschermen, en daar kwam dan de jongste dochter van
de rector bij te pas, een meisje van ongeveer twaalf dat een enkele keer
met ons troepje mee mocht. Iemand speelde het speldan wel eenszovol-
maakt, dat het kind inderdaad gered moest worden. Of dan was er een
jongen die op de hoogste muur klom en vandaar dreigend riep dat hij
er zich van af zou storten als zij, het spichtige figuurtje dat lachend
naar hem opkeek, niet onmiddellijk bekende dat zij hem boven allen
liefhad. Het was allemaal het gevolg van het feit dat onze hoofden vol
verhalen zaten waarin verteld werd van dappere ridderdaden en van
liefde, Heldentum und Frauenliebe, zoals in de fragmenten van het
Nibelungenlied, dat juist in die maanden door onze rector als avond-
lectuur na het eten (van Kartoffelklöse, Schweinsbraten en dergelijke)
werd gebruikt.

Een andere inspiratie vonden wij in het H7altharilied waarvan in
Duitse vertaling grote stukken werden behandeld. Hoe verwonderlijk
het velen ook moge klinken: tussen onze spelen door werd er altijd
wel eens door een der jongens uit voorgelezen, waar kon het verhaal
van de avonturen van Walther en zijn Hildegund beter tot zijn recht
komen dan met de oude burcht als achtergrond?

De reeror zelf is voor mij steeds de meest romantische figuur ge-
bleven die ik in mijn leven heb gekend. Hij was iemand die duidelijk
in een door hem zelf geschapen, volkomen onwerkelijke wereld leefde.
Hij geloofde in allerlei wonderlijke zaken, naast zijn onlutherse opvat-
tingen was hij overtuigd spiritist, en hij deinsde er niet voor terug ons
ook daarover in zijn philosophielessen allerlei vreemde dingen te ver-
tellen. Ook was hij hypnotiseur en er ging een legende dat hij op een
dag een van de meiden had gesuggereerd dat een muostuk dat hij op
haar hand legde gloeiend ijzer was; de meid gooide het gillend van
zich af, maar een grote blaar bleef op haar palm achter. Eens hield hij
met ons een hypnotische séance; we moesten allen op een rij gaan zitten
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en hij liep al gebaren makende van de een naar de ander; maar er kwam
niets van. Waarschijnlijk wilde hij het ook niet zo ver laten komen,
maar het maakte op mij toch grote indruk.
Ik was om de een of andere reden zijn vriendje en hij nam mij een

enkele keer mee op zijn wandelingen in het naburige woud, iets wat
volgens de jongens nog nooit met een ander gebeurd was. Hij sprak
dan met mij alsof ik een groot mens was over Carl du Prel en Sweden-
borg en eens over het leven van Fröbel, die daar in de buurt moet heb-
ben gewoond en aan wiens gedenkteken wij voorbij kwamen.
Hij had een prachtige stem en was zeer muzikaal. In zijn salon stond

een vleugel en een gewone piano en soms mochten enkelen van ons aan-
wezig zijn als hij afwisselend aan het ene en het andere instrument ging
zitten om zich bij het zingen zelf te begeleiden. Een lied dat mij daar-
van bijgebleven is, waarschijnlijk omdat ik de woorden zo prachtig
vond, neette Allerseelen:

Stell auf den Tisch die duftenden Reseden,
Die letzten roten Astern trag herbei
Vnd lasz uns wieder von der Liebe reden
Wie einst im Mai, wie einst im Mai.

met het laatste vers, ontroerend door hem voorgedragen:
Es blüht und funkelt heur' auf jedem Grabe
Ein Tag im Jahre ist den Toten frei-
Komm an mein Herz dass ich dich wieder habe
Wie einst im Mai, wie einst im Mai.

Er werd gefluisterd dat de man dan aan zijn eerste vrouw dacht en
gaarne gaven wij ons over aan de passende "Gefühlsduselei" ...
Hij had zeer veel verdriet van zijn oudste dochter, Erica, een meisje

van ongeveer twintig dat een beetje in het huishouden van de kost-
school hielp. Haar eigen romantische neigingen bezorgden haar en
haar ouders tal van moeilijkheden; de oudste jongens van de school,
waaronder er enige waren voor wie de liefde en haar liefde geen ge-
heimen meer waren, fluisterden schunnige bizonderheden over haar, en
op een goede dag, na het een of andere schandaal in het dorp, werd zij
weggestuurd en liep de rector dagen lang met een somber gezicht door
het huis.
Uiterst romantische opvattingen, van meer onschuldige aard, hield

zijn zoon Waldemar, er op na, een jongen van mijn leeftijd. Hij
speelde de Zither en wij gingen met hem het bos in en zongen de liede-
ren die hij al wandelende begeleidde. Geen van jeheilaholahourde-
moedmaarin, maar zo een hymne van Eichendorff, toepasselijk genoeg:
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Wer hat dich du schöner Wald
Aufgebaut sa hoch da droben ...

Passend in deze sfeer van Duitse romantiek was het literatuur-
onderwijs dat wij er kregen. Er was geen muziekonderwijs, geen
Gesangstudie, dus kregen we ook geen Kriegslieder ingepompt, maar
de keuze der dichters scheelde niet veel van die op de Berlijnse Ober-
realschule. Het zal voornamelijk aan de leraar in de Duitse taal- en
letterkunde hebben gelegen, een man die om de een of andere reden
sterk tot onze verbeelding sprak. Hij was nog erg jong, als de meeste
docenten op zo een instituut nog niet afgestudeerd. Hij had grote,
zachte ogen, waarmee hij je voortdurend aankeek als hij sprak; zijn
haar was licht blond en met pomade dicht tegen zijn ronde hoofd ge-
plakt.
Zijn meest geliefde dichter bleek Theodor Körner te zijn, en het

lijkt me alsof hij in de tijd dat ik op de school was alleen maar over
deie dichter heeft gedoceerd. Nog is het of ik na al die lange, lange
jaren zijn stem hoor, de intonatie waarmee het ene vers na het andere
werd voorgedragen. Wij, rumoerige en haast ongetemde knullen, luis-
terden vol spanning, meegesleept door de onbegrensde bewondering
die de leraar voor deze Heldendichter koesterde. Hij gaf er ons lange
dictée's over, sprak over hem zelfs op onze wandeltochten. De "Frei-
heitsdichter", een man die toen hij stierf slechts een paar jaar ouder
was dan de oudste onder ons, en toch een literaire nalatenschap aan
gedichten, toneelstukken en verhalen achterliet even groot als die
van menig schrijver die op normale leeftijd overleed. Stel je voor,
met zijn tweeëntwintigste al "Königlicher-Kaiserlicher Hof theater-
dichter in Wien", het volgende jaar al gesneuveld, "rumreich getrof-
fen durch eine Kugel", stond in een van de dictée's; en, naar ik me
stellig meen te herinneren, was het bij die les dat de leraar voor ons de
oeroude regels aanhaalde:

Kein sel'ger Tod ist in der Welt,
Als wer vorm Feind erschlagen ....

Dit was wel geheel iets anders dan wat mij, toen ik eenmaal tot de
jaren des onderscheids was gekomen, Bernard Shaw leerde:. iedere
idioot die toevallig met zijn neus tegen een kogel aanloopt heet tegen-
woordig Held! Op zo iets profaans zou toen wel geen Duitser, althans
niet in onze kringen, zijn gekomen. En deze jonge geleerde zeker nog
het minst. De dood op het slagveld was voor hem iets reëels, iets
waarnaar je moest uitzien.
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Met zoveel honderdduizenden van zijn landgenoten zal ook hij hem
een tiental jaren later wel hebben gevonden.
Om een gedicht als Liitzow's wilde verwegene Jagd konden wij

nog vrolijk zijn; ons jongens lag zo iets wel: al dat hoorngeschal, die
"wildherzige Reiter" - er zat zo een vaart in. Maar natuurlijk, ook
hier de dood in al zijn heerlijke gruwel.
Toen reciteerde, in een der volgende lessen, de bleke man voor de

klas het sonnet dat op mij de diepste indruk heeft gemaakt: het
sonnet dat Körner componeerde toen hij gewond en hulpeloos in het
struikgewas dacht te sterven:

Die Wunde brennt, die bleichen Lippen beben,
Ich fühls an meines Herzens matterm Schlage,
Hier steh' ich an den Marken meiner Tage,
GOtt, wie Du willst! Dir hab ich mich erge ben.
Viel gold'ne Bilder sah ich urn mich schweben,
Das schöne Traumbild wird zur Todtenklage. -
Mut! Mut! - \'lfas ich so treu im Herzen trage
Das mU$Z ja doch dort ewig mit mir leben!
Vud was ich hier als Heiligturn erkannte
W ofür ich rasch und jugendlich entbrannte,
Ob ich's nun Freiheit, ob ich's Liebe nannte:
Als lichten Seraph seh' ich's vor mir stehen;
Vnd wie die Sinne langsam mir vergehen,
Trägt mich ein Hauch zo morgenroten Höhen.

Ik beken oat ik om dit vers en het verhaal dat er aan vast zat, en
misschien het meest door de voordracht van de leraar, die zelf zicht-
baar ontroerd was, heb gehuild. Reeds in Berlijn was ik hevig onder
de indruk geweest van een ander beroemd vers van Körner, dat wij
voor ons school koor instudeerden en tenslotte zo goed kenden, dat
onze klas het in de Aula mocht zingen voor een gehoor van leraren
en ouders, het Gebet während der Schlacht, met de indringende
muziek van Weber(?)

Vater, ich rufe dich!
Bri.illend umwölkt mich der Dampf der Geschütze,
Sprühend urnzucken mich rasseinde Blitze.
Lenker der Schlachten, ich rufe dich!
Varer du, führe mich!

En dan was er Körner's Schwertlied. Ik weet niet wie de componist
er van is geweest, maar de straffe melodie deed het uitstekend en zou
het nog doen. Bij de inleiding vertelde ons de leraar dat Körner dit
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gedicht nog een paar uren voor zijn dood had gemaakt, misschien dat
het ons daardoor zo dierbaar werd:

"Du Schwert an meiner Linken,
Was soU dein heit'res Blinken?
Schaust mich so freundlich an,
Hab' meine Freude dran."
Hurrah! Hurrah! Hurrah! ....

Bij het hoera moest eigenlijk, volgens de aanwijzing van de dich-
ter zelf, met de zwaarden worden gekletterd; bij gebrek aan zwaar-
den mochten wij in de klas met de handen klappen!

"Wohl klirr' ich in der Scheide:
leh sehne mich zum Streite,
Recht wild und schlachtenfroh.
Drum, Reitet, klirr' ich so."
Hurrah! .

Het gesprek spoedt verder in zestien dergelijke strofen; het gaat er
om straks er op los te kunnen slaan:

"So komm denn aus der Scheide,
Du Reiters Augenweide,
Heraus, mein Schwert, heraus!
Führ' dich ins Vaterhaus."
Hurrah!

Wij hebben niet veel gedichten uit de bundel Leier tmd SchUJert
overgeslagen; fragmenten van de meeste zijn mij mijn leven lang
bijgebleven. Daar is het statige Auf dem Sehlaehtfelde von Aspern:

Schlachtfeld! wo der Todesengel würgte,
Wo der Deutsche seine Kraft verbürgte,
Heil'ger Boden! dich grüSZt mein Gesang!
Frankreichs stolze Adler sahst du zittern,
Sahst des Wüthrichs Eisenkraft zerspittern,
Die so frech die halbe Welt bezwang -

dat eindigt met de regels:
Diese Schlacht hat deutsches Volk geschlagen,
Dieser Stein ist deutschen Volkes Dank!

Zeer grote indruk maakte ook de bekende Aufruf op ons jongens,
een gedicht dat Körner componeerde naar aanleiding van de Oproep
van de Pruisische koning Wilhelm III aan zijn volk:

Frisch auf, mein Volk! Die Flammenzeichen rauchen,
HeU aus dem Norden bricht der Freiheit Licht.
Du solIst den Stahl in Feindesherzen tauchen ....
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Zo gaat het verder; bloed, wraak, dood. Deze gedichten leerden
ons niet alleen onze houding tegenover de vijanden van Duitsland
maar vormden als het ware een grondslag voor onze zedelijkheid.
Altijd kwam er veel over soldatenliefde in voor, hoe kon het an-
ders bij zulk een jonge dichter, die naast dit SOOrtwerk ook tal
van liefdesverzen heeft geschreven en toneelstukken waarin het
amoureuse hoofdmotief was. De vrouw blijft achter als de trompetten
ten strijde blazen, vrouwen en meisjes moeten zich dan vergenoegen
met het troosten en verzorgen van de gewonde helden. Een deel van
deze Au/ru/ is aan deze noodzaak gewijd:

Was weint ihr, Mädchen, warum klag! ihr, Weiber,
Für die der Herr die Schwerter nicht gestählt,
Wenn wir entzückt die jugendlichen Leiber
Hinwerfen in die Scharen eurer Räuber,
Dasz euch des Kampfes kühne Wollust fehlt?
Ihr könnt je froh zu Gottes Altar treten!
Für Wunden gab er zatte Sorgsamkeit,
Gab euch in euern herzlichen Gebeten
Den schönen, reinen Sieg der Frömmigkeit ....

(Wordt vervolgd)
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KABAAL OM DE KABAKA

Engelaml en de bronnen van de Nijl

In de afgelopen tijd heeft men het wonderlijke schouwspel kunnen
zien, dat Engeland in zijn overzeese bezittingen de ene "staatsgreep"
na de andere uitvoert. Nog steeds is de kwestie hangend van Seretse
Khama, het stamhoofd van de Bamangwato in Beetsjoeanaland, die
met een blanke vrouw trouwde en daarom geen toegang meer kreeg
tot zijn land. Onlangs behaalde de sterk links georiënteerde ]agan
van Brits Guyana een klinkende stembus-overwinning, en werd
prompt afgezet als minister-president. En nu is het dan weer Moetesa
de Tweede, koning van Boeganda, die voor zijn rijk zó veel en zó
snel zelfbestuur begeerde, dat de Engelse regering hem van de troon
stOotte en deporteerde. Of verbanningen echter wel het juiste middel
vormen, om verdere afbrokkeling van het al danig afgetakelde Britse
Imperium te voorkomen?!
Boeganda, het nieuwste toneel van Engeland's koloniale moeilijk-

heden, geniet minder bekendheid dan het eigenlijk verdient. Aan dit
eeuwenoude neger-koninkrijk ontleent het Britse protectoraat Oegan-
da zijn (bij vergissing één letter minder tellende) naam, en het Boe-
ganda-rijk vormt nu dan ook één van de vier provincies waarin
Oeganda is verdeeld. Althans tot op dit ogenblik - want de oorzaak
van het huidige conflict is juist, dat Boeganda zich van de rest van
het Protectoraat wil afscheiden, en een aparte staat vormen binnen
het Britse Gemenebest. Toen de Engelsen dit weigerden, weigerde
op zijn beurt de "kabaka" (dat wil zeggen: de koning) vertegenwoor-
digers af te vaardigen naar de wetgevende raad voor heel Oeganda.
Daarop werd kabaka Moetesa de Tweede van zijn waardigheid ver-
vallen verklaard en in een vliegtuig gestopt met bestemming:
Engeland; waarheen hem al spoedig (vrijwillig) een protestdelegatie
van Boegandase parlementsleden volgde.
In het land zelf werd de noodtoestand afgekondigd, want voor-

lopig zal het wel niet erg rustig zijn onder Moetesa's 1.300.000 voor-
malige onderdanen, en onder de drie millioen andere inwoners van
Oeganda waarschijnlijk al evenmin. Zouden er trouwens niet nog
meer Afrikaanse ogen zijn, die zich thans richten op dit gebied aan
de evenaar met zijn sneeuwtoppen hoger dan de Zwitserse Alpen,
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zijn hete savannen en zijn moerassige oevers aan het Victoria-meer?
Die belangstelling zal dan wel in de eerste plaats komen uit de
nabuurlanden; zoals het aangrenzende Kenya waar de moderne oor-
logstechniek voor de zoveelste maal stukloopt op guerilla-methoden;
en de aangrenzende Soedan, waar Engeland met lede ogen de pro-
Egyptische partij zojuist een verkiezingsoverwinning heeft zien be-
halen.
Het koninkrijk Boeganda is trouwens al eens eerder frontpagina-

nieuws geweest in de Europese pers, namelijk ruim vijftig jaar ge-
leden, toen het zijn intrede deed in de geschiedenis. In de Westerse
geschiedenis dan wel te verstaan, want dit neger-rijk zelf bestond al
lang voordat het door de ontdekkingsreiziger John Hanning Speke
werd ontdekt. Dat feit werd Speke zelf trouwens ook wel bijzonder
duidelijk, toen hij in 1862 arriveerde aan het hof van kabaka Moe-
tesa de Eerste, voorganger en naamgenoot van de thans verbannen
koning. Het koninklijk paleis van Boeganda bleek toen, ondanks de
primitiviteit van de Afrikaanse techniek, vele van de kenmerken te
bezitten die ook bij de Europese en Aziatische hoven werden aange-
troffen: pages in elegante kledij, hofmuzikanten die actuele gebeur-
tenissen bezongen met begeleiding van harpen, fluiten en trommels,
ja zelfs een echte hofnar ter opvrolijking van het hoge gezelschap.
Geen wonder dan ook, dat de Engelse ontdekkingsreiziger de grootste
moeite had, om zijn gelijkwaardigheid te bewijzen (om van superio-
riteit maar niet te spreken). Zelfs de meegebrachte voorraad geweren
en het medicamentenkistje waren niet voldoende om Speke's stand op
te houden, en pas toen hij kwasi-beledigd zijn paraplu opstak en af-
marcheerde, verwaardigde Moetesa zich om de blanke bezoeker een
onderhoud toe te staan. Het kon niet anders of deze zelfbewuste
heersers-allures van de Boeganda-vorst gingen terug op een lange
machts-traditie.

Land van bananen-boeren

Daarover konden de hof-historici Speke en wie na hem kwamen
nog wel zo het een en ander vertellen. Zoals bij zovele volken, die
het schrift niet kennen, was ook hier een verbazingwekkende hoeveel-
heid gegevens over vroegere tijden van geslacht op geslacht monde-
ling overgeleverd. Dergelijke tradities zijn dikwijls betrouwbaarder
dan men wel zou vermoeden, zoals ook in Boeganda weer bleek. Vol-
gens de hofhistorici was er tijdens het bewind van Juko, de zestiende
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Boeganda-koning sinds de stichting van het rijk, een geweldige zons-
verduistering geweest. Men kan van achteren af uitrekenen, dat dit
dan zo ongeveer in 1700 geweest zou moeten zijn. Welnu, astrono-
mische becijferingen tonen aan, dat op 30 Maart 1680 het middel-
punt van een eclips op drie kilometer afstand van Boeganda's toen-
malige hoofdstad gepasseerd is. Men zal dus inderdaad wel te maken
hebben met een eeuwenoud neger-koninkrijk.
Er zijn in Oeganda en omgeving nog een aantal andere van zulke

koninkrijken, die alle een vrij scherpe scheiding kennen tussen twee
rassen. Het merendeel van de bewoners behoort daar namelijk tot de
"echte" negers, en bedrijft landbouw; maar een kleine heersende
groep wordt gevormd door de Hamietische veehoeders, die in vroeger
eeuwen deze streken veroverd schijnen te hebben, en nu als adels-
groep de macht in handen hebben. Waarschijnlijk is dit vroeger in
Boeganda ook de situatie geweest, maar daar hebben de twee rassen
zich zodanig vermengd, dat er nu van enig onderscheid geen sprake
meer is. Ook in het boerenbedrijf is het onderscheid weggevallen,
zodat men hier een soort gemengd bedrijf aantreft. De landbouw
is echter wel de hoofdzaak, ten tijde van Speke reeds, maar in onze
dagen nog meer: de verspreiding van de tsetse-vlieg en daarmee van
de slaapziekte heeft grote delen van het land voor de veeteelt uitge-
schakeld.
Des te belangrijker werd daarmee voor de dagelijkse voeding het

hoofdproduct van de landbouw: de banaan. Voor deze vrucht zijn in
Boeganda minstens 38 verschillende benamingen in omloop, alle weer
met een speciale bijbetekenis. De bladeren, de schillen, de vrucht
zelf - alles wordt voor de meest verschillende doeleinden benut, en
het bananen-bier van Boeganda werd door Speke geroemd als het
beste wat hij ooit had geproefd. Het verbouwen, oogsten en toebe-
reiden van de banaan is daarbij steeds vooral het werk van de vrou-
wen geweest - de mannen moesten hutten bouwen, vee verzorgen
en kleren vervaardigen.
Wat voor moeilijkheden de bananen-boerinnen met hun landbouw

zonder ploegen en trekdieren ook gehad mogen hebben, tekort aan
land is er nooit geweest. Wanneer een jong echtpaar nieuw land
nodig had, ging het naar een der hoofden om het in bezit nemen van
een stuk van het onder zijn gezag vallende gebied aan te kondigen,
en daarmee was de zaak gezond. Ook was er land, dat niet door deze
höofden uitgegeven werd, maar dat aan bepaalde familie-groepen
erfelijk toebehoorde. Toch vielen ook de gezinnen op deze zoge-
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naamde "bataka"-gronden onder het gezag van het hoofd van de des-
betreffende streek, die zelf weer verantwoording schuldig was aan
hogere "hoofden" en uiteindelijk aan de koning. De koning zelf had
theoretisch gesproken de absolute macht in handen, en beschikte over
leven en dood van zijn onderdanen; zo was het gebruikelijk, om na
de troonsbestijging een groot aantal mensen te laten vermoorden als
demonstratie van de koninklijke macht. In de praktijk waren echter
de hoofden en andere ambtenaren, alle wegens bepaalde verdiensten
aangesteld, toch wel een sterke rem op de macht van de vorst.

De schaal sloeg evenwel ten gunste van de hogere gezagsdragers
door, toen de Arabieren het land binnen kwamen met grote hoeveel-
heden geweren, die zij ruilden tegen ivoor en slaven.

Over deze ruilmiddelen kon alleen de heersend:: groep beschikken,
die haar macht dan ook m:lar al te graag verstevigd:: door de import
van de nieuwe wapens. Dit was echter voor Boeganda tegelijk het
einde van zijn eeuwenlang isolement, en het begin van een periode vol
nieuwe, verbijsterende ervaringen.

Aggressiet'c vrijers

In de tweede helft van de negentiende eeuw was er een wedloop
ontstaan tussen de verschillende Europese mogendheden om het ver-
delen van de nog niet gekoloniseerde gebieden. Afrika was wel in
zeer hoge mate het slachtoffer van deze imperialistische periode, en
Oeganda was een van haar donkere prinsessen, die de blanke vrijers
trachtten te schaken. Uiteindelijk schaakte John Bull het sterkst, maar
nog lang nadat Oeganda in 1894 een Brits protectoraat was ge-
worden ondervond dit l~nd de naweeën van de Westerse aggressiviteit.

Het begon met de Khedive van Egypte, die opgemerkt had dat de
sinds 1840 sterk gegroeide handel op Oeganda van de Zanzibarese
Arabieren lang niet onvoordelig was. Nu was de Khedive nogal
slecht bij kas - hij verkocht in deze zelfde tijd de Egyptische rech-
ten op het Suez-kanaal voor een zacht prijsje aan Engeland. En hij
-had Engeland al evenzeer nodig voor de verdere verovering. van de
Soedan en wat daar nog ten Zuiden van lag. Zo kwam het, dat er
sindsdien een Anglo-Egyptische Soedan bestond onder leiding van
Engelsen als gouverneurs. Deze Engelsen hadden het overigens nog
moeilijk genoeg, bijvoorbeeld toen er een Islamietische opstand uit-
. brak onder leiding van een Arabier, die zich uitgaf voor de Mahdi, de
door de Islam verwachte Messias. Deze Mahdisten-opstand slaagde
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er zelfs in, de hoofdstad van de Soedan te overmeesteren en de Engel-
sen, waaronder gouverneur Gordon, om het leven te brengen.
In deze zelfde tijd stond het Zuiden van de Soedan onder leiding

van Emin Pasja, een Islamiet geworden Duitser, die als Islam-kenner
in Anglo-Egyptische dienst was getreden. Door de Mahdisten-opstand
was Emin Pasja geïsoleerd geraakt, en zijn positie werd helemaal
hopeloos toen zijn Soedanese soldaten gingen muiten. Niettemin
weigerde Emin Pasja om zich door Stanley, de bekende Afrika-reizi-
ger die met een hulp-expeditie kwam opdagen, te laten escorteren
naar veiliger gebieden, en op een gegeven moment verdween hij naar
Duits Oost-Afrika, om van daar uit de Duitse aanspraken op het ge-
bied van Oeganda te gaan ondersteunen.
Oeganda zelf was echter reeds bezet door de Engelsen onder

Lugard, zodat de Duitsers graag op het aanbod ingingen om het toen-
tertijd Engelse Helgoland te ruilen tegen hun aanspraken op Oeganda
en enkele andere koloniale twist-appels. Daarmee was Engeland weer
een stap dichter gekomen bij het nagestreefde ideaal: één ononder-
broken reeks kolonies te bezitten vanaf Kaïro in het Noorden tot aan
Kaapstad in het Zuiden. Het zou echter nog tot na de eerste wereld-
oorlog duren, voordat Engeland dit doel dank zij de overname van
Duits Oost-Afrika inderdaad bereikte.
Maar de Duitsers waren niet de enige mede-minnaars: ook Frank-

rijk had zijn oog laten vallen op Oeganda en de Soedan. Zoals Enge-
land in Afrika een strook van Noord tOt Zuid trachtte te verwerven,
zo was Frankrijk bezig met plannen om kolonies te veroveren vanaf
Dakar aan de Westkust tot aan Dzjibouti aan de Oostkust. Deze twee
richtingen kruisten elkaar in de Soedan-Oeganda-streek. In 1898
dreigde er zelfs een oorlog tussen de beide partijen, toen de Engelse
generaal Kitchener de Fransen dwong om het pas bezette Fasjoda aan
de Nijl weer te ontruimen. Ook hier bracht een ruilovereenkomst de
oplossing: Frankrijk mocht zijn gang gaan in Marokko, Engeland
kreeg de vrije hand in de Nijl-delta. Al eerder had Engeland de Bel-
gische aspiraties in de richting van Oeganda door ruil weten af te
buigen, zodat Oeganda nu voorgoed in Engelse handen was gekomen.

Godsdienstige burgeroorlog

Lieten de bewoners van Boeganda al deze verwikkelingen nu maar
lijdzaam over hun hoofden gaan? Integendeel: vanaf het begin waren
zij even sterk, zo niet sterker betrokken bij de gang van zaken dan de
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Europese mogendheden. De Arabieren hadden niet slechts geweren,
maar ook de Islam geïmporteerd; toen Speke arriveerde, was kabaka
Moetesa zelfs druk bezig Arabisch te leren. Toch was de koning nog
geen vurig Islamiet geworden, en toen hij merkte hoe zowel het sul-
tanaat van Zanzibar als de eveneens Islamietische Khedive van Egypte
steeds meer in zijn richting opdrongen, had hij wel oren naar het
advies van Stanley. Stanley pleitte namelijk vurig voor de toelating
van Christelijke zending in Boeganda, en Moetesa zag hierin een wel-
kom tegenwicht tegen de door hem gevreesde Islamietische landen.
Al spoedig werd er ijverig gewerkt aan de bekering tot het Christen-
dom van de Boeganda-negers. Daarbij traden echter Katholicisme en
Protestantisme als heftige concurrenten van elkaar op, respectievelijk
gesteund door Frankrijk en Engeland.
Intussen was de invloed van deze Europese mogendheden zelf ook

toegenomen, zodat velen in Boeganda het inhalen van het Christen-
dom tegenover de Islam zagen als het uitdrijven van de duivel met
Beëlzebub. Dit was vooral het geval met Mwanga, die na de dood
van zijn vader in 1884 de troon besteeg, en die persoonlijk ook weinig
geporteerd was voor de Christelijke moraal. Onder zijn regering be-
gon een periode van Christen-vervolging op grote schaal, maar een
opstand beroofde Mwanga van de heerschappij. Er volgde een tijd
van grote chaos, waarin nu eens de ene, dan weer de andere partij
het heft in handen had. Uiteindelijk wonnen de Christelijke groepen
het pleit met behulp van de militaire macht der Engelsen, en ironi-
scherwijze was het toen dezelfde Mwanga, die door hen weer op de
troon werd geplaatst, in ruil voor de afstand van de opperste souverei-
niteit over zijn gebied aan de Britten. De gemoederen waren evenwel
nog niet bekoeld: opnieuw brak e~n burgeroorlog uit, ditmaal tussen
Katholieken en Protestanten. Lugard, de Engelse bevelhebber, slaag-
de er slechts in om de vrede te herstellen door het Soedanese leger
van Emin Pasja, door deze in de Zuid-Soedan achtergelaten, naar
Boeganda te halen.
Maar nu bleken deze Soedanezen her paard van Troje te zijn. De

tegenstellingen tussen Engelsen en Fransen hadden hun hoogtepunt
bereikt, zodat de Britse bevelhebber van Oeganda met de ex-troepen
van Emin Pasja generaal Kitchener te hulp wilde snellen. De uitge-
mergelde, nauwelijks meer verzorgde Soedanezen weigerden te gaan,
en de rebellie van deze Islamietische groep was voldoende aanlei-
ding voor vele Boeganda-negers, onder aanvoering van Mwanga zelf,
om zich nu rechtstreeks tegen de Engelse bezetters te keren. Maanden-
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lang behielden de opstandelingen het overwicht, totdat de Engelsen
er met behulp van in allerijl aangevoerde Indische troepen in slaag-
den, de macht definitief aan zich te trekken. Mwanga's éénjarige zoon
Daudi Chwa was intussen al tot troonopvolger geproclameerd, en met
diens regenten werd toen in 1900 door Johnston een overeenkomst
gesloten, de zogenaamde Uganda Agreement, waarbij het regerende
koningshuis binnen bepaalde grenzen zijn zeggingschap over de in-
woners van Boeganda behield.
De actuele godsdienstige situatie in Boeganda is zo, dat iets meer

dan de helft tot het Christendom behoort, terwijl er slechts een klein
percentage Islamieten wordt aangetroffen. De Christenen zijn ver-
deeld over Katholicisme en Protestantisme, in ongeveer gelijke ver-
houdingen, terwijl zich van de Protestantse (Anglicaanse) kerk een
eigen onafhankelijke Afrikaanse secte af ging scheiden in 1913. De
oude tegenstellingen tussen de godsdiensten zijn met de jaren sterk
geluwd. In deze verschillende wereldgodsdiensten zijn overigens tal-
loze elementen uit het oorspronkelijke Afrikaanse geloof opgenomen,
zoals de hardnekkige overtuiging, dat vele ziekten veroorzaakt worden
door de kwaadwilligheid van geesten.

.Katoen en commttnisme

Na deze bloedige voorgeschiedenis moest het Engelse bestuur wel
met de uiterste omzichtigheid te werk gaan om de situatie weer in
de hand te krijgen. De Uganda Agreement liet dan ook een groot
deel van het bestaande bestuurs-systeem intact, zodat Boeganda een
uitzonderingspositie verwierf in het protectoraat Oeganda, waarvan
het een provincie werd. Wel werden op juridisch en sociaal-econo-
misch gebied vele beperkingen gesteld, maar daarbinnen bleef de
kabaka, tezamen met een in het leven te roepen Loekiko oftewel ad-
viesraad, zijn onderdanen rechtstreeks regeren. Daardoor werd Boe-
ganda een gebied, waar het systeem van de zogenaamde "Indirect
Rule" (het regeren met inschakeling van het bestaande inheemse
bestuurs-apparaat) het eerst werd toegepast; en dat dan nog wel jaren,
voordat deze politiek als zodanig werd geformuleerd.
Toch waren grote veranderingen in de sociaal-economische struc-

tuur het gevolg van de nieuwe regeling. Vooral het landbezit werd
op een heel andere leest geschoeid. Johnston beschouwde namelijk,
waarschijnlijk onder invloed van zijn Engelse afkomst, de verhou-
ding tussen de Boeganda-hoofden en de boeren uit hun district als
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die tussen landheer en pachter. Terwijl deze hoofden vroeger eigenlijk
alleen politiek gezag uitoefenden, werden zij dus nu plotseling tot
grootgrondbezitters, aan wie de boeren geen belasting meer verschul-
digd waren, maar pacht. Het land veranderde van een voor vrij ge-
bruik bestemde zaak in privé-bezit. In andere delen van Afrika had
een dergelijke wijziging katastrophale gevolgen met zich kunnen
meebrengen. In Boeganda was er echter een zo grote overvloed van
land aanwezig, dat vele pachters er in konden slagen een eigen stuk
land te verdienen: de prijs lag niet al te hoog. Wie wel slecht af
waren, dat waren zij die recht hadden op stukken familie-grond, want
met dergelijk bataka-Iand had Johnston in zijn regeling geen rekening
gehouden. Er zijn dan ook in de loop der jaren vele rechtzaken ge-
voerd over deze familie-gronden, waarbij de bataka-gerechtigden
meestal aan het kortste eind trokken.
De overgang naar privé-bezit had intussen toch een groeiend wel-

vaartsverschil tussen de boeren onderling ten gevolge. Dit werd ten
sterkste bevorderd door de enorme vlucht, die de katoen-cultuur in
Oeganda heeft genomen sinds 1903, toen regering en zending begon-
nen met de bevordering daarvan. Thans vertegenwoordigt de katoen-
export een waarde van vele millioenen ponden sterling per jaar, daar-
mee veruit het belangrijkste export-product vormend. Evenals in de
Soedan waren het eerst vooral de Engelse textiel-fabrikanten, die zich
interesseerden voor de groei van de katoen-cultuur, en de export
richtte zich dan ook voornamelijk op Liverpool. Met ingang van de
twintiger jaren groeide echter de betekenis van de Indische textiel-
industrie, en het merendeel van de export gaat nu naar India. Ook
de eerste verwerking van de katoen, die in Oeganda zelf geschiedt,
is in handen van immigranten uit India.
De verbouw zelf is echter een volledig Afrikaanse aangelegenheid.

Vele tropische producten worden op Europese plantages geteeld,
overal ter wereld. Maar Oeganda's katoen groeit in de tuinen van de
negers, zonder dat deze boeren in de fatale schuld-situatie terecht
zijn gekomen, die vele van hun Afrikaanse of Aziatische collega's
zo plaagt. Er is nu in Oeganda een nieuwe werkverdeling ontstaan:
naast de bananenboerin werkt nu ook de katoenboer; want volgens
de traditie moet de man zorgen voor de vele dingen, die met geld
gekocht moeten worden, en dat kan slechts door zelf producten te
leveren die geld inbrengen.
Zo is katoen de kurk van Oeganda's welvaart geworden. Maar de

schaduwzijden ontbreken niet. In de eerste plaats is her groeiende
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welstandsverschil natuurlijk een onplezierige taak voor hen, die aan
de minder gegoede kant staan, als pachters of als landarbeiders. Onder
de jongere generatie is daardoor een toenemende belangstelling voor
communistische ideeën ontstaan. Men zal ook niet licht vergeten, hoe
bij de aanleg van de Oeganda-spoorweg, waarlangs de katoen wordt
uitgevoerd, op één tocht 3000 van de 4000 dragers bezweken zijn.
En al evenmin, hoe tijdens de pest-epidemie van 1931 in Oeganda
56.000 doden vielen; en daar waren weinig Europeanen of Indiërs bij.
De katoen zelf brengt ook haar gevaren met zich mee: intensieve
aanplant in dichtbevolkte districten bevordert de erosie zo sterk, dat
men zich in de na-oorlogse jaren gedwongen zag om in het Kigezi-
gebied een grote volksverhuizing te organiseren. En tenslotte maakt
de overwegende plaats van de katoen in Oeganda's export dit land
enorm kwetsbaar voor eventuele prijsdalingen op de wereldmarkt.
Wel levert Oeganda behalve katoen ook nog koffie, rubber, suiker

en sisal; maar dit geschiedt merendeels op Engelse of Indische plan-
tages. Het klimaat in Oeganda is overigens weinig aantrekkelijk voor
Europeanen, en het aantal van hen dat (meestal tijdelijk) in Oeganda
verblijfhoudt, beloopt slechts enkele duizenden. Op de vervreemding
van grond aan niet-Afrikanen zijn restricties gesteld, zodat nog niet
1% van het totale oppervlak aan Europeanen of Indiërs behoort.

Om de bronnen van de Nijl

Vanaf het begin zijn er conflict-punten geweest tussen het Engelse
bestuur en de neger-bevolking. Het begon al met de kwesties rond
de huwelijksmoraal: het verbod van polygamie en van scheiding
stuitte op vele weerstanden. Daarna kwamen de landproblemen, eerst
voor de gedupeerde bataka-gerechtigden, later voor de achterblijvende
welstandsgroepen. Nu is er een opleving van het nationale zelfgevoel,
dat de Britse "bescherming" af wenst te werpen. Al deze vuurhaarden
werden dan nog aangewakkerd, doordat de Engelsen zelf op grote
schaal onderwijs-mogelijkheden schiepen. Op lager niveau waren het
de missie-scholen, die de ogen der bevolking openden voor de moderne
wereld. Maar ook aan Engeland's universiteiten kwamen sommigen
studeren, zoals de pas afgezette kabaka, die in Cambridge afstudeerde.
Nu is de bom dus gebarsten - en heel de wereld ziet in spanning

toe, welke richting Boeganda zal inslaan, nu Engeland het been stijf
houdt. En - het is alsof de geschiedenis zich herhaalt - weer is
Egypte wel het nauwst bij de zaak betrokken, nu niet als Engelands
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bondgenoot, maar als zijn rivaal. Het land van Nagieb is namelijk
voor zijn landbouw afhankelijk van de rivier de Nijl. zodat ieder
die de bovenloop van deze rivier beheerst, een machtige pressie op
Egypte kan uitoefenen. Tussen de oorsprongen in het Victoria-meer
en het Albert-meer en Egypte zelf stroomt de Niji door twee landen:
Oeganda en de Soedan. Nog maar net heeft Egypte een overwinning
behaald in de Soedan - nu Oeganda nog.
Een concreet bewijs van Egypte's belangen ziet men in het stuw-

dam-project voor de Owen-watervallen, waaraan al enige jaren wordt
gewerkt. Het hier te maken stuwmeer, dat het grootste ter wereld
moet worden, zal niet slechts eleariciteit leveren voor Oeganda's
industrialisatie, maar ook een machtig hulpmiddel vormen om de
waterstand in de Nijl te regelen. In dit project, dat wordt uitgevoerd
op de grens van de provincie Boeganda, is Egypte dan ook financieel
reeds betrokken, en het zal niet nalaten om zijn voordeel te doen
met Engeland's moeilijkheden ter plaatse.
Vanaf Herodotus heeft men gespeculeerd over de juiste plaats van

de Nijl-bronnen, totdat John Hanning Speke het Victoria-meer ont-
dekte ( en en passant Boeganda). Zullen deze befaamde oorsprongen
van Egypte's levensader, vijftig jaar geleden zo hartstochtelijk van
alle zijden betwist, thans opnieuw het centrum vormen van felle
politieke verwikkelingen? In ieder geval ziet het er niet naar uit, dat
Koningin Elisabeth straks in April het nieuwe stuwdam-project zal
kunnen inwijden in een erg feestelijke stemming.
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Bronzen hoofdfiguul' van het Troelstra-monument
te 's.Gravenhage. Foto A.P.



A. van der Boom

PIETER JELLES EN ZIJN MONUMENT

Indien er ooit een voortreffelijke plaats voor een monument werd
gekozen, dan is het die voor het Troelstra-monument in het Westbroek-
park in Den Haag. "Stedebouwkundig" had men nauwelijks een betere
kunnen vinden. Er is ruimte en er is achtergrond, er is voortreffelijk
licht, genadeloos licht zou men willen zeggen, dat alles nog eens extra
modelleert en de dingen scherp aftekent. Men beseft het: dit is het licht
van de zee, die dichtbij is. Het schept een voortreffelijke voorwaarde
voor het zien, maar het laat ook geen mogelijkheid iets te verdoezelen.
Hier staande, begrijpt men onmiddellijk waarom Breitner indertijd van
Den Haag naar Amsterdam is getrokken.
Voor een eerste kennismaking nadert men het monument het beste

van de Wagenaarweg af. Het geeft zich dan nog niet geheel prijs. Men
ziet eerst het betonnen bouwsel, dat even wat vreemd-willekeurig aan-
doet. Wellicht vraagt men zich één ogenblik af: wat moet dat daar met
dat enorme suikerbrood? Maar bij een dichterbij komen beseft men ook,
dat deze "tekens" nodig waren, want in dit bouwsel van trilbeton mani-
festeren zich de vormen van deze tijd, die de ranke vleugels of de ge-
spannen romp van het vliegtuig voortbracht. Dit teken moest wel een
wat ongewone vorm hebben, opdat men niet in het banale of conven-
tionele zou vervallen. Dan is er direct het geheel: het bouwsel, de bron-
zen hoofdfiguur en de bronzen groep bovenop, waarin de hoofdfiguur
geestelijk, agitatorisch, enz. nog eens wordt gerecapituleerd.
Welke eisen zullen de opdrachtgevers aan de beeldhouwer, Prof.

V. P. S. Esser hebben gesteld? Mij dunkt deze: Troelstra in zijn eigen-
schappen van staatsman en leider - de laatste vermoedelijk wel de
grootste - voor de beschouwer in een monument duidelijk te maken.
Daarin ligt het hart van de kwestie, daarin ligt ook de enorme zwaarte
van de opdracht. De veelzijdigheid van Troelstra, zijn eigenschappen
als agitator, redenaar, volkstribuun, de leider van optochten en demon-
straties, de parlementarieër en ... de dichter, dit alles kon onmogelijk
in het zichtbare beeld tot uitdrukking worden gebracht of in een stati-
sche verschijning worden vastgelegd.
In tijden, dat men zich tevreden stelde met een nuchter plastisch rea-

lisme, zou men de hoofdfiguur op een sokkel hebben gesteld en op dat
voetstuk in reliefs een aantal beelden - allegorisch of niet - van de
genoemde eigenschappen of functies hebben weergegeven. Tot die
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methode heeft de kunstenaar Esser niet zijn toevlucht genomen. Troel-
stra's veelzijdigheid moge hem bij zijn creatieve arbeid een sterke en
bezielende stimulans zijn geweest, tenslotte stelt een beeld of gtoep.
zekere grenzen aan het verbeeldingsleven en (meer nog) aan het voor-
stelbare. Die grenzen zijn hier nergens geforceerd.
Men moet zich daarbij van het volgende rekenschap geven: de heden-

daagse Nederlandse beeldhouwer kan niet steunen op een monu-
mententraditie. Wat hier sedert de vorige eeuw aan standbeelden werd
gemaakt - Rembrandt, Laurens Jansz. Coster, de Ruyter, Jan Pietersz.
Coen, enz. - was gemeenlijk niet veel zaaks, een enkele uitzondering
als het nobele monument voor Christiaan de Wet van Mendes da Costa
op de 'Hoge Veluwe' daargelaten. Het is daarom begrijpelijk, dat de
Nederlandse beeldhouwer wel eens geneigd is naar voorbeelden in het
buitenland te kijken 1).Het was bovendien in Nederland nooit in de
eerste plaats de vorm, die werd geschapen, doch altijd de kleur en de
toon die werden gecultiveerd. Wij verschillen daarin merkwaardig van
het volk, waarmee wij overigens zo menige trek gemeen hebben, de
Denen. Wanneer wij standbeelden maakten waren het doorgaans con-
fectie-standbeelden zonder eigen snit. En ook de oogst aan oorlogs-
monumenten is op den duur niet meegevallen, het klein aantal ge-
inspireerde werken niet te na gesproken. Maar al die allegorische figu-
ren met hooggeheven of uitgetrapte fakkels, al die nog net in het holte
van twee handen geredde laatste vonken, al die handen-in-de-hoogte
met hun smeekgebaren -, ge krijgt er wat van.
Het ontbreekt ons hier te vaak aan plastische allure en bezieling. En

die zijn nu juist in het Troelstra-monument in ruime mate aanwezig,
evenals in een aantal beelden van Andriessen in Enschede, Putten,
Haarlem en Amsterdam, in Raedeker's Verzetsbeeld in Waalwijk, en
óók - zij het gans anders van instelling - in Bronner's Camera
Obscura-groep. Daarnaast is dan het Rotterdamse monument van
Zadkine met een on-Nederlandse, doch overrompelende felheid komen
herinneren aan de dingen, die ons hier wel eens te veel ontbreken -
maar ook aan Zadkine's tragische worsteling om de grenzen van het
reëel kenbare te overschrijden.
Het is ons bij een beschouwing als deze om een zekere mate van

afstand te doen, om de vraag ook, hoe de hedendaagse beeldhouwer zich
in het algemeen handhaaft in het beeldvlak van zijn tijd, die ook de
onze is. Wij dienen onszelf dus rekenschap te geven van de eisen, welke
de huidige maatschappij aan de kunstenaar, in dit geval aan de beeld-
houwer stelt. Wat kan hij (nog) geven? Wat maakt zijn vorming mo-
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gelijk, dat hij geeft? Dit zijn zo ongeveer de kwesties en de 'moeilijk-
heden, die zich overal voordoen.
Het Engelse kunstblad 'The Burlington Magazine' (] uni 1953)

schrijft naar aanleiding van de mislukte prijsvraag voor "the unknown
political prisoner", dat in de periode van overgang, waarin wij leven,
de kunstenaars de noodzakelijkheid zullen voelen onderwerpen van
universele betekenis te vertolken, maar daarbij nog geen "suitable
public language" hebben gevonden. Hoe zal dus, vraagt de redactie van
het tijdschrift zich af, de verhouding tussen kunstenaar en publiek zich
aftekenen in "the art of public language". Om nader te preciseren: moet
de moderne beeldhouwer in zijn moderne idioom verstaanbare taal spre-
ken, ja of nee? Een dergelijke vraag hangt ten nauwste samen met de
uitbeelding van de hoofdfiguur van dit Troelstra-monument.
Daarover eerst dit. Er zijn twee groepen van mensen, die dit beeld

zullen zien: ten eerste, de steeds kleiner wordende groep van hen, die
Troelstra nog in levende lijve hebben gezien; ten tweede, de steeds
groter wordene groep van mensen voor wie hij reeds een legendarische
figuur is geworden en dit, naar mate de tijd voortschrijdt, steeds sterker
zal worden. Ik wil het nog iets duidelijker stellen: zullen er nog zijn, die
in de kop een portret van Troelstra willen herkennen, een soort terttg-
kaatsing van zijn aardse verschijning of nog scherper: een spiegel van
het verleden? Ik moet daarbij denken aan de buste, welke de grote
kunstenaar Mendes da Costa in 1925 nog tijdens het leven van Troelstra
heeft gemaakt. Zelfs toen bleek een voor Mendes' werk karakteristieke
stylering van de plastische volumen het al te winnen van het impres-
sionistische klei-model "naar-het-leven". Dat men geruime tijd na de
dood van Troelstra dus geen portret - hoogstens een portret-herinne-
ring - mag verwachten, lijkt volkomen redelijk. Wat men dan wel
mag verwachten, ware enigermate onder te brengen in de verhouding
"portret-verschijning". En zo beschouwd mag de grote, drie meter hoge
figuur worden gezien als de terugkaatsing van Troelstra's aardse ver-
schijning, zonder dat daaraan de eis van spiegelbeeld van het verleden
wordt gesteld, hetwelk strikt genomen ook niet bestaat. Het merk-
waardige en ook waardevolle lijkt mij, dat de tegenstelling "gelijkenis-
veralgemeend type" in het werk van Esser feitelijk is opgeheven. Zij
vloeit ttÏt in het beeld als verschijning. Daarbij is de vraag "lijkt hij
wel", een kleine vraag geworden, die in het concept als geheel niet meer
aan de orde en ook niet meer van belang is.
In dit ineenvloeien van werkelijkheid en herinnering tot verbeelding

is nu, in dit geval, de "public language" gevonden.
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Het wordt thans tijd een paar woorden aan de scheppende kunstenaar
te wijden.
De huidige beeldhouwers willen in hun zoeken naar een suitable

public language de raffinementen van een fin-de-siècle beeldhouwkunst
gaarne vergeten. Zij weten, dat deze met het ceuvre van een Rodin een
einde vond, een groots einde zeer zeker, maar niettemin een einde. Zij
zien figuren als Maillol en Despiau zich vanuit de kracht van eigen
grote begaafdheid inspireren op de mediterrane vormbeginselen. Maar
zij willen nog verder gaan. Zij willen terugkeren tot oervormen van
plastische structuur, zoals die in berg- en rots formaties zijn waar te
nemen, waar als het ware de machtige hand van de Schepper op rust.
Daarbij schuwen zij het wanstaltige niet, want zij weten, dat de tijd
. van de schone, gecultiveerde en voltooide vorm voorbij is, of ... nog
niet is aangebroken. Zij hebben zelfs de geslotenheid van de plastische
vorm willen doorbreken, ten einde hun beelden, zoals zij menen, nog
onmiddellijker in de ruimte te laten opgaan. Met alle inconsequenties
en plastische ongerijmdheden, welke verziekte breinen zich gehaast
hebben uit te denken. Betekenen bijvoorbeeld de tOt op hun botten
afgekloven twee Europeanen 2) een verdringing van plastische elemen-
ten door elementen van lager gehalte? Is het een intreden van barbari-
sering, dat wij af-en-toe een stel debielen met kikkerogen of wijd open~
gespalkte monden in rudimentaire koppen of dierlijke snuiten in tech-
nisch volmaakte, zelfs geraffineerde materiaalbehandeling krijgen voor-
gezet?
Ik ben mij bewust, reeds door het stellen van deze vragen, de edele

verontwaardiging op te wekken van bepaalde progressieve beoordelaars
en hun claque. Ik neem hun smaad over zoveel achterlijkheid op de
koop toe en neem onmiddellijk aan, dat ik, bij gebrek aan tegenargu-
menten hunnerzijds, naar het hoekje van de reactionnairen zal worden
verwezen. Dat is inderdaad de gemakkelijkste wijze van bestrijding.
Het is echter moeilijker tegen de stroom op te roeien dan met deze mee
te drijven. Bovendien: wie in zijn leven aandacht heeft geschonken aan
de meest uiteenlopende vormen van kunst, waaronder ook de primi-
tief-abstracte, aanvaardt niet elk nieuw baksel, dat hem wordt voOr-
geschoteld.
Tot de hier gesignaleerde uitersten van plastische consequenties (of

inconsequenties!) is de maker van het Troelstra monument niet gegaan.
Daargelaten of hij dit zou hebben gewild, bij de realisering van de
opdracht voor dit monument zou het onmogelijk zijn geweest. Men kan
hier veeleer gewagen van een worstelstrijd met de traditie. In de huidige
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beeldhouwkunst zijn alle vormen van het aesthetisch kenvermogen,
naar men thans zo gaarne zegt, tot in den treure herhaald en bijgevolg
uitgeput. Vandaar, dat men zoekende is naar andere uitdrukkings-
middelen en dan als vanzelf komt te verwijlen op de grenzen van het
kenbare, gelijk Huizinga het eens heeft gezegd. Het is het 'verlangen
naar het irrationele en het irreële, het woelen in de achtergronden van
het bestaan, het graven in het onderbewuste. Alweer: Esser heeft er bij
deze opdracht aan moeten weerstaan en uit de strijd met de traditie tot
zijn vorm moeten komen.

Ten slotte nog een paar opmerkingen over het kunstwerk zelf.
Uit de abstracte vorm van het bouwsel, uit het complex van teken

en beeld, treedt de bronzen gestalte van Troelstra als het ware de wereld
in. Dit schrijdende van de figuur wordt ondersteund door het betogende
gebaar, waarbij aan linker- en rechterhand nog een aparte functie is
toebedacht. De vormgeving van het beeld draagt geheel het karakter
van het geboetseerde kleimodel in een zeer summiere, maar ook zeer
breed opgevatte behandeling. Zij is sterk gebouwd op de werking van
het licht-donker, juist ook in de kop, die zeer expressief is met de
donkere belijning van mond en snor en de wat eigenaardige stand van
de ogen. Toch heb ik juist tegen de kop wel een paar bezwaren. In mijn
herinnering was Troelstra peziger en scherper - "een snedig koppie",
schreef de schilder-schrijver Jan Veth, die tegenover Troelstra in de
trein had gezeten, aan een vriend -; hier is hij naar mijn smaak iets te
opgeblazen en te pathetisch-rethorisch.
Mooi en gevoelig is het betogende gebaar van de linkerhand, dat

door de meer tot een vuist gebalde rechterhand wordt ondersteund.
Esser heeft terdege begrepen, welke betekenis de handen in een der-
gelijk werk kunnen hebben.
Het aantrekkelijkst acht ik het Troelstra-beeld van links of rechts

terzijde gezien. Ziet men het van voren (dus van de brug af), dan ver-
. liest het, behalve door de afstand (hier het enige kleine nadeel van de
gekozen plaats) ook aan veerkracht en wordt het wat log. Maar rechts-
van-opzij (z.g. van trois guarts) gezien is de hoge gestalte werkelijk
voortreffelijk. Reeds nu, zo kort na de plaatsing, is de bronskleur, met
even een glans van geel patina, bijzonder aantrekkelijk. Dit kan met
de tijd alleen maar beter worden. Van rechts gezien, doet ook de groep
der drie arbeiders (opheffing uit onderworpenheid tOt wilskracht) het
uitstekend. Ziet men deze recht van voren, dan verliest ook zij aanmer-
kelijk. Behalve door de huidige kleine koppenmode treft dit onderdeel
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door een vloeiend modellé, door een mooie spanning van de plastische
volwnen, waarbij van zo goed als alle details is afstand gedaan. Ook
de compositie is interessant, terwijl het silhouet tegen de lucht bijzonder
markant is.

De beeldhouwer Esser heeft meer dan vijf jaar arbeid aan het monu-
ment ten koste gelegd. Dat lijkt heel wat (voor degenen die er op wacht-
ten!), maar is het tenslotte toch niet, wanneer men bedenkt, dat de
verwezenlijking van haast alle grote plastische opdrachten in vroegere
jaren - de bronzen deuren in Florence, Donatello's arbeid in Padua,
Michelangelo's ]uliusgraf, De Keyser's Prinsegraf; we zouden zo kun-
nen doorgaan - geruime tijd heeft geduurd. Iets anders is, dat, door
een grote spanne tijds voor de uitvoering, de kunstenaar ook anders
tegenover zijn aanvankelijke opdracht (èn opzet) kan komen te staan.
In dit geval zal Esser als kunstenaar zelf een groei met zijn werk hebben
gemaakt. Evenwel: de kerngedachte moet van het begin af voor hem
hebben vastgestaan. Vandaar ook, dat dit werk, zoals wij het daar in
de vrije ruimte mogen zien, getuigt van een sterke bindende greep op
het geheel.
Zo begint dan het kunstwerk, thans losgelaten door zijn maker, zijn

eigen levenstocht. Maar de drievoudige wisselwerking tussen kunste-
naar, kunstwerk en beschouwer gaat daarbij niet verloren.

1) Onlangs werd een goede grap in een Poesjenellenthearer in een stad in
het Zuiden des lands verkocht, waarbij een groot oorlogsmonument van de
kunstenaar X als volgt werd besproken:
"Van wie is die groep?"
"Het onderste deel is van Zadkine."
"En het bovenste?"
"Dat is van Henry Moore."
"Maar voor wie was dan het honorarium?"
"Dat was voor X."
2) Vgl. 1. P. ]. Braat: Beeldhouwkunst in nieuwe banen (De Getijden Pers.

1952), afb. pag. 35.
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Portret van Federico GarcÏ4 Lorca

Oog uit het hart in de nacht
Wilg boven rozen, die bloeien -
Takkenpatroon zwart in zwart.

In twee blanke velden
- boven rozen, die bloeien -
velden met verse sneeuw
rollen zwart-ronde kolen.

Federico Garcia Lorca
zwaluwen vliegen vandaar
zweven door 't blauwruim, stoeien-
jagen te pletter, vallen
dood van het vuurtorenraam.

Federico Garcia Lorca
bleek ben je nu. En de rozen
zijn tegelijk afgesneden,
je vogels liggen verslagen,
raven krijsen de nacht
boven het dal van je ogen,

Federico,
Federico Garcia Lorca
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De Aarde

De aarde draagt twee zwanen in haar wapen
Een ratel ratelt over de landen
De dorsvloer staat gereed
In 't eeuwig zwijgen steigeren de paarden.

Wit zijn de rivieren van de aarde
En haar borduursel is
Op wit borduursel uitgespreid
Om 't wonder daar in kleuren weer te geven.

Aan ons de bossen en de wegen
Aan ons de wolken zwanger van de regen
Aan ons de zwarte grauwe witte paarden
En al de wegen van de grote aarde.
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Vandaag

Er ligt een vuil papier op het trottoir
Gisteren was ik eenzaam
maar nu vinden wij elkaar.
De kranten van vandaag
verschijnen dadelijk -
dan ligt wellicht
ons vonnis op de straat.

97



Uw hart, Uw ogen

Ik groen mijn liederen
in het gras
en geel ze
in de boterbloemen.
Maar de Gentianenklokken
vond ik
in Uw ogenpas.

Er bracht
vannacht

een afgezant
twee rozen

naar Uw hart

Uw hart, waarvoor kastanjelampen branden.
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L. A.]. Torfs

HET BLOED DER VADEREN

In mij leven mijn voorouders, naar de grond gebogen zwoegers voor
het dagelijks bestaan. Nooit zagen zij van de zon meer dan haar weer-
schijn op de dingen; de zweetdruppels op hun gezichten, waren de
enige parels die zij kenden.
Zij koesterden geen dromen en verlangens, hun kaken waren ver-

stramd van het eeuwenlange zwijgen. Wanneer zij een zin voltooiden,
was het een afgerateld gebed met van de slaap toevallende ogen. Hun
innigheid was die van moede dieren in een benauwde alkoof. Zij paar-
den als opgehitste beesten en ieder jaar beviel hun vrouw van een kind.
Het nooit goed opgedroogde zweet misvormde hun gewrichten en

de klamheid van de lemenvloer kromde hen van rheumatiek. De altijd
met rook en walm gevulde keuken en de slechte zeep waarmee de
vrouwen zich wasten maakten hun huid als goor geworden perkament.
Hun enige vreugde was de drank, die brandde in hun magen en vloekte
op hun tongen. Hun feest was de kermis, waarop zij sprongen als geile
bokken rond een geit. Muziek was voor hen het jichtige gejank van
een orgel en het domme gelal van kerk liederen hun gezang. Op Zon-
en feestdagen blies er een dronken harmonie-gezelschap zijn longen
stuk.
De meesten konden niet lezen of schrijven en hun geest was een

doodgeboren kind. Boeken kenden zij niet. Lectuur was des duivels-
oorkussen en hun wijsheid het laffe zwijgen van afgestompte mensen.
Hun bitterheid sloegen zij stuk op vrouwen kinderen of in dronke-
mansvechtpartijen in een kroeg en de vrouwen ranselden van spijt hun
talrijk kroost.
In de grond waren het goede mensen, van geen moord of diefstal

vervaard.
Ze lagen bij hun vrouwen volgens de wetten van Mozes en ver-

menigvuldigden zich als ratten in een kelder. De moeders stierven van
uitputting met nog een kind aan de borst en de vaders loensten naar
hun oudste dochters als begerige beesten. Ze werkten van zons op- tot
zonsondergang en het loon voor hun arbeid was armoede en drank.
Wie mij zingt van onze eeuwenoude beschaving, vraag ik: ben je

de tijd vergeten, dat je voorouders nog slaven waren en men een merk
brandde in hun huid? Ben je vergeten, dat ze dagloners waren in de
dienst van een heer? Ben je vergeten, hoe vaak de typhus, pest en
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cholera de nooit gesloten deuren uwer voorvaderen binnenstapten? Ben
je vergeten, hoeveel barensweeën er geleden zijn om een kind tot man
te zien opgroeien, gezond en normaal?

De streek waar mijn voorouders leefden was rijk aan mismaakten en
geesteszieken, maar in heel de geschiedenis kwam er nooit een meer
dan middelmatig mens vandaan.

Ik moet lachen om ons verleden, zoals men het leert op school, maar
knarsetanden over ons verleden zoals het werkelijk was.

Ik heb mijn voorvaderen vervloekt om hun slaveninstinct. Het land
dat zij in het zweet huns aanschijns verrijkten en de vrouw, die mij
droeg omdat ze wel moest, gehaat.

Grauw land der vaderen, nog staan er de krotten waarin zij leefden
als symbool van het verleden. Nog tobben er mijns gelijken heel hun
dom leven voor hun dagelijks brood.

Mijn vaderland is het beetje leven van mezelf dat ik koester onder de
zon, maar hun erfdeel zit mij in het bloed. Erfdeel dat bij mij geworden
is tot een lijdelijk verzet van woorden en gedachten. Met een onder-
grond van bitterheid en spot.
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Lorenz de Swaan

Nocturne

. Soms kan die lug
so somber wees,
so vol van droefheid wees,
en die wind so treurig-hees
in elke boom-kruin sug,
dat 'n mens alleen kan dink
"God het in sluimering versink" ....

101



Wit Hings

U het, 0, God
U hande weereens
aan sy ongetemde hart geslaan,
die fyn-gesponne,
wit sydrade van U vingers
dieper in die rooi vlees
in laat keep,
totdat 'n siddering,
soos van die vierke van 'n vlinder
waarop daar 'n reënboog span
geril het, en die bloed
in elke polsend aar moes stol.
Toe kom 'n druising
soos die donder-dreuning
van 'n wilde perde-trop
in die swarr chaos van angs gevang,
met rooi-swarr bloed en geel-wit skuim
wat vladder uit elk sidderend
neusgat en wydoop-gesperde muil.
En toe bokant 'die storm-getrommel
en suur stank van groen strome sweet
pers 'n enkel hoë-noot angsgeskril
van 'n haelwit hings
wat in 'n slaggat trap en val. ...
In die skadu van U eensaamheid
het 'n swart-bruin glasig oog gebreek
op die maan lig strale van U wil.
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LICHT (Vervolg)

II

Hotel de la Place, negen uur.
Achter het wit van zijn tafeltje zat de man, voldaan. Eten doet leed

vergeten, de kleine onrust was gedempt. Temidden van lakenwit en
eetgerei voelde hij zich weer onbewust koning.
Om niet laatdunkend ontvangen te worden alleen met actentas, had

hij bij de réception onmiddellijk verteld dat zijn bagage nog op het
station stond; als zijn zaken hem nog langer hier hielden, zou hij de
koffer morgen laten halen. Ontvangst en hotel waren keurig, zoals
hij verwacht had, maar zijn kamer - 34 -lag toch nog op de tweede
étage. Het was in lichte mate vervelend dat er geen lift was. Daaren-
tegen had hij met genoegen opgemerkt dat de kamer zelf ruim en zeer
zindelijk was.
Niet lang daarna was de man naar beneden gegaan om in de eetzaal

een prettige maaltijd te bestellen. Het was nog niet heel laat en één
blik bij de ingang overtuigde hem dat de zaal goed bezet was, alleen
links achter was een witte oase: vier tafeltjes waren leeg. Daar ging de
man heen en nam plaats. De ruimte om hem was duidelijk en klaar
licht, en muziek ontbrak. Vanaf deze uithoek kon hij de eerzaal over-
zien en het geroezemoes ondergaan als een zachte melodie, terwijl niets
hem zou storen bij zijn aandacht voor eigen behoefte. Aan de middag
dacht hij niet meer, wel aan de adressen die hij morgen af moest. Drie
waren het er, hij had ze boven nog even nageslagen.
Er kwam een vrouw aan het tafeltje schuin tegenover hem, ze was

alleen. Hij had de tijd om naar haar te kijken. Gezichten vergeet ik niet
gauw, dacht hij en voorzichtig tastend gingen zijn blikken in haar
richting. Even liepen ze langs de onlogisch naar binnengebogen zwarte
krulletjes op haar voorhoofd totdat ze bleven rusten bij de rimpel. Een
rechtopstaande rimpel boven haar neus. Die hoort daar eigenlijk niet,
vond de man. Ondanks dat was de rimpel er. Ogen kon hij niet goed
zien, ze lagen in de schaduw, maar de smalle kleine neus wees nadruk-
kelijk naar de vuurrood gemerkte mond. Omdat het gezicht wit was,
herkende hij deze mond als het voornaamste: heel rood. De bovenlip
krulde een beetje en veroorzaakte een spottende uitdrukking nogal in
strijd met de onverwachte voorhoofdrimpel. De man zag deze dingen
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met aandacht, het was het enige wat hij te doen had nu alleen nog
nagerecht en koffie hem tijdelijk tot de ernst van het leven zouden
terugbrengen. Hij zag ook dat de kleding van de vrouw on frans was:
een donkerbruin hoogsluitend vest dat slechts onduidelijk liet vermoe-
den wat er onder stak, een schotse rok met golven bruin en rood, die
schuilging achter het wit van de tafel. Hij meende dat de vrouw iets
groter was dan hijzelf, maar haar mond was klein. De mond was
trouwens het voornaamste, het enige waar leven aldoor achter trilde.
Tot zijn verwondering veranderde de mond ook van leeftijd, voort-
durend. Je kon niet zeker zijn. Toch was de vrouw nog geen dertig.

Zo zat de man te kijken op een zeer kleine afstand. Vanuit de zaal
stegen geuren en geluiden omhoog, kringelden en mengden zich. De
lichamelijke sfeer van eetceremonieel hing nu om ieder, drong al lang
ep náar de schuchtere uitbouw, hulde de man en de vrouw veilig in.

Het was een onvermijdelijk contact.

* **

Uit haar sac à main had zij nu een doosje cigaretten gehaald en wilde
opsteken. Even tastten haar vingers aarzelend in haar tasje, de nagels
waren doorschijnend rood. Toen stond ze op en stak de kleine ruimte
die hen scheidde over.

"Heeft U misschien vuur voor me?"
Ze leunde al met de cigaret over het tafeltje, een beetje chypre

leverde een onbeduidend gevecht met etensgeuren.
"Zeker," antwoordde de man. Voordat hij dit zei, had hij eerst en

zonder opzet gesnoven. Tussen rook en licht zag hij nu ook voor het
eerst haar ogen. Bruin en klein, onrustig, hokkend achter schaduw,
donkerte met een herinnering aan SPOt. Zoals de mond, die Frans ge-
sproken had, maar met een zwaar accent. De man wilde ook wel wat
zeggen.

"U is ook vreemdeling, zie ik."
Het was eigenlijk geen mededeling en ook geen vraag, het dichtst

kwam het bij een invulformulier, onpersoonlijk en voor velen niet
beledigend. Zij pakte de gelegenheid om te spreken bijna ongeduldig
aan.

"In Chartres eigenlijk niet. Ik ben hier zo dikwijls geweest. Mijn
moeder was Française, maar heel mijn opvoeding heb ik op Engelse
kostscholen gehad. Ze kunnen het nog altijd aan mijn Frans horen.
Heeft U er iets op tegen dat ik hier bij het tafeltje mijn cigaret kom
oproken?"
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De bruine ogen vroegen het spottend, maar achter de spOt lag iets
belangrijkers te wachten. De man kreeg het gevoel dat ze gebleven
zou zijn zelfs als hij geweigerd had.

"Ik zou het prettig vinden," zei de man, hoewel hij niet wist of hij
het meende. "Ik ben hier volkomen vreemd, ziet U. Maar als we nu
toch hier bij elkaar zitten, dan mag ik wel wat bestellen. Garçon!"

Twee minuten later geschiedde de kleine plechtigheid. Een fles
Grand Marnier werd in hun bijzijn ontkurkt en de glazen ontvingen
de drank met ontroerende zorg ingeschonken. Toen al dacht de man:
wat ben ik begonnen. Zij wachtte nu op hem, de uitbouw was weer
alleen met hun tweeën. Hij besloot niet te klinken op "onze kennis-
making", of "op deze avond", voelend dat dat zich moedwillig begeven
was in de zone van gevaar. Hij hief zijn glas op en zei: "Chartres". Aan
de overkant keken bruine ogen hem boven de schommelende goud-
lijn aan. Daar klonk:

"Op Chartres ja. Chartres is mooi. Ik ken het al vanaf dat ik een
klein kind was. In de vacanties logeerde ik met Moeder bij familie op
een buiten bij Mennecy, nog geen honderd kilometer hier vandaan.
Dan nam ze mij ieder jaar mee ,naar Chartres. Daddy bleef in Enge-
land, hij had een afschuw van het continent."

Zij zette haar ,glas onvoorzichtig vlug neer voor de waardevolle
drank. Kwaadaardig schommelde het goud, maar zij lette er niet op.
Met iets van bevrijding vervolgde ze:

"Ik ben zo blij dat ik met U wat mag praten. Het is mijn laatste
avond."

"Zo," zei de man. "Ik ga morgen waarschijnlijk ook weer door, ik
ben voor zaken hier. Maar U moet me vanavond helpen onthouden
dat ik mijn vrouw nog opbel. Zij is nu met mijn dochter bij zaken-
kennissen in Reims. Als ik ga reizen in de herfst, neemt zij altijd gelijk
vacantie. Het is dan zoveel rustiger overal."

Hij nam een klein slokje, aan zijn verhemelte en achter in de mond
voelde hij het zachte, warme vloeien en voelde zich nu veilig. Met
vrouwen in het buitenland moet je voorzichtig zijn. Zelfs als het
goede kind tegenover hem betrouwbaar was, kon het geen kwaad dat
ze wist, dat hij getrouwd was. Zijn wilde haren was hij al decennia
kwijt en zelfs toen had hij normen gekend en hij vervolgde:

"Dus de vacantie zit er weer bijna op?"
"Ik weet niet of je het vacantie kunt noemen," antwoordde ze. "Om

van vacantie te kunnen spreken, moet er ,toch ook een periode van
werken zijn. Dat is er bij mij niet. Ik heb veel gereisd, de laatste jaren
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haast aldoor gereisd. Ik kom nu uit het Zuiden, gisteren kwam ik hier
aan."

De man hield van reizen, had het veel gedaan en daarbij altijd zijn
ogen open gehouden. Over de tafel heen werden nu plaatsen en
landstreken uitgewisseld in onregelmatige cadans, in vreemde volg-
orde. Soms was het een gulzig en plotseling herkennen, meestal waren
het beelden, platen, vaag. De vrouw sprak het meest, hij luisterde en
stelde af en toe een vraag. Maar de weinige vragen die hij stelde waren
juist en zeker.

De goudlijn in de glazen daalde, steeg en daalde, als woorden: Ro-
ma, Napoli, lido en cassino, Lago Maggiore, Riviera dei Fiori. De
woorden deden het goed bij het glas dat glinsterde en het ver gedruis
van eetgerinkel uit de zaal, het leken kunstbloemen, eeuwige kleur en
onverwelkbaar. Niet alles kwam hem bekend voor, vreemde klanken
gingen vaag glimlachend hem voorbij, Alverno, Siena en een Madonna
di Brissago. "Zeven cornalijnen rozenkransen hingen om het oude
gepolychromeerde beeld," zei ze. "Het was een schat aan waarde. Ik
wist niet of ik het mooi moest vinden of afschuwelijk."

"Het bijgeloof zal altijd in de wereld blijven," zei de man.
"Ja," antwoordde ze, maar het klonk meer als een vraag. De bruine

ogen bleven spottend kijken, maar het gezicht leek een masker van
rust. De man vergistte zich daarin echter. Dat was vergeeflijk. Terwijl
ze doorsprak, indrukken, kunst, mensen, steden, kleine roddel, met on-
bewogen gezicht, lag enkele milimeters onder de maquillage de span-
ning te rillen. En de angst.

Hij kwam er tussen: "Reizen is goed. Het verruimt je horizon. Ik
begrijp niet dat sommige ouders er op tegen zijn hun kinderen te
laten reizen. Wij hebben onze dochter al vroeg meegenomen. Ze
heeft zo wat meer van de wereld gezien en bleef toch onder ons toe-
zicht. Maar er zijn mensen die bekrompen zijn. Mijn dochter heet
Trees, die naam heeft U vast nog nooit gehoord."

,,Nee," zei ze. "Niet zo gek kort uitgesproken tenminste. Mijn naam
is Kathleen. Reizen is goed. Ik heb er veel mensen door leren ver-
trouwen en mezelf wantrouwen. Maar gelukkiger ben ik er niet door
geworden."

"Geluk heb je of je hebt het niet."
"Ik heb het niet."
Ze keek ineens ernstig. Als een flits ging door de man heen dat

daar nu een klein kind zat, dat bang was voor het donker. Maar ogen-
blikkelijk handelde hij, werkelijke ernst moest hij voorkomen. Lachend
zei hij:
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"Dat moet U niet zeggen. Afkloppen, het is te gevaarlijk. Bovendien
ben ik er van overtuigd dat U het niet meent. Niet dat ik wil beweren
dat niet ieder in zijn leven beroerdigheid meemaakt. Ik zou er van mee
kunnen praten. Maar we zitten hier zo gezellig bij elkaar, dat het jam-
mer zou zijn als we over nare dingen zouden gaan praten. Wilt U nog
niet wat drinken?"

Even leek het of ze wat terug wilde zeggen, hem vertellen dat ze
toch juist naar hem toegekomen was om te praten over ellende, maar
ze bedacht zich.

"Graag," zei ze en na even stilte: "Wilt U vanavond niet Kathleen
tegen mij zeggen?"

"Goed," zei hij. Hij proefde het woord op zijn tong. "Goed,
Kathleen." Hij draaide zich wat op zij, wenkte de kellner en met iets
van opwinding in zich vervolgde hij:

"En zegt U, nee jij Kathleen, dan vanavond William tegen mij."
Hij heette zo niet. Als zakenman moet je nooit zomaar je naam

prijsgeven. Het deed er niets toe, de vertrouwelijke warme sfeer lag
in het zeggen van de voornaam en in het tutoyeren, niet in de naam
zelf.

Op dat ogenblik werden ze gestoord door wat beweging in de zaal,
vlak bij hen. De zaal was vrij volgelopen en de gérant wees een
groepje van vier juist binnengekomen gasten, twee dames, twee heren,
naar de uitbouw. Ze kwamen binnen, de mannen voorop, luidruchtig
en blij alles vullend met geluid. De vrouwen knikten vriendelijk en
onderzoekend naar Kathleen en William. Een van de mannen zei:

"Roep die ober eens Gerard, dan kunnen we kijken wat er te eten
is. Blij dat we zitten."

Daartussendoor, vlak naast William klonk een zachte bezorgde
vrouwenstem: "Ik ben er toch niet gerust op, dat we alles zo maar op
onze kamer kunnen laten liggen."

De man boog zich over naar Kathleen.
"Hollanders," zei hij met enig misprijzen. "Jammer, we zaten hier

zo prettig."
Hij liet zijn blik over de zaal gaan, voelde zich niet vrij meer. Er

druilde regen in zijn kleine hart, het feestje leek te ontglippen. Het
week van de rode mond kwam nog dichterbij:

"William, ik heb een voorstel. Laten we naar mijn kamer gaan.
Boven is het rustig." En toen ze zijn gezicht zag, ging ze vlug door.
"Ze geven mij hier altijd een mooie kamer, nummer acht. Laten we
daar maar naar toegaan. We hoeven toch niet bang te zijn van elkaar.
Ik wil vanavond niet alleen zijn."
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Met spanning keken de ogen wat voor antwoord het zou worden.
Als hij maar niet weigert, als hij maar meegaat. Bruine ogen strak
gericht op de gewone man tegen hen, hun kostbaarste bezit voor deze
avond, hun zeldzaamheid, een iemand. En iemand, iemand minstens
moet vanavond bij haar zijn.

"Goed dan," zei de man onwennig en tegen zijn beginsel. "Laten
we dan maar meteen gaan. Ik zal de kellner vragen of hij Reims voor
me aanvraagt." Safety first.

Toen stonden zij op.

* **

Nog voor ze kamer acht bereikt hadden, was het kamermeisje al
langs de dienst trap bovengekomen met twee glazen en de fles Grand
Marnier.

"Reims is aangevraagd, monsieur, ik zal U waarschuwen zo gauw
het doorkomt. De telefoon is bij de réception. M'sieur dame."

In de kamer was het niet zoch licht als beneden, er hing een geel-
rossige schijn. Zware gordijnen sloten de kamer af van buitengerucht.
Behalve het bed zag je van slaapkamer niet veel, er moest een afzon-
derlijke badkamer zijn. Midden op de vrij grote ruimte tussen bed en
overgordijnen stond een tafeltje met drie gemakkelijke stoelen. Daar
ging Kathleen zitten, en William. Onwillekeurig had hij even gekeken
of de deur goed dicht was.

"Een mooie kamer," zei hij, voorzichtig de glazen invullend.
"Ja," zei de vrouw alsof hij iets heel anders gezegd had. "Ik ben zo

blij dat je toch ook mee naar boven wilde komen. Hier zijn wij rustig.
Heb je cigaretten bij je?"

Ze sprak vlug en haar Frans was nu moeilijker te verstaan. Ze leek
hem zenuwachtig en hij voelde zich niet helemaal op zijn gemak. Haar
vingers trilden bij het aansteken van de cigaret. Meteen daarna schrok
hij op, omdat ze antwoord gaf op zijn gedachte. '

"Mijn vingers beven een beetje. Ik kan er niets aan doen. Je moet
me niet kwalijk nemen William dat ik je hier gebnteht heb. Ik moest
vanavond iemand bij me hebben. Jij bent zo rustig, niet sentimenteel.
Ik ben bang om vanavond alleen te zijn."

Dit zei ze, meer niet. Ze zat wat zielig in haar stoel gevouwen, trok
lang en schielijk aan de cigaret en tipte voortdurend as af. Diep in de
man had een haast afgestorven aanvoelingsvermogen appèl geslagen,
de nabijheid van echte angst maakte hem ontdaan. Maar het was niet
te zien, zelfs nog niet voor hemzelf. Ernstig keek hij naar de sprei.
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Daarvoor had zij hem dus gevraagd boven te komen. \Y/el vond hij
het prettig dat ze vertrouwen in hem stelde. In het zakenleven was
hem dat dikwijls overkomen. Zo nog nooit. Nu krijgen we een soort
biecht. Misschien is het maar hysterie. Ze ziet er niet naar uit, maar
vrouwen zijn moeilijk te doorgronden. Hij voelde er niets voor de
ellende van anderen op zich geschoven te krijgen. Ieder had zijn eigen
deel.

De vrouw tegenover hem zei: "Het klinkt vreemd om zoiets tegen
een ander dan jezelf te zeggen, maar ik ben ongelukkig William."

Niet op in gaan, dacht hij. Misschien komen wij er zonder moeite
langs. Als het niet anders kan, dan ga ik weg. Geen risico nemen.

Hardop zei hij: "Ik sta ervan te kijken. Er zijn zoveel nare dingen
in de wereld, Kathleen, dat ik het onvergeeflijk vind als jij somber
wordt. Ik zal je nog eens inschenken."

Het woord Kathleen was moeilijk uit te spreken in een Franse zin,
daar haperde hij dan ook even. De bruine ogen keken spottend, hij
voelde het al, zijn woorden waren four geweest.

"Ik heb je al gezegd William, dat je niet bang hoeft te zijn. Mannen
zijn altijd bang dat je gaat huilen, dat je een scène maakt. Je moet me
goed begrijpen: ik wil je alleen maar vertellen. Vertellen, begrijp je."
En ze ging door alsof ze voor zich zelf sprak: "Ik ben niet zoveel meer.
Van buiten lijkt het nog, maar van binnen is het gebeurd. Van binnen
is het uit, voos, vergaan."

Ja, ja, vertellen, dacht de man en verder luisterde hij al niet meer.
Afweren moest hij, ze moest ook niet beginnen met zulke dingen. Af-
weren, voorkomen dat ze er over doorging. Niemand kan zoiets van
mij vergen hier op deze kamer. Ze moest iemand anders zoeken, familie
of vrienden. Dat was het, dat zou goed voor haar zijn.

"Maar waarom juist aan mij Kathleen, je kent mij niet eens."
"Dat weet ik niet. Misschien omdat je zo rustig, zo zeker lijkt en

omdat we elkaar vanavond toevallig ontmoet hebben." Ze voegde er
aan toe, "Ik geloof trouwens niet in toevalligheden."

De man zag zijn kans schoon, hier was het zijpad.
,,;Niet in toevalligheden. Je ontmoet er in je leven anders genoeg.

Hoe noem jij dan de dingen die we gewoonlijk met toevalligheden
aanduiden? "

"Ik noem ze niet, want ze zijn er niet. Jij gelooft in toevalligheden
William." Ze zei het verwijtend, bijna spijtig.

"Ja natuurlijk," zei hij. "En jij dan?" Hij voelde zich niet zeker of
hij ver genoeg van de gevaarlijke zone bleef.
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"Ik geloof in een oud verhaal, William. Zoiets van een God en een
Duivel."

Hij was oprecht verwonderd. Ze had zo ver gereisd.
,,Meen je dat," zei hij. "Ik bedoel niet theoretisch, maar gewoon

practisch, als begrippen om mee te werken." Er was op zijn lippen een
kleine eerlijke glimlach gekomen. Ze zag het.

"Waren het maar begrippen. Het is realiteit, realiteit als jij en ik
hier. Erger nog, je komt er niet van los, nooit. Ze zijn hier. Je kunt er
om lachen."

Het is mis, dacht de man. Hier komen we vanavond niet meer uit.
Hij deed zijn best zich de situatie voor te stellen. God en duivel,
Kathleen en hij en het rood van de hotelkamer.

"Je kunt lachen, toe maar."
Vrij scherp klonk dat over de bruine tafel. Ik heb haar gekwetst,

dacht hij.
"Ik lach helemaal niet, Kathleen. Het zijn zulke ernstige en mooie

ideeën, al zullen we het ware wel nooit te weten komen. Iets anders
is of je daar je gedachten voortdurend over moet laten gaan. Je stelt
vertrouwen in mij. Laat mij je dan iets mogen zeggen: bemoei je niet
te veel met zulke problemen. Wie zich daar teveel mee bezig houdt,
gaat er aan te gronde."

Hij snapt er niets van, zeiden de ogen, hoe moeten we toch tot het
binnenste doordringen. Iemand moet het begrijpen, vandaag nog.

"William, vandaag ben ik in de kathedraal geweest."
Er ging een kleine scherpe flits door hem heen en het sein op on-

veilig. "Ik ook," zei hij gauw. "De kathedraal is prachtig, onovertrof-
fen. Zelden heb ik zoveel beeldhouwwerk gezien en .... "

Hij had iets over de ramen willen zeggen, maar verward hield hij
op. Dat van vanmiddag zat toch nog in hem. Schuldig keek hij naar
de vrouw. Zij had niet eens naar hem geluisterd, zo was het al moeilijk
genoeg. Binnen gromde en woelde het. Hij hoorde haar zeggen:

"Vroeger was ieder bezoek aan de kathedraal een feest. De ramen
kon ik dromen, als ik mijn ogen dichtkneep kon ik overal de kleuren
van de ramen terugroepen. Ik ben er de hele morgen geweest. Dat was
het afschuwelijke, op het eind had ik kunnen spuwen op alle beelden,
had ik de ramen graag willen vernielen. En dat is voor mij een bewijs
voor wat ik al wist. De duivel, William, wringt en wroet. Bijna alles
is dood in mij, alleen nog het bestaan leeft."

"Maar zolang er toch leven is, is er hoop," probeerde hij. Het werd
warm hier op de slaapkamer. Kathleen zit in moeilijkheden, ik weet
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het. Maar ik heb het nu ook niet ptettig. Gedachten aan vanmiddag
willen terugkomen. Dat is ongezond, ze moeten beneden blijven. Wei-
nig hoopvol deed hij nog een poging om te ontkomen.

"Kathieen je doet er geen goed aan met mij over zulke dingen te
praten. Er zullen mensen zijn die je veel beter kunnen helpen. Ik ben
een man van zaken, daar heb ik alleen verstand van."

Hij keek hulpeloos de kamer rond en dronk zijn glas leeg.
"Je hebt gelijk. Zolang er leven is, is er hoop. Zolang er nog maar

iets van je innerlijk leeft, moet je vasthouden. William, vasthouden.
Als dat laatste beetje verdwenen is, dan komt het gruwelijke, dan besta
je alleen. Dat is leegte, dat is niets, dat is de onmogelijkheid, walge-
lijker dan welke dood. Maar het vreselijke is de onmogelijkheid, de
onmogelijkheid die je in jezelf gewaarwordt. Daarom ben ik vandaag
teruggegaan naar de kathedraal, ik moest zien wat er nog restte. Alles
wilde ik terugzien in de hoop dat er iets in mij zou gaan resoneren. Als
een kind ben ik eerst rond de kerk gelopen, ik durfde niet binnengaan.
Had ik het maar nooit gedaan. Toen ik eindelijk binnenging, stortte
de leegte zich op me in eindeloze kaalheid, triestheid, verlatenheid. Ik
had het van te voren geweten."

De man hoorde woorden en dacht nog aan zichzelf, hij voelde zich
ook verlaten en droef. Met verwondering hoorde hij zichzelf zeggen:
"Het is vreemd. Ik geloof niet veel, toch ben ik vanmiddag in de kathe-
draal erg onder de indruk geweest. Ik was werkelijk even in de war.
De ramen, het licht vooral."

Hij had het niet hard gezegd, bijna nadenkend, maar onmiddellijk
had hij spijt. Wie zegt dingen hardop, die hij zichzelf nauwelijks be-
kent? Onzekerheid groeide in de slaapkamer, er werden magere en
schamele gevechten geleverd onder de oppervlakte van woorden. Ze
wisten niets van elkaar, de man en de vrouw, noch van nu, noch van
ooit. Het leek zo hopeloos.

"Ik geloof wel; ik geloof alles, dat is het juist. Je komt er niet meer
vanaf. Het laatst ben ik naar de crypte gegaan, Notre Dame de sous
Terre."

"Notre Dame de sous Terre?"
Ruw antwoordde ze: "Ja. Het deed meniets meer."
Ze was nu in grote spanning. Hoekig waren de bewegingen toen

ze opstond. Hij merkte het niet, zag alleen maar de witte handen bij
het bed, bij het kleine tasje, terwijl ze zei:

"Ik leef allang niet meer William. Het heeft geen zin. Kijk"
Hij zag het tasje in de vorm van zijn vroegere knikkerbuul. Ze had
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de koordjes losser gemaakt en keek, stil en bleek boven de opening.
Hij stond op en ging er traag heen, het was hem te stil, te vreemd.

Toen stonden ze beiden gebogen over de zwarte cirkel onder hen.
Vier ogen keken afkerig, onwillig, gedwongen binnen.

Op dat moment zoemde de kamertelefoon. De man veerde terug.
"Laat maar," riep hij hees. Hij was al vlak bij de deur en hield de

hoorn bij zijn oor. "Goed," zei hij. "Ik kom. Kathleen, Reims is aan de
telefoon. Ik móét even weg. Het zal niet lang duren.

* *

Beneden stapte hij de telefooncel in. Toen hij de deur dichtdeed,
ging het licht vanzelf aan. De hoorn lag nog van de haak.

"Hallo," zei hij.
Meteen daarop kwam de stem van de telefoonjuffrouw:
"Reims voor U. Spreekt U maar."
Toen werd het stil, hij hoorde niets. Met zijn hand veegde hij het

zweet van zijn voorhoofd. Dat zulke dingen juist mij moeten over-
komen, dacht hij. Het was de eerste gedachte sinds hij van boven naar
beneden gerend was. Hier voelde hij zich iets veiliger voor enkele
minuten. Straks zou hij weer terug moeten, weg uit de nauwe beschut-
ting van de cel. Gekraak hoorde hij in de lijn.

"Hallo. Ja hallo Magda, je spreekt met Tos."
Honderdveertig kilometer verder zong een ijle vrouwestem:
,,0 Tos, fijn dat je me opbelt. Waar ben je nu?"
"In Chartres. Maar zaken heb ik nog niet gedaan hoor. Vanmiddag

heb ik de kathedraal gezien. Magnifique. Wat hebben jullie vandaag
uitgevoerd? Hallo, hallo. Nee juffrouw, ik hoor niets."

Nou valt de telefoon ook nog uit. Hij hunkerde naar de mecha-
nisch verbogen, maar zo vertrouwde stem. Wat moet ik straks doen.
Kon ik het hier maar rekken. Het hielp niet. De hoge stem kwam
terug.

"Hoor je me weer Tos? Het weer was hier vreselijk vandaag. Trees
is met André en Yabelle naar de bios geweest. Ze geniet, het kind."

"Fijn," zei de man. Het kleine telefoonhok begon ook al benauwd
te worden. Wat moet ik nog meer zeggen, ging door hem heen. Toch
hou ik zo van Magda, ze zorgt goed voor me. Maar door de telefoon is
alles zo moeilijk.

"Fijn," zei hij nog eens. "Nou weet je tenminste dat ik nog leef. Zal
ik je morgenavond weer opbellen?"
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"Ja toe."
"Goed dan. En laat Trees het er vooral goed van nemen."
In de hoorn omstond een aanzwellend geluid, de vloed kwam op-

zetten. Hij trapte met zijn voet van ongeduld, wist niet waarom. Het
gesprek was toch uit. De telefoonjuffrouw, Chartres of Parijs, God
weet het, kwam er weer tussen door: "Spreekt U nog?"

"Ja juffrouw," zei hij met grote nadruk. "We spreken nog."
Heel aan de andere kam begon het lied opnieuw te zingen:
"Dus Tos, morgenavond wacht ik weer op je. Dag."
Ze gaat de haak er al op leggen. Gauw nu, dacht hij.
"Dag Magda, welterusten."
Aan de andere zijde hoorde hij alleen nog de klik. Zou ze dat wel-

terusten nog gehoord hebben? Plotseling leek het hem uiterst belang-
rijk of ze dat nog gehoord zou hebben. Hij spande zich in om zich te
herinneren of hij de klik aan de andere kam gehoord had vóór of na dat
hij de woorden gesproken had. Hij wist het niet.

Nu moest hij weer naar boven, naar Kathleen, de slaapkamer, de
kleine sac à main.

De kleine revolver die daarin glom.

* **

Kamer acht. Hij klopte voor hij binnen ging.
Het tasje stond op het bed, gesloten. Kathleen zat bij de kleine

bruine tafel. Haar stem klonk vrij gewoon en hij voelde zich iets op-
gelucht. Dikwijls zag hij de dingen te zwaar in. Hij begon te spreken
en naarmate hij zijn eigen woorden hoorde, voelde hij zich nuchterder,
zekerder, trok hij zich op. Zij vroeg:

"En heb je je vrouw gesproken, \Villiam?"
"Ja, alles is in orde. Ik zie dat je je glas leeggedronken hebt. Goed zo.

Laat mij je nog een klein beetje inschenken. Nee, nee, nee, laat me
nou begaan Kathleen. Ik blijf nog een paar minuten bij je en dan moet
je gaan slapen. Ik heb gemerkt dat je in een allerberoerdste toestand
bem. Misschien moet ik zelfs zeggen dat je je wanhopig voelt. En dat
is juist het verkeerde. Wanhoop is het ergste wat er bestaat."

De laatste woorden had hij met enige plechtigheid gezegd, het was
niet overdreven. Een nietige en scheefgetrokken omroering bracht
hem even de geur terug van de houten banken in het catechisatielokaal
veertig jaar terug. En hij herhaalde:

"Wanhoop is het ergste wat er bestaat."
Hij keek naar het onbewogen gezicht tegenover hem. lets in hem
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verwachtte dat ze dankbaar zou zijn. Hij las haar ogen verkeerd, de
arme bruine ogen die keken of ze toch nog iets van hem verwachtten.
Onder de crème van haar gezicht drongen scherp kleine druppeltjes
zweet. Hij ging door:

"Wat ik nu zeg klinkt misschien banaal. Maar ik meen het: je moet
straks proberen goed te slapen. Morgenochtend zie je de dingen an-
ders, rustiger, beter. Je moet opzettelijk, nadrukkelijk denken aan al
het goeie wat er is, het goeie wat je hebt. Je hebt me daarjuist zo ver-
teld van je reizen, van kunst, je kunt jezelf redden zonder afhankelijk
te zijn van anderen. Er is zoveel waarom je gelukkig kunt zijn. Je hebt
nog een leven voor je." Hij wachtte op haar antwoord.

Zij had niet eens alles gehoord, haar ogen waren nog maar matte
signalen die kleine zinnen vertolkten. Er lag hulpeloosheid over haar
alsof ze niet wist wat hij zei. En hardop klonk het:

"Maar het is toch niet het leven, William. Het gaat toch niet om
het leven. Dat is er bij mij niet meer. Het is alleen het kwaad. Het
kwaad alleen. Ze hebben zitten rukken en trekken aan me, onophou-
delijk, totdat ik zo eindeloos moe werd en toegegeven heb. William, je
begrijpt me toch wel dat het niet om het leven gaat. Er moet immers
een slachtoffer zijn. Er komt geen evenwicht zonder slachtoffers. Als
ik los wil komen, moet ik het zelf doen. Boeten, weet je wat dat is,
boeten moet ieder voor wat hij gedaan heeft."

Hij dacht dat er iets roods op haar wangen glinsterde, maar het
1icht was vals. Het kind martelde zich doelloos, hij vroeg:

"Ik kan me niet voorstellen dat je ooit iets ergs gedaan hebt."
,,0 William, zeg dat niet. Wat ik gedaan heb is zo gemeen," Ze

wachtte even. "Zo moeilijk onder woorden te brengen. Maar ik zal
het proberen. Het moet dan maar."

Ze was rechter gaan zitten, duidelijk drong nu glinstering en kleur
door op haar wangen, kleine, ijle klokken begonnen in haar te luiden,
dun en ver, maar aanhoudend en doordringend: doe het maar. Doe het.

Nog voor ze wat kon zeggen, voorkwam hij haar schielijk:
"Nee Kathleen, niet vertellen, niet vertellen. Je hebt niet het recht

je diepste geheimen aan een vreemde bloot te leggen." Haastig had hij
gesproken. Hij voelde dat het weer mis ging, alles was zo vreemd. En
hij vervolgde snel:

"Wat je over slachtoffers zegt, is moeilijk te volgen, moeilijk te be-
grijpen voor mij. Wel weet ik dit .... "

Hij sprak nu heel dicht bij haar: "Er is voor jou op het ogenblik
maar één ding te doen."
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"Ik weet het," zei ze.
Ondanks hun nabijheid stonden ze ieder op een continent, zeeën

spoelden daartussen, golven hoog, golven laag, zodat ze elkaar nauwe-
lijks zagen.

"Ik weet het, maar ik kan niet. Ik ben Rooms, ik weet te goed wat
ik doe."

Hij deed zijn uiterste best te begrijpen, maar de golven gingen zo
hoog. Rooms was zij dus. Hij moest wat doen, zo kon ze de nacht niet
ingaan. Rooms, wat moesten die voeten toch. Voeten en gordijnen,
voeten onder gordijnen. De kathedraal. Hij kreeg de gedachte. Thuis
hadden ze op een avond daar eens over gesproken, de biecht was kin-
derlijk, maar niet zo belachelijk. Aart Groman had toen gezegd: "Van
hevige psychologische waarde." Het stond vast, wetenschappelijk. Ik
zal helpen. Maar hoe zeg je zo iets.

Zo kort mogelijk dan.
"Biechten?" zei zijn stem door een grote ruimte. Hij had het nog

niet gezegd of hij voelde zich alsof hij heel alleen ergens achteraan
met een klein vlaggetje stond te zwaaien, een vlaggetje van een vreemd
land.

Ver voor Kathleen deinde William op het continent, het vlaggetje
kon ze niet onderscheiden. Ze gaf een klein bevel, spieren en zenuwen
volgden, voor het eerst die avond lachte haar mond.

De man stond in eens al, hij zag haar rustige glimlach. Het ergste
is voorbij.

"Ik ga nu naar mijn eigen kamer. Je hebt me straks laten schrikken."
Bij het bed stond hij, een bleke vinger wees even naar het verlaten
tasje. "Beloof me één ding. Doe geen dwaze dingen daarmee." Gauw
ging hij door. "Morgenochtend zien we elkaar bij het ontbijt. Je moet
nu iets innemen om goed te slapen, Heb je wat?"

"Ik heb soneryl," zei ze. "Maar ik denk niet dat ik het nodig heb."
Kathleen moest ineens moeite doen om niet te gieren van het lachen,

het was of ze voortdurend op het verkeerde pedaal trapte.
"Des te beter. Dan ga ik maar."
Ze liep mee tot de deur en plotseling heel ernstig wilde ze hem wel

tegenhouden, beletten te vertrekken Alles beter dan het niets dat weer
wachtte. Maar ze zei:

"William, ik heb zoveel gekke dingen tegen je gezegd, dat ik mij
schaam. Denk nog eens aan me en maak je niet ongerust. Ik ben zo
blij dat ik vanavond niet alleen hoefde te zijn."

Ze deed de deur open.
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"Welterusten," zei hij.
"Welterusten," zei de man nog eens toen hij al in de gang stond.

Achter zich hoorde hij de deur sluiten.
Tijd en duur zijn zo vijandig.
De vrouw stond lang stil. Hoe lang.
Het gespuis in haar gromde en trok aan de kettingen.
Al die tijd dacht ze: hij begrijpt er niets van, niemand begrijpt er

iets van.
Toen liep ze terug naar het bed, pakte het nietige tasje en terwijl

ze in groot, droef gevoel de kamer uitging, dacht ze: toch wil ik leven.

(Wordt vervolgd)
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HET VERHOOR VAN HENRY

Naar aanleiding van het t'erweer van
dr L. de Jong.

Geen verweer op verweer. Wat ik, wat De Jong schreef, kan
iedereen lezen die er belang in Stelt. Omtrent de oude zaak wil ik
slechts twee misverstanden uit de weg ruimen. Het eerste betreft de
titel. Niet De Jong heb ik "misbruik van wetenschap" verweten,
maar de pers. Het tweede aangaande het slot. Ik schreef niet: aan die
wetenschap zit, maar: er komt een luchtje aan, terwijl De Jong het
gelezen heeft, alsof het eerste er stond. Dat ik enige blaam op hem
geworpen zou hebben, anders dan die van een zekere beperktheid,
welke ik nader trachtte te analyseren als "deskundigheid", kan ik dan
ook niet inzien.
Geen oude, wel een nieuwe zaak, ter verduidelijking van mijn be-

doeling, een voorbeeld dat losstaat van de kwestieuze materie, maar
er niettemin licht op werpt. Een episode uit de beruchte Dreyfus-
affaire.
Op 30 Augustus 1898 ontbood Cavaignac, de Minister van Oorlog,

Kolonel Henry om hem aan de tand te voelen over een der bewijs-
stukken tegen Dreyfus, hetzelfde dat hij kort te voren in de Kamer
bekend had gemaakt en door alle burgemeesters in het land had
laten aanplakken, maar waaromtrent hij inmiddels, door het aan
kapitein Cuignet opgedragen onderzoek, tot de overtuiging gekomen
was, dat her een falsum moest zijn, door Henry vervaardigd.
Van dat verhoor nu, waarbij ook de generaals Boisdeffre, Gonse

en Roget tegenwoordig waren, hebben we een door de laatste opge-
steld protocol. Het is o.a., in het Duits vertaald, te lezen bij Wilhelm
Herzog, Der Kampf einer Republik, Zürich z.j. [1932] blz. 753-56.
Dat het vier dagen later is opgeschreven, blijkt uit Joseph Reinach,
Histoire de Paffaire DreyftlS, deel IV, Parijs 1904, blz. 184, noot 3.
Dat is enerzijds van belang, omdat nu de handtekening van de onder-
vraagde eraan ontbreekt, die inmiddels zelfmoord gepleegd had; an-
dererzijds weer zonder belang, omdat Henry, in zijn positie, toch alles
ondertekend zou hebben, wat zijn superieuren hem voorlegden en
bovendien omdat Roger zijn verslag had opgesteld uit door hemzelf
gemaakte stenografische aantekeningen. In elk geval is het een
authentiek, contemporain, ambtelijk stuk. Voor de deskundige om van
te watertanden.
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Mijn vraag aan De Jong is nu deze. Beschouwt gij dit stuk als een
weergave van de waarheid en niets dan de waarheid? Beantwoordt
hij mijn vraag met "ja", dan noem ik hem een naïeve deskundige
zonder menselijk begrip. Beantwoordt hij hem daarentegen met
"neen", dan vraag ik opnieuw: maar als U dat dan in dit geval toe-
geeft, waarom hebt U dan in Uw proefschrift en tijdens Uw verde-
diging uw documenten, na critisch onderzoek van hun formele echt-
heid, als evenzovele ontdekkingen van de waarheid en niets dan de
waarheid beschouwd?

Hier is, dunkt mij, weinig op te zeggen, op voorwaarde dat ik .nog
waarschijnlijk maak - en verder brengen we het in de geschiedenis
zelden, gelijk Voltaire al wist -, dat het onderhavige protocol waar:
schijnlijk de waarheid niet bevat.

Wat toch is het geval? Het protocol wekt de indruk dat de spre-
kende minister en de zwijgende generaals de schranderste, trouwhar-
tigste en eerlijkste lieden ter wereld zijn, en eveneens of er ter wereld
nooit groter en dommer schurk bestaan heeft dan kolonel Henry. Nu
is het laatste misschien waar - al heeft hij zich dan eerlijk de vol-
gende dag in de gevangenis met het hem gelaten scheermes de keel
afgesneden. Maar het eerste is zeker niet waar. Roget wil ik daarlaten.
Die speelt geen opvallende rol in de hele zaak, al hield hij dan ook
nadien Dreyfus' schuld vol en al wordt toch ook hij in Juni '99, als
Waldeck-Rousseau premier is geworden en daarmee, laat ons zeggen
een half-democratisch regiem begint, overgeplaatst. Maar de anderen?
Cavaignac ontglipt ons een beetje. Aan de ene kant sneed hij met de
bekentenis van Henry in eigen vlees, aan de andere kant vermeed hij,
de halve waarheid gevonden hebbende, de hele te zoeken, vermoe-
delijk omdat de ijdele man hoopte nog eens op het Elysée te komen.
Een feit is in elk geval, dat hij, een week later, na de vlucht van
Esterhazy, die ook in het complot was, moest aftreden.

De beide anderen zaten nu tot hun mond in de modder. Hier hun
doopceel te lichten zou te veel ruimte vergen. Volstaan wij daarom
met de gevolgen te laten zien, die de ontmaskering van Henry voor
hen had: zulke bommen willen wel eens meer verkeerd barsten.
Boisdeffre nam onmiddellijk ontslag, terwijl Gonse, die blijkbaar van
de drie de dikste huid had, het politieke poker verder speelde, bij
het tweede proces tegen Dreyfus, een jaar later, weer even koppig
diens schuld volhield en blikte noch bloosde, toen Painlevé tegen
zijn getuigenis protesteerde met de woorden: "Die opmerking is een
verzinsel! Die bewering is monsterachtig! Dit is precies het tegendeel
van de waarheid! Gonse, die dik bevriend geweest was .zowel met
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Esterhazy als met Henry, tot hij hen die middag, waarvan wij ver-
telden, in de steek liet.
. . . .Neen: dat laatste kan ik niet verantwoorden. Ik kan het alleen

"bewijzen" met het officiële documenr. Dat is juist mijn stelling.
Het kan daar op die middag in het ministerie van oorlog namelijk
heel anders zijn toegegaan; het zal er zelfs, als ik nog enige mensen-
kennis heb, heel anders zijn toegegaan. Het is welhaast ondenkbaar
dat Henry niet zijn drie gesprekgenoten, waarvan er op zijn minst
twee in het complot en die bovendien alle drie zijn superieuren waren,
àf gesmeekt heeft hem, als tot dusver, de hand boven het hoofd te
blijven houden, àfwel, hen aanvallend, hen gedreigd heeft, hen mee
te slepen in zijn val. Of nog iets anders. Dat weet niemand. Het aan-
tal menselijke reacties is beperkt, maar niet zó beperkt dat men er
redelijkerwijs naar kan gissen, als men geen ander document voor
zich heeft dan een officieel protocol. Verder dan te constateren, dat
het verhoor om 2.30 uur begonnen en tegen 3.30 uur moet afge-
lopen zijn (Reinach, a.w. blz .. 191, noot 1), kan men strikt genomen
niet gaan. Conclusie: there are more things in history than are dreamt
of in yam documents.
En die "meer dingen" behoeven niet steeds bewezen te zijn om waar

bevonden te worden, tenzij voor hyperkritiek of wanbegrip. Wanneer
men, om ook hiervan één voorbeeld te noemen,. in een onlangs ver-
schenen dissertatie (W. Kloosterboer, Onvrije arbeid na de afschaffing
van de Slavernij, blz 21), in een passage die de toestand aan het begin
der vorige eeuw in Zuid-Afrika weergeeft; leest: "Er waren ook wel
bepalingen gemaakt, die de inheemsen beschermen moesten, maar in
de practijk kwam daar niet veel van terecht. Alle soorten ambtenaren
waren nl. volkomen op de hand van de blanken", dan wordt het ge-
constateerde feit, althans ter plaatse, niet "bewezen"; er is echter een
context van soortgelijke situaties, zó sprekend, dat geen zinnig mens
aan de waarheid zal twijfelen van wat hier formeel toch slechts een
bewering is.
Ik hoop, dat mijn theoretische bedenking tegen De Jongs methode

uit deze voorbeelden duidelijker gebleken is dan uit mijn eerste, op dit
punt misschien al te beknopte uiteenzetting. Daar ging het vooral
om het "misbruik van wetenschap", hier om de methode die daar
mede aanleiding toe kon geven. Ik hoop ook De Jong nu overtuigd
te hebben. Mocht het onverhoopt niet zo wezen, dan zal ik mijnerzijds
de operatie niet verder voortzetten, indachtig aan het medisch devies;
"doctor, if you can't help, don't hurt".
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In het Alg. Handelsblad van 14 December 1953 troffen wij een
bericht aan, dat onze verbazing wekte. Het had een opschrift in grote
letters: ,,I/ja Ehrenburg: Russische schrijvers thans onvrijer dan onder
de Tsaren", en de aanhef van het bericht luidde:

"De Russische schrijver Ilja Ehrenburg heeft in het December-
nummer van het Moskouse tijdschrift Snamja (De Banier) de critiek
geuit, dat een schrijver in de Sowjet-Unie in onvrijheid leeft en de
voorschriften van bureaucraten moet volgen, in plaats van zijn thema
en uitdrukkingswijze zelf te kunnen bepalen. Ondanks alle vervol-
gingen hadden zelfs in het tsaristische Rusland de schrijvers in dit
opzicht groter vrijheid dan thans, aldus' Ilja Ehrenburg."

Daarna volgt een citaat, waarin Ehrenburg bepaalde literatuur-
critici hekelt, die willen dat de schrijvers die en die economische Ont-
wikkelingen in de Sowjet-Unie of de strijd voor de vrede beschrijven,
zonder er rekening mee te houden, dat een onderwerp de schrijver
moet liggen en inspireren. Aan het eind van het stukje stond nog iets
te lezen over de uitleg die "Westelijke waarnemers" aan dit voorval
geven.

Het citaat stelde ons in staat het bewuste artikel van Ehrenburg
te traceren: het staat namelijk niet in het Decembernummer, maar in
het Octobernummer van Znamja. Zulk een vergissing is menselijk.

Onze verbazing steeg echter, toen wij van het bewuste artikel ken-
nis namen. Want in de toon en de strekking van het stuk, als geheel
genomen, was hetgeen het Handelsblad in zijn eerste alinea en in zijn
opschrift ervan gemaakt had, ternauwernood te herkennen. Ondanks
de critiek, uitgeoefend op tekortkomingen van schrijvers en recen-
senten, is Ehrenburg vol waardering voor de nieuwere Sowjet-litera-
tuur zowel in vergelijking tOt de buitenlandse als tot de pre-revolu-
tionnaire Russische, en stelt hij de omstandigheden waaronder de
Sowjet-auteur arbeidt, aan alle landen ten voorbeeld. Dat vele Sowjet-
auteurs in hun uitdrukkingsvermogen te kort schieten, schrijft hij
vooral toe aan de moeilijkheid om een maatschappij in snelle ontwik-
keling naar het leven uit te beelden.

Toch komt Ehrenburg in zijn opstel ook duidelijk op voor een
grotere vrijheid voor de schrijver in de keuze van zijn onderwerp en
zijn uitdrukkingsmiddelen. Maar ook de desbetreffende passage is in
het bericht van het Handelsblad wel op zeer toegespitste wijze ge-
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bracht. De enige passage waarop het Handelsblad zijn wonderlijke
paraphrase kan hebben gebouwd, is namelijk de volgende:

"In de socialistische samenleving bestaat niet alleen een band tuS-
sen schrijver en volk - die band wordt ook bewust beleefd. Men
noemde die band wel eens de vervulling van een sociale opdracht.
Maar in de voorstelling van sommige redacteurs en sommige critici
is het epitheton "sociaal" vervaagd; overgebleven is het zakelijke,
maar nauwelijks bij het werk van een schrijver passende woord: "op-
dracht" (letterlijk: bestelling). In de pre-revolutionnaire tijd was het
leven voor een schrijver niet gemakkelijk, en in de brieven vàn
Tsjechov kan men vermeld vinden, dat de redactie van een krant of
tijdschrift bij hem een verhaal bestelde. Maar zelfs de meest vrijmoe-
dige redacteurs haalden het niet' in hun hoofd, aan Tsjechov een be-
paald onderwerp voor zijn verhaal voor te stellen. Kan men zich
indenken, dat men bij Tolstoi "Anna Karerina" bestelt of bij
Gorki "Moeder"?"

Geen woord over bureaucraten, geen woord over vervolgingen,
geen woord over in "onvrijheid leven". Het vraagstukvande"opdrach-
ten" aan de schrijver is trouwens ook in Nederland op het ogenblik
bijzonder actueel, getuige een recente discussie in "De Groene".
Men kan deze verminkte en toegespitste weergave niet meer "een

menselijke vergissing" noemen. Het lijkt meer op "een duivelse toe-
leg". Hierbij stellen wij onmiddellijk voorop dat wij aannemen dat
die toeleg niet bij het Handelsblad aanwezig was - wij weten trou-
wens niet of de redactie van bedoelde krant Russisch leest - maar
bij de "Westelijke waarnemers" die zorgen dat zulke verwrongen be-
richten in de Westelijke pers komen.
Wij hopen dat het Alg. Handelsblad en eventuele andere Neder-

landse couranten die hetzelfde bericht brachten, het zullen rectifi-
ficeren. Want wij kunnen niet aannemen, dat zij ervan uitgaan, dat
in de strijd tegen het communisme alles mag.

Gezakt op logica en geschiedenis
Bij de beraadslagingen over de ED.G. in onze Senaat heeft op de

bedenkingen van prof. Gerretson, de heer Brandenburg en de voor-
zitter, mr Jonkman, minister Beyen geantwoord. Wanneer we het
verslag in de N.R.Ct. van 21 Jan. j.l. mogen geloven, is dit antwoord
het tegendeel van een sterk betoog geweest. Als we er de zwakke
punten uitlichten, behoeven wij niets over te slaan. De lezer oordele
zelf:
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Om de hier te lande gemaakte haast te verklaren, deelde de minis-
ter mee, dat Nederland ook in een bijzondere positie verkeerde, die
dan hierin bestond, dat Nederland het behandelingstempo niet van
het buitenland heeft laten afhangen. Met andere woorden: de haast
wordt uit de "Eiie" verklaard, zoals indertijd Fritz Reuter het de
armoede uit de pauvreté deed.
De minister is sterk in dit soort redeneringen. De vorm van samen-

werking, betoogde hij verder, is afhankelijk van het saamhorigheids-
bewustzijn van de partners. Zeer juist. Maar in plaats van daaruit nu
de consekweotie te trekken, dat, waar in ons Europa dat saamhorig-
heidsbewustzijn met het tegenwoordige Duitsland, zacht gezegd, zwak
IS en de samenwerking dus los moet zijn, draaide hij de zaak om en
noemde die nauwe samenwerking in de E.D.G. een uiting van het
sterke saamhorigheidsbewustzijn.
Pressie van de Verenigde Staten ontkende de minister. Maar hij

achtte het toch wel nodig, aan te halen wat de Amerikanen er in het
algemeen en de heer Dulles in het bijzonder van vonden, en die
Amerikaanse mening te beschouwen als een politiek feit.
Of die - ook alweer zwakke - ontkenning van Amerikaanse

pressie historisch houdbaar is, zal de toekomst uitwijzen. Historisch
onhoudbaar was in elk geval wat de minister van de Engelse Com-
monwealth zei: formeel een losse, maar in werkelijkheid een vrij
enge band. De waarheid daaromtrent is eer omgekeerd: bij een for-
meel losse, in werkelijkheid nauwelijks enige band.
Maar het allerzwakst was het slot. Ten aanzien van de garanties

inzake de onschendbaarheid van ons grondgebied en het sluiten van
een afzonderlijke vrede door de bondgenoten vóór de algehele be-
vrijding van dat grondgebied, deelde de minister mede, "dat het niet
wenselijk" - en weet ik wat nog meer niet - "zou zijn, daarover
nu goed geformuleerde verklaringen te eisen". Maar hij was dan wel
zo goed ons gerust te stellen ,hier, op deze plaats', "dat Uli} het als
een breuk in het verdrag zullen beschouwen, indien onze partners
onverhoopt niet zullen uitgaan van de onschendbaarheid van ons
grondgebied, enz." Onze hele garantie bestaat dus hier uit, dat we te
zijner tijd zullen mogen constateren - want wat zouden wij meer?
- dat er geen enkele garantie bestond.
Neen, nu wij, met alle consideratie die zwakke candidaten toe-

komt, de heer Beyen een examen hebben horen afleggen, komen we
voor de vakken logica en geschiedenis met geen mogelijkheid verder
dan vier-min - als tien het hoogste is, wel te verstaan. Gezakt. Drie
maanden op zijn minst.
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DR ]. HAVEMAN, De ongeschoolde
arbeider. Een sociologische analyse,
Van Gorcum & Co. N.V., Assen,
1952.
"In ieder land leven twee volkeren:

de rijken en de armen," zo luidt een
bekend gezegde, ik weet niet meer
van wie. Van de juistheid van deze
uitspraak wordt men zich bij lezing
van het stimulerende, hier en daar
zelfs fascinerende boek van Haveman

oorspronkelijk een Gronings
proefschrift, later verschenen als dl 9
van de serie "Bouwstenen voor de
kennis der maatschappij" - meer
dan ooit bewust.
De kerngedachte van zijn werk,

tevens de hypothese die hij door zijn
onderzoek in de Noordelijke provin-
ciën van ons land poogde te staven,
is deze, dat de Nederlandse onge-
schoolde arbeiders, zowel in de steden
als op het platteland (met name ook
de D.U.W.-arbeiders), in een vol-
komen andere wereld leven dan de
overige volksgroepen, die alle deel-
hebben aan de Nederlandse burger-
lijke en klein-burgerlijke cultuur.
Haveman heeft getracht tot het ge-
dragspatroon binnen de "subcultuur"
der allerarmsten door te dringen mer
een onbevangenheid, waarmee de
ethnoloog een ons totaal vreemde cul-
tuur van Nieuw-Guinea of Midden-
Amerika benadert. En evenals de
goede ethnoloog dit doet, heeft hij te
dien einde afstand genomen ten op-
zichte van de eigen burgerlijke cul-
tuur met haar normen en gedrags-
codes, en deze critisch ontleed. Ook al
is zijn onderzoek in technisch-socio-
grafisch opzicht lang niet altijd on-
berispelijk, hij is er toch in geslaagd
aannemelijk te maken, dat men in
onze samenleving de ongeschoolde
arbeider - ook sociaal-paedagogisch

- altijd benadert op de grondslag
van vooronderstellingen, die in diens
wereld geen geldingskracht hebben,
zoals dit ook in onze houding ten op-
zichte van koloniale volkeren het ge-
val is. De wereld van de ongeschoolde
kent, als de wereld van het Aziatisch
of Afrikaans platteland, haar eigen
normen en gedragscriteria, die tot
reacties leiden, welke in onze ogen
abnormaal en zelfs pathologisch schij-
nen. Haveman toOnt aan dat deze
reacties, van de vooronderstellingen
der eigen cultuur uit gezien, aller-
minst "abnormaal" zijn. "Het is dui-
delijk, dat het abnormale in het ge-
drag van de ongeschoolde arbeider is,
dat het een normale aanpassing van
normale mensen aan een abnormale
toestand is" (p. 208). De belangrijk-
ste afwijking is wel, dat terwijl bin-
nen de burgerlijke cultuur het streven
om individueel vooruit te komen het
gehele gedragspatroon beheerst, voor
de ongeschoolde arbeiders de solidari-
teitsidee grondslag van hun levens-
patroon is.
Al kan mencritiek uitoefenen op een

zekere "ideaaltypische" overdrijving,
waar Haveman het onderscheid tussen
geschoolde en ongeschoolde arbeider
verabsoluteert, zijn analyse van het
heden is toch in grote trekken over-
tuigend. Des te meer te betreuren is
het, dat de schrijver in zijn slot-
conclusies en perspectieven inconse-
quent is, door toch w.~r een sociaal.
paedagogische aanpak \'oorop te stel-
len. Waar hij aantoont, dat het ge-
dragspatroon der ongF;schoolde arbei-
ders wortelt in de huidige economi.
sche structuur en daar een logisch uit-
vloeisel van is, zou men verwachten
dat hij een oplossing voor de be-
staande sociale spanningen zou zoeken
in een ingrijpende wijziging van deze
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structuur. Maakt de schrijver zich van
dit probleem niet te gemakkelijk af,
door op grond van enkele weinig
overtuigende citaten (van Berdiaeff
en Van Heek) zonder nader onderzoek
aan te nemen, dat de situatie bij ons
"weinig verschil" maakt met die in de
Sovjet-Unie, en op deze grond de
wortel van de spanningen te zoeken
in een "eigen bureaucratische wet-
matigheid" in plaats van in het kapi-
talistisch individueel winststreven
(p. 184)?
De door Haveman op p. 216-

217 aangegeven sociaal-paedagogische
maatregelen komen, indien zij niet
gepaard" gaan met een wijziging der
economische structuur met zijn par-
ticulier winststreven en periodieke
werkloosheid, toch weer in hoofd-
zaak neer op "diplomatie". En de
schrijver zegt het zelf zo goed:
"Diplomatie en wederzijds wantrou-
wen zijn meestal aan elkaar inhaerent
en een interpretatie van de studie in
bedrijfspsychologie als een diploma-
tieke scholing is een onjuiste schijn-
oplossing" (p. 124).

W. F. W

G. MANNOURY, Polairpsychologische
Begripssynthese. F. G. Kroonder, Bus-
sum, 1953.
In dit werk heeft de grootmeester

en Nestor der, niet slechts Nederland-
se, significi, in afgeronde voltooidheid
de synthese van zijn denken geboden,
waarvan de oorsprongen - bijv. het
bij hem zo centrale beginsel der gra-
dualiteit - tot in 1903 zijn terug te
vervolgen, toen er van een signifische
beweging nog geen sprake was. Het
is de, wel definitief schijnende, afslui-
ting van een reeks publicaties, waarin
Schr. kort vóór de tweede wereld-
oorlog begonnen is zijn sinds lang ge-
rijpte inzichten in systematisch-beto-
gende vorm - welk een stijlverschil

met Matthesis en Mystiek uit 1925!
- te ontwikkelen: het tijdens de be-
zetting voltooide maar pas in 1947
en '48 verschenen tweedelige Hand-
boek, der Analytische Signifika, het
direct na de oorlog geschreven Relati-
visme en Dialektiek (1946), het in-
leidende Signifika uit de Servire-reeks
(1949), en thans dit, het geheel bekro-
nende, werk, dat nog 't meest bij "Re-
lativisme en Dialektiek" aansluit. De
aan de eigenlijke tekst toegevoegde
uitvoerige citaten uit eigen en anderer
werk, en niet minder het "Signifisch
Glossarium", stellen de lezer in staat
zijn levenswerk, voor zover dit niet
van zuiver-wiskundige aard is, in zijn
geheel te overzien, al is het voor de
hiervan nog geheel onkundige wel
raadzaam met de lectuur van het
Servire-deeltje te beginnen.
In een drietal hoofdstukken

Mikropsychologie, Makropsychologie,
Polaire psychologie - ontwikkelt
Schr. zijn begripssynthese. In gelijk-
matige deining beweegt zijn betoog
voort, dat in het laatste onder-hoofd-
stukje "Polairpsychologische samen-
levingsleer" het diepe water der be-
wogenheid verraadt, en tevens de
schone harmonie die hij in zijn eigen
psychische huishouding thans heeft
kunnen bereiken. Wat tevoren onvol-
doende verbonden naast elkaar stond,
is hier inderdaad verbonden tot een
eenheid waar het onassimileerbare
buiten bleef. In dit opzicht is een ver-
gelijking met het, naar zijn inhoud
zeker niet verloochende, "Relativisme
en Dialektiek" leerzaam, waarvan het
tweede titel-woord "dialektisch kom-
munisme" betekende, dat Schr. zich
echter nooit waarlijk heeft geassimi-
leerd en dat in de hier geboden syn-
these dan ook niet is opgenomen: zelfs
in het toch uitvoerige glossarium
zoekt men "dialektiek" tevergeefs.
Met als leidraad het "gradualiteits-
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beginsel", volgens Schr. voortvloeiend
uit de onsplitsbaarheid van het ons
rechtstreeks introspectief gegeven le-
vensbewustzijn, stelt hij zich hier ten
doel de opbouw van een unitaire ter-
minologie, die de polaire tegenstel-
lingen in begrip en taal tot even-
wichtige wisselwerking brengt. Maar
dit doel is zelf weer te beschouwen
als middel tot het eigenlijke en inspi-
rerende einddoel om door deze be-
gripssynthese bij de totstandkoming
van het "sociaal evenwicht", anders
gezegd van een harmonische samen-
leving, behulpzaam te zijn.
Als leek op dit arbeidsveld willen

wij een enkele vraag stellen. Is Schr.
niet, meer dan hij zich bewust is, ge-
bonden gebleven aan zijn psychologi-
serende filosofie van de wiskunde,
waardoor hij in de eigen praktijk de
psychologie, waartoe zijn begripskri-
tiek wil behoren, toch tezeer naar het
model van de wiskunde heeft opgevat
en voor de psychologen onherkenbaar
gemaakt? Sch. koestert voor het berei-

ken van het "sociaal evenwicht"' grote
verwachtingen van sociaal-psycholo-
gisch empirisch onderzoek. Maar het
binnenwerelds, niet-empirisch wis-
kundig denken kan prae disponeren
tOt een zekere onderschatting van de
weerstanden die de buitenwereld -
van natuur en maatschappij - op-
werpt, en wij zijn geneigd mede hier-
in een verklaring te zoeken voor wat
ons in casu overschatting van de so-
ciaal-psychologische wetenschap lijkt.
Want zelfs als deze wetenschap zich
van de heerschappij van het politiek
antagonisme vrij kon houden, zou zij
toch door dit antagonisme tot een on-
macht worden gedoemd, die een direc-
tere aanpak in de strijd voor de vrede
- waarin wij ons met Mannoury ver-
bonden weten - geboden maakt.
Wij zouden meer leken-vragen

kunnen stellen, maar die doen geen
afbreuk aan ons respect voor dit boek,
naar zijn bedoelen en bereiken.

J. S.
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The Race Concept. Results of an in-
quiry, 1952.
OTTO KLINEBERG, Race and Psycho-
logy, 1951.
CLAUDE U~VI-STRAUS, Race and
History, 1952.
KENNETH L. LITTLE, Race and So-
ciety, 1952.
Alle vier deeltjes verschenen in de

serie The Race Question in Modern
Science, gepubliceerd door UNESCO,
Parijs.
In de zevende jaargang (1952) van

dit tijdschrift, blz. 19 e.vv. publiceer-
den wij een vertaling van de door
Unesco in 1950 opgestelde State-
ment on Race. Critiek van weten-
schappelijke zijde, met name uit de
hoek der physische anthropologie en
erfelijkheidsleer, op deze tekst, bij de
opstelling waarvan vooral sociologen
een grote rol hadden gespeeld, leidde
tot de instelling van een nieuwe com-
missie, bestaande uit vertegenwoordi-
gers van de beide eerstgenoemde we-
tenschappen.
Deze stelde een herziene verkla-

ring op, getiteld Statement on the
nature of race and race differences,
welke weliswaar in geest en algemene
strekking weinig afweek van de oor-
spronkelijke tekst, maar toch veel
nauwkeuriger was geformuleerd en
wetenschappelijk beter was verant-
woord.
Unesco legde deze tekst voor aan

een groot aantal vertegenwoordigers
van deze beide wetenschappen, en ook
thans bleken niet alle geleerden vol-
daan. Maar Unesco heeft er van afge-
zien, te streven naar een voor ieder ge-
leerde voor 100% aanvaardbare tekst
en heeft zich vergenoegd met een pu-
blicatie van de herziene tekst, ver-
gezeld van een weergave der inmid-

deis hierop uitgeoefende critiek. (The
Race Concept. Results of an inquiry).
Bij het doorlezen van de critische

opmerkingen valt het op, dat terwijl
over het algemeen de geraadpleegde
deskundigen zich met de strekking
van de verklaring verenigen en,
behoudens enkele individuele uitzon-
deringen, hun critiek op detailpunten
en formuleringen richten, de geraad-
pleegde Duitse geleerden de verkla-
ring bijna unaniem afwijzen, ook al
distanciëren zij zich gewoonlijk uit-
drukkelijk van de leerstellingen der
Nazi's. De kloof tussen Duitse "Ras-
senkunde" en internationale "race
theory" blijkt helaas nog groot.
Inmiddels heeft Unesco niet stil ge-

zeten, en door een reeks belangrijke
populair-wetenschappelijke geschrift-
jes bepaalde aspecten van de State-
ments nader toegelicht. Enkele ervan
zijn ons ter bespreking toegezonden.
Otto Klineberg's Race and Psycho-

logy werd door mij reeds vrij uitvoe-
rig besproken in een vroeger opstel
in dit tijdschrift (7e Jg., 1952, blz.
100 e.vv.), zodat ik te dezer plaatse
kan volstaan met de vermelding, dat
men er in hoofdzaak in vindt weer-
gegeven de resultaten van modern on-
derzoek op het gebied van eventuele
intelligentie-verschillen tussen raciale
groepen.
Zijn conclusie luidt: "The scientist

knows of no relation between race and
psychology" .
Bijzonder belangwekkend is het

deeltje Race and History, verzorgd
door de beroemde ethnoloog Lévi-
Strauss. De schrijver confronteert ons
hier met de vraag, hoe, indien men de
gelijke geestelijke potenties van alle
rassen aanvaardt, de geweldige cultu-
rele verschillen, zoals die zich in de
loop van de geschiedenis der mens-

126



EX LIBRIS

heid in toenemende mate openbaren,
te verklaren zijn.
In kort bestek geeft dit mooie boek-

je niet minder dan een complete ge-
schiedfilosofie, waarin. het vraagstuk
van de menselijke vooruitgang op ori-
ginele en stim~lerende wijze wordt
gesteld. De hoofdstrekking van het
betoog is de schijnbare superioriteit
van de westerse cultuur tot haar ware
proporties terug te brengen en aan te
tonen, hoe groot de bijdrage tot de
menselijke beschaving is geweest, niet
alleen van tal van niet-westerse cul-
turen afzonderlijk, maar vooral ook
van de culturele verscheidenheid als
bron van telkens nieuwe ontwikke-
lingen en combinaties.
Evenals Klineberg ontkent Lévi-

Straus overigens, dat de culturele ver-
scheidenheid uit een raciaal bepaald
verschil in aanleg te verklaren zou
zijn. Het zijn de uiterlijke levens-
omstandigheden, die volgens de schrij-
ver verantwoordelijk zijn voor de
grote culturele verscheidenheid, welke
de soort homo s(/piens vertoont.
In zijn werkje Race and Society be-

handelt Kenneth Little het vraagstuk
van raciale conflicten en spanningen,
zoals deze zich in concrete samenle-
vingen voordoen. Als voorbeelden
kiest de schrijver Zuid-Afrika, Brazilië,
Hawaii en Engeland. De strekking
van het werk is aan te tonen, dat
racistische gevoelens en houdingen
niet biologisch, maar sociaal bepaald
zijn, en grotendeels berusten op tij-
dens de jeugd onbewust opgebouwde
gedragspatronen. De schrijver toont
met name het verband aan tussen
racistische levenshoudingen en de ko-
loniale exploitatie van de niet door
blanken bewoonde werelddelen.
Evenals de overige deeltjes van de

serie (waaraan ook andere bekende
geleerden, onder wie de bioloog Leslie
C. Dunn en de socioloog Arnold M.

Rose hebben medegewerkt) vormt dit
boekje nuttige en leerzame lectuur.

W.F.W.

CHARLES WAGLEY (ed.), Race and
dass in rtI",l Brazil, verschenen in de
serie "Race and Society", uitg. door
UNESCO, 1952.
"Van alle rassen is het blanke ras

het intelligentste, het meest volhar-
dende en het meest ondernemende ...
De achterstand van het negerras is
veel groter dan die van de andere ... "
Deze in het hier besproken werk

(p. 52) gesignaleerde komt voor in
een algemeen gebruikt schoolboekje
in Brazilië, het land waar volgens
een wijdverbreide legende geen ras-
senvooroordelen bestaan.
Hoe ver de werkelijkheid verwij-

derd is van de legende, blijkt uit een
vanwege Unesco, met medewerking
van een aantal Braziliaanse instituten
en de Columbia University ingesteld
onderzoek naar de sociale verhoudin-
gen in een viertal Braziliaanse ge-
meenschappen. Het gehele patroon
van discriminaties en stereotypen, zo-
als wij die kennen uit andere gewezen
slavenmaatschappijen ot koloniale sa-
menlevingen, blijkt ook hier in de
maatschappelijke verhoudingen een
overheersende rol te spelen, al zijn de
verschijningsvormen en spanningen
niet zo extreem als in Zuid-Afrika en
in delen van de Verenigde Staten.
Men vindt hier, evenals in zovele an-
dere maatschappijen met een raciaal
gemengde bevolking (b.v. in voor-
oorlogs Nederlands-Indië), de oor-
spronkelijke kastenstructuur vervan-
gen door een meer bewegelijke klas-
senstructuur.
Deze structuur schept de mogelijk-

heid het raciale disagio te compen-
seren door individuele stijging op de
maatschappelijke ladder, hetzij door
welstand, hetzij door opvoeding. Maar
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tevens leidt juist die grotere bewege-
lijkheid tot een verhoogde concurren-
tie tussen individuen van verschillend
"ras" in het sociale en economische
vlak, waardoor de raciale spanningen
de neiging vertonen te stijgen.
Van het traditionele beeld van een

idyllisch samenleven van verschillen-
de rassen blijft in ieder geval, na dit
onderzoek, maar bitter weinig over.
En zoals C. R. Boxer kort geleden af-
rekende met de legende, dat de zes-
tiende-eeuwse Portugezen in Azië
kwamen, onbezwaard door rassen-
vooroordelen Cvg!. diens in 1951 ver-

schenen The Christian Century in
Japan,1549-1650, waarin op p. 81
de volgende uitlating van de missio-
naris Valignano voorkomt: "because
all these dusky races are very stupid
and vicious, and of the basest spirits,
and likewise because the Portuguese
treat them with the greatest con-
tempt"), zo mag men thans ook de
mythe, dat hedendaags Brazilië met
zijn Portugese cultuur een Dorado
voor de kleurlingen zou zijn, naar
sprookjesland verwijzen.

W.F.W.
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