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M. Croiset

SCHEVENINGEN

alleen het woord was tussen
de kim
en mij

niet de zee
niet de boot
niet de lantaarns op de havenhoofden
links
noch de in het blauw gekerfde huizenkartels
rechts
noch de hotels
achter mij
alleen het woord
het woord kim
scheidde mij van de kim
vanmorgen toen ik zat te kijken
in het Volkszeebad
en mij voornam op te schrijven
wat ik zag
daar
waar de zee niet was te onderscheiden
van de hemel
daar waar het turen naar de kim was
als het volgen van een ader
onder een geliefde huid
daar waar de kim tot een vermoeden werd
in kleur
tot een herinnering van links
tOteen hoop op weer beginnen rechts

en het voornemen om dit te schrijven
thuis tussen de kim der muren
dit dichterlijk verraad
scheidt mij van alles
wat ik zie
ook binnensmonds
ook onderhuids
ook achterwaarts
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KOORTS

de herinnering
neemt haar stelling in
schilderij en deur
tapijt en thermometer

niet voelen
of achter de ruggen van mijn boeken
de bladzijden
staan opgesteld

niet kijken
of het de zon is
die wordt onthoofd
door het kozijn

in de pantoffels
voor mijn bed
staat mijn laatste stap te wachten
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MOEDER

mijn moeder heeft gelopen
ik heb het gezien

mijn moeder heeft gesproken
ik heb het gehoord

mijn moeder had mij lief
ik heb het gevoeld

mijn moeder is dood
zij loopt niet meer

mijn moeder is dood
zij spreekt niet meer

mijn moeder had mij lief
nog voel ik het
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PARIJS

1

het Palais-Rayal
het palais du Louvre
het palais des Tuileries

de Bastille
is niet meer

2

Montrnartre dobbert
in de schemer
aan zijn schoorstenen
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3

over het spiegelend trottoir
stapt ieder
op zichzelve
mee

ik ga lopen in de regen
om te kijken
waar
ik ben

4

weer zie ik die heer
op deze boulevard
en weer raapt hij papiertjes op
doosjes
cigarettenpeukjes
en doet ze stuk voor stuk
in de manden aan de lantaarnpalen

ik kijk hem meewarig na

maar waar hij geraapt heeft
ligt geen papiertje meer
geen doosje
geen cigarettenpeukje
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5

zij
gaan naar links
zij
naar rechts
die
komen op mij af

nog een paar stappen
meisje
en jij hebt van mijn links
rechts gemaakt

ik zal je erbij helpen
door te blijven zitten

6

ik ken geen mensen
achter deze gevels

daarom moet ik in de verte
met de cue Saint-Honoré
de hoek omslaan
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7

er zit
een groene vlinder
op mijn knie

dat een vrouw daar zat
die mij niet zwaarder woog

8

ik reken af
sta op
ga verder
en
laat mijzelf
hier achter
op deze stoel

ga maar zitten
jij of jij of jij
op mij

en ga weer verder
jij hier
jij daar

tot deze stoel bezwijkt
onder hem
of haar
die zal zitten
op ons allemaal
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H. J. Pos

SARTRE IN PROTESTANTSE BELICHTING

Naar aanleiding van: Dr G. C. van Niftrik,
De boodschap van Sartrc.

Callenbach, Nijkerk, 1953.

Wij stellen er bijzonder prijs op enkele woorden van vriendschap
en waardering te voegen bij het artikel van onze vroegere mede~
redacteur, die sinds Januari van dit jaar geen deel meer ttitmaakt van
onze redactie, maar die, in de geest met het tijdschrift en zijn redactie
verbonden, gaarne blijft medewerken. Wij zullen Pos, die een der
oprichters van De Niettwe Stem en gedurende tal van jaren een van
haar steunpilaren is geweest, steeds blijven zien als iemand wiens
gemis wij in de redactie betreuren, maar wiens sympathie en meeletJen,
wiens medewerking dit gemis in mime mate zullen vergoeden.

DE REDACTIE.

In Nederland is sedert de laatste oorlog de belangstelling voor
]. P. Sartre's filosofie groot. In 1946 gelukte het een Utrechts hoog-
leraar, Sartre en Simone de Beauvoir te bewegen tot een verblijf in ons
land. Sartre's lezing over La création artistique heeft daarvan het hoog-
tepunt gevormd. Na het werk van Hans Redeker, van Bernard Delf-
gaauw en anderen heeft prof. Van Niftrik een boek over Sartre doen
verschijnen, dat gegroeid is uit lezingen, die hij voor een talrijk gehoor
aan volksuniversiteiten heeft gehouden. Dit boek biedt belangrijk
meer dan een weergave van Sartre's werken: het kiest daaruit de essen-
tialia, die het confronteert met schrijvers' Protestantse overtuigingen.
In die confrontatie blijkt Van Niftrik dieper in te dringen in Same
en meer door hem bewogen te worden dan sommige zijner geestver-
wanten, die in de Franse denker niet meer zien dan een teken, hoe ver
het in onze tijd met de "afval van God" is gekomen. Van N.'s bewogen-
heid gaat zelfs zo ver, dat hij, voor Sartre zich openstellend, hem in-
vloed wil gunnen op de vernieuwing der Protestantse theologie, waar-
van hij zelf een voorvechter is. Zijn boek is dan ook in twee gedeelten
opgebouwd: in vier hoofdstukken handelt het over Sartre's visie op de
mens, zijn ethiek en zijn atheïsme, terwijl het vijfde, onder de titel:
Een christelijke beoordeling, de vernieuwing van oude dogma's ter
sprake brengt, die een niet enkel verwerpende visie op Sartre recht-
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SARTRE IN PROTESTANTSE BELICHTING I

vaardigt. In het volgende zal blijken, dat deze beide stukken innig met
elkaar verweven zijn. Uiteindelijk is het er de schr. meer om te doen,
aan Sartre materiaal te ontlenen voor de theologie, die hem voorzweeft
en die hij vóór alles scherp wil afgrenzen enerzijds tegen de "plato-
nische" katholieke en anderzijds tegen de "burgerlijke" van zijn Pro-
testantse geestverwanten ter rechterzijde. Dit streven om toch vooral
de Protestantse variant van de Christelijke religie, die door de schr.
als de "bijbelse" wordt betiteld, - een term waarmee haar hoger recht
tegenover afwijkingen wordt gegrond -, als de ware te doen uitko-
men, heeft tot gevolg, dat v. Niftrik bij alle eerbiedwekkende moeite
om Sartre te verstaan hem toch spant in het net van zijn eigen dogma-
tische preoccupaties. Zijn gedachtegang is hier deze: eeuwenlang heeft
de theologie de geloofswaarheid gewrongen in Platonisch-Aristote-
lische begripskaders. Zo kon ze een Godsbegrip op de grondslag der
natuurlijke rede ontwikkelen, dat voor alle mensen dwingend heette
en door de Openbaring enkel zou worden aangevuld en bekroond.
Maar zulk een evidentie is er niet, betoogt schr., de natuurlijke rede
leidt niet tot dwingende erkenning van het bestaan van God.
Nu is het wel bizonder jammer, dat schr.'s ijver om toch vooral de

Protestantse theologie van de Katholieke te discrimineren hem er toe
verleidt, het gemeenschappelijke geloof, waaraan beide een uiteen-
lopende intellectuele vorm geven, op de achtergrond te schuiven. Het
is ook in tegenspraak met zijn aanhalen van een Katholieke dichteres
ter vertolking van zijn eigen geloof (blz. 133). Inderdaad hebben de
oude Christelijke theologen zich aangesloten bij de Platonische begrip-
pen van de filosofie, die ze aantroffen als erfgoed der Griekse bescha-
ving. Het wemelt bij hen van Platonische, Aristotelische en Stoïsche
begrippen: Calvijn's Semen religionis, door v. Niftrik eveneens be-
streden, is een voorbeeld van dat laatste. Maar hoe denkt onze schr.,
die wil, dat er niets is dat bemiddelt tussen de menselijke natuur en het
geloof, over Paulus' rede tot de "zeer godsdienstige" Atheners?
Wanneer nu v. Niftrik zich teweer stelt tegen Sartre's atheïsme,

mengt hij in zijn betoog bovengenoemd geschilpunt en meent dat
Sartre in zijn verwerping van God de dupe is van het heidense denk-
beeld der Katholieken, alsof God kenbaar zou zijn door de natuurlijke
rede. Wij ontkennen echter, dat dit denkbeeld in de mensen, die Sartre
ten tonele voert en in het 'algemeen in het katholieke geloofsleven
enige rol speelt. Immers Sartre's bedoeling is in het geheel niet, dat
het hoogste Zijn het daarvan afhankelijke menselijke zijn belemmert
- dit zijn metafysische abstracti~s, die in de gewone gelovigen die
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H. J. POS

Sartre's figuren zijn geen enkele realiteit hebben en die trouwens alleen
op gekunstelde wijze met de God van het christelijke geloofsleven in
verband gebracht kunnen worden - hij weerlegt God nier op ontolo-
gische gronden en daarom interesseert hem ook de ontologische evi-
dentie niet: zijn weerlegging is ethisch en de God waarover zijn figuren
spreken is die die hun in hun jeugd is bijgebracht, en die ze in hun
leven meedragen. Men kan over de waarde der katholieke filosofie
en theologie verschillend denken, één ding kan men niet: ze verwis-
selen met het godsdienstig leven der Katholieken zelf. Dit laatste
heeft, bij alle onderscheid ten opzichte van her Protestantse, daarmee
gemeen de Godsvoorstelling. Sartre nu gaat van deze voorstelling
en niet van enig zijnsbegrip uit, wanneer hij zegt: als God is, als
almachtige persoon, is de menselijke persoon niet vrij: het volgen van
de wil van een machtiger wezen is geen vrijheid. Vrijheid, welverstaan,
is volstrekte vrijheid. Dit is dan ook de vrijheid, die wij in onszelf
kennen: nom sentons que nous sommes libres. Sartre laat aldus God
vallen - d.W.Z.de in de.Christelijke traditie wortelende en door haar
instandgehouden voorstelling van de koning, heer, toeziende vader,
helper en weldoener van alle mensen - de God dus, die zeker niet
een ens realissimum is, maar een persoon, die in macht, kennis, wijs-
heid, liefde de mensen te bovengaat.
Sartre's strijd om de vrijheid te redden gaat tegen twee fronten: de

bepaaldheid van de mens door de wereld waarin hij geboren wordt;
hierin meent Sartre te staan tegenover de communisten; en de bepaald-
heid door "God", die in strijd is met de vrijheid als uniek en wezenlijk
voor de mens. Nadat Van Niftrik nu voor het katholieke geloof in
God de ontologische vervanging daarvan heeft in de plaats gesteld, is
her wel begrijpelijk, dat hij Sartre's atheïsme "met een zekere humor
kan beschouwen" (132). Immers Sartre strijdt alleen maar, misleid
door de Roomse ontologie, tegen een god van eigen makelij: de wáre
God, zo heer het, blijkt hij in het geheel niet te kennen. Die ware God
n.l. is nooit een object, zoals de God der natuurlijke rede van de
katholieken dat is. Hij is altijd Subject en hij is niet: veel machtiger
dan de mens en dus quantitatief boven de mens, maar heel anders
dan deze. Deze God beschrijft nu van Niftrik als degene "die nooit
object wordt, de Liefde, de Heilige en de Almachtige, die. . .. Zijn
hand op mij legt en mij maakt tot Zijn kind - die als de Heilige mijn
zonde oordeelt en vergeeft - die als de Almachtige mij draagt in mijn
zwakheid" (133).
Naar onze mening zal deze Protestantse rechtzetting van het Gods-
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SARTRE IN PROTESTANTSE BELICHTING

beeld Sartre niet kunnen overtuigen. Het hier getekende Godsbeeld is
namelijk niet voldoende verschillend van dat van een Katholiek, dat
kennisneming ervan betekenis zou hebben voor iemand, die in gesecu-
lariseerd katholiek Frankrijk leeft. De gemeenschappelijke trekken
van het Godsbeeld, zoals dit in het bewustzijn van door geen filosofie
beïnvloede gelovigen leeft, zijn bij Katholieken en Protestanten veel
sterker dan men zou denken wanneer men enkel let op hun dogmatisch-
filosofische verschillen. Of het bestaan van God voor de apologetiek
met haar vernuftigheden voorafgaat aan de openbaring van Christus
of dat het in die laatste geïmpliceerd ligt, is volmaakt onverschillig
voor de structuur van het geloof, dat de beide vertakkingen gemeen
hebben. De dogmaticus in Van Niftrik - wel onderscheiden van
de gelovige, die samen met de katholieke dichteres van "Hymnen aan
de Kerk" een lied wil zingen om God te loven - kan alleen aan
Sarrre verwijten, dat hij de "God van de bijbel" niet kent, als hij zelf
het verwijt wil aanvaarden, dat zijn Protestantse dogmatiek hem belet
om het Katholieke geloof te kennen Voor de mensen van Sartre's
toneelstukken is God niet een onpersoonlijke hoogste Zijnde, niet een
object - als daarmee bedoeld wordt een ding - maar wel een gij.
Deze gij wordt omschreven als koning, heer, vader en vriend. Het
diepste motief om hem te verwerpen ligt bij Sartre hierin, dat twee
vrijheden niet samen kunnen bestaan.
Dit laatste is bij Sartre gegrond in zijn ervaringen als mens met

medemensen. Terecht wijst Van Niftrik op het verband tussen Sartre's
verwerping van een Vrijheid in het aangezicht waarvan de menselijke
vrijheid zou ondergaan en zijn opvatting, dat de mens voor de blik
van een medemens "in de hel is". Had hij nu, in plaats van zonder
uitzicht op beaming aan Sartre voor te houden, dat God toch wel een
Vrijheid is, die zich met menselijke vrijheid verdraagt, diens stelling
over God onderzocht in haar reëele grond, die verhoudingen tuSSen
mensen betreft, en aan de ervaring getoetst, dan zou zijn bijdrage tot
de kennis der vrijheid in haar reëele, dat is menselijke verbanden gro-
ter geweest zijn en voor velen betekenis gehad hebben, die nu teleur-
gesteld zullen constateren, dat kras-eenzijdige, boutade-achtige stel-
lingen van Sartre eerst worden "weerlegd" en vervolgens uitgebuit ten
gunste van een zich in nieuw gewaad stekende, maar toch dogmatisch
blijvende geloofsleer.
Dat Van Niftrik die weg niet opgaat, komt doordat hij theoloog is

en "van de filosofie alleen een eclectisch gebruik wil maken". Een wijs-
geer heeft, als hij zich rekenschap geeft van wat hij doet, in laatste
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H. J. POS

instantie alleen zijn eigen geloof in de waarheid, tot welker bepaling
hem het denken van anderen als materiaal ter beschikking staat. Een
theoloog daarentegen kan bij een openbaring aansluiten. De stelling
dat de subjectiviteit de waarheid is en dat ook bij hem is, blijft zoals wij
verderop uitwerken, van beperkte toepassing. Met de eclectische hou-
ding hangt samen, dat inzonderheid methodische denkers worden afge-
weerd: over Hegel valt geen woord, over Kant is Van Niftrik's oordeel,
dat hij voor de tegenwoordige generatie heeft afgedaan. Hij typeert
Kant's denken als idealisme, een woord dat associaties wekt met zwe-
vende wereldvreemdheid. Daarmee zal wel verband houden, dat de
tegenwoordige generatie niets aan hem heeft, immers "zij wil kort en
goed weten of God nu bestaat of niet". Kant leert, dat God een postu-
laat is. Dit betekent, dat hij buiten de sfeer van het weetbare ligt. Merk-
waardigerwijze is dit voor Van Niftrik óók zo: ook hij zegt, precies als
Kant: ik kan God niet bewijzen of aantonen, ik kan alleen in Hem ge-
lóven. Het verschil is, dat Van Niftrik na die bekentenis over God toch
blijkt nog wel heel wat te weten, terwijl Kant in consequente toepas-
sing van zijn methode begrijpt, dat de menselijke geest hier een grens
bereikt, die hij alleen onrechtmatig kan overschrijden. Als woordvoer-
der van een generatie, die zwart op wit wil weten, of God er is of niet,
plaatst Van Niftrik de grote Kant in het gezelschap van .... Hélène
Swarth, de weemoedige dichteres, die ook al niet wist of God er is
en of er een hiernamaals zal zijn. Daar Kant's filosofie met die van
Sartre veel dieper verband houdt dan de schr. laat uitkomen en hij
bovendien in zijn eigen stellingen veel dichter bij Kant aansluit dan
hij zich bewust blijkt, moge ter aanvulling en rechtzetting van de fei-
telijke historische verhoudingen het volgende worden gesteld.
Hoewel het ondoenlijk is, de arbeid van de reus die Kant geweest

is in een formule samen te vatten zonder aan die arbeid onrecht te
doen, is toch in zijn geval de methode van onderzoek zo consequent
doorgevoerd en één oorspronkelijke grondgedachte met zodanig mees-
terschap op de meest uiteenlopende gebieden toegepast, dat de stelling
verantwoord is: Kant onderzoekt de gebieden der geestelijke werke-
lijkheid vanuit de zelfwetgeving van de menselijke geest. Door hem
wordt de filosofie een onderzoek van het subject, dat de mens is. Zulk
een mogelijkheid van onderzoek is door vroegere denkers, als b.V.
Descartes en waarschijnlijk reeds Plato, bevroed. Ze kon echter eerst
met vrucht worden uitgevoerd, nadat de voortbrenging der geestelijke
werkelijkheid door de mens een eindweegs was gevorderd en wel zover,
dat zij met haar eigen, tOt dusverre volgehouden veronderstelling van
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SARTRE IN PROTESTANTSE BELICHTING

een van buitenaf ontvangen van kennis, zedelijkheid, kunst en religie
in botsing geraakte en daardoor zich haar eigen aandeel in de totstand-
koming van haar inhouden bewust werd. Dit was het geval in een
tijd, toen de geest ging twijfelen aan de hechte grondslag van metafy-
sica's die onderling strijdig bleken en hij in de ontmoeting van moralen
en religies hun verankerd-zijn in verschillen van tijden en omstandig-
heden leerde zien. De eerste, die als methodisch uitgangspunt van
onderzoek en beoordeling der geestelijke verschijnselen het menselijk
subject stelde, is Kant geweest. Deze methode, die met idealisme slecht
getekend is en juister criticisme heet, bestaat in de beroemde Coper-
nicaanse wending: werd vóór Kant de menselijke geest als de ont-
vánger van de werkelijkheid in de kennis, van de geboden en zedelijk-
heid in de moraal, van het beeld van God in de religie opgevat, voortaan
zal hij omgekeerd als de máker van al deze inhouden worden begre-
pen: hij zelf brengt krachtens zijn geestelijk wezen deze voort. Het is
dan ook de mens, dien het onderzoek van de kennis, zedelijkheid, recht,
kunst en religie ons leert kennen. Is Kant aldus de filosoof der men-
selijke subjectiviteit, een rampzalige verwarring ontstaat, wanneer deze
subjectiviteit als individuele willekeur wordt opgevat. Het individua-
listisch subjectivisme is wel eerst door Kant's filosofie mogelijk ge-
worden en in zoverre is het de geschiedenis geweld aandoen, het voor
te stellen, alsof b.V.Kierkegaard, Heidegger en Sartre niets aan Kant
te danken zouden hebben; maar het is tegelijk de verwarring ten top
voeren en alle vruchtbaarheid aan Kant's leer ontnemen, om zoals
Van Niftrik doet, de stelling dat de subjectiviteit de waarheid is indivi-
dualistisch en dogmatisch te hanteren. Een citaat uit de Sopper's boek
Inleiding tOtde filosofie, dat kennelijk de instemming van Van Niftrik
heeft, komt bevestigen, in welk een tuchteloosheid van denken en ver-
arming de aanraking met het existentialisme zelfs een man kan bren-
gen, die zich tijdens zijn twintigjarige werkzaamheid aan de Leidse
universiteit als aanhanger van de Neokantiaan Heinrich Rickert had
doen kennen. Wij geven hier het woordenrijke citaat verkort als staal
van existentialistische versmalling van denken en tevens prijsgave
van Kant's begrip der transcendentale subjectiviteit. De Sopper schrijft
op blz. 166 van zijn bovengenoemd boek: "Neen, de ware philosooph
philosopheert niet met zijn intellect, ook niet met zijn gevoel, zelfs niet
met zijn wil, maar met zijn gehele wezen. Philosopheren is bij uit-
stek persoonlijk, subjectief werk. En de philosooph, die wil philo-
sopheren op het standpunt van het algemeen-identisch, logisch sub-
ject, het "Bewusstsein überhaupt", weet niet wat hij doet."
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H. J. POS

De afbuiging van de belangstelling van het algemeen geldige, zon-
der hetwelk er noch wetenschap noch zedelijkheid noch kunst is en
dat deze drie waarden tOt pijlers van gemeenschap tussen de mensen
maakt, naar het opzichzelf gestelde, van geest en gemeenschap losge-
slagen individu heeft zich hier voltrokken. Sartre is op dit punt wijzer
cian zijn volgelingen: hij zal zich wel wachten, de wetenschappelijke
kennis, bij welker ontleding het transcendentale subject te voorschijn
komt als het model, waarnaar alle individuele kennisactiviteit gericht
is, in een losse verzameling van naar kennis strevende individuen te
laten uiteenvallen. Hij spreekt er niet over, omdat niet dáár zijn pro-
blemen liggen. De solidariteit en de samenwerking der wetenschap-
pelijke werkers heeft zich sedert Kant's dagen uitgebreid over de
mensheid. Dwars heen door de scheidslijnen en de gordijnen, die de
mensheid in elkaar beloerende blokken verdelen, verenigt het weten-
schappelijk waarheidsstreven mensen van verschillend ras en politiek
systeem. Sartre richt niet dáárop zijn versplinterende kritiek: hij ont-
kent de ethische mogelijkheid van gemeenschap. "Wij maken elkaar
altijd weer tot een object, een ding, dat ik bezit. Dàt is het échec van
alle intermenselijke relaties. Er is geen gemeenschap van vrijheid en
vrijheid mogelijk" luidt Van Niftrik's commentaar op Sartre's loo-
chening van gemeenschap.
Waarom aanvaardt Van Niftrik deze stellingen zonder protest?

Waarom zegt hij niet, dat het eenvoudig niet waar is, dat het in strijd
is met de ervaring, dat er tussen mensen geen gemeenschap is en dat
de blik van de een op de ander de hel zou zijn? Heeft hij nooit een
moeder haar kind zien aankijken, een man zijn geliefde; kent hij niet
de warmte die door de blik gaat van iemand, die met verering een kun-
stenaar, een leider, een leermeester aanziet? Denkt hij werkelijk, dat
het Sartre ook maar enigszins raakt, als men laat horen: Uw gods-
voorstelling is verkeerd en dáárom zijt ge atheïst. Als ge mijn Gods-
ervaring hadt, zoudt ge God niet loochenen: ge vecht tegen een afgod,
dien ge zelf hebt gemaakt! En dat het hem niet zou raken, als hij te
horen kreeg: gij liegt, wanneer gij uw eigen bittere ervaringen tot alge-
mene waarheden over het menselijk zijn opblaast. Wij weten wel,
waarom de blik van de medemens voor U in Uw jeugd de hel was,
maar wij zijn gelukkiger geweest dan gij en wij laten U ons niet het
geluk ontnemen, dat een ondoorgrondelijk lot geschonken heeft en
op grond waarvan wij tegenover uw stelling: er is geen gemeenschap
van vrijheid en vrijheid mogelijk, de formule plaatsen, die op ónze
ervaring rust: er is alleen gemeenschap van vrije mensen mogelijk.
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Wij betreuren het, dat Van Niftrik zich niet op reëel-menselijk
standpunt stelt, wanneer hij Sartre wil weerleggen. Inmiddels begrij-
pen wij wel, waarom hij dit niet doet en niet kàn doen: als theoloog is
hij gehouden te menen, dat de verhouding van de mens tot God de
grond legt voor de verhouding van mens tot mens. Dit verleidt hem tot
de naïviteit, met Sartre te gaan strijden over de "ware" God. Naar
onze opvatting is dit onvruchtbaar, omdat het een illusie is te menen,
dat de Godskennis voorwaarde is voor de verwezenlijking van gemeen-
schap tussen mensen. Het is veeleer zo, dat zij telkens de ideale pro-
jectie is van de verhoudingen, die een gezaghebbend leider wil dat er
tussen de mensen zullen bestaan, terwijl mogelijkerwijs wat zich in
hem cristalliseert gevoed wordt door de wil van zijn volgelingen. Wat
Mozes op de berg ontvangt beantwoordt in volmaakte mate aan de
behoeften van zijn volk. De analogie tussen de Heer die gediend wil
zijn als de enige en de Oosterse vorst is te sprekend dan dat het zin
zou hebben te ontkennen, dat die Heer daaraan en aan het patriarchaal
gezag zijn gestalte ontleent. Voor het bewustzijn der gelovigen is
primair en ondoorgrondelijk wat de Heer gebiedt en hebben de men-
sen dit op te volgen. In werkelijkheid echter gehoorzamen zij aan
wetten, waarvan de opvolging de levensorde bevestigt die zij zelf wil-
len. De diepste grond der geboden is dat de mensen er zelf om vragen.
Doordat dit zo is, kan de geopenbaarde wil van God bij verandering
van gemeenschapsorde in botsing komen met wat nu aan het willen
der gemeenschap richting geeft. Zo is b.v. de revolutie te begrijpen,
die het Christendom ten opzichte van de Joodse Godsopenbaring te-
weeg brengt. Wanneer het heet, dat het Joodse geloof slechts een
voorspel tot het Christelijke geweest is, wordt de breuk omzichtig toe-
gedekt; maar voortaan zijn er Christenen èn Joden, die aan Gods belof-
ten trouw blijven en die later door de Kerk zullen worden vervolgd. Zo
is de drijfkracht van wat voortgaande Godsopenbaring heet te zijn,
zuiver menselijk te begrijpen: religieuze genieën zorgen voor de aan-
passing, die krachtens nieuwe omstandigheden en nieuwe levensvor-
men aan de zelfopenbaring Gods een inhoud geeft, die van deze de
uitdrukking is en ze kan bevruchten. Let men op omzettingen, als b.v.
Paulus aan de Joodse religie gegeven heeft, dan begrijpt men zowel
de vruchtbaarheid daarvan in de veranderde omstandigheden alsook,
dat de Apostel tracht, de Joodse gelovigen mee te krijgen door als een
continuïteit voor te stellen wat een breuk is. De Copernicaanse wen-
ding van Kant, op de religie toegepast, houdt in, dat de voorstelling
alsof God "zelf" af en toe iets nieuws van zich laat weten, voor ons niet
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meer kan betekenen dan dat de intuïtie van geniale gelovigen, wanneer
de tijd daarvoor rijp is, in Gods naam de waarheid verandert, die te ver
is achtergeraakt bij de situatie van mens en gemeenschap en de nieuwe
perspectieven, die zij opent. Wanneer men aldus de geschiedenis van
de Joodse en de Christelijke religie beschouwt, krijgt ze een menselijk
belang, dat ze niet heeft voor hem, die meent dat God "zelf" eertijds
gesproken heeft en eens voor goed zijn waarheid aan de mensen heeft
medegedeeld. De breuk, die van de Joodse religie naar de Christelijke
heeft geleid, heeft zich nog eenmaal herhaald, toen de Westerse Kerk
opnieuw scheurde door de Reformatie. Dat de motieven, die tot haar
geleid hebben, niet zuiver religieus en in menig opzicht werelds waren,
is bekend. De Reformatie is achteraf gerechtvaardigd door de rol, die
de Protestantse volken in de geschiedenis van de mensheid hebben ge-
speeld. Een van haar grote beginselen is, dat ze in kerkelijk en wereld-
lijk opzicht de hiërarchische gezagsorde verwierp en de burger zowel
In zaken van geloof als van levensgedrag naar zijn eigen verantwoor-
delijkheid en geweten laat oordelen. Ze verwierp het gezag der Kerk,
die zich tussen de gelovige en het Woord Gods had ingedrongen en
gaf als richtsnoer voor geloof en leven dit Woord zelfs aan alle gelovi-
gen in handen. Zij meende, dat kennisneming van de bijbel, zoals hij
daar ligt, de maatstaven voor het gehele leven, kerkelijk en werelds
en in alle omstandigheden, in handen gaf. Zij ging daarbij van het
vertrouwen uit, dat "onder leiding van de Heilige Geest" op deze
grondslag eenheid van belijdenis en levenshouding zich zou manifes-
teren. Zij heeft zich daarin vergist.
De Reformatie noemt zichzelf een herstel van het geloof, dat tot

uittreding uit een verwereldlijkte en heidens-geworden moederkerk
ondanks bedreiging met marteling en dood de moed gaf. Ze deed
beroep voor haar zaak op gewetensvrijheid. Achter haar teruggaan op
de bijbel ging een revolutie schuil, die ver zou heenschieten over het
concrete doel, dat de Hervormers zich stelden: het beginsel der gees-
telijke vrijheid zou in de Noordelijke landen naast het Protestantisme
en ertegen in een vrijzinnigheid mogelijk maken, die de rede als het
enige gezag regenover het gezag der Schrift stelde. Het Protestantisme
is daarmee een overgang gebleken. Toen de geesten die het had opge-
roepen als steun voor zijn afvallen van de moederkerk tOt volle wer-
king kwamen, keerden ze zich tegen het goddelijk gezag der Schrift,
dat ze enkel hadden geschenen te ondersteunen om de opzegging van
het naar menselijk oordeel onbetrouwbaar en onwaardig gebleken
gezag der Kerk te rechtvaardigen. Is de Hervorming de laatste grote
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hreuk in het lichaam der Kerk, ze vernieuwde de beschaving in zekere
zin tegen haar eigen belijdenis in en buiten de punten om, die voor het
bewustzijn der Hervormers de hoofdzaak waren. Een nieuwe bekend-
making van Gods Woord was ze niet, ze greep terug op het gegeven
en afgesloten Woord, waarvan ze meende de zuivere uitlegging te be-
zitten. Op dit standpunt staat ook Van Niftrik: een geloofswaarheid is
voor hem dan gegrond, als ze "bijbels" is. Hier wreekt zich de mis-
kenning van Kant opnieuw. Want op het oude realisme, waardoor
een boek zijn inhoud met gezag zou opleggen, is evenzeer de Coper-
nicaanse wending toepasselijk als op de andere gebieden van de geest
het geval is. Dit betekent, dat voortaan dit gezag alleen kan optreden
krachtens en in afhankelijkheid van een oordeel over zijn inhoud. Voor
de oude realistische voorstelling, die de inhoud van buiten naar binnen
liet dringen, is geen plaats meer in een denkwijze, waarin de mens als
de voortbrenger van de geestelijke werkelijkheid en als de beoordelaar
van alle vroegere voortbrengselen verschijnt. En dit laatste is sedert
Kant het geval. De godsdienstwetenschap, die sedert twee eeuwen is
opgekomen, is er het bewijs van; zij is de rechtmatige opvolgster van
de theologie. Werd vroeger onder vrijheid de gehoorzame aanvaarding
van de Openbaring verstaan, nu kan dat woord niet anders betekenen
dan de vrije, d.i. oordelende bepaling van de betekenis, die oude woor-
den als God, Godszoon en dergelijke voor ons nog kunnen hebben. In
vroeger eeuwen was het een hubris, om vrij te oordelen over de Schrift
en daarin tegenspraken aan te wijzen, die vergeeflijk zijn als ze men-
selijk zijn. Spinoza en vele anderen hebben ondervonden, aan welke.
gevaren een vrijmoedig oordeel blootstelde, ook als het de kracht had
van een onweerlegbare evidentie. Nu is het veeleer omgekeerd, en
moet het hubris heten, de oude voorstellingen over God te handhaven
tegen de bereikte trap van menselijke zelfkennis in. Deze hubris zal
zonder sparing worden aangewezen door hen, die ernst maken met
de mondigheid waarvan Kant de klassieke denker is. Meer dan een
beroep op ieders zelfkennis, zijn zelfkritiek en geweten' zal niet worden
gedaan: het vrije denken weet zich onschuldig aan het fanatisme en de
geweldpleging der orthodoxieën. Het roept op tot verantwoording,
nooit tot onderwerping. Het oefent geen andere macht uit dan die van
de geest van redelijkheid, die in alle mensen is.
Kant's mondigheid is geen hubris. Het is oordelen over alles wat

de mens in kennen, handelen, scheppen bestreeft en zwijgen over het
onweetbare. Dat de latere ontwikkeling zich daaraan niet gehouden
heeft, dat de intellectuele ascesedie her criticisme vergt af en toe meta-

209



H. J. POS

fysische hunkeringen en wilde dromen als reactie wekt, kan men in-
zonderheid in onze tijd zien. Van het naar voren dringen tegenover de
critische filosofie van de "levende" mens en het "levende" geloof geeft
het citaat uit de Sopper een treffende illustratie, tegelijk helaas van
het onvermogen om bij alle nadruk op het concrete en existentiële iets
te poneren, zoals Kant deed, van een gehalte waardoor menselijk stre-
ven zinvol kan ,fungeren in gemeenschap. Maar wel is het hubris om
met Van Niftrik de mondigheid te begroeten als "iets wat God den
mens niet misgunt" en tegelijk te zeggen: de psychologie (hier waar-
schijnlijk in zeer ruime zin bedoeld) mag mijn geloofsvormen en mijn
gelovigheid onderzoeken, maar niet mijn geloof als het werk van de
Heilige Geest (130).
Aan dit verbod zal het mondig geworden oordeel zich niet houden.

Het zal zelfs niet zwijgen, wanneer een getuigenis wordt gegeven, dat
aldus luidt:, God kan niet als zijnde bepaald worden. Hij gaat op in
Zijn daden. Wanneer hij zegt tot Mozes: Ik ben die Ik zijn zal, wil
dat zeggen: gij zult mijn daden wel merken. Hij kan nooit object
worden, want Hij is altijd Subject, heet het verder. De menselijke
kennis richt zich niet zoekend naar Hem, want zover Hij gekend wordt
is Hij zelf de bewerker van die kennis, voor zover Hij bemind wordt
zelf degene die die liefde ontsteekt. In deze gedachtengangen is de ver-
nietiging van de menselijke vrijheid even volstrekt als in die van het
godloos-denkende determinisme der communisten. En Van Niftrik
meent, dat Sartre, als hij er kennis van neemt, dat nu wèl zal aanvaar-
den en zeggen: ja, nu zie ik het, ik heb mij vergist, toen ik God ont-
kende. Zoals gij hem nu beschrijft, wordt alles anders: in Uw getui-
genis over God verdwijnt niet alleen uw vrijheid, maar gij zelf ver-
dwijnt er in! Gij vernietigt in dat getuigenis de mens nog veel radi-
caler dan ik voor mogelijk hield!
Wij weten niet, wat Sartre tot Van Niftrik zal zeggen, we hebben

er alleen maar een vermoeden van. Wat we zeker weten, is wat we er
zelf van vinden, namelijk: dit is hubris. Even beklemde het ons, dat
God zomaar over zichzelf scheen te spreken bij monde van zijn dienaar,
maar toen bedachten we: hier spreekt een mens, die alle menselijke
grenzen overschrijdt, wanneer hij het doet voorkomen alsof God over
zichzelf iets meedeelt, dat onafhankelijk van menselijk oordeel waar
zou zijn. In de houding van deemoedig-luisterend ontvangen begaat
deze mens de mateloosheid, van God uit te verkondigen, hoe God is.
Hoe kan een op God gericht denker zich zo misgaan tegenover zijn
medemensen, dat hij, alle verantwoording in gemeenschap prijsgevend,
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tot hen kan zeggen: De ring waarin ik ben houdt mij geborgen in God.
Mijn kennen van Hem is Zijn eigen werk. Gij anderen kunt daar niet
binnen komen, zoals ik er niet uit kan, krachtens Zijn ondoorgrondelijk
besluit. Bedenken we hierbij, dat het even wezenlijk is voor een mens
hoe hij voor het oog van zijn medemensen verschijnt als hoe hij van
binnen zich tegenover zichzelf of tegenover God ziet, dan zien wij in,
dat terwijl die mens over God spreekt als een wezen, waarvan te zeggen
dat hij is een ontoereikende bepaling heet en wiens verhevenheid met
geen woorden is uit te drukken, in dat spreken de oneindige afstand
tegelijk stelt en teniet doet, doordat de God waarvan hier wordt ge-
tuigd, niet alleen de voor anderen onzichtbare God van de getuigende,
maar die getuigende zelf is. In tegenstelling tot de subjectieve strekking
van een getuigenis, dat zó nederig is, dat het zichzelf overbodig ver-
klaart, is in objectieve vaststelling dat getuigenis identiek met zijn in-
houd: deze God, die van zich uit over zich iets mededeelt, is de spreker
zelf; de menselijke voorstelling, gericht op een macht waarvoor het
woord zijn als bepaling nog te zwak is, en subjectief oneindig van die
macht gescheiden, is zelf die macht. Hij die dit inziet, begrijpt ook, hoe
de schr. zeggen kan, dat God nooit object, maar altijd Subject is en hoe
hij van de psychologische wetenschap kan zeggen, dat ze zijn geloofs-
vormen mag onderzoeken, maar niet zijn geloof, dat door de Heilige
Geest gewekt wordt: dit laatste, zijn geloof en het voorwerp daarvan
zijn identiek in de reëele persoon, die hij is. God kan hem nooit ont-
vallen, want hij máákt Hem zelf, terwijl hij getuigt, dat het andersom
is. De onaantastbare subjectiviteit van deze gelovige en het door hem
voorgestelde Subject, dat nooit object wordt, zijn een en hetzelfde.
Juist omdat dat zo is, staat tegenover de onveranrwoorde bewering dat
God altijd Subject is - op de "bijbelse" gegrondheid waarvan wij
terugkomen - de welgegronde stelling, dat Hij nooit anders dan object
is en wel een object waaraan geen realiteit beanrwoordt, dat hij áls
object in de geschiedenis der mensheid wordt vóórgesteld als de maker
van die geschiedenis, en dat Hij niet bestaat als werkelijkheid op de
wijze van enig ding in de wereld, dat wil zeggen, dat hij in het geheel
niet bestaat anders dan als de kennende, willende en voelende voor-
stelling die de mensen van Hem hebben. Als gelóven dàt betekent, dat
Hij niet kan worden aangetoond en nooit zal worden aangetoond,
omdat hij niet is in de enig redelijke zin van dat woord: een voor-
stelling, waaraan een werkelijkheid beanrwoordt, dan zijn wij tegelijk
met Van Niftrik subjectivisten en. . . . met Sartre atheïsten. Dan zien
wij in, dat wat bóven de werkelijkheid als bestaand gedacht wordt, zijn
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werkelijkheid heeft in hem die het denkt en tot bestaande máákt.
In kritische geest aldus voortdenkend menen we, dat een geloof in

zijn zuivere menselijkheid zich daar het sterkst openbaart, waar het de
steilste afstand neemt van al het menselijke. Het wordt in die bewe-
ging voor het eigen bewustzijn tOt het zuivere tegendeel van wat het
als object voor de medemensen is, die zijn beweging van binnenuit
niet volgen. Door dit inzicht is onze tijd voorgoed gescheiden van de
tijden van gelovig realisme, toen het object der religie voor een reali-
teit werd gehouden en de bijzondere eenheid van object en realiteit,
als het om God gaat, nog niet was onderkend. Ook hier vormt de kri-
tische filosofie de scheidingslijn. Datgene waar Sartre's figuren tegen
vechten, is niet een God, die bóven, maar die, als voorstelling, in hen is.
Die voorstelling zelf heeft macht over hen, en zij vechten om deze
in de jeugd ingeprente realiteit te elimineren, opdat de zedelijke be-
slissing zuiver zij. In een mensheid, die tot de mondigheid is gekomen,
waarvan Kant spreekt, kan het oude Joodse realisme niet worden ge-
handhaafd of hersteld. Van Niftrik spreekt over de mondigheid als een
bereikte toestand, "die God de mensen niet misgunt". Blijkbaar voelt
hij niet, wat de eisen en de consequenties der mondigheid zijn. Hij
schijnt te menen, dat het op een mondig geworden, dat is tot oordelen
gekomen mensheid nog indruk zal maken, wanneer predikers getuigen
van de bijbel als de zelfopenbaring van God en dat de nieuwe theologie,
die hij zelf voorstaat, voor het eerst sedert negentien eeuwen "de bijbel
goed leest". Wat het eerste betreft, een prediker die spreekt voor men-
sen, die samen met hem krachtens gemeenschappelijke traditie uitgaan
van het goddelijk gezag der Schrift, krijgt met die mensen alleen
meningsverschillen, als hij bepaalde teksten anders gaat uitleggen dan
zijn toehoorders gewend zijn, als hij b.V.feitelijke mededelingen gaat
allegoriseren. Van Niftrik voelt kennelijk het goedkope en weinig
universele van gemeenschap op zulk een grondslag. Wanneer hij er
echter ernst mee maakt, zich tot onkerkelijken te wenden met de ver-
onderstellingen, van waaruit hij als predikant de gemeente sticht, zal
hij merken, dat een onkerkelijk gehoor aan iemand die iets te brengen
heeft geen ander gezag verleent dan inzoverre hij als mens hun iets
zegt, d.W.Z.dat zulke mensen niet anders kunnen dan in een mense-
lijke verhouding tot de spreker staan, dat ze van hem verwachten, dat
hij de dingen waarvan hij spreekt waar máákt door zijn persoon. Zulk
een gehoor zal elke aanspraak van bovenmenselijk gezag herleiden tot
de menselijke indrukken, die van de spreker uitgaan, zijn eerlijkheid,
zijn bezieling, zijn ongedeelde geest. Voor zulk een gehoor, dat op
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natuurlijke wijze kritisch is, zal de Godsverkondiger alleen en uitslui-
tend indruk maken als de mens, als welke hij zich voor het oog van
zijn toehoorders en toeschouwers openbaart.
Wat nu betreft de waarheden, die men in de bijbel vindt, wanneer

men de spiritualistisch-idealistische vooroordelen terzijde stelt, die naar
Van Niftrik's mening gedurende vele eeuwen aan haar onbevangen
lezing hebben in de weg gestaan, ook op dit punt wreekt zich een
gebrek aan Kantiaanse scholing en kritisch besef. Waar dit de grond-
slag is voor de vernieuwing der Protestantse theologie, waarvan Van
Niftrik een woordvoerder is en hij bovendien in Same belevingen vindt
uitgesproken, die "structurele verwantschap vertonen met wat de bijbel
leert" stoten we hier op de kerngedachte van de schrijver.
Wanneer we deze kerngedachte naief-realistisch noemen, brengen

we de gangbare betekenis van deze term over op een nieuw object: de
verzameling geschriften, die bijbel heet. Die overdracht is gerecht-
vaardigd door de volgende overeenkomst: het naief-realisme is de
leer - meestal meer aanwezig als besef dan als bewuste stelling -
dat de wereld in zichzelf zo is als ze zich in onze waarneming voordoet;
dit besef werkt nauwelijks bewust ook in de opvatting van de bijbel
als geopenbaarde waarheid, die voor ieder gelovige zonneklaar en
dezelfde is. Maar het wordt weersproken door een aantal feitelijke
ervaringen, die alleen begrijpelijk worden als men de naief-realistische
veronderstelling, dat men de éne goddelijke waarheid zó maar kan
aflezen, vervangt door de kritische, dat men niets kan lezen zonder het
te interpreteren, dat is: op enigerlei wijze er iets onder te schuiven en
iets in te leggen, dat men zelf meebrengt bij het lezen. De Roomse en
Protestantse orthodoxie zijn op dit punt prae-kantiaans gebleven. Wel-
iswaar weerleggen ze door de daad de evidentie der Schrift die ze beide
belijden, door haar onverzoenlijke tweeheid.Veel dieper heeft echter de
18de eeuw het naief openbaringsrealisme geschokt, sedert er een filo-
logie ontstond, die op de meest vereerde documenten der beschaving
haar methode van onderzoek toepaste en hypothesen over hun ont-
staan opstelde, die, hoewel uitgaande van de gegeven teksten, toch
afweken van het eigen getuigenis, dat die teksten over hun auteur, hun
tijd van ontstaan en ook over de daarin beschreven gebeurtenissen
bieden. Ook hier was het het kritisch oordeel, dat de leiding nam en de
"naieve" aanvaarding verdrong. En dit oordeel beperkte zich niet tot
vraagstukken van auteurschap, van chronologie of van dubbele, op
bepaalde punten tegenstrijdige weergaven: het bestreek ook de inhoud
der geschriften en de verbanden die latere schrijvers tussen hun eigen
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gedachten en die van voorgangers hadden gelegd. Deze methode had
vroege voorlopers gehad in de 16de en 17de eeuw. Haar schuch-
tere opkomst had de weerzin van kerkelijke gezagsdragers gaande
gemaakt en was met marteling en moord onderdrukt. Ook Spinoza's
leven is hierom in gevaar geweest. Naarmate evenwel in de 18de
eeuw de historische wetenschap humanistischer werd, werd duidelijk,
dat de heilige teksten vragen om tweëerlei interpretatie: een histo-
rische, die tracht uit te maken wat de betekenis ervan geweest is voor
de schrijvers en hun omgeving; en een religieuze, die zich de vraag
stelt, wat in de huidige omstandigheden de betekenis dezer teksten en
hun toepasselijkheid op het hedendaagse leven kàn zijn. Meer en meer
zijn deze twee interpretaties gescheiden wegen gegaan. In de prae-
critische traditie der orthodoxie hadden ze elkaar vrijwel gedekt. Ook
daar vindt men soms uitgesproken, dat de oude schrijvers iets anders
bedoeld hadden dan de gelovigen er nu "onder de leiding des Gees-
tes" in lezen; maar dit onderscheid werd overbrugd door vasthouden
aan het openbaringskarakter der teksten.
Nu heeft de eerste methode, de historisch-filologische, zonneklaar

uitgemaakt, dat de bijbel geen eenheid is. Dit is bij onbevooroordeelde
.studie ook voor een leek duidelijk. Het wel~hagen aan het aardse en
zinnelijke, dat uit vele Joodse geschriften spreekt, verschilt hemels-
breed van de verzuchtingen van de Nieuwtestamentische schrijver, die
wel wenste ontbonden te zijn en die zijn geloofsgenoten voorhoudt,
dat het beter is niet te huwen, want de gehuwde is verdeeld tussen zijn
partner en de Heer. Gaat men van dit door historische interpretatie
verworven inzicht uit, dan kan men begrijpen, hoe de illusie ontstaat,
alsof een bepaalde vernieuwing der theologie een einde zou maken aan
vooropgezette, aan "heidense begripsstelsels" ontleende interpretaties,
waarvan ontdaan nu de "ware" inhoud der Schrift zou te voorschijn
komen: de verschuiving, waardoor een nieuwe blik op de Schrift wordt
mogelijk gemaakt, wordt zelf in haar mogelijkheid bepaald door het
feit, dat de diversiteit van gedachten en gevoelens in de Schrift een
zodanige is, dat iedere interpretatie, die op innerlijke geslotenheid en
samenhang aanspraak maakt, niet anders kàn doen dan steunen op
een keuze van teksten, die met haar stroken met terzijdelating van
andere, dat wil zeggen: nooit op de hele Schrift, hoewel zij dat wel
pretendeert. Vraagt men nu, hoe het komt, dat het licht, dat de theo-
logie op de Schrift laat vallen, vergelijkbaar met de zon die over een
grillig getekend landschap gaande, aan het begin van de dag andere
verheffingen en dalen belicht dan bij haar voortgang, dan kan de
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grond voor die verandering in de belichting in Kantiaanse zin weer niet
gezocht worden in het voorwerp, waar de zon aan voorbij trekt, maar
in de beweging van die lichtbron zelf, dat is, om van het beeld tot de
zaak over te gaan: in de mens in zijn stand of situatie. Onze auteur
weert het vermoeden af, als zou het existentialisme binnendringen in
een theologie, die zich op de Bijbel grondt zoals ze daar ligt en dàn
merkt, dat er structuurovereenkomst zou zijn met de ongelovige Sartre.
Maar deze afweer verliest haar effect, wanneer men bedenkt dat de
bijbel in alle tijden door de Kerk gelezen is in het licht van de gees-
telijke situatie, die de Kerk omringde en bepaalde en dat het dus van-
zelf spreekt, dat ze onder invloed van de Grieken, met Platonisch-Aris-
totelische en Stoïsche kaders werd geïnterpreteerd, onder de Verlich-
ting piëtistisch en rationalistisch, onder de Romantiek idealistisch en
in onze tijd overeenkomstig de twee sterkste geestelijke machten:
existentialistisch en marxistisch. Wij zouden Van Niftrik gaar~e de
voldoening gunnen van wat ons een illusie voorkomt, maar wij mogen
aan een zo ernstig naar waarheid strevend man ons inzicht niet ont-
houden, dat de Schrift in haar geheel nog nooit zich met de theologie
gedekt heeft, zelfs in de meest realistische orthodoxie niet, en dat
anderzijds het licht, dat hij en zijn geestverwanten nu als het wáre
over de Schrift laten vallen, evengoed een selectieve interpretatie is als
alle vorige, nu ze uitgediend hebben als vooroordeel gewraakte, inter-
pretaties. Het wonder, dat het zijn zou, wanneer Van Niftrik's visie
op de Schrift en zijn dienovereenkomstige vernieuwing der theologie
zou blijken geheel onafhankelijk v~n de geest des tijds te zijn gegroeid
en toch zo nauw bij die geest aan te sluiten, wordt het eenvoudigst
opgelost, wanneer we aannemen, dat laatstgenoemde onbewust mede-
bepaalt wat Van Niftrik in de Schrift meent aan te treffen, in onder-
scheid van wat vroegere tijden er in gelezen hebben.
Wanneer wij dit aannemen, wordt ons duidelijk, hoe Van Niftrik

in zijn boeiend slothoofdstuk de vernieuwing der theologie zoekt te
bereiken in de eerste plaats door nadruk te leggen op het aardse leven,
dat "niet voorbarig mag worden geheven"; hoe hij kan zeggen met
Dietrich Bonhäffer: Wat boven de wereld uitgaat, wil er in het Evan-
gelie zijn voor en ten behoeve van de wereld (147). De eerste uitspraak
strookt volkomen met de algemeen-verbreide aardse gezindheid van
het tegenwoordige geslacht, dat zich door geen apokalyptische kata-
strofen van de verzadiging van zijn levensdorst laat afhouden. En de
tweede uitspraak is zuiver Kantiaans! Wat Borihöffer hier van het
Evangelie zegt, is precies hetzelfde als wat Kantianisme zegt van de
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Platonische Idee: ook zij is geen aanwijzing voor een werkelijkheid
génerzijds, zij is het licht dat het aardse mensenleven bestraalt. Van
Niftrik gaat in de aardsgezindheid, die door Marx en Nietzsche is ge-
predikt,zo ver, dat hij zelfs van bijbels materialisme spreekt. Het
Koninkrijk Gods is als bergen en heuvels, die van most en zoete wijn
druipen. Materialistischer kan het toch haast niet! roept hij op blz. 161
uit. Anderzijds is materialisme een begrip, dat hij afweert: Sattre is
geen materialist, heet het meermalen. Bijzonder jammer, dat hij aldus
met een eenvoudig gebaar impliciet het Marxisme afdoet, dat toch
juist door Sartre, die geen communist is, wel wordt aangehangen. Op
dit punt laat zijn boek ons het meest onbevredigd. Moge hij in een
volgende studie de uit dit boek sprekende ambivalente houding tegen-
over "materialisme" overwinnen en de onderscheidingen aanbrengen
die hier nodig zijn. Een ernstig tekort is, dat hier nog enkel een zeker
"materialisme" van de Christelijke religie wordt geponeerd, dat zich
keert tegen haar spiritualistische tradities. Het bevestigt onze stelling,
dat de theologie in alle tijden de kleur van de tijdgeest overneemt. In
de Middeleeuwen hadden het hiernamaals en de dag des oordeels een
realiteit in het algemene bewustzijn, die wij ons nauwelijks meer kun-
nen voorstellen. In onZe tijd legt het aardsgezind Marxisme en Nietz-
sche's bezwering, om hen niet te geloven, die spreken van bovenaardse
verwachtingen, sterk beslag op het bewustzijn der mensen. Op dit punt
nadert de vrijdenkende theoloog Van Niftrik tot de geest van de tijd.
Evenwel kan hij dat niet erkennen en meent hij, dat het "bijbels"
is. Dat is het ook, precies zoals Platonisme, hemelverwachting en spiri-
tualisme op hun beurt "bijbels" geweest zijn. Op blz. 152 betuigt Van
Niftrik instemming met de Sopper's uitspraak: "Het woord existentie
en existentieel komt in de Bijbel niet voor. Maar er is geen boek in
de wereld, dat zo existentialistisch is .... als de Bijbel". Voor wie deze
woorden leest met kritische aandacht, behelzen ze de erkenning, dat
de bijbel alleen toegankelijk is met behulp van begripskaders, die de
tijdgeest verschaft, of wil men: de bijbel zegt den mens niets buiten
de geestelijke atmosfeer, waarin die mens leeft. Als hij leest "wat er
staat", dan interpreteert hij. Dat doet ook Van Niftrik, wanneer hij
van God als "Subject" spreekt. Een hard brok statische orthodoxie
schijnt hem te beletten, hier de consequenties te trekken van de positie,
die hij in ander opzicht reeds inneemt.
Zo is er veel, dat ons Van Niftrik scheidt en veel dat ons boeit. Wij

hebben eerbied voor zijn openheid en zijn moed, maar menen, dat de
weg van de traditionele Hervormde orthodoxie naar de hedendaagse
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geest zwaarder is dan hij vermoedt en dat hij op zijn tocht ongemerkt
om bepaalde barrières heenloopt, die hij dan meent, genómen te heb-
ben. Een der diepste verschillen openbaart ons zijn bekentenis, dat de
theoloog van de filosofie veel kan leren en dat hij tegenover haar
steeds eclectisch te werk gaat. Aan onze kant ligt dat anders: ten eerste
is voor ons de filosofie geen arsenaal, waar wij naar goeddunken iets
uit gebruiken. Ze is ons dienst aan de waarheid, zoals deze in de tijd
waarin wij leven door begripsarbeid gestalte krijgt. Aan de theologie
kan ze alleen iets hebben, wanneer die theologie even vrijzinnig is als
zij zelf. Ze kan zich dan ook niet met álles wat de theologie poneert
verzoenen: mondigheid sluit consequenties in. En ze gaat, naar Kant's
voorbeeld, in de verwerking der geestelijke ervaringen niet eklektisch,
maar methodisch te werk. Daarnaar strééft ook de gedachtegang van
Van Niftrik. Maar hij heeft zich niet steeds gerealiseerd, of de stel-
lingen, die hij poneert, zich wel met elkander verdragen. En zo staat
hij vèr vooraan in de rijen van de sedert drie eeuwen verstarde Protes-
tantse orthodoxie, die hem toch in wezen blijft bepalen, in het barre
niemandsland, dat de welgeborgen, van de hemelse heerlijkheid ver-
zekerde Hervormde kleinburgerij gescheiden houdt van de strijd der
machten, die heden en toekomst der mensheid bepalen.
De subjectiviteit is de waarheid: dat is helemaal waar bij Sartre,

die in alles wat hij poneert zijn eigen persoonlijke vorm geeft aan de
gedachten, de strevingen, de gevoelens van de tijd, die hij verwerkt
heeft. En het is half waar bij zijn weerlegger, die weliswaar eigen
wegen gaat, maar toch niet ZÓ, of hij ondersteunt zijn diepste over-
tuigingen met verwijzingen naar het gezag van een boek, dat hij meent
te kunnen lezen zonder daarbij kind van zijn tijd en zichzelf te zijn.
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KLEINE DODENDANS

voor ]ulius en Ethel R.

De vensters braken stuk
de doden spraken van geluk
waarom nog stenen ramen
voor je woning waarom geen
lucht en daglicht zeggen,
tegen de duisternis beneden:
"één gezicht is snel vergeten
doch een plus een is twee
en dat is meer dan één kan weten".

Als wij tweeën straks thuiskomen, liefste
en er zijn geen bloemen in huis,
zet dan zolang je herfstige vingers in een vaas

Of schenk de rechter je verbrande tanden,
mij met je verkrachte handen een glas rode wijn in.
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IN NOVEMBER

In november sluipt een oog van zon
en werpt er een uitweg in het hart,
in het kind, een bloempje van papier.

uit een stoomheet geloof om leven
juichen 's avonds in de verte zacht
stemmen van negers en locomotieven.

ook ik zal wel juichen om leven,
doch buiten mijn gezichtskring om,
en met een hart vol negatieven. -
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PAUZE

Dit lichaam is poreus
een zeester in een fles
ik breng de gtoeten over

een heester langs de weg
een zuster in een huis
en vogels in het lover

dit hart, een witte vlag,

waar 'k mij mee overgeef
aan alles wat in leven is,
briefpapier en wit verdriet.

FRAGMENTARISCH

Het huis, de lucht en een tros
druiven, hangen lichtblauw
in de gasvlam van de maan.
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REACTIES OP HET BOEK VAN CHARLES

Al enige malen bekroop mij de lust om iets te schrijven over het
boek van Charles. Maar naarmate ik ouder werd, word ik wantrouwi-
ger tegenover die impulsen om te schrijven over wat een ander schreef.
Er komen dagelijks dozijnen van dit soort stukjes-over van de pers
en ik neem aan, dat de auteurs ervan meestal door de fatsoenlijkste
motieven gedreven worden, nog daargelaten, dat het voor de meesten
een eerzame wijze om een stuk brood te verdienen betekent. Maar mijn
eigen impulsen tot stukjes-over schrijven leg ik tegenwoordig een
vragenlijst voor:
Meen je dat dit boek het alleen niet afkan en jouw uitleg en toelich-

ting nodig heeft?
Meen je de achteloze lezer of nog niet lezer met zijn neus op nut

en stichting van dit boek te moeten duwen? Of misschien de minder
wereldwijze te moeten waarschuwen tegen bepaalde passages eruit?
D:tcht je de enige te zijn, die ziet dat dit boek goed/slecht, aangrijpend/
sentimenteel, boeiend/vervelend, voornaam/kitscherig geschreven is.
Of als het daar allemaal niet om gaat, ergert het je dan zó, dat je

het moet afkraken om je ervan te distantiëren of pakt het je zó, dat je
cr op de een of andere wijze bij betrokken wilt zijn? Waarom juist jij?
Kan je het niet laten?
Dat vragenlijstje bekoelde mijn schrijfdrift tegenover Volg het

spoor terug nog te meer, toen de eerste druk na nauwelijks vier maan-
den gf'volgd werd door een tweede, waarvan de manchet een bekroning
vermeldde en het stofomslag een indrukwekkende reeks citaten uit
recensIes
Ik schreef niet. Ik las de kranten en zag met welke argumenten -

en r'ladde filet welke achtergedachten - zij die het na-oorlogse Neder-
land beheersten de 5de Mei om hals brachten en de E.D.G. aanprezen
en anderen, die andere landen beheersten, steeds meer lieden, die we
tien jaar geleden oorlogsmisdadigers noemden, in aanzien en functies
herstelden.
Toen draaide ik op een middag aan de kraan van de radio en een

bekende, beschaafde stem zei: "Volg het Spoor terug is een brutaal ge-
schrift; het is ook wijsgerig en strijdvaardig en vertederd en politiek
en humaan en wat niet meer, maar het is bovenal: brutaal. Het is het
in alle opzichten, het is brutaal van stijl, brutaal van bouw, brutaal
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van inhoud, brutaal van denktrant en allermeest brutaal in zijn incon-
sequenties."
Ik heb tot het eind toe geluisterd naar de beschaafde stem. Toen hij

zweeg zat ik aantekeningen te maken op de rand van een krant. En
nadat ik een paar weken later in Vrij Nederland las, hoe welmenend
bewonderend en begrijpend prof. Geyl daar de gevaarlijke "ont-
goochelde verzetsstrijder" tegemoet trad, wist ik, dat ik het toch niet
zou kunnen laten iets te schrijven over het boek van Charles èn de
reacties, die het gewekt heeft. Want hoe onverschillig het ons in het
algemeen kan laten, wat radio of krant, die, naar een oud woord, toch
niet anders dan "un monsieur" zijn, van een boek zeggen, hier horen
ze er onafwijsbaar bij, ja, men zou kunnen zeggen, dat het boek be-
halve op vele andere dingen ook een reactie - op voorhand - op deze
reaaies is.
Allereerst ben ik begonnen met dat woord brutaal, een woord, dat

zwaar weegt, als het door zo'n beschaafde stem als die van prof Stui-
veling wordt uitgesproken, eens in Van Dale op te zoeken.
"Brutaal", staat er, "onbeschoft, zonder respect voor iets of iemand".

Daarna heb ik naar het boek zelf gegrepen. Want had ik prof. Stui-
veling, hoogleraar in het mondeling en schriftelijk taalgebruik, niet
horen zeggen: "brutaal van stijl .... termen, die geen enkel woorden-
boek in zijn kolommen opneemt en waarvan het mondeling gebruik
door scholieren, studenten, straatjongens en kroeglopers geen andere
schriftelijke toepassing vindt dan op schuttingen en urinoirs.", Ver-
ward en beschaamd begon ik te bladeren, maar hield meteen nog ver-
warder en nog beschaamder op. Want wanneer het al bedenkelijk is,
uat een vrouw van mijn stand en jaren vlotweg over al die liederlijke
taal heen gelezen heeft dan gaat het eerst recht niet aan er achteraf
eens voor te gaan zitten om die uit te ziften. Bovendien schakelt auto-
matisch mijn zelfverweer in - zo is een mens -: waarom heb ik,
argeloos of doorgewinterd, over die onbeschofte taal heengelezen en
springt ze Stuiveling zo rauwelings in het oog? Hij constateert met
deskundige voldoening, dat "de gewenste eenheid van inhoud en
vorm. . . . zeker aanwezig" is, aangezien alles "brutaal" is. Maar zou
het bij zijn colleges nooit te pas komen, dat er ook een spontane een-
heid optreedt tussen onze woorden, onze persoon en de feiten, waar we
voor gesteld worden? Wanneer in het gedrang van een vluchtheuvel
een klassiek gevormde vriendin mij zou aanspreken met: "G.v.d., wat
jofel jou weer eens te zien!", dan mis ik die eenheid en denk: kan het
niet wat minder?, maar wanneer ik in datzelfde gedrang een ontstelde
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vader, al of niet academisch geschoold, hoor zeggen: "Zie je, g.v.d.,
niet, dat je dat kind bijna onder de tram duwt?", dan is dat woord-
gebruik naar mijn mening volkomen adaequaat.
Wanneer ik nu de beschouwing van prof. Geyl naast die van zijn

Amsterdamse collega leg, dan kan ik wel zonder de waarheid geweld
aan te doen zeggen, dat juist op die plaatsen, waar Stuiveling met blauw
potlood: "brutaal" in de kantlijn noteert, Geyl geneigd is het tempera-
ment van de schrijver te prijzen. Wat niet wegneemt, dat beiden het
er over eens zijn, dat het een gevaarlijk en verwerpelijk boek is.
Dat verschil in benadering lijkt me in hoofdzaak afhankelijk van

een verschil in temperament en levenservaring van de beide recen-
senten. Beiden voelen zich geprikkeld door Charles' stijl, waar ze tege-
lijkertijd bewondering voor hebben. Geyl spreekt dat royaal uit: "een
pakkend, een boeiend, maar een irriterend boek". Stuiveling formu-
leert zijn lof voorzichtiger en zegt dat Charles hem "het meest aan
E. du Perron doet denken, zonder dat ik hem daarmee voorlopig nog
gelijkwaardig acht" (een 9, nee, toch maar een 7-). Zijn geprikkeldheid
blijkt uit de hele toon van zijn rede, en ook - mèt zijn volslagen ge-
brek aan begrip voor de grote morele waarde van dit boek! - uit de
keuze van zijn citaten en de daaraan verbonden polemiekjes. Zo daar,
waar hij een hard, maar sober citaat over de voorkeur voor de meest
agressieve wapens in de illegale strijd laat volgen door het debaters-
trucje: "Is dit nu de geestelijke bagage, die men meedraagt op de
Derde Weg?"
Stuiveling wordt door en door kriebelig van dit boek; Geyl kan er

op een bepaalde manier wel plezier in hebben, d.w.z. het plezier, dat
men in een flinke brand heeft. Maar dat is een waardering, die louter
bijzakelijk is tegenover dit boek en waarop Charles gerechtigd is met
dezelfde hoon te antwoorden als Douwes Dekker op het compliment
van die student, die "zijn kunstenaarstalent zo bewonderde". Van Dou-
wes Dekker gesproken, had het voor de Multatuli-kenner Stuiveling
niet voor de hand gelegen, waar hij van de "brutale", grillige en con-
tradictoire bouw van dit boek spreekt, aan de Max Havelaar te denken?
Er waren indertijd ook zoveel tijdgenoten, die Douwes Dekker brutaal
en respectloos vonden.
Er is één opvallende overeenkomst tussen de beide recensies. Geyl

kiest in hoofdzaak één centraal punt, waar hij Charles op aanvalt,
Stuiveling bouwt op een reeks citaten - beter gekozen voor zijn pole-
miek dan voor een zuivere karakteristiek van het boek - een betoog
op, dat vooral de nadruk wil leggen op Charles' tegenstrijdigheden,
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maar ieder op zijn wijze vermijdt te vermelden, dat dit boek stijf
staat - nee, niet van "hartstocht, overtuiging en vooroordeel" zoals
Geyl opmerkt -, maar van feiten en nog eens feiten.
Geyl vermeldt die feiten hoogstens impleciet, waar hij in zijn titel al

van "de ontgoocheling van de verzetsstrijder" spreekt, maar hij noemt
de feiten, waardoor die ontgoocheling optrad, niet. Hij ziet die ont-
goocheling louter als een psychologisch, een besmettelijk psychologisch
en daardoor gevaarlijk proces, dat zijn oorsprong geheel en al neemt in
de geestesgesteldheid van de verzetsstrijder zelf. Diens fout is n.l., dat
hij "het verzet voor de oorlog heeft aangezien", hij heeft niet begrepen
dat "het effect daardoor binnen het morele plan" bleef, dat de histo-
rische betekenis ervan was, "dat het ons zelfrespect redde" en ;,het
besef van de grote morele waarden, waarom de strijd van de anderen
[d.i. de militaire strijdkrachten} ging, ook bij ons levendig hielp hou-
den. Maar van die strijd, de strijd waarin materiële macht tegenover
materiële macht stond, hing de beslissing af", want "het morele kan
zonder macht niet overwinnen". 1)

In een discussie ontlenen wij graag onze zekerheid aan een supe-
rieure twijfel aan het geloof of vermeende geloof van onze tegenpartij,
dat ons altijd wat argeloos en naïef aandoet. Charles komt uit deze
passage voor de dag als een wat al te rechtlijnig denkende, maar door
en door fatsoenlijke, provinciale K.P.-er, die zijn "krakie" in het plaat-
selijk distributiebureau veel belangrijker acht dan de invasie in Nor-
mandië, waarover overigens, zoals we straks zullen zien, ook nog te
praten valt. Maar Charles publiceerde zijn boek niet in 1945, maar in
1953 en het draagt zijn titel niet voor niets. Niet in een jongensachtige
opwinding om het verzetsavontuur, maar nauwlettend het spoor terug
volgend langs de na-oorlogse feiten is hij tot zijn waardeschaal ge-
komen, ook over wat zich in de oorlog heeft afgespeeld en over het
verschil in doel en wezen van militaire machtsontplooiing en verzet.
Het gaat er dan ook niet om, dat hij een simpel "wit-zwart-schema",
waarmee hij in de oorlog kon volstaan, "zonder aarzelen en zonder
pardon ook de na-oorlogse wereld" wil aanleggen, maar dat de binnen-
en buiten-Iandse na-oorlogse gebeurtenissen hem hebben doen zien,
dat de strijd om morele waarden niet met materiële macht beslist werd
en wordt. Het is integendeel juist het verzet tegen dat andere "pak-
kende wit-zwart-schema", dat nu na de oorlog Krupp en Schacht, Von
Rundstedt en Mac Carthy en de pas door de paus gedecoreerde Franco

1) cursiviëring van mij. - A.R.-V.
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tot de "onzen" doet rekenen, wat Charles het spoor terug heeft doen
volgen naar de oorlogsperiode om te ontdekken, dat ook toen niet
louter "het besef van de grote morele waarden" de "kruistocht" der
verbonden legers inspireerde. Het is deze bitere, na-oorlogse ervaring,
die Charles tot dat in de ogen van Geyl zo naïeve inzicht van de waarde
van het verzet boven de oorlogvoering heeft gebracht en dan zelfs voor
alles nog het verzet van die dominee, die rustig halsstarrig bleef wei-
geren zijn koper en tin in te leveren in termen, die een dominee passen,
maar die Charles voor eigen gebruik vertaalt in de wapenspreuk: "Ik
verdom het". Ervaring in en na de oorlog - en niet het een of ander
boekje van Arthur van Schendel' of wie ook, 0, prof. Stuiveling! -
heeft Charles geleerd, dat de "zivilcourage", de burgermoed van die
dominee oneindig meer waard is dan de zwaard- en stengun-moed,
waarover de machten beschikken, die een oorlog "beslissen".
De zaak is n.l., dat de oorlog helemaal niet beslist is en dat burger-

moed niet gebonden is aan die korte vleugen van dronkenschap, die
het hanteren van het een of ander wapen over een mens plegen te
brengen. Natuurlijk had hij dat ook uit de geschiedenis, waarvoor
Geyl terecht opkomt, kunnen leren - dus toch uit een boekje, 0, dier-
bare inconsequentie! -, maar die ligt Charles nu eenmaal niet: Ik
meen n.l. dat daarin de burgermoed van Socrates en Erasmus, van De
Groot en Spinoza, van Ghandi en Nehroe, van Carl van Ossietzky en
de Februaristakers meer macht vertegenwoordigt dan die van alle
land-, zee- en luchthelden bij elkaar en dat wij onze schoolkinderen
meer meegeven met het verhaal, hoe de Ruyter in 1672 op gevaar af
als "verrader' te worden gebrandmerkt, het voor de Witten opnam dan
met alle verrafelde vlaggen en Royal Charles'sen, die hij mee naar
huis gesleept heeft.
Geyl ziet Charles niet als een "verbitterd" mens, "omdat hij ook nu

nog van zijn gelijk zeker is"; wel als een tragische figuur, om zijn
impossibilistisch vasthouden aan een "machteloze" moraal. Maar heeft
Geyl nooit opgemerkt, dat juist verbitterde mensen krampachtig over-
tuigd blijken te zijn van hun gelijk? Wanneer het tragisch is in iets
blijvenders te geloven dan in de grootste atoombom, dan teken ik voor
de tragiek.
,Maar ik wil nog even met die dominee naar Stuiveling terugkeren.
Het toppunt van Charles' "brutaliteit" ziet hij in zijn inconsequenties.
"Dat is naar mijn oordeel het zwakke punt en in zekere zin zelfs het
gevaar van dit boek: het is een meeslepende pleidooi voor uitermate
tegenstrijdige zaken."
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Nu is het iemands goed recht om een voorkeur te hebben voor die
geesten, waarin het er van binnen net zo uit ziet als in een goed ge-
ordende linnenkast: alles haaks, SOOrtbij soort, strikjes om de stapeltjes
en bosjes lavendel ertussen, en een afkeer van figuren als Nietzsche,
van wie Heinrich Mann schreef: "Er hielt mit Recht sehr viel auf
seine Wiedersprüche". Maar met zijn voorbeeld van Charles' "wieder-
sprüche" laat Stuiveling zich in de kaart kijken.
"Hoe kan iemand," zegt hij, "die dominee bewonderen met zijn

"Ik ga om jullie niet liegen"," wanneer men hem de kans biedt tOt een
leugenrje om bestwil, en tegelijk "met een valse pas van een in België
geboren Italiaan in de illegaliteit werkzaam zijn?" "Indien ik," zei
Stuiveling letterlijk, "naar eer en geweten deze consequente dominee
"het beste, het grootste" achtte "wat ik in de oorlog gezien heb" dan
zou ik tijdens de oorlog niet dit SOOrteerlijkheid hebben verruild voor
de betrekkelijke veiligheid van valse paperassen. Hier zit ergens een
innerlijk conflict, dat ik niet vermag op te lossen."
Ik voel het bijna als iets beschamends te moeten gaan uitleggen,

waar de denkfout zit in deze redenering. Wel nu dan: het ging, als
ik het goed zie, die dominee niet om een abstracte eerlijkheid, een
soort bijgelovige vrees voor een zondige bezoedeling van zijn zieltje,
die "eerlijke" mensen soms tot de vreemdste gedachtenkronkels, me-
nistenleugens en grofheden tegenover hun medemensen kan brengen,
maar om de logische consequentie van het fatsoen, zeker voor een man
in een leidende positie: ik zal geen stap verzetten om jullie gezag-uit-
geweld te eerbiedigen en daardoor de burgermoed van de mensen, die
van mij een voorbeeld mogen verlangen, ondergraven. Wie meent dat
bewondering voor die houding een ter dood veroordeelde illegaal wer-
ker geen keus laat tussen een zinneloos martelaarschap en "valse pape-
rassen", kan ik alleen maar geluk wensen met zijn goed opgeruimde
linnenkast. Want ik moet vrezen hem helemaal in de tegenstrijdig-
heden te doen vastlopen, wanneer ik hem zou verwijzen naar dat sim-
pele zinnetje aan het begin van hoofdstuk VI, dat van een werkelijke
worsteling met het kwellende probleem van waarheid en leugen
spreekt: "Als de oorlog mij ergens schade gedaan heeft, dan is het
daarin dat hij mij door vrees gemaakt heeft tot vervalser van mijn
wezen". Of naar die andere uitspraak op blz 115: "Ik heb in deze tijd
woedende scènes gehad met hoge n.s.b.-ers cn duitse instanties, in de
openlijkheid en uitdagendheid waarvan ik genoegdoening zocht voor
de wrok over mijn ondergrondse illegaliteit, die mijn trots bescha-
digde". Wie, al was het maar in het schamele surrogaat van een dag-
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droom de aanvechting tot zulk een genoegdoening gekend heeft, zal
ook die andere inconsequentie begrijpen: de morele schok, die het
Charles gaf, toen de vijand hem op zijn listen betrapte.
Wanneer ik hier nog iets aan toe wil voegen, dan is het niet langer

over wat anderen ervan gezegd hebben, maar eerder over dat, waarvan
zij zwegen.
Er zijn tegenwoordig uitgevers, die het nodig vinden bepaalde boe-

ken, soms tegen beter weten in, te lanceren met de aanbeveling, dat
het heus geen oorlogsboeken zijn. Daarom hoop ik geen misverstand
te wekken, wanneer ik Volg het Spoor terug, ondanks de vele en be-
langrijke dingen, die erin staan over de oorlogsperiode, allereerst een
na-oorlogsboek noem. Charles' uitgangspunt ligt altijd in de periode
na '45. Zo in zijn meesterlijke afrekening met het kloek en larmoyant
gejammer van Den Doolaard, in De Linie n.b., over de berechting van
de oorlogsmisdadigers, al voert ook hier het spoor telkens naar vóór
'45 terug. Of in zijn onweerlegbare verklaring van de bevreemdende
discrepantie tussen de overmaat van verzetsonderscheidingen en de
officiële neiging dat verzet zo gauw mogelijk te vergeten: "Een ge-
meenschap, waarin men zijn leven, zijn meubeltjes en zijn maatschap-
pelijke positie uit een wereldbrand gesleurd heeft door bekwame toe-
gevendheid, zal politieke zuivering en berechting ongaarne zien. Zij
zal ze ongaarne enige tijd dulden om, zodra zij meent dat dat wel weer
kan, met een gratiebeleid en sluwe barmhartigheid, met royale zuive-
ring van de zuivering en behendige correcties van het rechtsherstel, het
sub-sociale van de oorlogstijd weer tot normaal verklaren. Daartoe
is nodig, dat het normale tot supernormaal verklaard wordt en voor
behoorlijk gedrag onderscheidingen verstrekt."
Wanneer u de hele episode nog eens overleest, slaat u dan vooral

die hartverheffende ontmaskering van de verlegen mens niet over, die
er een toegift je bij vormt.
Bij al de tegenstrijdigheden, die Stuiveling zo nauwkeurig en syste-

matisch heeft opgeSomd, is er hem één, de enige waar het op aan
komt, ontgaan: die tussen de feitelijke inhoud van het boek en de
wijze, waarop in het algemeen de critiek met voorbijgaan van de feiten
zich juichend, verketterend of polemiserend op het temperament en de
gemoedsgesteldheid van de schrijver en de verwoording daarvan richt:
WeIl roared, lion! dan wel: Brutaal!
Lezer, krijgt ge wel eens tijdschriften van zo omtrent een halve eeuw

geleden in handen en vooral spotbladen? Zijt ge dan niet, al naar uw
aard, geschrokken of verrast door de open, directe en felle toon der
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onderlinge polemieken, door de ongegeneerde en zo ge wilt grove, ja,
brutale toon van de karikatuur, tegen de bejaarde koningin Victoria
b.v. in de Boerenoorlog of tegen Wilhelm II? Of ga nog eens even
verder terug naar de taal, die de laat-middeleeuwse pausen elkaar naar
het hoofd gooiden of de ongezouten kanselarijstijl van de ban, waarin
Philips II Oranje zijn portie gaf! Een wereld, waarin dat mogelijk was,
moet geen wezenlijke bedreiging van buiten af gespeurd hebben en in
schijn althans veel hechter in elkaar gezeten hebben dan de onze, waar
de tekenaars hun geestigheid alleen nog maar durven richten op het
psychologische en het absurde. Kunt u zich een plaat in de Groene -
en dat is dan nog het groene hout - voorstellen, waar de paus met een
knipoogje Franco decoreert, terwijl Mac Carthy en kardinaal Spell-
man arm in arm toekijken? Al voor de oorlog kenden we het staats-
hoofd van een bevriende mogendheid, waarover niet anders dan in de
stijl van het weerbericht mocht worden geschreven. En in de verwar-
ring na twee oorlogen, die de wereld "safe for democracy" gemaakt
llebben, worden overal ter wereld pers en radio, met of zonder censuur
beheerst door dat uiterst gevaarlijke naziwachtwoord: Feind hört mit!
Het is symptomatisch - en uiterst beschamend - voor onze tijd,

dat een boek. dat zich met overtuiging en zonder omwegen, zoals de
verdedigers van Dreyfus dat b.v. deden, tegen een aantal actuele mis-
bruiken richt: het schandaal van de in de kiem gesmoorde zuivering
en de "barmhartige" politieke berechting, de verheerlijking van het
militairisme en zijn emblemen, de verpolitiekte R.K. Kerk en het
uiterst slappe verweer daartegen om er maar enkele te noemen, meer
aandacht verwerft voor de onverbloemde en briIlante wijze, waarop
het die feiten naar voren brengt dan voor het ten hemel schreiende
van die feiten zelf.
"Wij moeten weer individuen leren worden", zegt Charles. Mis-

schien zult u zeggen, dat we dat nooit geweest zijn. Dan heeft u gelijk,
maar het doet er niet toe. En evenmin doet het er toe, dat prof. Stuive-
ling hier uit de volheid van zijn kennis het allerindividueelste indivi-
dualisme van Kloos meent te herkennen en het vitalisme van Marsman.
Want dit individualisme heeft niets te maken met het egocentrisch
aesthetisme van Kloos of het dwepen met louter de attributen van een
volstrekte onafhankelijkheid van de jonge Marsman. Het is al weer
een van die "brutale" inconsequenties, waar Charles trots op mag zijn.
Want wat betekent het anders dan dat een man, die bereid is met iedere
groep fatsoenlijke mensen samen te werken, tegelijk huivert bij de
gedachte, dat z'n groep weer kan uitgroeien tot een van die "irrationele,
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ja, atmosferische gemeenschappen" met "hun claim op trouwen bur-
gerzin, op onze weerbaarheid en onze menselijke waardigheid" en
waar tegenover zodra ze tot instrument van bepaalde belangen of
bezeten door massawaan worden, alleen de burgerlijke moed van het
individu "neen" kan zeggen?
Ik heb Volg het Spoor terug met de Max Havelaar vergeleken. Dat

is in zekere zin dwaas, want de Max Havelaar is klassiek en door een
modern boek klassiek te noemen, nemen we a.h.w. het nageslacht het
recht tot oordelen uit handen. Het klassieke karakter van een boek
wordt immers niet louter bepaald door de inhoud en de indruk, die die
op de tijdgenoot maakt, maar ook door zijn geschiedenis, zijn invloed
en de reacties, die het wekt.
Zo gezien kan ik alleen maar voor het Nederlandse volk wensen, dat

dit boek eens klassiek zal worden.
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Schooljaren in bet Keizerlijk Duitsland en eenweerziell
(Slot)

Er werden juist in de jaren dat wij in Berlijn woonden ontelbare
standbeelden neergezet, en dan was er bij de onthulling weer ge-
legenheid voor de keizer om een woord tot de mensen te richten. Die
standbeelden! Het was, zoals bekend, voornamelijk Wilhelrn's tot in
't absurde gevoerde verering van zijn voorvaders, speciaal van zijn
grootvader Frederik lI, die hem er toe bracht ze overal in steen te
laten vereeuwigen. In onze familie was ook een beeldhouwer. Hij
kreeg van de keizer de opdracht het standbeeld van de Duitse koning
Sigismund te maken. Dat was opeens de aanleiding voor tal van
grapjes thuis want mijn vader heette ook Sigismund, nog geschreven
Zygmunt, de Poolse vorm van dezelfde naam, naar een van de Poolse
koningen, waaraan, volgens een twijfelachtig, maar niet onmogelijke
overlevering (gezien de wijze waarop destijds koningen van Polen
ontstonden!) zijn geslacht geparenteerd moest zijn geweest. En nu
kreeg Sigismund zowaar nog bij zijn leven een standbeeld in de
Siegesallee!
Wij luisterden met eerbied naar de verhalen van hoe Seine Majestät

op het atelier kwam om de voortgang in eigen persoon in ogenschouw
te nemen. En ik herinner mij hoe men ons kinderen duidelijk maakte
welk een eenvoudig man hij toch was in al zijn grootheid; want,
verzekerde men ons: "Er rauchte sich da einfach seine Zigarette!"
Eens mocht ik op het atelier komen, het was, meen ik, in Grune-

wald. Ik raakte geweldig onder de indruk van al die beelden; het
bijna voltooide Heldendenkmal van Sigismund imponeerde mij na-
tuurlijk het meest, niet het minst door zijn enorme grootte. Men
streek mij over het haar toen ik zo geestig was om te zeggen dat-ie
toch niets op vader leek en toen werd ik vlug weggeleid naar de tuin
waar wij allemaal Kaffeemit Kuchen kregen met de royaliteit die zo
sterk afstak bij wat wij in Nederland gewoon waren.
Want het leven was er goed in dat vooroorlogse Duitsland! Altijd

zie ik nog de ongelooflijke dikke mannen en vrouwen, die zich de
godganse dag "Mahlzeit" toeriepen; er werd ook zowat de hele dag
gegeten, zeker door de vrouwen. Die stonden daardoor met de meiden
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van 's morgens vroeg al in de keuken iets lekkers te braden en te
koken, en voor jongens, die altijd honger hadden, was dat allemaal
een paradijs. Met al hun geneigdheid om te slaan toonden de grote
mensen toch ook een gemoedelijkheid tegenover het kind die je het
leven veel prettiger deed voorkomen dan in het stijve en krenterige
Holland. "Komm mal her, du, kleiner Knirps! Hier has'd 'n Kuchen!"
of ,,0, diese Knaben; die sind !ja ausgehungert!" en dan kwam er
weer iets wat we niet afslaan konden. Zelfs op straat stopte je de een
of andere sentimentele dame zo nu en dan wat toe; dat gebeurde
vooral met Kerstmis, als we verlangend tussen de prachtige kramen
slenterden, maar geen geld hadden om iets van de uitgestalde heer-
lijkheden te kopen. Wie dat Berlijn niet heeft gekend kan zich geen
voorstelling maken van het uiterlijk der mensen: die enorme buiken
<ler mannen en vrouwen, de geweldige boezems, de onderkinnen van
de vet-glimmende gezichten. Bij het Tempelhofcrfeld kenden wij
een kroeg waar wc over een muurtje naar binnen konden kijken.
Dan zagen wij de mannen om de tafels zitten met enorme glazen,
neen, kommen vol "Weisbier", die ze met beide handen aan de mond
brachten. Op 'n dag gooide een van ons een steen naar binnen, en
zelden hebben wij het meer uitgeschaterd dan toen de waard en een
paar anderen, allemaal dik als olifanten, naar buiten kwamen wagge-
len in de verbeelding dat ze ons konden krijgen.
Het duurde niet lang of ook "ons" Heldendenkmal van Keizer

Sigismund had zijn plaats in de lange rijen van standbeelden in de
Siegesallee gekregen. "Die ganze Sippe" hoorden wij oudere Berlij-
ners wel eens spottend zeggen, maar ik herinner mij niet dat iemand
er zich over uitliet, dat het toch wel een beetje raar was, dat je je
hele familie in een park zet dat de mooie naam van Tiergtlrten heeft
- een feit dat toch zeker aan iedere Amsterdammer een boertige grap
zou hebben ontlokt! Er is later heel wat over deze creatie van de keizer
geschreven, steeds afkeurend; natuurlijk reeds om het feit dat men
geen schoonheid kan bereiken als men zulk een groot aantal beelden
op dezelfde manier in een lange rij aan twee kanten van een weg
opstelt. Maar de keizer had gp.zegd dat hier de hele wereld getoond
werd dat de Duitse beeldhouwkunst op dezelfde hoogte stond als de
klassieke Griekse of de Italiaanse; dat werd ons op school of elders
verteld of misschien las ik het alles in onze "Kaisertreue" krant, en
dus wat ik er trors op, dat onder die geweldige kunstenaars ook een
familielid te vinden was!
Aan de ene kant van de Siegesallee stond de Siegessäule. Tijdens
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ons verblijf werd aan de andere kant het Rolandsdenkmal geplaatst.
De inwijding er van staat mij nog duidelijk voor de geest. Zoals vaak
gebeurde was ik met een paar andere jongens tot in de voorste rijen
der genodigden gedrongen, en, misschien verborgen achter een struik,
of gewoon tussen de mensen staande, zag ik opeens, vlak bij, de
keizer! Van zo dichtbij had ik hem nog nooit gezien! Was hij wer-
kelijk zo imponerend of heb ik die indruk alleen behouden door alles .
wat men ons kinderen over hem vertelde? In elk geval heb ik hem
nooit kunnen vergeten zoals ik hem daar die middag zag; in zijn
lichtgrijze uniform, een en al bewegelijkheid, zenuwachtig zou ik nu
zeggen; zijn hoofd bewoog zich naar alle kanten, de punten van de
snor stonden rechtop tot bijna aan zijn ogen. In de ene hand hield hij
wat wij een stokje noemden, maar wat naderhand bleek zijn kost-
bare maarschalkstaf te zijn, die hij bij elke publieke gelegenheid
meenam en die behalve als teken van de waardigheid ook diende om
enigszins de verlamming van zijn linkerhand te verbergen. Een ver-
lamming waarvan men ons verteld had dat die hem nooit had ver-
hinderd een koen ruiter te zijn.
Ik had ogen voor niets anders. Daar stond hij, geen tien passen van

mij vandaan, de Hohenzollern, de man waarover iedereen altijd sprak,
Unser Kaiser! Ik trilde van opwinding en moet mijn aanwezigheid op
de een of andere manier verraden hebben want opeens voelde ik mij
op zij geduwd door de grote mensen, zodat ik geheel achteraan kwam
te staan, waar ik tenslotte mijn vriendjes weer vond, die het niet zo
ver als ik hadden gebracht. Daar kregen wij toch ook iets te zien dat
onze geestdrift wekte: de afzetting te paard begon het dichtopeen-
gehoopte publiek terug te dringen. De eigenlijke onthulling zou nu
gebeuren en er moest plaats zijn voor al de voorname heren en dames.
Dat terugdringen van het publiek. was voor ons altijd een spannend
ogenblik: het gebeurde met de dikke achtersten van de paarden en ook
nu zagen wij duidelijk hoe de kerels van de politie er plezier in
hadden de mensen de schrik op het lijf te jagen. "Het volk" stoof
uiteen, om zich weer bij de struiken en bomen te verzamelen, en
tenslotte zagen wij de keizer en zijn officieren nog alleen omringd
door de deftige heren met hoge hoeden, en de dames met sluiers en
parasols. Wij merkten nog hoe de keizer bij het met de een of andere
doek bedekte beeld bieef staan om zijn toespraak te houden, maar
helaas voor mijn latere geschiedschrijving, hadden wij er genoeg
van, en holden de Tiergarten in om ons spel van trappers en Indianen
voort te zetten.
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Soms hoorden wij de grote mensen grappen maken, die doen zien dat
de komieke kant van de keizercultus niet geheel voor hen verloren ging.
Daar was bijvoorbeeld het woord Majestätsbeleidigung waarover in
die dagen blijkbaar nog al wat te doen was en dat gemakkelijk tot
spot aanleiding kon geven. Zo vertelde iemand ons het volgende ver-
haal. In het café.Bauer - dat oudste en meest gerenommeerde koffie-
huis in Unter den Linden - zaten een paar officieren. Op kotte af-
stand ervan hadden enige burgers plaats genomen en waren (op z'n
Duits) luidruchtig aan het discussiëren. Opeens klinken de woorden:
"Ach, was, der Kaiser ist verrückt!" Onmiddellijk staat een der offi-
cieren op, gaat naar de burgers en werpt zijn kaartje op hun tafel -
uitdaging tOt duel! "Sie haben den Kaiser beleidigt! Sie sagten der
Kaiser sei verrückt!"
De burgers, doodsbenauwd vOOtde konsekwenties, proberen er zich

uit te redden: "Wij hadden het over de Keizer van China, Herr
Leutnant!" Maar de verontwaardigde officier roept uit: "I wo, wenn
Sie Sagen der Kaiser ist verrückt sa können Sie nur unsren Kaiser
meinen!"

III

Het Duitse Noodlotsuur had geslagen, "des Deutschen Reiches
Schicksalstunde" waarover destijds een brochure was verschenen, ge-
schreven door een hoge officier, was gekomen, en in een veel erger
vorm dan de Kroonprins, die er een aanbeveling voor schteef, eri zijns
gelijken hadden kunnen vermoeden! Het ongelooflijke - ongeloof-
lijk ook voor mij - was gebeurd. Het Duitsland van Onze Keizer
was overwonnen, de afdanking van Wil helm der Zweite was door de
eigen regering geëist en nog wel voordat de milde revolutie van
November 1918 met de marineopstand in Kiel was begonnen. De
keizer zelf was gevlucht, met zich nemend de laatste glorie van zijn
uitdagend tijdperk.
Ik zou echter alras merken dat er niets vergeten en niets geleerd

was. De grote massa was nauwelijks in zijn inzichten veranderd. De
kortstondige opstand had zijn extremisten, maar die speelden geen rol
van belang en de constitutie van Weimar berustte op een zeer klein
aantal Duitsers, te zwak om iets van betekenis in het leven te roe-
pen. Voor de meerderheid van het Duitse volk waren de mensen van
Weimar alleen maar de schuldigen aan het "Diktat" van Versailles,
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en werden dienovereenkomstig "die Novemberv~rbrecher" genoemd.
De Duitse structuur was gelijk gebleven: de adel, de grootgrondbezit-,
ters, de federale gemeenschap, het hele ambtenarencorps. Het verzet
van de links-socialisten en de communisten was volkomen machteloos
tegen over de rechts-socialisten - net als bij het uitbreken van de
oorlog in 1914 bleek ook nu hoe weinig socialistisch deze Duitse
S.D.A.P. in feite was. Onder de regering van de zadelmaker Friedrich
Ebert hielpen de sociaaldemokraten de revolte van de Spartakus bloe-
dig neerslaan. Liebknecht, Luxemburg waren vermoord en al mis-
lukte de Putsch van Wolfgang Kapp in 1920, mede door de staking
van de arbeiders, maar vooral omdat het leger zich afzijdig hield -
het rechtse element kreeg zienderogen overal weer de oude invloed.
Tenslotte zijn het niet meer alleen de revolutionairen die door de
reactionairen worden vervolgd en gedood, maar ook een rechts-libe-
raal als Walter Rathenau, vermoord als vertegenwoordiger van de
"Erfüllungspolitik". En voor mij een van de meest typisch Duitse
verschijnselen: het stoken tegen de revolutionairen, tegen figuren als
Liebknecht en Luxemburg bijv., tegen het doorzetten van de revolu-
tie, was in de sociaaldemokratische Vorwärts even sterk, misschien
zelfs sterker, dan in de zogenaamde rechtse bladen!

Toen ik dus kort na de vrede opnieuw in Duitsland rondreisde in
verband met een onderzoek in de Ierse kwestie, en de oude plaatsen
opnieuw bezocht, kon ik treurig zijn met dat mens achter de toon-
bank in mijn vroegere kostschooldorp, dat maar doorpraatte over die
"schrecklicher Krieg" en wat er nu van Duitsland terecht moest
komen.

Iedereen klaagde, waar je ook kwam. Ik liep het oude, schilder-
achtige kroegje binnen, aan het einde van het dorp bij de beek, en
knoopte met de waard en de paar gasten een gesprek aan. Net als
in het Detmold van het Hermannsdenkmal, net als in andere plaatsen
waar ik kwam, zag men in mij de inwoner van het land waar hun
Keizer nu woonde. Zij hadden het over de Entente, die nu toch einde-
lijk moest beseffen hoe onrechtvaardig Duitsland was behandeld. Maar
een nieuwe oorlog, nee, zo iets nooit weer, en er was zelfs een man die
luid kon zeggen dat de Keizer en zijn kliek de schuldigen waren ge-
weest, zonder dat een van de anderen hem tegensprak.

Bij de mensen die ik daarna bezocht zou ik wel andere opvattingen
vinden: de revanche-gedachte bleek in die kringen niet alleen iets
vanzelfsprekends te zijn maar kon ook reeds op aardig concrete resul-
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taten wijzen! Dat begon al dadelijk duidelijk te worden bij mijn be-
zoek aan de president ad interim van de Ierse Republiek, een zekere
dr HilI. Het was een sombere jonge man, die op een stoffige kamer
in een overvol huis in het Westen woonde, mij zeer vriendelijk ont-
ving en liever Duits dan Engels met me sprak. Op de tafel lag het
boek van Ludendorf over het verloop van de oorlog, dat ik telkens
weer als een soort geloofsbelijdenis bij mijn andere gastheren zou
vinden. Een groot portret van de Keizer pronkte op zijn bureau naast
dat van een mij onbekende. Het bleek Sir Roger Casement te zijn, de
in 1916 door de Engelsen opgehangen Ierse patriot. Toen hoorde ik
voor het eerst de détails van de fameuze landingspoging van Case-
ment, die in het begin van dat jaar door een Duitse onderzeeër op de
kust van Kerry aan wal was gezet maar door de Engelsen werd gepakt
voor hij zich aan het hoofd der opstandelingen kon plaatsen. Volgens
Hill had de Amerikaanse gezant in Berlijn daar de hand in gehad.
Die zou van het begin af aan geweten hebben wat zich tussen de
Duitsers en Ieren afspeelde en tenslotte en op tijd de Britse Secret
Service hebben gewaarschuwd, waardoor Casement onmiddellijk na
de landing in de armen van de detectives viel. Van het interview met
Hill is mij vooral de haat bijgebleven waarmee hij over alles wat Engels
was sprak en het feit dat hij niettemin op mij veel meer de indruk van
een Engelsman dan van een Ier maakte. Maar zulke dingen zijn bij
al die rassenkwesties misschien juist normaal. In zijn haat was hij
evenwel een echte Sinn Feiner, die van geen enkel compromis wilde
weten en die in zijn optreden de eeuwenoude leuze van de opstandige
leren symboliseerde, dat iedere vijand van Engeland de vriend was
van Ierland.

Een veel interessanter figuur leerde ik gedurende dit onderzoek
kennen in de persoon van de befaamde Graaf Ernst zu Reventlow,
toen ongeveer vijftig jaar oud en in het midden van zijn activiteit.
Ik had natuurlijk al verschillende geschriften gelezen van deze uit
Husum stammende gewezen zee-officier, auteut en afgevaardigde voor
de nationaal-socialisten in de Reichstag. Hij trad nu vooral op de
voorgrond als redacteur-uitgever en voornaamste medewerker van het
nieuwe weekblad Der Reiehswart, waarvan ik kort tevoren enige num-
mers had doorgewerkt. Bij al mijn bereidheid om in die dagen het
streven van de Duitse nationalisten te begrijpen en te verdedigen
troffen mij de artikelen in dit blad als wel bijzonder grof. Ik heb het
blad enige jaren daarna in Holland ontvangen, maar ben deze jaar-
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gangen helaas, samen met mijn overige bibliotheek bij de ondergang
van mijn woonschip in de Leidse Zijlsingel kwijtgeraakt. Ze zouden
een treffend bewijs voor de stelling kunnen zijn dat, lang vóór Hitler,
diens taal gebruikt werd. De hele phraseologie van het nazidom kon
men in de Reiehswart reeds vinden, al die slagwoorden, die propa-
gandazinnen, die stunts. Sommige ervan moeten letterlijk door Hitler
zijn overgenomen. Zo overtroffen diens anathema's tegen "het joden-
dom" nauwelijks wat er daarover in dit weekblad te lezen viel. Alle
gruwelijke verhalen over Joodse misdaden werden hier reeds als fei-
ten vermeld, het Christendom zelf was "verjudet" (hoe kende ik ook
dit woord!) en van Jezus werd ergens gezegd: "Er war bekanntlich
kein Jude"! Ook gaf de Reiehswart veel plaatsruimte aan de Prata-
wllen van Zian, het boekje dat gedurende enige jaren veel stof op-
wierp en dat moest aantonen dat er een internationaal complot van
Joden bestond, dat op de verovering van niet minder dan de hele
wereld uit was!
Natuurlijk kende ik veel van deze dingen uit mijn Duitse school-

tijd; toen bestond er zelfs een "Antisemitische Partei" in de Reichstag,
een roerige fractie van uiterst reactionaire adellijke grootgrondbezit-
ters, waarvan onze "Kaisertreue"-krant de uitingen uitvoerig weergaf.
Ook brachten sommige jongens op school wel eens bladen mee met
"leuke" voorstellingen van Joden, en ik herinner me een winkel in de
Friedrichstrasse waar een tikapparaatje aan her raam de aandacht ves-
tigde op een grote plaat met een reusachtige Germaanse Kerel, die
een paar met een zwarte kaftan beklede figuurtjes de "Duitse Deur"
wees met de woorden: "Zurück nach Rusland!" (Palestina kwam toen
nog niet aan bod.) Wij, die in Holland op dezelfde vaag-protestantse
wijze waren opgevoed als de meesten van onze vriendjes - thuis
zowel als op scholen die bijna uitsluitend door protestanten werden
bezocht - waren ons nooit van enige godsdienst-, laat staan rassen-
kwesties bewust geweest. In die waarlijk liberale kringen van toen
speelden zulke zaken geen rol, en dat wijzelf "niet-zuiver-Hollands"
of zoiets als "niet-Arisch" konden zijn was nooit tOt ons, kinderen,
doorgedrongen; we waren er trouwens ook te jong voor. Maar nau-
welijks in Berlijn of we hoorden van een familielid, een GeneraI-
Konsul van iets, die zijn post in het buitenland had, maar ons van
tijd tOt tijd bezocht en dan altijd veel te vertellen had, dat vaders
geslacht "verjudet" was en zover ik het toen begreep was dat een
schande die zo spoedig mogelijk moest worden uitgewist. We moesten
weer zuiver dit of dat worden en daartoe moest je "entjudet" worden.
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Op die manier werd ons het vergif van alle kanten ingebracht en het
duurde niet lang of wij gebruikten het scheldwoord "Jude" al even
lustig als onze Duitse makkers. Net als met het militaristische denken
heeft het lang geduurd voor ik deze dingen onbevangen onder de
ogen kon zien, en hoe veel meer moet dar het geval geweest zijn met
mijn tijdgenoten, die zoveel langer deze invloeden zouden ondergaan.
Is het wonder dat velen van hen later een actief aandeel in "die
Enjudung Europas" hadden?
Onder de Keizer gebeurde echter niets, nooit vernam men van ras-

senvervolging. Integendeel, je hoorde hoe de Keizer tal van Joden
onder zijn vrienden telde, een Ballin, schepper van de vloot, een pro-
fessor Virchow, met wie ik hem eens in een open rijtuig zag zitten.
Zelfs in het leger was de discriminatie niet zo streng als men wel
eens aanneemt en iedereen kende mannen van "gemengd" bloed,
die officier waren geworden. Dat zulk een familie bezig was zich "zu
entjuden" sprak vanzelf, maar dit had niets met moord en doodslag
te maken.
In de Reiehswart echter, en zoals ik spoedig zou merken, in al

deze ultra-nationalistische na-oorlogse kringen, werd een campagne ge-
voerd, die uiteindelijk wel tot de ergste excessen moest leiden, tot een
"Entjudung" waar zelfs de Antisemitische Partei van mijn kinder-
jaren voor zou zijn teruggeschrikt!
Met dit al meende ik Imij uit wat ik zo in zijn blad van hem had

gelezen een beeld van de redacteur !zelf te kunnen vormen. Ik was
nog onervaren genoeg om te denken dat een propagandist in eigen
persoon en optreden iets zou tonen van wat hij voorstaat. Dus stelde
ik mij de Graaf voor als en echte Germaan, een blonde, lange kerel
met blauwe ogen en een open gelaat. In zijn blad hadden advertenties
gestaan waarin mannen en vrouwen met zulk Teutoons uiterlijk ver-
zocht werden samen kolonies te stichten, waar Germaanse liefde zou
worden betracht, om op'die manier tot een renaissance van het Ger-
maanse ras te komen.
Ik was dus wel ietwat teleurgesteld toen ik die dag in Charlotten-

burg tegenover een kleine, donkere heer kwam te staan, van weinig
imponerende allure, van wie mij het meest opviel de slordig zittende
kleren en een veel te hoge stijve boord, die wit had moeten zijn maar
er groezelig vuil uitzag. Mijn vrienden hadden hem van mijn komst
verwittigd en ik werd zeer hartelijk ontvangen. Hij nam me dadelijk
mee naar zijn gedistingeerd uitziende studeerkamer, vol boeken en
tijdschriften, waaronder verschillende buitenlandse. Er hing een
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aantal portretten aan de muren, maar het trof mij dadelijk dat daar,
in tegenstelling met wat ik overal elders bij mijn bezoeken had op-
gemerkt, geen enkel van mijn Keizer bij was.
Reventlow maakte de indruk goed op de hoogte van het wereld-

gebeuren te zijn. Hij wist vlot namen en getallen te noemen, en ik
kon mij voorstellen dat hij in de Reichstag geen slecht figuur sloeg.
Het meest zijn mij zijn opmerkingen over de Keizer bijgebleven, die
spoedig genoeg de door mij geconstateerde afwezigheid van elk portret
verklaarden. Hij was koppig anti-Wilhelm! Ik wist dat hij een boek
had geschreven met de veelzeggende titel Wilhelm [[,md die Byzan-
tiner, dat kort na ons vertrek uit Duitsland was verschenen. Ik heb
het nooit gelezen maar nu hoorde ik uit zijn mond de meest denigre-
rende kritiek op de Keizer die ik ooit vernam. Het hele huis Hohen-
zoUern bleek niet veel meer dan minachting bij hem op te roepen~
hij lachte om mijn verhalen van onze jongens-Kaisertreu, en meende
in zoveel woorden dat Duitsland onder een ander huis er heel wat
beter aan toe zou zijn,geweest. Hier kwam waarschijnlijk de rivaliteit
van de Duitse adel om de hoek, maar ik geloof dat als er één ding
echt bij Reventlow was, dan toch zijn kritiek op de eens door mij zo
vereerde Kaiser!
Ik kreeg van hem enige goede tips voor mijn verder onderzoek en

hij gaf me de indruk zelf de hand in de affaire Roger Casement te
hebben gehad. Dat hij heel wat meer wist van wat er zo al in die
dagen broeide dan hij een buitenlander liet merken, was duidelijk~ ik
kreeg zelfs een beetje het gevoel zijdelings in een echte conspiratie
te worden betrokken.
Zo een vaart liep het niet. Gravin Reventlow kwam binnen om ons

uit te nodigen ons gesprek verder onder het theedrinken op het terras
voort te zetten. Zij was een kleine, roodharige vrouw. Tot mijn niet
geringe verbazing bleek zij een Française te zijn; ik meen van bur-
gerlijk geslacht~ het onderhoud werd enige tijd in het Frans VOOrt-
gezet. Dat was een hele schok voor mij! Deze man, die over niets
anders sprak dan over het reine Germaanse ras, over de valsheid van
de "Welschen", deze man was zelf gehuwd met zo een Welsche en
vond het gewoon in huiselijke kring Frans te spreken! Ik weet niet
meer of het daardoor kwam dat ik bij een andere gelegenheid nog
een lang gesprek met hem over het rassenvraagstuk had. Hij was van-
zelfsprekend een groot bewonderaar van Houston Steward Chamber-
Iain~ in dit opzicht was hij in elk geval een geestverwant van de ex-
Kaiser! Die zoon van een volbloed Engelse schout-bij-nacht, die het

238



EN DAARNA KWAM DE DICTATUUR

klaar had gespeeld de felste hater van Engeland te worden, de dochter
van Wagner te trouwen en in woord en geschrift de superioriteit van
"het Duitse ras" en van de "Arische Weltanschauung" te propageren,
deze unieke renegaat bleek in de nationale kringen van Duitsland niet
veel minder dan een profeet te zijn, wiens Die Grundlagen des
Neunzehnten ]ahrhmzderts hun Bijbel was geworden. Het viel later
niet moeilijk vast te stellen dat de heren van het Derde Rijk hun
Arische theorieën bijna woordelijk aan dit boek hadden ontleend met
misschien nog hier en daar iets van Fransen als Gobineau en Lapouge.
Op het terras zaten nog een paar gasten, van wie ik mij een lange

magere man herinner, misschien omdat hij mij met zijn monocle zo
sterk aan de officieren van mijn jongensjaren deed denken, al droeg
hij geen uniform. Hij zal ook wel officier geweest zijn, of was het
wéér - in een van die Freikorpsen die in het hele land groeiden
en bloeiden. Ik vertelde van het incident in Detmold, en men dacht
dat ik wel met de Ehrhardt Brigade te doen gehad had, het vrijkorps
dat kort tevoren een rol had gespeeld in de Kapp-putsch, toen het
naar Berlijn oprukte en Ludendorf de mannen bij het Brandenburger
Tor opwachtte. Men was het er over eens dat deze korpsen straks een
rol van belang zouden spelen in het herstel van Duitsland; zij wer-
den getraind en uitgerust op de Oostduitse landgoederen, en het geld
kwam vooral van de Roerindustriëlen, hoewel men het feit niet ver-
zweeg dat ook het buitenland hulp verleende. Ik meen dat Churchill's
"witte oorlog" tegen Rusland toen nog aan de gang was en zoals ik
dat al tevoren van anderen had gehoord en nog menigmaa 1 te horen
zou krijgen, was men er van overtuigd dat de Entente spoedig zou in-
zien dat men Duitsland nodig zou hebben als bolwerk tegen Rusland.
Ik kreeg nog menigmaal gelegenheid iets van het doen en laten

van deze Freikorpsen te zien of er over te horen vertellen - van
alles wat ik in die maand in Duitsland zag intrigeerden zij mij het
meest. Hoe kon dat ook anders; waren die mannen eens niet in de-
zelfde geest opgevoed als ik, alleen langer en grondiger; hadden zij
het Schlachtendonnerwetter, waar wij jongens zo naar konden ver-
langen, nu niet aan den lijve ondervonden, en zongen zij niet opnieuw
diezelfde oude liederen die mij zo te pakken hadden gehad:

Aufl In den Feind wie Wetterschlagl
o Reiterlmt, am frühen Tag
Zu sterben, zu sterbenl
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BERICHT OVER HET STERVEN EN DE NALATENSCHAP
VAN GHISLAINE CLÉMENTINE DIEUDONNÉ

Het oude boerenhuis van Ghislaine Clémentine Dieudonné had
een moestuin langs de straatweg en een uitgestrekte boomgaard, die
doorliep tot aan de beek, en haar bloementuin werd door iedereen
geprezen als de schoonste van het hele dorp. Behalve nog enige per-
celen land aan de grote weg en bijna de hele helling aan de bocht
van de Ourthe, bezat ze ook minstens tweehonderd vijftig duizend
francs bij de notaris: Odille uit Odeigne, die de vorige maand ge-
trouwd is met de onderwijzer en tevoren jarenlang bij die notaris
op kantoor was, heeft het met haar eigen ogen in de boeken gelezen.
Pauline, haar zuster, die nu zeven en zeventig is en dus maar één

jaar jonger, bezocht haar, zoals ook voor haar ziekte, iedere dag, doch
Ghislaine van haar kant zette nimmer een voet over Pauline's drem-
pel. Is ze destijds, vele tientallen jaren geleden tegen Pauline's
huwelijk geweest? Heeft ze misschien diens man zelf willen trou-
wen? Niemand heeft het ooit geweten ....
Toen Ghislaine zo begon te sukkelen, dat de dokter gehaald moest

worden, hebben we haar opgezocht. Ze zat in de oude gammele leun-
stoel naast de kachel, met een paar kussens in de rug, en een achter-
nicht uit Luik, enkele dagen tevoren overgekomen, paste haar op.
Ghislaine was haar peettante, bij wie ze als kind steeds haar vacanties
had doorgebracht en ze was hier ook de laatste jaren nog geregeld op
bezoek geweest. Meestal bleef ze maar een of twee dagen, doch dit
keer was ze de dokter tegengekomen en toen ze van hem hoorde, dat
Ghislaine's gezondheid aanleiding gaf tot ernstige bezorgdheid, had
ze terstond aan haar dochter geschreven, dat ze voorlopig maar hier
bleef. Had Ghislaine niet steeds beloofd haar tot erfgenaam te benoe-
men"en was het daarom, als tante stierf, niet beter dat ze hier dadelijk
was, ook voor de boedelverdeling, want anders ....
De oude vrouw klaagde, toen ze ons zag, over moeheid in haar

benen en duizeligheid, doch vooral over de dokter, die er in de afge-
lopen week al driemaal was geweest en daar stellig een hoge rekening
voor zou sturen. En ook medicijnen had hij voorgeschreven, doch die
had ze niet laten halen; Nog meer geld uitgeven? Op zolder lagen
immers genoeg kruiden, die ze de vorige zomer zelf gedroogd had,
tussen oude kranten gepakt. Haar nicht moest haar daar elke paar uur
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een kop thee van geven, dat was veel goedkoper en waarschijnlijk
beter ook.
Daarna vroeg ze, of we geen appels van haar wilden kopen - ze

wist dat Pauline die steeds voor ons kwam halen maar gisteren, op
de markt in Marche waren ze tien centimes per kilo duurder geweest
- beweerde ze - zodat wij haar vandaag ook tien centimes meer
moesten betalen ....
Of ze goed verzorgd werd? Dat wel, maar Eugenie deed elke dag

twee eieren in hun "fricassée" *) en zoveel suiker in de appelmoes en
ze wou ook iedere dag echte koffie zetten ....
Diezelfde avond kwam Pauline haar beklag bij ons doen. Ze had

- vertelde ze - haar zuster soep gebracht van een harer eigen
kippen, doch was er nijdig mee teruggestuurd! Of zij - Pauline -
niet meer wist, had haar zuster bits gezegd, dat kippen er waren om
eieren van te krijgen of om verkocht te worden, doch niet om voor
zichzelf soep van te koken?
Wij begrepen heel goed, dat Pauline alle oorzaak had om veront-

waardigd te zijn. Hoe kon Ghislaine haar ook voor zó verkwistend.
houden en werkelijk geloven, dat ze het in haar hoofd zou halen, om
voor haar zieke zuster een van haar éigen kippen te slachten! Wij
wisten immers beter! Gisteren was, vlak voor ons huis, een kip van
Firmin, de overbuurman, door de auto van de veehandelaar uit Bomal
overreden. Pauline had dat eveneens gezien en was, ondanks haar
jaren, vlug als een wezel, er naar toegelopen om het overreden dier
op te rapen en onder haar schort te stoppen. Dáárvan had ze die soep
gekookt. Maar desondanks hielp ze de volgende dag ijverig Firmin
mee zoeken, toen hij bemerkt had, dat een zijner hennen ontbrak en
vroeg, of het dier misschien op haar erf verdwaald was: op de hooi-
zolder wellicht of in de moestuin, waar ze wel vaker liepen.
Zó was Pauline .... en zó was Ghislaine.
Toen we haar weer een bezoek brachten, was ze magerder gewor-

den en kon ze slechts met grote moeite rechtop in haar leunstoel zit-
ten. Bij ons vertrek bracht Eugenie, de nicht uit Luik - een struise
vrouw - ons tot aan het hek en vertelde, dat tante haar op alles
beknibbelde. Het spek moest aan de balk boven haar stoel hangen,
zodat ze altijd zien kon, wat er afgesneden werd en de eieren, die ze
voor haar uit het hok haalde, telde ze ook na. In lange rijen moest ze
die op de bovenste plank van het oude buffet leggen en de beide deu-
ren de hele dag open laten. Zelfs de appels moesten in manden naast
*) fricassée = een speciaal gerecht van eieren en spek.
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haar stoel staan en bijna ieder uur werd Eugenie naar de boomgaard
gestuurd om te gaan zien, of de jongens niet bij het fruit zaten, en om
de afgevallen appels op te rapen. De dokter was er vanmorgen weer
geweest, doch "ma tante" had gezegd, dat hij maar niet terug moest
komen, al die bezoeken werden veel te duur ....
Omdat Pauline ons er zo om vroeg, liepen we twee dagen later

weer bij haar zuster binnen. De kamer leek nu wel een opslagplaats
van fruit en eieren. Ghislaine lag op twee stoelen, want ze kon niet
meer rechtop zitten, haar stem was veel zwakker, doch had nauwe-
lijks iets van haar bitsheid verloren. Toen ik bij het weggaan een blok
hout op het vuur deed, dat bijna uit was, probeerde ze zich op te rich-
ten en wees Eugenie met een nijdig gebaar aan, het er weer uit te
halen.
Een uur later klopte Eugenie, zenuwachtig huilend, aan onze deur:

"Ik ga terug naar Luik, ik hou het hier niet langer uit; altijd maar in
de kou zitten en de godsganselijke dag niets dan snauwen en grauwen
en elke hap eten is te veel, want zelfs de boterhammen telt ze .... "
Na haar vertrek liet de zieke haar bed uit de bovenkamer naar de

keuken brengen. Lallemand, de jonge smid, die sinds een paar maan-
den van zijn vrouw gescheiden was en de tweede schuur als werk-
plaats had gehuurd, zou voortaan bij haar komen inwonen op voor-
waarde, dat hij 's nachts in de achterkamer sliep, zodat ze hem steeds
kon roepen, wanneer ze hem nodig mocht hebben. Eten en drinken
zou hij bij zijn ouders, luidde de afspraak. Dat kwam dus nog veel
goedkoper dan nicht Eugenie ....
Haar magere handen trilden - toen we haar een week later toch

maar weer opzochten - en grepen nu en dan beverig naar een
ouderwetse portefeuille aan haar voeteneinde, waar de kat op lag.
Haar stem was zwak, haar ademhaling onregelmatig en ze hijgde
moeizaam.
We kochten een paar kilo appelen en zeiden maar niets, toen ze

de smid opdroeg: "nee, niet uit die mand - uit de andere" - waar
de kleinere in lagen. We zwegen ook, toen ze zich poogde op te rich-
ten om hem te controleren en beval, dat het nu wel genoeg was, hoe-
wel de naald op de weegschaal een heel andere taal sprak. Juist maak-
ten we aanstalten om te vertrekken, toen in de stal een kip begon te
kakelen: "De zwarte", zei ze hijgend en we zagen hoeveel moeite haar
het spreken kostte, - "de zwarte. Een groot ei dus. Bij de dure van
drie francs leggen". Daarna viel ze uitgeput terug in de kussens, niet
eens meer in staat onze afscheidsgroet te beantwoorden.
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Twee uur later vond Pauline haar dood in d'r bed. De jonge smid
was naar zijn ouders gegaan, om te eten ....
Al heel vroeg verschenen de volgende morgen Eugenie en haar

dochter in het dorp. Angèle, uit de winkel, die het van Pauline wist,
had - zoals tussen hen was afgesproken - dadelijk naar Luik getele-
foneerd en ze waren met de eerste trein gekomen.
"Is de dokter al geweest?" vroegen we, toen we hen zagen.
"De dokter? Waarom? Ze is toch dood! De notaris hebben we

opgebeld. Hij komt om twaalf uur."
Toen hij verscheen, stond het goede koffie-servies al op tafel. De

notaris dronk eerst twee glazen cognac - Eugenie had de fles uit
Luik meegenomen - en verklaarde daarna, dat mejuffrouw Ghislaine
Clémentine Dieudonné weliswaar, tot ongeveer vijf maanden geleden
een testament ten hare gunste bij hem gedeponeerd had, doch dit,
daar zij er nog enkele veranderingen in wilde aanbrengen, terugge-
vraagd had. Hij bezat dus geen testament meer, zodat dit zich waar-
schijnlijk hier zou bevinden ....
Daarna schonk hij zichzelf nog een glas cognac in en vertrok. Pau-

line, die ook verschenen was - in haar statige zwart satijnen rok, met
haar zwart satijnen omslagdoek - en al die tijd zwijgend en kaars-
recht in haar stoel had gezeten, liet hem uit. Bij de deur vroeg hij nog,
of hij misschien de jachtvergunning op het terrein van haar zuster
kon krijgen ....
Toen Pauline de kamer weer binnenkwam, waren de beide anderen

reeds op zoek naar het testament. De kat, die weer op haar gewone
plek aan het voeteneinde was gaan liggen, hadden ze weggeduwd
doch niets gevonden, hoewel ze stellig wisten, dat tante daar altijd
haar portefeuille met geld en papieren bewaarde. Moeder en dochter
zochten het hele bed door, keken ook onder het hoofdkussen en de
matras, waarbij Eugenie het hoofd van de dode optilde, omdat haar
dochter dit niet durfde. Daarna kwamen de twee leunstoelen aan de
beurt en ze woelden zo diep mogelijk in de zittingen. Overal en steeds
gejaagder zochten ze: in alle laden van de tafel en van het buffet,
in de schuif van de schoorsteen en in de asla van de kachel, in de stal
en tussen de dakpannen, in de kist met kippenvoer en in alle appel-
manden, doch g~én testament.
Eugenie's dochter klom de zoldertrap op en zocht boven nauwkeu-

rig verder; ze voelde ook tussen de binten en zelfs in een sinds jaren
niet meer gebruikte roestige melkbus, maar begon plotseling te gillen
en kwam doodsbleek en bevend over al haar leden beneden; ze had in
een rattennest gegrepen.
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Pauline deed niet mee. Ze was weer kaarsrecht op haar stoel gaan
zitten, sprak al die tijd geen woord en de opwinding en bedrijvigheid
der anderen scheen haar niet te beroeren, terwijl ze met een zacht-
tikkend geluid de rozekrans door haar lange, benige vingers liet glij-
den. Opeens liep Eugenie naar de oude hangklok en tastte zo zenuw-
achtig in de opening tussen de muur en het uurwerk, dat plotseling
een der zware gewichten met een harde, doffe plof op de vloer viel.
Verschrikt keek ze naar de dode, van wier gelaat het laken was afge-
gleden, doch dat was even strak en ingevallen als te voren.
Twee dagen later vond de begrafenis plaats. ]ules, Ghislaine's enige

broer, was overgekomen uit Seraing, waar hij was blijven wonen,
nadat hij, nu al zes en twintig jaar geleden, tengevolge van een onge-
val op de fabriek, invalide was geworden. Z'n linkerarm was daarna
stijf gebleven en hij genoot sindsdien pensioen. Hij was een verstokt
vrijgezel, kookte zelf z'n potje en bezocht eens per maand - hij had
immers vijftig procent reductie op de spoorwegen - Pauline en
bracht dan in z'n oude kartonnen koffertje voor haar kippen een zakje
broodkorsten mee, om "in ruil" daarvoor iedere keer een kilo boter en
twintig eieren mee terug te nemen.
Bij Ghislaine, z'n oudste zuster, was hij sinds jaren niet in huis

geweest - ze kenden elkaar te goed. Nu, bij haar begrafenis, was
hij overgekomen, hij zou een week later immers toch zijn gegaan -
voor z'n boter.
Om elf uur zaten ze bij elkaar: Pauline, ]ules, Eugenie, de jonge

smid, verder nog een verre neef uit Oppagne, die het huis wilde kopen
en iemand uit Bef, die alleen kwam vragen, wat met de bijenkorven
geschiedde en hoopte, ze voor weinig geld te bemachtigen. Eugenie
had haar dochter reeds naar Luik teruggestuurd - waarom nog meer
werkdagen verliezen, als ze toch niets erfden? Zij zelf wilde blijven
tOt de inboedel verdeeld werd - in de stille hoop, dat het testament
daarbij misschien toch nog te voorschijn zou komen.
]ules en Pauline beraadslaagden er over, hoeveel krentebrood

nodig zou zijn, voor na de begrafenis. Hij wilde, dat ze enkele
ervan teruggaven aan de bakker, want hij was van mening, dat er te
veel besteld waren. De jonge smid wilde van de neef uit Oppagne
weten, of hij de werkplaats eventueel nog zou kunnen houden tot
Allerzielen. En die man uit Bef wilde de prijs voor de bijenkorven
weten ....
Om half twaalf kwam de pastoor met de beide misdienaren en de

dragers: twee zoons van de timmerman, die de kist ook gemaakt had-
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den, Jean, de oude stroper van drie en tachtig, die gekomen was om
te tonen, dat hij nog krachtig genoeg was en buurman Clervaux, die
weliswaar pas een week geleden uit het land van Herve hier was
komen wonen, maar z'n burenplicht kende.
Toen ze zich naar de achterkamer begaven, waar de kist stond te-

midden der volle manden met winterappels, stokte het gesprek even,
daarna ging het weer verder: over de som, die huis en inboedel op
moesten brengen. Doch toen de kerkklokken begonnen te luiden en
de priester - luid-biddende - en de beide misdienaren en de dragers
met de kist kwamen, stonden allen op en volgden hen. Buiten sloten
zich nog enkele vrouwen uit het dorp aan, die op hetzelfde ogenblik,
dat de kist over de drempel gedragen werd, hun zakdoeken aan de
ogen brachten ....
De weg naar de kerk was niet lang, doch de dragers hadden zwaar

te tOrsen, want het ging niet alleen berg-op, doch door de vele regen
der laatste dagen was de straatweg modderig, zodat ze alle moeite
hadden om niet uit te glijden. Vooral de oude Jean was ontstemd en
begon, toen ik vlak naast hem liep, Ghislaine's doopceel te lichten.
Volgens hem was ze stellig niet waard, dat z'n Zondagse broek vol
spatten en z'n goeie schoenen onder het slijk kwamen te zitten.
"Non, monsieur, certainemenr pas .... " herhaalde hij enige malen,

terwijl hij op z'n linkerschouder Ghislainc's lijkkist droeg - en hij
deed een omslachtig verhaal van bijna zestig jaar geleden. Van tijd
tot tijd moest ik hem vermanen, toch niet zo hardop en niet zoveel te
praten, omdat hij daarbij telkens uit de pas raakte en de kist dan dreig-
de te kantelen. Ook de beide zoons van de timmerman liepen nogal
onzeker. Vanmorgen om zeven uur waren ze immers pas thuisge-
komen van de kermis in Durbuy. "Mal organisé", mompelde de oudste
telkens, wanneer hij struikelde en bedoelde hiermee de datum van
Ghislaine's begrafenis ....
Voor de kerk stonden al vele mensen te wachten, ook uit de om-

liggende dorpen, doch de meeste mannen volgden de kist niet mee
naar binnen. Ze bleven op het plein staan praten over de voetbal-
wedstrijd in Marche, over de boterprijzen op de laatste markt en over
de malversaties bij notaris B. in Lierneux. Plotseling klonk een schel-
letje en terstond doofden de mannen hun sigaretten en legden ze -
voor straks - op de kerkhofmuur. "On va faire Ie petit tour", kon-
digde de onderwijzer aan en allen traden naar binnen, schreden lang-
zaam voorbij de opgebaarde kist, kusten het crucifix, dat de pastoor
hen bij het langskomen voorhield, legden hun franc op de schaal van
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de misdienaar, verlieten weer de kerk, zochten hun sigaret en hervatten
hun gesprek, waar het onderbroken was.
In het sterfhuis zat Pauline met de koffie te wachten en vele sne-

den krentebrood werden nu verorberd - avec du bon beurre - en
vele koppen koffie - bien sucrés - gedronken. Daarna werd een
pecket *) geschonken en na de eerste nog vele andere.... Toen
het laatste glaasje geledigd was, vertrokken de begrafenisgangers en
terstond werd het gesprek over het huis en de inboedel hervat. Er
was geen testament gevonden, alles behoorde dus aan de naaste fami-
lieleden, aan Pauline en Jules. Over een maand zouden ze het huis
laten veilen, de jonge smid zou blijven tot Aller?ielen en nicht Euge-
nie zou de dekens krijgen en wat porcelein.
Toen Pauline terugkwam van de begrafenis - nog nooit was ze

de laatste jaren zolang van huis geweest - moest ze Blanchette, haar
geit nog melken en nazien of alle kippen wel in het hok waren. En
weer bleek de zwarte weggelopen en Pauline ging haar zoeken, lok-
kend en roepend. Ze vond haar tenslotte helemaal achter in de bloe-
mentuin, joeg haar uit de struiken naar binnen en sloot het hek. Ze
was nu weer helemaal in haar doening van iedere dag en de begrafe-
nis reeds vergeten ....
In de keuken zat Jules op z'n gewone plaats naast de Leuvense

kachel, met de voeten op de hete plaat, z'n pijp te roken, wachtend
tot zij hem straks zou bedienen - zoals hij dat z'n leven lang z'n
zuster had laten doen. Pauline sneed een groot stuk spek in de pan,
want Jules lachte steeds schamper wanneer hij meende, dat ze hem
een te klein stuk gaf. Voor zij zelf begon te eten moest ze de beide
katten, die in de keuken rondliepen en gewend waren onder het eten
naast haar op de bank te zitten - wat haar broer niet wilde - in de
schuur lokken en ook oppassen, dat hij de derde niet te zien kreeg.
Ze was veertien dagen geleden komen aanlopen, maar Jules had al
eens eerder gezegd, dat één kat in huis voldoende was.
Waar zat de grijze nu toch - Ie petit vagabond? Waarschijnlijk

weer bij Firmin op zolder. "Mina u - Minou - Minou! .. Daar kwam
ze al aanrennen, nu vlug de melk uit de kelder halen om haar in de
schuur te lokken en even met de lepel tegen de kan tikken - ziezo,
daar zijn ze alle drie - nu vlug de deur van de schuur dicht -
voilà.
Na het eten bleven ze nog een uur naast de kachel zitten, doch

spraken - zoals meestal- ook deze avond bijna geen woord. Geen

*) "pecket"= een soort genever.

246



BERICHT OVER HET STERVEN

woord over Ghislaine, over haar ziekte en haar sterven, geen woord
over de begrafenis of over de aanstaande verkoop van het huis en ook
geen enkel woord over het testament en het vele baar geld dat ze
stellig nagelaten moest hebben.
Jules had z'n voeten weer op de hete plaat gezet en las z'n

"Gazette de Liège". Pauline begon haar ritueel van elke avond, dat
al haar kleine gedachten in beslag nam: ze legde zes bakstenen op de
kachel, wachtte tot ze gloeiend-heet waren, wikkelde daarna elk in een
oude krant en daaromheen nog een oude lap, teneinde het schroeien
te voorkomen.
Met drie stenen toog ze naar boven en daarna nog eens - voor

haar bed en voor dat van haar broer.
Om negen uur gingen ze die avond slapen - in één kamer zoals

steeds - haar broer in het bed van haar overleden man. Het rook er
naar overrijpe appelen, naar kleren, die nimmer gelucht werden en
naar gedroogde kruiden. Jules hield z'n sokken aan en ook z'n wollen
borstrok, boerde een paar maal, stak een pepermunt in z'n mond en
dacht aan Ghislaine's nalatenschap en dat er toch ook nog een porte-
feuille met papieren en baargeld moest geweest zijn. Daarna boerde
hij nog eens, besloot dit keer een paar dagen langer te blijven en
begon te snurken ....
Pauline kon de slaap niet vatten. Ze was gewend dat de katten aan

haar voeteneinde lagen, maar wanneer Jules er was, durfde ze dat
niet. Ze dacht ook aan de geit, die vandaag bijna niet gevreten had en
aan Cerise, de andere geit, die kort geleden in één dag aan een darm-
kronkel gestorven was. Ineens schoot haar het geld te binnen. Ze stak
de kaars aan, beschermde haar met haar hand, overtuigde zich ervan,
dat de broer vast sliep en sloop voorzichtig op blote voeten naar be-
neden.
Toen ze een half uur later weer boven kwam, droeg ze de grijze

kat in haar arm en viel spoedig daarna tevreden in slaap.
Al heel vroeg de volgende morgen verschenen de beide Rouffig-

non's, haar voormalige buurvrouwen, en namen hun gewone plaat-
sen in naast de kachel. Het was een schande, vonden ze, dat Eugenie's
dochter niet tot de begrafenis gebleven was; en de misdienaren h~dden
ook dit keer de kaarsen weer veel te vroeg uitgeblazen, nog voor de
familie de kerk uit was; en de man uit Bef had de bijen veel te goed-
koop gekregen; en de jonge smid verdiende niet tot Allerzielen te
blijven wonen, omdat hij van z'n vrouw was weggelopen - en niet
zij van hem! En ook, dat het eigenlijk maar goed was, dat Eugenie
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niet erfde, tenslotte was ze een vreemde en behoorde het geld in de
familie te blijven ....
Pauline was intussen met het ontbijt van Jules bezig - eieren met

spek - en gaf geen antwoord. De broer dronk slurpend z'n kop
geitenmelk, at nog een "petit compote" van appelen en vervaardigde
de beide buurvrouwen geen blik en geen woord, zodat ze tenslotte
verongelijkt verdwenen.
Pauline waste af en weer dacht ze aan de derde poes, die haar

broer niet mocht zien en plotseling dacht ze ook aan het geld, dat ze
vannacht verstopt had. Waar had ze het eigenlijk gelaten? Ze liep
naar het buffet en keek in de bovenste la, waar ze de kwitanties van
het electrisch licht en van het parochiekrantje bewaarde, maar daar
lag het niet en ook niet in de "Almanach de Liège". Daar kon ze het
trouwens ook niet ingestopt hebben, herinnerde ze zich nu, het was
immers geen los geld geweest, doch een dikke leren portefeuille. Ze
zocht onder het buffet en in de manden met eieren, overal in de
kelder, onder de botervaatjes, op de plank waar het brood lag en
onder het zware stenen vat met zuurkool. Ze zocht in de schuur, in
de kist met mais voor de kippen en zelfs in het broednest. Luid-kake-
lend vloog de witte hen weg en bleef uit de verte protesteren, omdat
het stro onder haar werd opgelicht, terwijl Pauline nu gejaagd een
voor een de lege vierkante bussen omkeerde, die de Amerikaanse
soldaten bij hun weggaan achtergelaten hadden.
Jules in de keuken, met z'n voeten op de hete plaat, keek met een

sarcastisch lachje naar Pauline, die nu met dichtgeknepen, smalle lip-
pen alle laden van de keukenkast begon leeg te ruimen. Hij had ter-
stond begrepen, wat z'n zuster zocht, doch repte er met geen woord
over. En Pauline werd steeds zenuwachtiger, klom tenslotte naar de
zolder en keek russen de dakpannen en in de vlekkige leren weitas -
die nog van haar vader afkomstig was - en in de groenig geworden
winterjas van haar gestorven man. Toen, plotseling, wist ze waar ze
het verstopt had: in de oude rieten boodschappenmand van haar
rpoeder, waar de ene klep aan ontbrak. . .. en ze haalde er de leren
portefeuille met het vele, vele geld uit en tevreden stopte Ze het in
de diepe zak van haar zwarte onderrok.
Toen ze de trap afkwam en naar de kelder ging om de aardappels

te halen, zag Jules, dat z'n zuster telkens met de hand tegen haar
rechter heup voelde - die hem trouwens dikker leek dan de andere
- en wist, dat ze gevonden had wat ze zocht, maar weer zei hij
niets.
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's Avonds na het eten kondigde hij aan, dat hij de volgende morgen
zou vertrekken. Hij bracht z'n koffertje in gereedheid, deed er - zo-
als gewoon - twintig eieren in, stuk voor stuk zorgvuldig in oude
kranten gepakt - maar het spek en de boter zou hij in de kelder
laten tot morgen vroeg, dat was beter.
Om negen uur dien avond stak Pauline weer de kandelaar aan en

begaven ze zich ter ruste. Maar nauwelijks verkondigde haar ronkende
ademhaling dat ze sliep, of Jules kwam heel voorzichtig z'n bed uit
en liep in het donker naar de rieten stoel waar haar kleren op lagen.
Spoedig had hij gevonden wat hij zocht en haalde met een triom-
fantelijk lachje de dikke portefeuille uit de zak van haar zwarte
onderrok. Zachtjes sloop hij terug, legde de "erfenis" onder z'n hoofd-
kussen en nog geen vijf minuten later snurkte hij voldaan ....
Met de trein van kwart over negen vertrok hij en Pauline stond

hem bij de deur na te wuiven, nadat ze hem gekust had, eerst links
en toen rechts en daarna nog eens links - son petit frère bien aimé
- en ze hem op het hart had gedrukt, vooral spoedig terug te
komen ....
Ze wuifde tot hij de bocht om was; toen hoorde ze de geit zó ver-

langend blaten, dat ze haar losmaakte en meenam naar de weg langs
de kleine kapel, waar zoveel klaver stond. Daarna moest ze de eieren
uit het hok halen, melk voor de katten neerzetten, naar de winkel
lopen om suiker, afwassen en de tafel afboenen. En daarna de geit
weer melken en de kippen voeren en koffie zetten en aardappelen
schillen en zo verliep deze dag voor Pauline en verliepen nog vele
volgende.
Alleen aan deze kleine dingen van haar klein bestaan dacht haar

simpele brein, al het andere vergat ze, ook haar zuster Ghislaine Clé-
mentine en haar sterven en haar begrafenis en het geld in haar
onderrok ....
Toen Jules haar vier weken later weer kwam bezoeken, omhelsde

ze hem teder als altijd, eerst links en daarna rechts en nogmaals links
- son petit frère bien aimé - en was even verheugd als altijd over
het zakje broodkorstjes voor haar kippen en haast met ontroering
aanvaardde ze het ons paardenrookvlees, dat hij haar dit keer had
meegebracht.
Gij allen, die dit bericht over het sterven en de nalatenschap van

Ghislaine Clémentine Dieudonné gelezen hebt - veroordeelt mijne
Ardenners niet, bid ik D, veroordeelt Ghislaine niet om haar angstige
verstrooide schraapzucht, Pauline niet om haar benepen hebzucht en
ook Jules niet om zijn dieverij.
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Weet, waaruit dit alles ontsproOt en hoe armzalig, hoe onvrucht-
baar het smalle strookje land is, dat zij het hunne mochten noemen
en hoe gering, na moeizaam tobben, hun oogst. Weet, dat hun luttele
have slechts na een leven van moeizaam zwoegen aan deze onvrucht-
bare bodem ontworsteld werd. Weet, dat niet alleen felle koude en
sneeuwjachten, langdurige droogte en fel-schroeiende hitte hun vijan-
den waren, doch dat ook kasteelheren, ontrouwe notarissen en make-
laars en bedriegers van diverse pluimage op hun onwetendheid loer-
den ....
Weet, dat zij in de barre afgezonderdheid hunner verlaten dorpen,

in de smalle horizon van hun parochiale denken niet beter wisten.
Zij zijn nu oud en versleten en zouden nimmer kunnen begrijpen, wat
zovelen van hen zo gierig en schraapzuchtig deed worden.
Veroordeelt mijne Ardenners dus niet en laten wij een vast ver-

trouwen hebben in de kinderen en kleinkinderen aller Ghislaines,
Paulines en Jules, die het al begrepen hebben.
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Waterstofbom I
De gebroeders Alsop hebben in de "New Y ork Heraid Tribune"

van 26 Maart melding gemaakt van een besluit van de Amerikaanse
Nationale Veiligheidsraad om voor te stellen alle grote Amerikaanse
steden die doel zouden kunnen zijn voor een vijandelijke luchtaanval,
te evacueren, ingeval deze zou plaats vinden en een waarschuwing
vooraf mogelijk zou zijn.
De schrijver van het rapport van deze Raad, Val Petersen, be-

rekent, dat bij een aanval op 67 grote steden het resultaat zou zijn
een 9 millioen doden en een 22 millioen ziekenhuisgevallen. Alleen
al de onmogelijkheid 9 millioen mensen te begraven doet inzien, dat
zulk een ramp voorkomen moet worden door tijdig de mogelijkheid
te scheppen, de steden te kunnen verlaten. Hij neemt aan, dat met een
waarschuwingstijd van twee uren minimum de normaal gezonde men-
sen ver genoeg buiten het bereik van de werkingssfeer van de bom
kunnen zijn, waarbij dan nog te bedenken valt, dat dit niet opgaat
voor millioenensteden als New York, San Francisco en andere.
Maar .... de meeste mensen geloven niet dat zoiets kan gebeuren,
omdat de luchtverdediging de vijandelijke bommenwerpers kan tegen-
houden en als ze dat niet geloven, dan geloven ze dat er toch niets
tegen gedaan kan worden, zodat de voorwaarde voor het evacuatie-
plan, medewerking van de burgers, niet aanwezig is.
Waarom zal Petersen's taak onuitvoerbaar zijn, vragen de Alsops

en zij antwoorden: omdat men het Amerikaanse volk niet de kennis-
neming van feiten toevertrouwt die de Sowjets reeds weten. Een poging
van de Amerikaanse president om het Amerikaanse volk van enkele
fundamentele feiten op de hoogte te stellen en hun hun illusies te
ontnemen werd tegengegaan door de leden van de Atoom Energy
Commissie onder hun chef, Lewis 1. Strauss, die van mening waren,
dat het Amerikaanse volk met praatjes afgeleid moet worden uit vrees
dat het hysterisch worden en ongelegen daden eisen zou. De toekomst
zal uitwijzen, aldus de Alsops, hoe zwaar de verantwoordelijkheid is
welke gedragen wordt door deze kleine groep van kortzichtige lieden.

Waterstofbom Il
De hydrogeen- of waterstofbom ontleent, zoals bekend, anders dan

de "gewone" of uranium-bom, haar energie niet aan de splitsing van
één atoomkern, maar juist omgekeerd aan de samenvoeging van twee
kernen.
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Hij volgt daarin, zoals evenzeer bekend, het voorbeeld van de zon.
Zouden nu, op haar beurt, de bestrijders van de H-bom dit voorbeeld
niet kunnen volgen? Wij vroegen het ons af, toen wij in de "New
York Heraid Tribune" van Parijs in het no. van 14 April j.l. een
artikeltje van Frank Kelley lazen.
Hij beschrijft daarin, hoe Togliatti, de leider van de Italiaanse com-

munisten - een partij nog altijd van meer dan 2Y2 millioen leden-
een eenheidsfront aan de katholieken had aangeboden, juist met het
oog op die bestrijding.
De communistische voorman heeft het gedaan op grond van een

uitspraak van de "Osservatore Romano", het dagblad van het Vati-
caan, van een dag te voren, waarin dit zich eveneens tegen de H-bom
verklaarde als een oncontroleerbaar wapen, dat de Kerk zegt te ver-
werpen. Dat er direct iets van dit eenheidsfront terecht zal komen, lijkt
onwaarschijnlijk. Maar daarmee is niet gezegd, dat de gedachte, die er
aan ten grondslag ligt, verwerpelijk zou zijn. In de strijd tegen de
zelfmoord der mensheid verdient elke gedachte overweging en elk
initiatief toejuiching, zelfs dat waarbij geen uitzicht op onmiddellijk
effect bestaat.
Immers wat ook van dit plan de uitslag zij, het heeft in elk geval

dit voordeel, dat het een kwaad bestrijdt, nog erger dan de H-bom
zelf, d.i. de verlammende lethargie waarmee de mensheid, als gebiolo-
geerd, het zichtbaar naderend onheil maar over zich laat komen.
Waarom, in godsnaam, waarom?
Politieke hysterie en sociale wetenschap
Dat de geestesgesteldheid in de Verenigde Staten het best als poli-

tieke hysterie beschreven kan worden, is geen geheim meer. De jong-
ste aanval op Oppenheimer, die, zijn wereldfaam ten spijt, het slacht-
offer van de ketterjagers is geworden - of eigenlijk nog niet eens
van de ketterjagers, maar van de manhafte regering die deze vóór
wilde zijn -, enkel en alleen, omdat hij zich tegen de H-bom zou
hebben verzet (want het staat niet eens vast), is er ten overvloede nog
eens een bewijs van.
Maar nog griezeliger misschien dan die hysterie zelf is, dat men bij

nuchter onderzoek moet constateren, dat die ketterjacht niet het gevolg
is van irrationele factoren, die geen bewind in de hand heeft, maar
van de ontwikkeling der sociale psychologie, die men in de oorlog en
met name in Amerika heeft leren hanteren. Men heeft toen namelijk
langs wetenschappelijke weg de publieke opinie leren dirigeren.
Een tijdlang heeft men de crisis van onze beschaving hieraan toC-
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geschreven, dat de techniek zich verder ontwikkeld had dan de sociale
wetenschappen en gemeend dat het probleem derhalve door de ont-
wikkeling dier laatste zou kunnen worden opgeheven.

Nu hebben deze zich ontwikkeld. En wat zien we? De verscherping
van die crisis, in plaats van haar opheffing. Men heeft, bewust, het
Amerikaanse publiek bang willen maken voor het communisme. De
proef is prachtig gelukt. ZÓ prachtig, dat het nu te hoop loopt tegen
ieder die het op het laatste moment uit de afgrond van zijn angst
probeert te redden.

Zijn dan de wetenschappen onze vloek, de sociale niet minder
dan de exacte? Niet als zodanig natuurlijk, maar zij zijn het wel, zo-
lang zij functioneren in een maatschappij die een vloek maakt van
alles wat een zegen zijn kon.
De zaak-Polak

Neen, deze keer gaat het niet om een vertrapte of vergaste Polak,
maar om een beloonde en geslaagde, wij bedoelen de uit de Bredase
gevangenis ontsnapte oorlogsmisdadiger, die veilig en wel in Duits-
land zit, in het democratische dan; bij onZe bondgenoot, zo gezegd.
Voor zijn rechter, die - och arme, welk een gewetensconflict -

over zijn uitlevering moest beslissen, heeft hij zich beroepen op zijn
Duits burgerschap, dat hij vond verdiend te hebben door lid van de
S.S. geweest te zijn. De rechter heeft de beslissing aan het Hoge Ge-
rechtshof overgelaten, dat deze aanspraak erkend heeft. Zijn ver-
dienste voor Duitsland maakte hem tOt Duitser. Deze uitspraak doet
levendig denken aan het: "Recht ist was dem Volke nützt". Klopt. Zij
berust inderdaad op een decreet - U raadt het al - van Hitler.
Zover zijn we dan nu, aan de vooravond van de tiende terugkeer

van onze bevrijdingsdag, die we niet meer vieren mogen. Terecht in
zekere zin. Want wat is er zo nog te vieren? Zover zijn we dan nu,
dank zij deze Duitse rechter.

Duitse rechter die uit onafhankelijkheid onder de Weimar-republiek
republikeinen in, en monarchisten uit het gevang hielp, die onder het
nazidom zijn traditie even vergat - vergissen is menselijk, niet waar
- maar die zich nu, gelukkig, de onafhankelijkheid van de recht-
spraak weer herinnerde, welke immers "de rechten van de mens"
onder elk regiem waarborgt.

Goddank, dat we die Nederlander tenminste kwijt zijn, zegt mijn
vriend, die altijd de lichtzijde zoekt. Hij heeft gelijk. Voorlopig. Tot
genoemde Polak weer terugkomt, namelijk. Het ging, zeiden we,
deze keer niet om een vertrapte of vergaste Polak. Inderdaad niet over
zo een. Of toch - in de toekomst?
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Nationalism and the West. An inter-
national symposium on nationalist
movements in Southern and Eastern
Asia, ed. by William L. Holland, The
MacMillan Cy., New York, 1953.
Dit vanwege The Institute of Paci-

fic Relations gepubliceerde verzamel-
werk is gebaseerd op een aantal prae-
adviezen voor en verslagen van de
door dit lichaam georganiseerde, in
October 1950 te Lucknow gehouden
Elfde Conferentie. In zijn voorwoord
verontschuldigt de secretaris-generaal
van dit Instituut, de heer Holland, de
late verschijning met een beroep op
de door dit Instituut in de laatste tijd
ondervonden moeilijkheden.
Van welke aard die moeilijkheden

waren, laat zich gemakkelijk raden,
wanneer men weet, dat de twee par-
tijen in geschil gekenschetst zijn met
de naam Owen Lattimore aan de ene,
Mac Carthy aan de andere kant. Nu
de moeilijkheden er kort geleden toe
hebben geleid, dat de Amerikaanse
afdeling van het Instituut zijn werk-
zaamheden grotendeels moest staken,
en daarmee de financiële bronnen
voor deze internationale instelling
dreigen op te drogen, is het des te no-
diger nogmaals de aandacht te vesti-
gen op het vele nuttige werk, in de
vorm van Congressen en publicaties,
door dit Instituut verricht.
Ook deze uitgave bevestigt weder-

om de indruk, dat de Amerikaanse
heksenjacht zijn doel ver voorbij
schiet. De algemene tendentie van de
bijdragen en van de besprekingen op
het congres is allerminst pro-commu-
nistisch, eer integendeel. De voor-
naamste afwijking van de nieuwe
Amerikaanse stijl is een grote open-
heid, ook voor stemmen uit het Azia-
tische kamp, en, wat de analyse der

gebeurtenissen betreft, een zeker stre-
ven naar gematigdheid, redelijkheid
en objectiviteit.
Zoals gewoonlijk in verzamelwer-

ken het geval is, is de eenheid van
visie en methode vaak zoek. In zijn
algemene inleiding analyseert Wil-
liam Holland de nieuwste ontwikke-
lingen met betrekking tot het Aziati-
sche nationalisme aan de hand van
voorbeelden uit verschillende landen.
Evenals Zinkin in zijn elders in dit
tijdschrift besproken werk stelt de
schrijver de Chinese aanpak tegenover
de Indiase.
Een bijdrage van George McT.

Kahin over het Indonesisch nationa-
lisme is deels een uittreksel uit, deels
een vervolg op zijn eerder in dit tijd-
schrift besproken werk: Nationalism
and Revo/tttion in Indonesia. Als men
de bijdrage leest, is men stomverwon-
derd, dat aan deze Amerikaanse schrij-
ver een paspoort ter bijwoning van
het Congres in Lucknow alsmede ter
voortzetting van zijn studiën in Indo-
nesië werd geweigerd. In zijn critiek
op communistische activiteiten in In-
donesië gaat de schrijver heel ver,
waarbij helaas nergens blijkt, aan wel-
ke bronnen hij zijn desbetreffende
mededelingen ontleent. Het maakt de
indruk, dat de schrijver zich nogal
sterk baseert op vrij eenzijdige inlich-
tingen van persoonlijkheden uit de
kringen van de P.S.I. (Sjahrir's partij)
en links-Masjumi (zogenaamde reli-
gieuze socialisten). Als zuiver feitelijk
overzicht der gebeurtenissen, groten-
deels in het jaar 1951, is zijn bijdrage
wel nuttig, hoewel het minder diep-
gang vertoont dan zijn eerder ver-
schenen boek.
T. H. Silcock en Ungku Abdul Aziz

bespreken het nationalisme in Malaya.
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Het sterkst werd ik getroffen door de
bijdrage van Philippe Devilliers over
Vietnam. In de slotparagraaf gaat de
schrijver wat dieper in op een vraag-
stelling, waar ook vele discussianten
in Lucknow als de bekende kat om de
hete brij omheen draaiden: de vraag
of in een Aziatisch land als Vietnam
de parlementaire democratie, met de
daarmee verbonden partijstrijd, wel in
staat is aan een regering de noodzake-
lijke vaste basis te verschaffen voor
het aanvatten van het kernprobleem
van economische opbouw. De schrij-
ver is geneigd deze vraag ontkennend
te beantwoorden, en meent dat alleen
een totalitair bewind daartoe in staat
is. Een coalitie van het type van het
door Ho Chi-Minh in het leven geroe-
pen Nationaal Front (Lien Viet) biedt
hiertoe, aldus de schrijver, veel gunsti-
ger vooruitzichten.
Het is belangrijk, dat een beschou-

wing als deze nog in New York kan
verschijnen, al wordt dit de initiatief-
nemers in toenemende mate moeilijk
gemaakt.

W.F.W.

GÖRAN SCHILDT, In Odyssefts' kiel-
zog. (I Odysseus Kölvatten), uit het
Zweeds vertaald o.l.v. Greta Baars-
]elgersma. N. Kluwer, Deventer.
In dit met aardige foto's verluchte

boek is een Zweeds sprekende Finse
schrijver aan het woord, die er in ge-
slaagd is een bijzonder reisverhaal te
schrijven. Schildt is niet alleen een
hartstochtelijk zeiler, die het waag-
stuk onderneemt om met zijn vrouw
in een niet zo bijzonder grote boot
van de Westkust van Italië naar Grie-
kenland en Kreta te varen over de
vaak ongewisse zeeën en met gevaar-
lijke winden, hij is ook wat men in
de achttiende eeuw een sentimentele
reiziger zou genoemd hebben: hij re-
flecteert over wat zij ervaren en ont-

moeten. Daardoor krijgt dit meet
dan 300 blz. grote reisverhaal, omdat
de schrijver een erudiet man is met
bespiegelende aanleg, een aantrekke-
lijke vermenging van ernstige, ge-
spannen aandacht en speelsheid, die
een grote charme aan dit boek ver-
leent.
De zeiler is een cultuur- en kunst-

historicus die te Parijs heeft gestu-
deerd en wiens ontmoetingen met het
verleden en met de mensen en toe-
standen van nu belevenissen worden
waar hij de lezer in weet te betrek-
ken. De Etruskische, klassiek-Griekse
en Kretensische. oudheid tracht hij
met eigen ogen en oordeel te zien
en te begrijpen, maar dit is voor hem
geen kennis van een verleden dat al-
leen maar interessant is als iets voor-
bijgegaans, hij ziet dit alles niet los
van de mensen van nu die hem even-
zeer boeien, wanneer hij hun leven
en bedrijf gadeslaat op de uit de Oud-
heid befaamde plekken.
Her belang en de bekoring van dit

boek liggen in het vermogen van de
schrijver ons tot de oorsprongen van
de westerse beschaving terug te voe-
ren en ons tegelijk van het besef te
doordringen, dat wij met deze oor-
sprongen nog steeds in aanraking
zijn, of, zo het contact er mee be-
dreigd wordt, dat wij ons zelf en onze
beste erfenis verliezen. De spanning
van een levendig verteld reisverhaal
met de avonturen die het zeilende
echtpaar beleeft, verhoogt alleen
maar het boeiende dat het boek als
een stuk cultuurgeschiedenis reeds
bezit. O. N.

K. L. BELLON, Wijsbegeerte der
geschiedenis. Standaard-Boekhandel,
Antwerpen,Amsterdam, 1953,360 p.
Dit werk van de Nijmeegse hoog-

leraar is geschreven uit een bewogen-
heid over de tegenwoordige cultuur-
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cm IS. Het geloof der 1ge eeuw in
een ononderbroken vooruitgang der
mensheid is verdwenen, evenals het
vertrouwen van de Westerse mens in
zijn wereldzending. "In deze situatie
is het", aldus de schr., "ook de plicht
van ons, Christenen, ons te bezinnen
op de vraag, hoe wij in deze crisis
gekomen zijn, waarheen zij ons leidt
en of er wegen en middelen zijn om
er aan te ontkomen" (6). Tot een
dergelijke bezinning nu wil B. een
bijdrage leveren.
Zijn werk is verdeeld in twee ge-

deelten: een groter, dat een historisch
overzicht van de wijsbegeerte der ge-
schiedenis wil zijn, en een kleiner,
dat een inleiding tot deze tak van
wijsbegeerte wil geven. Het best ge-
slaagd is ongetwijfeld het eerste ge-
deelte, dat een nuttige aanvulling
vormt op de literatuur hierover in
binnen- en buitenland, zonder echter
ook maar in het minst volledig te
zijn - doch hiernaat is blijkens het
voorwoord ook niet gestreefd. Een
ernstig tekort echter, dat ook het
tweede deel betreft, is dat wel de
wijsbegeerte der geschiedenis-als-
werkelijkheid wordt behandeld, en
wel vooral de problemen van de
vooruitgang en de zin der geschie-
denis, doch niet (of althans zo goed
als niet) de wijsbegeerte van de ge-
schiedenis als wetenschap; hieraan
worden slechts enkele bladzijden ge-
wijd. Wel krijgen de problemen van
het historisme (d.w.z. van de histo-

rische bepaaldheid van onze wereld-
beschouwing) een uitvoerige behan-
deling. Deze beperking is weliswaar
begrijpelijk uit het doel, dat de schr.
zich stelde, en ook uit het feit, dat
hier een theoloog aan het woord is,
die uit de aard der zaak meer oog
heeft voor wereldbeschouwelijke dan
voor kennistheoretische problemen;
het ware echter dan toch juister ge-
weest het werk te betitelen als een
inleiding tot de geschiedmetafysica
en niet als een inleiding tot de wijs-
begeerte der geschiedenis in het al-
gemeen.
Het antwoord op de wereldbe-

schouwelijke problemen, waarmee we
in deze tijd van cultuurcrisis wor-
stelen, kan, aldus B., alleen het Ka-
tholieke geloof en de Thomistische
metafysica geven. De laatste twee
hoofdstukken en het besluit, getiteld
"Onze plicht", zijn aan dit antwoord
gewijd.
Wat de schr. biedt is een werk dat,

ondanks zijn eenzijdige oriëntering
op de problemen van geschiedmeta-
fysica en historisme, en ondanks tal-
rijke onnauwkeurigheden (die we hier
niet kunnen vermelden, doch waar-
voor we verwijzen naar onze recensie,
die in het Tijdschrift voor Geschiede-
nis zal verschijnen), als handboek op
dit terrein in ons taalgebied een ern-
stige lacune aanvult, en welks ver-
schijnen we dan ook als zodanig met
vreugde begroeten.

J H. J VAN DER POT
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