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Ter oriënteering
Dit boek is ontstaan uit een samenwerking vanJef Last met den
Duitschen emigrant Harry Wilde. Van Wilde ging het idee uit,
hij verzamelde, als Last's secretaris, oorspronkelijk het op Duitschland betrekking hebbende materiaal, doch ontwikkelde zich
weldra tot mede schrijver van vele der in Duitschland spelende
gedeelten. Bij schrijven en omwerken was weldra de samenwerking zoo intens, dat dikwijls een zelfde zin op twee verschillende vaders kan bogen.
Uitgaande van het feit dat een geheele jeugdgeneratie ontspoord was, trachtten wij de oorzaken dezer ontsporing zoo
onpartijdig mogelijk te analyseeren. Voorwaarde daartoe was
een volstrekte eer lij kheid, die iedere caricatuur, ook van den
tegenstander, uitsloot. Niet op onze meeningen kwam het aan,
maar wel daarop, of de meeningen der verschillende groepen,
de oorzaken welke achter deze meeningen scholen, en de bewoordingen, waarin zij in die tijd uitgesproken plachten te
worden, juist waren. Niet of een Sirach de gebeurtenissen b.v.
op de Zeven Provinciën juist zag en juist interpreteerde is de
vraag, maar wel of hij ze in deze periode inderdaad zóó gezien
heeft en zoo heeft besproken. In het li cht der gebeurtenissen,
die sindsdien gevolgd zijn, b lij ken vrijwel al de in dit boek
verdedigde opvattingen meer dwaling in te houden dan waarheid. Haat en vertwijfeling verb lindden voortdurend de b lik
van deze jongeren, het ongeduld hunner vertwijfe ling maakte
dat ze geen oog hadden voor de moeizame constructieve
arbeid die elders gepraesteerd werd, hun behoefte aan een
ideaal verleende aan het communisme en de Russische heilstaat een glans, waarover wij thans nog slechts meelijdend
glimlachen kunnen. Zoo moest hun weg wel naar de ondergang voeren, hoe edel vaak ook hun bedoelingen waren.
De arbeidersklasse zal geheel andere wegen moeten inslaan,
dan die van het geweld en de onderlinge haat, welke de
hier geteekende catastrofe tot consequentie hadden. Voorwaarde
hiertoe echter is een onderling begrijpen, waarop een nieuwe
kameraadschap gebouwd kan worden.
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Bij het schrijven van dit boek hebben wij getracht de wezenlijke inhoud van het historische gebeuren duidelijk te maken.
Ook hebben wij er hierbij naar gestreefd tegelijkertijd, door
grondige bronnenstudie, persoon lij k onderzoek en karakteranalyse, de feitelijke werkelijkheid zooveel mogelijk te benaderen. Doch, zooals bij ieder kunstwerk, was ook hier een zekere
vereenvoudiging, combinatie van figuren enz. niet te vermijden.
In Rinus van der Lubbe zagen wij een symbool voor de ten
onder gaande werklooze jeugd onzer dagen. Uit alles, wat wij
over hem hoorden en lazen, trachtten wij zoowel zijn karakter
als zijn lotgeva llen zoo eerlijk moge lij k te reconstrueeren. Desondanks blijft natuurlijk de hier geteekende Rinus Wolfaart een
fantasiegestalte en nog veelvrijer hebbenwij moeten omspringen
met de hem omringende figuren. Uitdrukke lij k zij hier vastgesteld dat wij de familie van den werkelijken Marinus van der
Lubbe in het geheel niet kennen en dat het dus volkomen onjuist
zou zijn hier naar portretten te zoeken. De verandering van
namen is niet een trucje of een sleutel, maar de uitdrukke lij ke
bekentenis, dat wij fantasiefiguren in de plaats gesteld hebben
van reëele. Daar waar wij echte, historische namen gebruiken,
staan wij ook in voor de zuiverheid der citaten. Om het historisch gebeurde zoo dicht moge lij k te benaderen, maakten wij
overigens, behalve van de niet theoretische nationaal socialistische en marxistische literatuur, ook gebruik van romans als
Pliviers „Demokratje", Erich von Salomons „Die Geáchteten",
Wageners „Drieduizend meter in dood water", voor de
reconstructie van bepaalde scènes.
Allerminst heeft het in onze bedoeling gelegen eenige groep
te hoonen of te krenken. Voor hem die terugziet is het al te
gemakke lijk fouten in het verleden te constateeren, die echter
veel minder dan gemeend werd uit verraad, veel meer voortkwamen uit de omstandigheden of de beperkte gezichtskring van
hen die deze fouten maakten. Niet „Rechthaberei" kan de zin
van dit boek zijn, maar uitsluitend de overtuiging dat a llen,
zonder uitzondering, fouten begingen en dat wij uit deze fouten
moeten trachten te leeren. De grootste van al deze fouten echter
was ons gebrek a an werke lij k sociali stische liefde.
DE SCHRIJVERS.
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Inleiding
Met een harde klap slaat de kritikus het boek dicht en zegt
streng: „de persoonlijke overtuiging van den schrijver komt
hier en daar nog hinderlijk om de hoek kijken."
De uitgever, aan zijn bureau tegenover mij, schuift het manuscript terug en wenkt afwerend: „Nee, nee, mijnheer, in Gods
naam niets over de oorlog." Daar is nu al op alle manieren over
geschreven en wij weten, dat hij toch weer komt ! De meeste
menschen, wanneer ze gefusi lleerd moeten worden, hebben het
liefste, dat men hun een blinddoek voorbindt.
Ik herinner me nog een journa list, die in de Telegraaf schreef:
„Problemen, we hebben er zelf meer dan genoeg, maar wie
geeft ons de oplossing van het kruiswoordraadsel?"
*
Kan ik mij er over verwonderen? Mag ik het kwalijk nemen,
wanneer zij zich verdringen om degenen die de oplossing van
het kruiswoordraadsel in pacht beweren te hebben ? Is het leven
niet reeds zwaar genoeg dan dat men nog problemen mee zou
sleepen, verantwoordelijkheid en, ergste van alles, een „overtuiging", die immers a lleen goed is om in een concentratiekamp
gebroken te worden ? De crisis (lauwt misschien af, maar de
werkloozen worden niet in het productieapparaat terug genomen. Al uw kracht, al uw inspanning hebt gij noodig om zelf
staande te blijven. Is het geen pure dwaasheid tegen de stroom
op te zwemmen, wanneer reeds zoovelen verdrinken, die zich
alleen maar mee lieten drijven? Heeft iedere dag niet zwaar
genoeg te dragen aan zijn eigen zorgen? Wanneer gij van een
weg terugkeert, waarop a lle deuren overal voor u gesloten
werden, dan begrijp ik dat gij 's avonds de radio aanzet om het
jammerend klagen van uw eigen leegte niet meer te hooren.
Wanneer gij naar de film gaat, dan wilt gij, in de avonturen
van anderen, uw eeuwig eendere gang naar het stempellokaal
vergeten en wanneer gij, die misschien nog wel werk hebt, maar
die in dat doode werk even weinig bevrediging vindt als in uw
vastgeroest huwelijk, in uw voortdurende loonsverlaging, uw
langzaam slijtende meubels, uw vrienden, die bij iedere bridge-

7

avond dezelfde allang versleten praatjes herhalen, — wanneer
gij nog naar een boek grijpt, dan is het immers juist om de
werkelijkheid te vergeten, om er uw wenschdroomen sterker
in terug te vinden, om de prikkels te wekken die uw zenuwgestel noodig heeft, maar die de grijze sleur van iedere dag u
blijft onthouden?
Begrijp ik u niet? Heb ik dan niet zelf aan mengen verloopen zwerver een borrel laten tappen over de toonbank, omdat ik wist dat ik hem op geen andere wijze kon helpen? Weet
ik niet, hoe goed het doet wanneer, in een gewone matrozenkroeg, een sentimenteele schlager eindelijk ons hart ontdooit
en we ons niet schamen voor de bevrijdende tranen? Heb ik
niet naast u gezeten in de bioscoop, wanneer Tom Mix op zijn
witte paard voorbij reed, voelde ik jouw hand niet in de mijne
beven, en weet ik niet meer, meisje, als de bioscoop uitging,
het trotsche gevoel, omdat je met vochtige oogen naar mij opkeek, alsof ik zelf, voor jou, Tom Mix was?
0, ik ken de troost die van de schoone droom uitgaat en ik
begrijp dat gij een recht hebt hem van den kunstenaar te eischen
liever dan de waarheid. Want de waarheid in onze dagen is
leefijk als een mensch met een gasmasker en hard als het staal
van de hakbijl. Er zijn oogenblikken, waarin mijn medelijden
zoo groot is dat ik bijna bereid zou zijn u datgene waarnaar gij
verlangt te geven: een ras om trotsch op te zijn, wanneer gij
niet trotsch op u zelf zijn kunt, een bodem om op te staan,
wanneer gij geen overtuiging hebt, waarop gij staan kunt, een
staat om voor te sterven, wanneer gij geen liefde genoeg hebt
om voor menschen te leven. Ik weet dat gij opgevoed zijt door
Ford met het beginsel „De klant is Koning". Ik begrijp, dat
gij auto's verlangt, waarin de diksten en de magersten even gemakkelijk plaats kunnen nemen, en die zoo zacht voortrijden
dat ge, zoo mogelijk, slapende aankomt. Indien ik zoo'n boek
voor u zou kunnen schrijven, zouden wij beiden er wel bij
varen. Een boek dat tegelijk zonnig en guitig, spannend en vroolijk, manne lij k sterk en vrouwelijk lieftalli g was, — een boek
waarvan het goede einde u tenminste in de eerste ochtenduren
van morgen over a lle tegenslagen heen zou helpen.
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Maar ik kan niet.
Om de duizend maal duizend oogenparen kan ik niet, die
mij aanstaren, die ik heb liefgehad, en over wier b likken ik
niet kan liegen. Om de duizend maal duizend handenparen die
zich naar mij uitstrekken, die ik gedrukt heb, en in wier palm
ik geen valsche munt wil leggen om hen te bedriegen. Om hun
monden, tot kussen geschapen, wier doode lippen nog in hun
verstarring de woorden vasthouden, die ik moet spreken.
Onlangs zat ik in Antwerpen in een klein kroegje. Tegenover
mij een jongen, dien de waard, waarschijnlijk uit medelijden,
ongestoord liet, hoewel hij niets verteerde. Zijn oogen zochten
iederen binnentredenden klant af naar de paar franken, die hij
noodig had om die avond een slaapstee te vinden. Toen ik hem
een biertje aanbood, dronk hij het, om den waard niet te verdrieten, maar met tegenzin, want hij had die geheele dag niet
gegeten. Later begon hij te vertellen en waarschijnlijk boog hij.
De avonturen waren te bloederig, de misdaden, waarvan hij
zichzelf betichtte, te romantisch, dan dat ik niet daarachter de
invloed van slechte films en melodramatische romans in vervolgen speuren kon. Echt alleen, in zijn wolfsblik, was het verlángen naar zulk een wereld. Dit perspectief, hoe valsch dan
ook, scheen hem nog open. Wie met doorweekte kleeren
's nachts slaapt op de bank van een parkje, denkt niet aan 's zomers vroolijk kampeeren of dagen in de duinen met een meisje.
Wie met een leege maag alleen in een vreemde stad staat, heeft
geen visioenen van behaaglijk gezinsleven om een warme haard
heen. Wie drie jaar lang zich vergeefs aan de arbeidsbeurs gemeld heeft, droomt niet meer van een diploma en de dag waarop
hij als chef-machinist de machine zal besturen. Een goede kraak
of een slag op iemands hoofd, waarin men tegelijk haat en
woede van jaren uit kan drukken, schijnt eerder moge lij k en
dichterbij dan vijf franken te verdienen met „eerlijke arbeid".
Al het andere, al dat waarmede, als toekomstdroom, een jeugd
voor de oorlog opgroeide, zijn bakersprookjes geworden voor
kinderen.
Ik keek in zijn oogen en constateerde dat ik geen medelijden
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voor hem voelde, zooals soms voor andere, vroeg uitgedoofde
levens, die het lot, dat men hun aanbood, zonder weerstand aanvaardden. Eerder benijdde ik de lenigheid van zijn spieren, die
ik onder het dunne tricot, dat hij droeg, voelde spelen. Zijn
romp en zijn handen, die steviger waren dan de mijne, zijn snelle
adem en de begeerige diepte van zijn oogen. Nu ik hem had
laten eten was hij weer een prachtig, jong roofdier geworden.
Hoe gaaf waren zijn tanden als hij lachte!
Maar was het wel een roofdier?
Het was warm in die kroeg, een kat streelde met zijn rug
langs onze beenen en de radio op de tapkast speelde. Zoo, na
een paar glazen bier, kon men zich voelen of men er thuis was.
Hij loog nu ook niet langer, maar vertelde allerlei kleine eenvoudige dingen uit zijn leven.
„Het doet goed," zei hij, „als ge eens iemand hebt om mee
te praten." De klok aan de wand sloeg. Over een half uur zou
de politie komen zeggen dat de zaak moest gesloten worden.
Hij scheen de slagen te tellen en hield ineens op met spreken.
In zijn oogen las ik de angst voor de vertwijfelende verlatenheid der leege straten.
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Ik heb anderen gekend, zwervers die van stad tot stad, van
land naar l an d trekken en die bijna gelukkig schenen, w anneer
men hen, op een zomerdag, ergens naakt aan de rand van een
Bosch zag liggen.
De opgeschoten jongens heb ik gekend, zij die om ieder orgel
en a lle re ll etjes samenscholen en die zich met de luidruchtigheid
van hun geschreeuw tegen iedere verdenking van sentimenteel
verlangen verweren.
De jongens die, over het stuur van hun fiets gebogen, langs
straten en bruggen, klant na klant afrijden, 's Zaterdags het geld
uitte llen in de magere hand van hun moeder en tevreden lijken
met een kwartje zakgeld voor cigaretten. De jongens in de
kolenmijnen, die de bes lij kte laarzen der opzichters reinigen, die
aan de loopende band grijze leisteen sorteeren van tusschen de
zwarte steenen, de werkloos geworden visschersj ongens, gehurkt
aan de haven, de schreeuwers en hen die zich niet vermogen
IO

te uiten, de Don Juan's der danszalen en hen die, angstig, tusschen de ruïnes van een huis in afbraak, de li efde zochten.
En ook de strijdersfiguren heb ik gekend, die besten van mijn
kameraden, dag en nacht in touw voor de beweging, bij wie
het lijken kon alsof iedere hunkering, iedere leegte en hartstocht
in het fanatisme van hun overgave gesublimeerd was.
Maar bij allen, zonder uitzondering, wanneer ik hen nader
leerde kennen, heb ik als diepste kern van hun wezen die zelfde
eenzaamheid gevonden, dat zelfde gevoel: verloren te zijn in
de wildernis en een allen doordringend smachten naar gemeenschap. Daarom komt het er ten slotte weinig op aan of wij het
lot van dezen of van genen zullen beschrijven, van iem an d die
toevallig in het licht trad of van millioenen anderen die, even
toevall ig, in het donker bleven; daarom is het in laatste instantie
van gering belang of wij spreken over Duitschers of Ho ll anders, Engelschen of Franschen. Dat wat ons tot schrijven drijft,
is het probleem van een generatie, waarvan de wortels vergiftigd werden door de wereldoorlog en zijn gevolgen.
Jef Last
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EERSTE DEEL

Hoofdstuk I
Allen leden ze honger.
De kleine Marinus, van het gezin Wolfaart in de uitgewoonde bovenkamers die ze, aan de Varkensmarkt, een der armste
buurten van het arme 's Hertogenbosch, gehuurd hadden, en
de drie jongens Hans, Paul en Frits van moeder Waschinsky,
in de melaatsch afgeschilferde, smerige arbeiderswijk, die tusschen de altijd dreunende schachttorens en hoogovens van Mulheim a. d. Roer ingeklemd lag.
Deze honger deelden ze met millioenen.
De kinderen der Groningsche landarbeiders waren blij, als ze,
tusschen twee hompen brood, wat fijngewreven aardappelen
mee naar school kregen.
De kinderen der Rotterdamsche havenarbeiders zagen de volgeladen schepen langs de Waterweg uitvaren, terwijl de stakende bootwerkers bij duizenden demonstreerend over de kaden
trokken. In Amsterdam zagen de kinderen van de Jordaan, van
Wittenburg en Kattenburg hun moeders, tegen de sabels der
po li tie in, groentenmarkt en aardappelloodsen bestormen.
Dat gebeurde in het neutrale Ho lland, het land van broeikassen en vette weilanden, waar de vrouwen, net als die in de
oorlogvoerende landen, met kaarten voor brood, zeep en eenheidsworst in lange rijen voor de winkels stonden, tot het kartonnen schildje „uitverkocht", cynisch afdoende, in de etalage
werd gehangen.
En nog een andere herinnering hebben de achtjarige Marinus
Wolfaart en de even oude Frits Waschinsky met millioenen
an dere kinderen gemeen: die aan een gezin, waarin de vader
hoogstens een zeldzame gast was.
Hun moeder kennen zij. 's Avonds komt ze thuis en nooit
is ze zoo moe dat er aan haar schoot geen troost zou zijn te
vinden voor leed en zorgen, die de dag gebracht heeft.
Hun vader is - ze aanvaarden dat alsof het niet an ders kan
- ergens ver weg en voert een leven dat de kinderfantasie nog
niet kan omvatten.
Iedere morgen, nog voor de zon op is, bindt moeder WolIS

faart de zware lappenkorf om, vol met lapjes en strikjes, waarmee ze haar dagelijksche zwerftocht begint langs de dorpen en
eenzame boerenhoeven. De trap die, steil als een ladder, naar
de straat afdaalt, is dan nog donker, en duidelijk hoort Rinus
haar stappen tasten langs de uitgesleten, piepende treden.
Om die zelfde tijd loopt de nachtdienst in de munitiefabriek
af, waar moeder Waschinsky granaten helpt draaien. Tusschen
andere, nog van de morgenkoelte huiverende vrouwen, staat
zij op haar plaats aan de draaibank, waar vroeger, v6ór de
wereldoorlog, hun mannen stonden. Krijschend draaien de motoren. Naast moeder Waschinsky heeft vrouw Hensche een
nieuwe, ruwe granaatring op haar revolverbank gespannen.
Het piepende geluid, waarmee de beitel hem aanpakt, doet
denken aan het schrille fluiten van een kogel. Kogels over de
modderige, half met water gevulde loopgraven daarginds in
Vlaanderen, waar de mannen nu, bij het eerste ochtendsignaal,
uit hun holen kruipen. Moeder Waschinsky huivert even. Dan
zet ze, kruislings, de spanschroeven aan en haalt de stok over,
waardoor ook haar draaibank brommend weer op toeren begint
te komen. Het eerste ochtendlicht valt rood door de smerige
vensters.
Kromme Pietje, zooals moeder Wolfaart in de wandeling genoemd wordt, is dan reeds aan de grens van het stadje gekomen,
daar waar haar sloffende schreden niet meer weerkaatsen tegen
de nog slapende huizen. Ook zij moet het brood verdienen voor
haar kinderen. Eigenlijk niet tengevolge van de oorlog. Haar
man behoort niet tot de duizenden gemobi liseerden die nu reeds
sinds jaar en dag werkeloos de wacht houden aan de Hollandsche
grenzen. Hij is a lleen maar, zooals ze dat, verontschuldigend,
tegen anderen pleegt uit te drukken, „een vrije vogel, en die
v an g je niet in een kooitje". Wanneer hij wilde, zou een handige
scharrelaar als hij, in deze tijden van smokkel en sluikhandel,
waarschijnlijk zelfs ruimschoots het brood voor zijn gezin kunnen verdienen. Maar hij zwerft liever langs de wegen, rijdt mee
op dokkerende boerenkarren, terwijl hij den boer overstelpt met
zijn stortvloed van radde woorden en gekruide anecdoten, laat
zich op iedere dorpsbruiloft te gast nooden, ontbreekt op geen
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kermis, is in iedere herberg een graag geziene klant, en vindt
meestal pas weer de weg naar huis toe als in Den Bosch carnaval,
kermis of het koninginnefeest voor de deur staat.
Hoewel ze nog pas op weg is, schijnt de korf met manufacturen plotseling zwaarder te wegen op Kromme Pietje's schouders.
Eigen schuld! Heeft ze dat alles dan niet van te voren geweten ? Hebben de kinderen uit haar eerste huwelijk zelf haar
niet gewaarschuwd en de ouders van haar man en zijn eigen
kameraden, tot de vuilnisman en de werklooze toe, die in het
stadhuis bij het huwe lij k getuigen stonden?
De waakhond slaat aan op een boerenhoeve, waaraan ze
voorbijgaat. Zoo blafte, in Sprang, op de boerderij waar ze opgegroeid is, de waakhond tegen iederen vreemde. Ze herinnert
zich nog hoe Peters, wiens naam in het dorp reeds tot legende
geworden was, uit de Oost terug kwam. Ook toen sloeg de
hond aan, de eerste keer dat hij bij haar vader op bezoek kwam.
Tusschen de blozende boersche gezichten was het zijne, mager
en geel verbrand, dat van een vreemdeling. Ook zijn woorden
waren anders. Ze openden vergezichten op brandende dessa's,
tochten door de rimboe, — iets van de oude koortsdroomen fonkelde nog in zijn oogen, en het lichtelijk vermoeide gebaar
van zijn hand scheen de wijdte aan te duiden van onoverzienbare zeeën.
A ll es wat zich in Pietje, door de jaren heen, aan opstandigheid
verzameld had tegen het sleurleven van iedere dag, het koeien
melken, varkens te eten geven, karnen, kousen breien en de
trage deun der gezamenlijk gesproken litanieën, — sloeg om in
blinde vereering voor dezen man, die de wereld gezien had.
Peters, wanneer er geluisterd werd, vertelde goed en graag en
ze kon niet genoeg krijgen van zijn woorden. Wanneer de
boerin hem dan uitliet, vond hij, even verder, haar dochter bij
de hooischuur op hem wachten. En wat kon Peters, na zooveel
jaren kampongmeiden, en op het laatst, toen hij reeds onderofficier was, een bruine huishoudster, — nog meer van het leven
verlangen, nadat hij voor verdere dienst afgekeurd was, dan een
jong, blank vrouwtje ?
Last, Kruisgang
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Toch was het Pietje a lleen die hem, tegen zijn traagheid in,
voortdreef, Pietje die het conflict, eerst met haar ouders en toen
met het geheele dorp, uitlokte. Pietje die zelf, nog voor ze getrouwd waren, bij hem in kwam wonen. En het was ook Pietje
lijke wil om het geheele verleden af te die,nhartsoc
snijden, hem er toe dreef, om ten slotte zelfs met de kerk, waarin
ze beiden groot geworden waren, te breken.
Het was anders geloopen dan ze destijds in haar opstandigheid gedroomd had. Niet bij toeval teekende dat wijde gebaar
van Peters' hand vermoeidheid ! Na zooveel jaren marcheeren,
dorst lijden en altijd gereed staan als het hoornsignaal opriep
tot een aanval, verlangde hij bovenal naar rust, orde en een
huiselijke haard, die hij de zijne kon noemen. Ze waren er, met
hoeveel moeite en hoe bescheiden dan ook, in geslaagd dat
ideaal tot een werkelijkheid te maken. Reeds toen hun eerste
kind verwacht werd, was haar jonge onstuimigheid vastgeloopen in de zorgen van iedere dag en de huishoudrekening, die
op het einde van de week nooit wilde kloppen. Peters werd snel
ouder en was dikwijls ziek; dan stond zij alleen voor de zorgen.
Maar de kinderen leerden een vak, ze vlogen het huis uit en
stonden, een voor een, op eigen beenen. De dag kwam dat
Peters stierf, -- het laatste, moeilijkste jaar, toen bracht ze ook
Marie naar het stadhuis toe...
In die dagen had ze Geert Wolfaart leeren kennen. Hij kwam
langs de deur met zijn zeep, zijn veters en zijn kammen, hij
praatte zoo mooi datje hem allicht uitnoodigde om even binnen
te komen en een kop koffie te drinken.
Hij sprak over de wijde landwegen, over veemarkten en
grensavonturen, hij vouwde voor haar oogen het bonte prentenboek van zijn herinnering open. En nog eenmaal vloog het oude,
dwaze vrijheidsverlangen wild tegen zijn kooi op. Hoewel ze
wist dat zij reeds een oude vrouw en ook hij niet meer jong was.
*
Een boerenkar ratelt voorbij en herinnert kromme Pietje er
aan, dat het vandaag marktdag in Den Bosch is... Ze is teruggekeerd naar het land waar ze vandaan kwam, ze weet het wel
dat ze afhanke lij k is van de genade dier boeren, die ze eens ver18

acht heeft en verlaten. Ze moet het op prijs stellen dat ze haar
Vrijdags, met de veemarkt, hun koeien na laten melken. En
haar man, die vrije vogel, zwerft ergens in den vreemde...
Nee, — ze verwijt hem niets ! Hij is niet slecht voor haar geweest. Misschien zou het gegaan zijn als ze hem, van logement
naar logement, had kunnen blijven volgen. Maar haar schoot
werd opnieuw vruchtbaar. En deze kinderen, die ze in grooter
zorg en nood dan een der anderen heeft moeten grootbrengen,
werden haar, misschien juist daarom, de liefste van a llen.
Ze beklaagt zich niet.
Wat is haar leed vergeleken bij het ontzag lijk leed dat deze
oorlog over de heele menschheid gebracht heeft? Het nieuwe,
harde geloof, dat ze eens uit opstandigheid heeft gekozen, is
haar, nu ze ouder wordt, tot een waarachtige steun en troost
geworden. „De wegen des Heeren zijn ondoorgronde lijk." In
de verte naderen weer karren. De boeren maken goede zaken
en allicht zullen ook hun vrouwen de beurs niet gesloten houden
wanneer ze vandaag met de lappenkorf langs hun deur komt.
Eben Haëzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen...
Zwaar dokkeren de ijzerbeslagen wagenwielen der boerenkarren over de straatweg. Onder de haverzak hangt de stallantaren en werpt malende schaduwen van spaken op de grijze
schors van de boomen langs de wegrand. De boeren loopen
loom naast hun paarden of zitten, half dommelend, op het voorschot van hun karren, de eene klomp gestut tegen de haak, die
onder de massief zwarte paardenstaart opkrult. Een enkele herkent kromme Pietje en groet haar met een schertswoord. Ondanks alles, wat ze van haar weten, hebben de boeren een zekere
bewondering voor de wijze, waarop het wijfje er zich doorslaat.
Als moeder Pietje omkijkt, is het rijtje wagens reeds bijna in de
ochtendnevels verdwenen. Alleen tusschen de boomen is een
doffe dreuning b lijven hangen. Dat is niet een nagalm der wielen, maar het verre geluid der kanonnen, op de slagvelden van
Vlaanderen.
Nader bij de stad is het doffe geluid der kanonnen niet langer
hoorbaar. Het wordt overstemd door de karren, die van alle
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kanten de hobbelige straten binnen rijden en door de kreten
der boeren die elkander toeschreeuwen, staande op hun wagens. In de kleine kamer aan de Varkensmarkt zijn Rinus en
zijn broer van het lawaai voor de tweede maal wakker geworden
en hebben haastig hun kleeren aangeschoten. Zonder te ontbijten of zich te wasschen loopen ze de straat op. Wanneer het
markt is, valt er voor een handigen jongen dikwijls voor schooltijd nog wel wat te verdienen. In deze tijd, waarin het den boeren goed gaat, zijn ze er niet te beroerd voor, zoo nu en dan
een brokje van hun veroverde buit terug te werpen aan de stadslui. De tijden zijn voorbij - en ze weten het -- waarin de boer
door den stedeling als een soort tweedehandsch mensch werd
behandeld. Nu is het geen zeldzaamheid dat de notaris of de
dokter zelf, 's avonds achter op de hof over een pondje smokkelboter of een halve ham komt onderhandelen! Op de door zorg
uitgegraven gezichten der oudjes glanst een glimlach van tevredenheid. De jongeren hebben roode, door de zon verbrande,
gezonde gezichten. Ze zijn niet langer de voorttobbende, schamele keuterboertjes van vóór 1914. De grove leeren portefeuille
in hun binnenzak zal zich nog deze middag vu ll en met bankbiljetten, hun beurs met rijksdaalders. Ze komen naar de stad
en de stad lijdt honger. Nooit nog heeft de zandige bodem van
Brabant zooveel gedragen als thans, sinds de toepassing der stikstof. Wat zuivel en vee betreft is Brabant bezig de rijke vetweiders van de kleigrond voorbij te streven. Pyramides eieren vullen de witgekalkte loodsen der coöperatieve eiermijnen. Maar
de stad lijdt honger. En nog erger honger lijden honderden
andere steden, ginder, in het oorlogvoerende Duitschland, waarheen straks de wachtende treinen zu llen vertrekken en de lichters, die nu nog, in de Zuid-Willemsvaart, hun lading wachten.
Grijs en vaal zijn de gezichten der arbeidersvrouwen, en
de kinderen uit de stad hebben blauwe kringen onder hun
oogen. De boeren weten het, ze staan trots op hun wagens
en maken zich klaar, als een overwinnend leger de stad binnen
te trekken. Ze weten wat ze waard zijn en ze wi ll en het
toonen ook, voor zoover hun ingeroeste, voorzichtige boerenzuinigheid dat toelaat. „Vooruit dan maar," zegt een gulle vee20

boer tegen Rinus, „als je die koeien van mij naar de boot helpt
drijven, kan je een kwartje verdienen."
Bleekrood gaat de zon op. Boven de groene weilanden van
Brabant. Boven de granaattrechters van Frankrijk. Boven de
trillende, zwarte loodsen, waar moeder Waschinsky haar nachtdienst aan de draaibank beëindigt.
*
Een lange straat loopt van het goederenstation van Miilheim,
dwars door de fabriekscomplexen van Hugo Stinnes heen, naar
de arbeiderswijken.
Kilometers-lang staan de zwart geworden baksteenen muren
dood aan weerszijden, over de muren dreunt het piepen en
ratelen der machines op de terreinen. De hemel is grijs en troosteloos, met zwarte roetvegen uit honderden schoorsteenen er op
uitgestreken.
Nacht en dag, zoolang de oorlog nu al duurt, werkt het bedrijf door. Ploegendiensten. De meeste arbeiders zijn vrouwen.
Hun mannen liggen in de loopgraven v an Vlaanderen, in de
granaattrechters voor Verdun, in de vlakten van Polen, — hun
mannen liggen begraven op de oorlogskerkhoven van Frankrijk,
hangen in het prikkeldraad, zijn uiteengereten door granaatkartetsen of rusten, bleek uitgestrekt, in het zwijgende omhulsel
van een gezonken duikboot.
's Morgens om zes uur wisselen de ploegen. Zwart en vettig
zien de vrouwen er uit, die door de poort in dichte groepen
de straat opstroomen. Het waschlokaal is reeds sinds maanden
gesloten, — de directie verstrekt geen zeep meer.
Langs de, door vermoeidheid gebogen, vrouwen ratelen zware
vrachtauto's op ijzeren banden. Krantenjongens, zoo uit de
drukkerij, komen hen tegen. De zware witte pakken onder hun
arm stinken naar petroleum. Het eerste, vaalbleeke daglicht
maakt de huizen nog triester. Aan een muur hangt een vergeeld
biljet: „Doet uw plicht! Schrijft in op de oorlogsleening !" Van
het huis ernaast schilfert de kalk af, een stuk v an een reclameplaat is afgescheurd, alsof de bom uit een vliegmachine het meisje
onthoofd had. In de goten en tusschen de hobbelige keien, die
sinds lang niet meer geveegd zijn, ligt straatvuil. Voor de poort
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der leerlooierij van Kaufmann & Co. staat, onverschillig, een
magere knol. Tusschen zijn pooten verzamelt een jongen met
een kolenschop de vijgen.
Voor de winkel van den bakker staan de vrouwen al in de
rij. Enkelen hebben een stoeltje meegebracht om op te zitten.
Er zijn er bij die al om twaalf uur gekomen zijn, en pas over
drie uur, om negen uur, gaat de winkel open. Maar als je zeker
wilt zijn iets te krijgen, moet je vroeger opstaan dan de bakker,
die 't brood bakt.
Links, tusschen de naar huis keerende arbeidersvrouwen uit,
steekt moeder Waschinsky de straat over. Even ziet ze in de
oogen van het paard, ze denkt: dat is ook moe.
Voor haar huis, waar de gordijnen nog neer zijn, staat ze stil
en zoekt naar de sleutel. Automatisch bedenkt ze dat de nachtdienst eigenlijk nog het beste is, dan kan je tenminste ongestoord
een paar uren slapen als de kinderen naar school zijn. In de keuken slaat de bedompte slaaplucht op haar longen tot ze moet
hoesten. Zachtjes opent ze het raam, ontkleedt zich, trekt de
lompe werkschoenen uit en gaat naar de gootsteen om zich te
wasschen.
Door het geluid van de loopende kraan wordt Hans wakker,
haar oudste. Zijn hemd, open aan de hals, hangt neer over zijn
naakte beenen. Met een slaperig gezicht kijkt hij naar moeder,
neemt zonder iets te zeggen zijn kousen van de stoel en begint
zich te kleeden.
Met een oude lap veegt moeder Waschinsky haar gezicht
droog, dan neemt ze plaat en ring uit de kachel en zegt tegen

Hans:
„Maak hem maar an, nou je toch op bent."
Langzaam gaat ze naar de keukenkast; in het stof dat er op
ligt, zoeken haar vingers naar de verstopte sleutel: kan ze meteen
vast de boterhammen snijden voor de jongens... Het brood
is weg.
Automatisch zoekt ze nog even in de laden, hoewel ze direct
begrijpt dat Paul natuurlijk de sleutel gevonden heeft en het
brood opgegeten.
„Waar is het brood?"
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Geknield voor de kachel pookt Hans in de aschla.
„Heeft Paul zeker gejat. Die moet altijd vreten."
Paul en Frits slapen nog in de alkoof achter de keuken. Voor
het bed liggen hun kleeren, ordeloos neergegooid op een hoopje.
Moeder Waschinsky bukt zich en legt stuk voor stuk op de
stoel. Dan pas wekt ze Paul.
„Waar is het brood?"
Dadelijk is Paul wakker. En hoewel hij moeders stem al in
de keuken gehoord heeft, heeft hij nog geen uitvlucht kunnen
bedenken.
Stotterend zegt hij: „Ik had zoo'n honger."
Zonder te antwoorden kijkt de vrouw hem aan. — Zijn wangen
zijn heelemaal ingevallen, denkt ze zakelijk, als ging het om een
vreemde.
Met een ruk trekt ze de deken weg:
„Opstaan! Vandaag krijg je geen vreten!"
Merkwaardig, ze voelt tegelijk, dat haar stem zacht is en bijna
meelij dend. Een vader had ie noodig!
Paul is al zijn bed uit, blij dat hij er tenminste weer zonder
ransel af komt.
Moeder Waschinsky heeft in het onderste kastje nog een zak
meel staan. Eigenlijk had ze die wi llen bewaren tot vader met
verlof kwam... maar wat zul je doen!
Met een houten lepel roert ze de pap aan, zet de pan op het
vuur en wacht tot het kookt.
Ineens herinnert ze zich, dat er ook nog wat marmelade zijn
moet. Enkele meelpap is eigenlijk te flauw voor de jongens.
Uit de keukenkast haalt Hans vier borden en zet ze op tafel.
Even aarzelt de moeder.
— Nee, strafmoet ie hebben, denkt ze dan verdrietig, en neemt
het eene bord weg.
Aan het raam heeft Paul maar een sekonde omgekeken.
Schijnbaar onverschillig trommelt hij met zijn vingers tegen de
ruit. Terwijl hij het smakken van zijn twee broers hoort, denken
zijn hersens koortsachtig — hoe kom ik aan vreten!
Buiten slaat een klok. De twee jongens nemen hun boeken
onder de arm en gaan de trap af. Paul kijkt nog even rond in
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de keuken eer hij naar de deur gaat. Waarachtig, a lles hebben
ze opgevreten, afgelikt hebben ze de borden.
Als de jongens weg zijn, b lij ft moeder Waschinsky nog een
oogenblik gedachteloos zitten. Moeilijk staat ze op en gaat naar
haar bed toe.
- Een uurtje maar slapen. In ieder geval moet ze zorgen dat
ze vandaag wat eten opscharrelt.
- „Voor de jongens"... is haar laatste gedachte, eer ze in slaap
valt.
4,

Rinus en Cornelis hebben op de markt ieder een kwartje
weten te verdienen. Tien centen daarvan hebben ze besteed voor
een stuk brood en een kop koffie, de rest heeft Cornelis in zijn
zak gestoken: voor moeder als ze thuis komt. Daarna is hij naar
huis gegaan om zich te wasschen en te verkleeden voor hij naar
school moet.
Rinus weet dat hij eigenlijk ook had moeten gaan, maar het
bonte schouwspel op de markt boeit hem zoo dat hij er zich
niet van kan los maken. Bij de stoombooten aan de ZuidWillemsvaart worden de koeien nog altijd in zwarte rijen over
de planken gedreven. Vee voor Duitschland. De kalveren geven
moeite, maar als ze veel capsones maken, loopen ze in de armen
van Herman. Herman is de sterkste kerel van Den Bosch, hij
pakt een heel kalf eenvoudig op en draagt het, alsof het een kind
was, in zijn armen de boot op. Waar Herman aan het werk is,
staat altijd een kring nieuwsgierigen bewonderend te kijken.
Tusschen hen staat Rinus. Hij vergeet uur en tijd, als hij naar
de machtige romp kijkt, de stierennek en de kloek gespierde
armen van dien kerel. Zoo sterk zijn ! Zoo sterk zijn dat iedereen naar je kijkt en dat je heel in je eentje het brood kunt verdienen voor moeder en je zelf en Co rnelis. En dat niemand van
de jongens op school het meer zou wagen over je te spotten,
omdat je arm en slecht gekleed was. Rinus buigt zijn linkerarm
en tast met de rechterhan d tersluiks over zijn biceps. Een sleepboot in het kanaal laat met een gi llend fluiten zijn stoom af.
Als het geluid verstilt, hoort Rinus hoe het cari llon van de Sint
Jan het voorslag speelt van negen. Zijn versleten klompen klet24

teren dravend over de keien. Hijgend komt hij bij school, waar
de juffrouw juist op het punt staat de poort te sluiten. Boos kijkt
ze hem aan: — Jongens die ongewasschen en smerig naar school
komen, hebben we niet noodig!
4,
De droom van groot en sterk te worden als Herman is voorbij. Er is niets meer van over dan een kleine jongen, die van
school weggejaagd werd, omdat hij te vuil was. Een kleine
jongen in een vijandige stad, waar hij zich inbeeldt dat de menschen hem nakijken als hij voorbijgaat. En zooals altijd, w anneer
hij verdriet heeft en zich verschuilen wil, zoekt Rinus de stille
hoek, die tusschen de armste achterbuurten en de oude wa llen
der stad ingeklemd li gt, waar men bijna zeker is zoo vroeg in
de morgen geen mensch aan te treffen, en waarvan de zonderlinge naam: Paradijssteeg, hem op de een of andere manier
aantrekt.
*
Een kleine jongen staat op de hoek van de Paradijssteeg.
Boven de stad sterft het geluid van marktkreten en wegrijdende
karren langzaam weg. De toren van de St. Janskerk speelt zijn
wijsje. In de verstilde straten trekken de winkeliers zich terug
in hun achterkamers voor het eten. Het afschilferend witte pleister der lage huisjes van de steeg b linkt in het zon li cht.
Ook de norsche, weerbarstige trek op het ongewasschen gezicht van den jongen wordt langzaam milder. Het is of zijn
oogen wegdroomen naar het ijle blauw van de lucht achter de
zwaar groene bladerkroon van een kastanje. Bijna aarzelend doet
hij een paar stappen in de richting van de donkere muur die,
achter het in de diepte liggend riviertje, het uitzicht afsnijdt.
Het is hem of het zacht beierende geluid van de klokken daarginds uit de tuin komt, die achter de muur ligt. Hij daalt het
kleine brokke li ge trapje af dat omlaag naar de rivier voert, trekt
zijn klompen uit en laat het van modder troebele water stroomen over zijn voeten. Achter hem ligt de rommelige armoe van
de Paradijssteeg, maar het paradijs vóór hem is door de zwarte
kantelige muur onherroepe lij k gesloten. En ook het modderige
water, links en rechts, verdwijnt onder donkere, k limop-be25

groeide poorten in een zwarte tunnel. Een tijdschrift, dat voorbijdrijft, draagt op zijn omslag de verbleekte paarse beeltenis
van de madonna. Even herinnert de jongen zich moeders scherpe,
maar ongewoon zachte trekken, toen ze laatst in bed lag. De
wind doet de omslag van het tijdschrift open wapperen, dat
reeds een bleeke vlek vormt in het schemerig begin van de
tunnel. Uit de stilte rondom hem vloeit een loome vermoeid-.
heid en de behoefte om te rusten. Langzaam klimt hij het trapje
weer op, zwerft de steeg door en langs de Kemelsharenhoek naar
de Stadswal. Voor de huizen li ggen de jongens hun schafttijd
uitelrnopdste,igowrmlnkde,
de allerkleinsten liggen, als biggetjes op de markt, in kisten en
doozen voor de huisdeuren, waar hun moeders, samenscholend
in het zon li cht, op een stoel zitten te breien. Even voorovergebogen loopt Marinus, bang dat hij kinderen zal ontmoeten, die
hem nog herkennen uit de korte tijd dat ze aan de Oude Hulst
woonden. Hij voelt dat hij er nu huilend op los zou slaan, als
een van de kleine blagen uit de steeg hem voor „gereformeerde
bul" uitschold. Alleen aan het einde van de straat kijkt hij
even op waar, boven een verroeste lantaren, een grijze gebeeldhouwde plaat in den muur is gemetseld. „Ter herinnering aan
den. Ommegang A.D.MCMXV en de groote devotie tot de
Heilige Maagd door de bewoners dezer straat getoond". Hij
spuwt tusschen zijn tanden. Ook de H. Maagd hoort in het
Paradijs, dat door de hooge strenge muur achter de armoehuizen in de straat li gt afgesloten. Hoort bij het paradijs van
den gouverneur, tusschen de kastanjeboomen, bij de schemerige
altaarglans, in de kerk die niet hun kerk is, bij de zwartgerokte
pastoors, die aalmoezen uitdeelen en hun deur voorbijgaan.
Bij hen komt alleen de vrouw van dominee, één keer in de
veertien dagen, de uitgesleten trap op en Rinus heeft de vorige
keer duide lij k gezien hoe ze, met een vies gezicht, moeders pap
weigerde, omdat de kat even te voren van de melk gesnoept had.
Eer hij er aan denkt, staat hij tegen het lage muurtje dat de
stadswal afsluit. Beneden, tot aan de blauwige boomenrij aan
de horizon, liggen de welige weilanden, geel van boterbloemen en rood van de zuring. Ook de toegang tot deze wei26

landen is afgesloten door de rivier de Dieze, die onder langs de
muur stroomt. Marinus strekt zich languit op de lage balustrade
van baksteen, het gezicht in zijn handen. Hij hoort dichtbij zich
het rustige praten van een groepje metselaars, die hun schafttijd
uitnutten.
^

In zijn korte droom is het doffe geluid van ontelbare koeienpooten over een houten brugdek. De koeien stappen met logge
bewegingen over de stok, die hij heeft laten vallen. Telkens als
hij hem wil oprapen, dringt weer een ander beest zich zwart
voor zijn oogen. De boer begint te schelden en een zware hand
pakt hem in zijn nek, maar als Rinus opkijkt, is het de forsche
figuur van zijn vader. Het gezicht van vader is rood, als wanneer
hij woorden met moeder gehad heeft en er weer voor weken
op uit trekt om te zwerven. Rinus heft zijn arm op om een slag
af te weren, maar meteen merkt hij dat hij zich weer vergist
heeft, het is ook niet vader, maar de lange Gerrit van boer
Krelis uit Sprang, in een kring van kinderen. Wat hij daarnet
voor het trappelen van koeienpooten hield, is het eentonige
klepperen van hun dansende klompen op de steenen. — „Rinus
van Kromme Pietje," zingen de kinderen, „Rinus mag niet meedoen, Rinus heeft zweren!" Als een bevrijdend geluid komt van
verweg het waarschuwend luiden van de schoolbel, maar als
Rinus binnen wil, houdt de juffrouw hem tegen: „Jongens die
niet gewasschen en gekamd zijn, hebben we op school niet
noodig." De kinderen dringen hem opzij en hebben plotseling
weer dofzwarte lijven als de lichamen van de koeien, die hem
beletten zijn stok op te rapen. Het luiden van de schoolbel wordt
ondraaglijk doordringend en door het luiden van de bel heen,
meent hij de diepe stem van vader te hooren: „Vodden! Oude
waren.
Rinus schrikt wakker.
De rammelende bel van den voddenkoopman schalt nog altijd
door de straat, maar de oude gebroken stem, die „vodden!" roept,
is niet die van vader, ze behoort aan manke Nelis uit het logement de Walvisch, denzelfden griezeligen ouden kerel, om
wiens tafeltje, met het half uitgedronken glas in een plas van
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jenever, Rinus Zaterdagavonds altijd een voorzichtige boog
'maakte, als hij door de gelagkamer vol venters en kermisklanten
heen moest naar hun kamer. In het volle daglicht lij kt hij van-.
daag lang niet zoo griezelig als destijds, je zou eerder medelijden krijgen omdat zijn rug zoo krom gebogen is; en de
amechtige hoofdbeweging, waarmee hij Rinus toeknikt, herinnert den jongen plotseling, dat het soms toch ook wel goed
was in de Walvisch. Vooral wanneer de waardin 's avonds, vóór
moeder thuis kwam, de dampende koffie klaar zette, waarin ze
het harde brood konden doopen, dat moeder altijd oud bij de
bakkers opkocht. Met een sprong is Rinus van de muur af en
samen duwen ze de kermende wrakke voddenkar tegen de

bult op.
Daarboven, bij de school in aanbouw, b lij ft Rinus staan en
kijkt als gewoon lijk naar de opperlieden, die snel en zeker de
witte ladders opklimmen, een tas versche roode steen zonder
vasthouden balanceerend op hun schouders. Hoog van de steiger
wenkt, witbekalkt onder zijn roode halsdoek, een metselaar hem
toe, maar Marinus heeft vandaag geen lust om naar boven te
klimmen, de zich verwijderende roep van den voddenkoopman
bracht hem op andere gedachten. Gisterenavond in bed heeft
hij een plannetje bedacht, en waarom zou hij niet van deze gedwongen vrije dag profiteeren om maar meteen met de uitvoering ervan te beginnen ? Misschien als hij straks werkelijk
de centen aan dominee komt brengen, zooals hij zich dat reeds
voorstelt, in een toegebonden zakje met een briefje er op: „voor
de zending", zal dominee meteen, Rinus kleurt bij de herinnering, vergeten hoe hij destijds in de keuken van de pastorie zoo
onbehouwen heeft zitten schrokken.
Misschien zelfs zal dominee hem wel toestaan, zooals soms
aan Cornelis, 's avonds, als er voordracht in de kerk is, de glimmend geverniste kist met lantarenplaatjes voorzichtig te dragen.
Marinus zoekt reeds in de planken keet naar een oude zak,
en de kerel die in een groote trog bezig is de kalk aan te maken,
knikt dat hij de zak wel mag nemen. Het lij kt een andere Marinus die, met de zak over zijn schouder, lichtelijk valsch zingend,
op weg gaat langs de huizen. Zoo vroolijk en luidruchtig was
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de jongen altijd voor hij naar Sprang ging, denkt het kleine
kruideniertje op de hoek en knikt hem, over de onderdeur, toe.
Het kleine kruideniertje weet niet dat de jongen een plan heeft
en dat het plan werkelijkheid gaat worden. Maar nu hij toch
één keer geknikt heeft, ontkomt hij er ook niet aan de eerste
te zijn, die een oude theeketel zonder tuit en wat vodden deponeert in de zak van Marinus. Fluitend gaat Marinus verder.
Vooral de theeketel is waardevol, zooals alle metaal tegenwoordig: dat koopen de Moffen.
Als hij zijn zak vol heeft, bedenkt hij, kan hij vast wel de
heele boel verkoopen aan manke Nelis. Dan heeft die er ook
wat profijt van.
Later op de middag brandt de zon fel door zijn gescheurde
hemd en de zak weegt nu zwaarder. Als hij eventjes op een
steen langs de weg gaat zitten, merkt hij dat hij honger heeft.
Maar honger is een gevoel, dat hem bekend is en dat er zeker
niet op aan komt als je voor de kerk werkt.
Want die metselaars, daar aan de buit, bouwen een katholieke
school, maar Marinus is op dit oogenblik bezig een kerk te bouwen voor de zending in Spanje.
Zooals dominee verleden week op de Zondagsschool over dat
land verteld heeft! Een land, waar het nooit regent of koud is
en sinaasappelboomen bloeien langs de rand van de bergen.
Dominee heeft de plaatjes vertoond van Moorsche paleizen met
marmeren leeuwen, die slapen aan de voet van verstilde fonteinen.
Het land is rijk, maar de menschen zijn arm en worden er dom
gehouden door de priesters. De monniken zuigen het land uit,
en dat verwondert Rinus eigen lij k, omdat hij 's winters met
Cor wel eens warme soep gehaald heeft aan het klooster der
Carmelieten. Maar het is ook waar, dat moeder het niet goed
zou gevonden hebben als ze 't had geweten. Des te meer zal
ze in haar schik zijn als zij hoort, dat hij geld wil verzamelen
voor de zending. Het is of de steen, waarop hij zit, hem waarschuwend aanstoot. Tegen de avond is de zak vol en omdat
moeder nu toch nog niet thuis is rust Marinus, dichtbij de
Varkensmarkt, langs de hooge 'berm van het kanaal uit. Het
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puffende sleepbootje stoot wolken stoom uit en sleept met moeite
de lange rij aken en spitsen voort naar de sluizen. Moeizaam
spellend leest Marinus op de steven der schepen de namen en
de plaats waarvandaan zij komen: Nieuwe Zorg, Harderwijk;
Eben Haëzer, Winschoten; Bonne Espérance, Liège.
De plaatsnamen en de wapperende vlaggetjes achterop doen
hem denken aan vader, dien hij nu reeds in geen twee maanden
gezien heeft. Misschien dat vader nu in een van die plaatsen,
met de lastig uit te spreken namen, rondzwerft, terwijl moeder
iedere dag met haar lappenkorf de boeren om den Bosch afwerkt. Niet dat moeder ooit kwaad spreekt over vader. — „Mijn
man is een vrije vogel," zei ze tegen den baas uit de Walvisch,
„en die vang je niet in een kooitje!"
En als moeder zelf, toen ze destijds ging samenwonen neet
Peters, niet zoon vrije vogel geweest was, dan was Rinus misschien, net als Gerrit uit Sprang, een kind van rijke boeren.
Gelukkig maar van niet! De metselaars van de steiger mag hij
graag lijden, ook al zijn ze katho liek, maar hij houdt niet van de
boeren. Als hij vanmorgen niet om zes uur opgestaan was om hun
koeien te drijven, zou de juffrouw hem niet van school gestuurd
hebben omdat hij zoo vuil was.
4,
Dat het oude ijzer, dat ze verzamelden, waarde had, omdat
men er in Duitschland kogels van maakte, wist Rinus. Dat er
oorlog was wist hij ook, a ll een reeds omdat, in de tijd dat ze
nog in de Walvisch woonden, de gasten in de gelagkamer er
iedere avond over praatten.
Ze waren het er over eens dat de Duitscher heel Holland er
bij zou inpikken, zoodra hij zijn kans kreeg, dat de Belgische
vluchtelingen onzede lijk, onzindelijk en ondankbaar waren, dat
God Nederl an d tot nog toe voor de oorlog behoed had en dat,
al ging er beslist veel te veel het land uit, het toch een goed
ding was als de boeren zulke winsten maakten. Want de venters, die hoofdzake lij k hun intrek namen in de Walvisch, moesten
het op hun beurt weer van de boeren hebben. Cornelis, in wien
Rinus een onbeperkt vertrouwen stelde, kon soms in verschrikkelijke groote-menschenwoorden tegen „het militarisme" te
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keer gaan, maar moeder beweerde dat het Gods wil was en een
straf voor de zonde. Rinus dacht daarbij tege lij k aan zijn vader
en aan de kerken van Den Bosch, die vol afgodsbeelden hingen.
In de klas, waar hij meestal met droomerige oogen door het
tuimelraam naar de lucht zat te kijken, stelde hij zich soms voor
hoe hij predikant zou worden, om tusschen de vijandelijke loopgraven in, het vrede-op-aarde te verkonden. Wat hem niet belette op zijn gebroken klompen mee te ho llen als de veldartillerie
door de stad reed.
Erg reëel was dat a lles voor hem niet. In ieder geval minder
reëel dan de zending in Spanje.
In hoever kan men zeggen dat het beeld reëel is dat, ginder in
Duitschland, de kinderen van de „groote tijd" zich van de oorlog
vormen?
De honger maakt er ongetwijfeld deel van uit, maar omgeven
met het aureool der duizend maal herhaalde uitspraak, dat Pruisen zich in zeven oorlogen groot heeft gehongerd.
De geweerpatroon maakt er deel v an uit, die Paul in zijn zak
heeft, en die hij hoopt van morgen met een gelukkiger kameraad voor een stuk brood te kunnen ruilen. De stoffig geworden
landkaart hoort er bij en de vlaggetjes die Hans, omdat hij een
der beste leerlingen is, soms mag verzetten, als er weer een
nieuwe overwinning gemeld wordt.
En de stem v an den meester niet minder, den ouden heer met
zijn grijze baard en zijn gouden bril, die al lang op pensioen
gesteld was, maar zich opnieuw ter beschikking gesteld heeft, om
het vaderland te dienen. De stem waar ze respect voor hebben,
omdat er iets in leeft van de commandotoon der kazerne, maar
die ook warm en diep en meeslepend kan worden, wanneer hij,
in de geschiedenisles, vertelt over Duitschland's grootheid. Wanneer hij over de slag bij de Masoerische meren spreekt, waar
de Russen als ratten in het moeras gedreven werden. Of als hij
de hooggestemde berichten van de „Kolnische Zeitung" voorleest en hun de prachtige platen verklaart uit de „Berliner
Illustrierte".
ic
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Hans Waschinsky zit die morgen op zijn gewone plaats,
tegenover de katheder. Hij is klasse-oudste. Het bord heeft hij
schoongeveegd, de boeken uit de kast klaar gelegd op de banken, en het kussen omgedraaid op de stoel van den onderwijzer.
Nu kijkt hij naar het groote cijfer 1 op de kalender. 1 Juni
1916. Over zes dagen is hij jarig. Twaalf jaar zal hij worden.
Een klein kansje bestaat er dat vader juist in die dagen met
verlof komt.
Hij is even later d an de anderen, als de zestig jongens opspringen om den meester te begroeten. Hun lawaai is met één
slag stil geworden. Aan het gezicht van den meester, a an de
plechtige wijze waarop hij naar de katheder gaat, a an de wijze
waarop hij, als een vaandel, de extra editie in zijn dikke, beringde hand draagt, zien ze dat er iets bijzonders gebeurd is.
De jongens wachten op het teeken dat ze mogen gaan zitten,
maar de meester kijkt hen van zijn katheder plechtig aan door
zijn goudomrande brilleglazen en begint, zonder het teeken te
geven, te spreken.
„Jongens! Onze prachtige vloot heeft gisteren een bes li ssende
overwinning op de Engelsche overmacht behaald. De groote
vloot v an onzen taaisten vijand is op de vlucht geslagen. Admiraal Scheer, die onze dreadnoughts in deze slag tot de overwinning gevoerd heeft, bericht, dat heele eskaders van den
vijand zijn vernietigd. Onze eigen verliezen zijn buiten a ll e verwachting klein. Wij hebben van de grootere schepen a lleen een
kleine kruiser verloren. Zijner Majesteits Wiesbaden is na een
heldhaftige strijd gezonken.
„Jongens, deze dag beteekent een mijlpaal in onze vaderlandsche geschiedenis. De Engelsche vloot, die als een giftige
spin over de volkeren heerschte en hen uitzoog, is verslagen.
Onze keizer, die de trotsche woorden sprak: „Duitschlands toekomst ligt op het water", heeft nogmaals gelijk gekregen.
Engeland is onze voornaamste vijand! Engeland moet verslagen
worden. En tot herinnering aan die groote daad wi llen wij
thans gezamenlijk de vloek uitspreken: God straffe Engel an d."
4(
De zon scheen door de smerige vensters van de klas, en wierp
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kringen en vlekken op de volgekladde banken. Ze speelde op
de portretten van Hindenburg en Wilhelm II, op de landkaart
met de kleine zwart-wit-roode vlagjes en op de kalender, die
het groote cijfer z vertoonde.
Buiten brulden ze hoera en op het portaal schuifelden al
honderden jongensvoeten naar beneden langs de trappen. Hans
hoorde het nauwelijks.
Hoorde nauwelijks hoe de meester hen, om de overwinning
te vieren, vrijaf gaf, hoe de klasse het „Onze keizer, onze vloot!"
met een driewerf „Hoog!" be antwoordde.
Hij stond nog altijd rechtop in de bank toen de laatste lessenaardeksel al lang klapperend dicht was gevallen. Misschien
heeft hij mee hoera geroepen, maar zijn gedachten waren bij
moeder.

*

De Wiesbaden gezonken!
Op dat schip dient zijn vader.
Vader zelf herinnert hij zich nauwe lijks. Het is nu twee jaar
geleden dat hij het laatst thuis was. Daarom heeft H ans van
hemnogslct vieorslng,mahijwet
deze heldendood voor zijn moeder beteekent. Of ze ook zoo zal
huilen als een week geleden buurvrouw Hensche?
Ineens merkt Hans dat de klas al leeg is. Hij hoort het fluitje
van Paul op straat en dan zijn naam:
—„Hans! Kom je?" Automatisch bergt hij zijn boeken op
en loopt naar de deur toe.
De meester houdt hem staande.
—„Hans, jongen, wat is er ? Ben je niet blij met de overwinning. En dat nog wel nu jullie vrij krijgt!"
— „ Jawel, meester!"
—„Wat scheelt er dan aan? Jouw vader is toch ook soldaat?"
—; ,Matroos is mijn vader!"
—„Kijk eens aan ! Dan is je vader immers een v an de helden
die deze overwinning hebben behaald. Dan moest je toch
trotsch zijn! Op welk schip vaart hij?"
Toonloos, terwijl hij zich omkeert, mompelt Hans: „Op de
Wiesbaden, meester!"
Last, Kruisgang

3
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Op de school in Den Bosch zongen ze: „Dat 's een leven vol
pleizieren, dat 's een leven van stavast, zoo de wereld rond te
zwieren, in het topje van de mast." Rinus vond het een mooi
lied, omdat dat zwieren door de wereld juist het eenige was,
waarom hij zijn vader benijdde. Hij zong het, hoewel een
beetje valsch, mee, want hij heeft zijn heele leven nooit goed
maat leeren houden. En omdat het in één moeite doorging,
bromde hij meteen van Piet Hein, wiens naam zoo klein was,
maar wiens daden zoo groot, omdat hij de zilveren vloot had
veroverd. Wat zou je trouwens anders doen, zoo'n lange avond
boven op de kamer, terwijl moeder het niet goed vindt dat
ze op straat met de roomsche jongens gaan spelen? Jongens
trouwens, die hen altijd als buitenstaanders en een soort kermisgasten b lijven beschouwen.
Moeder zit te breien en Corne li s leest in een vettige krant,
die hij zeker ergens uit een of ander café meegepakt heeft.
—„Hou in hemelsnaam met dat vervloekte leugenlied op,
Rinus! valt hij ineens uit. „Allemaal smerige rotzooi en oorlogspropaganda die jelui op school leeren."
—„Hier moeder! De logger KW. 18 is in IJmuiden binnengeloopen met de lijken aan boord van 19 Duitsche matrozen.
Dat waren de eerste die ze zagen drijven, bericht de schipper,
later gaven ze het visschen op, omdat de zee er mee bedekt was.
Blauw opgezet hingen ze voorover in de boeien. Een der lijken
was half verbrand en de arm ontbrak, waarschijnlijk weggeschoten. Meer dan duizend dooden in een enkele slag, moeder,
wilt u dan nog zeggen dat dat Gods hand is!"
—„De wegen des Heeren zijn ondoorgronde lij k, jongen."
—„Dacht Peters er ook zoo over?"
Cornelis weet dat de eerste m an van zijn moeder koloniaal
geweest is, maar ook, dat hij terug gekomen is van de oorlog
daar ginds met een onuitroeibare fe ll e haat tegen ieder bloedvergieten.
Kromme Pietje zwijgt. Ze heeft geen lust met haar jongen
over deze dingen, waarbij God te pas komt, te discussieeren. Als
jonge meid, toen ze bij haar ouders wegliep, dacht ze immers
net als Cornelis ! Haar nieuwe geloof is een vrucht van latere
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jaren, van de misère misschien die ze kreeg te dragen. Nu is dit
het eenige, waaraan ze zich vast kan houden in een leven, dat
an ders volkomen mislukt en zinneloos zou schijnen. Ze ziet
hoe haar jongste met gesp annen oogen Cornelis aankijkt en
strijkt hem over het voorhoofd. „Luister maar niet naar broer,
jongen, met zulke gedachten ga je de verkeerde weg op. Het
is niet aan den mensch de overheden te beoordeelen, die God
zelf over hem gesteld heeft."
Morgen, denkt ze, wil ze in elk geval aan haar dochter schrijven, haar vragen als er ooit, — de asthma wordt immers iedere
dag erger, — iets met haar gebeuren zou, er voor te zorgen dat
Rinus, de jongste van haar kinderen, in ieder geval een christelijke opvoeding zal krijgen.
Hans kwam die middag van de drie jongens het laatste naar
huis toe. Lang stond hij op de Roerbrug en keek naar beneden
in het woelige, vuilgrijze water. In dat water zag hij zijn vader
zwemmen, heel duidelijk, zijn hoofd, zijn arm... Nee, hij vergiste zich... een der jongens van de school was er aan het baden.
Vrouwen als moeder Waschinsky weten eigenlijk slechts
heel weinig. Ze weten niets van „Nibelungentrouw", die verplichtte het Oostenrijksche broedervolk ter hulp te komen, toen
het Servië had aangevallen, niets van de „eer der armee", die
met een vrede zonder annexaties geen genoegen kan nemen,
niets van de beteekenis der vaderlandsche industrie en de oorlogszegeningen nu de Mainzer ijzergieterij 125 % uitkeert en
Krupp zijn dividenden 15 maal verhoogd heeft. Ze weten hoogstens nog, hoe hun vrijer er uitzag toen hij de eerste maal in
de straat stond, wachtende op het oogenblik dat ze de vaten
gewasschen zou hebben en haar uitgaansavond begon. Ze weten
nog hoe hij haar de verlovingsring gaf en hoe ze naast elkaar
stonden voor het altaar. Hoe ze hun eerste kindje verwachtten
en hoe moeilijk het was met het geld rond te komen, toen hij
destijds, na een ongeluk in de fabriek, zes maanden plat op bed
lag.
^
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Ze was dade lij k, toen de jongens naar school waren, weer
gaan slapen. Het onverwachte thuiskomen van Paul en Frits
maakte haar wakker. Dadelijk, toen Hans de trap opkwam,
stuurde ze hem weer de straat op om een extra-editie te koopen.
Ze moest a lleen op het donkere portaal even in haar oude beurs
zoeken eer ze de io pfennig voor het blad bij elkaar had, want
hoewel gewoon lij k de krant slechts S pfennig kost, zijn overwinningsberichten altijd duurder.
Marinus heeft het berichtje gehoord, dat Cornelis voorlas.
Hij heeft nieuwsgierig naar zijn moeder gekeken om te hooren
wat ze zou zeggen. Geen oogenblik heeft hij zich voorgesteld
dat de vrouwen en moeders van die verdronken matrozen op
zijn moeder konden lij ken.
Voor Hans Waschinsky daarentegen werd de oorlog reëel,
op het oogenblik dat hij het gekochte blad gaf aan zijn moeder.
Nog nooit is het hem opgeva llen dat haar rug zoo krom was.
Heeft hij haar eigenlijk wel ooit te voren zoo gezien? Hoe grijs
het haar is dat, vettig van olie en roet der machines, glad en
dun achteruit gekamd ligt ! Hoe vol met groeven en litteekens
deze mishandelde handen zijn, waarmee ze hem soms, hoewel
zelden, over het hoofd strijkt ! Nee, Hans heeft inderdaad de
indruk alsof hij zijn moeder vandaag voor de eerste keer ziet.
En het is stil in de keuken.
Beneden op de binnenplaats gaat Paul, met zijn helle stem,
te keer tegen een kameraadje :
-Jij bent gek, jè ! Ik zal het toch wel weten ! Mijn vader
is immers zelf bij de marine!
Natuurlij k spelen ze zeeslag. Het geluid van hun schrille stemmen kaatst stukgebroken neer van de wanden en valt naar
binnen door het open venster. Moeder schijnt het niet te hooren.
Tien keer, misschien wel honderd keer, leest ze in de krant
het zelfde berichtje: „De Wiesbaden gezonken".
Een paar ramen verder begint een gramofoon te spelen :

„Der Soldate, der Soldate
ist der schonste Mann im Staate."
36

Ineens staat moeder op en sluit het venster. Hans verwondert
zich er over dat ze er zoo oud uitziet. En ineens begint hij te
huilen. Eigenlijk huilt hij om zijn moeder. Zoo zachtjes mogelijk
huilt hij, om haar niet te storen, maar de tranen die over zijn
gezicht biggelen, kan hij niet remmen.
Dan voelt hij de arm van moeder om zijn hoofd heen:
— „Niet huilen, jongske. Je bent de oudste en jij zult me moeten
helpen om voor de anderen te zorgen nu vader niet terug
komt."
Dan is het opnieuw stil in de keuken met alleen het langzaam
neerva llen der waterdruppels in de gootsteen. Uit de la van de
keukenkast haalt moeder een pakje levensmiddelenkaarten.
— Hier Hans, ga wat koopen. Er is niets meer in huis. En Paul
heeft van morgen ook al niet gegeten.
Hans loopt door de bevlagde straten, die overal vol zijn met
druk redetwistende menschen. Langs het directiegebouw van
de firma Stinnes marcheert een zingende troep soldaten.

Stolz weht die Fahne schwarz—weiss—rot
Auf unseres Schiffes Mast!
Dem Feinde weh, der sie bedroht,
Der diese Farbe hasst.
Van a lle kanten komen kinderen aanho llen en loopen, tusschen de volwassenen, in de pas, mee met de soldaten.
Ihr woll'n wir treu ergeben sein,
Getreu bis in den Tod.
Ihr woll'n wir unser Leben weihn:
Der Fahne schwarz-weiss-rot.
In een achterkamer aan de Eppinghofer Strasse zit een vrouw,
moeder van drie kinderen, te huilen om haar man die nooit
terug komt, die onder deze vlag in zijn natte graf zonk of die
in stukken gereten werd door een Engelsche granaat, waarvan
de constructie in een Duitsch laboratorium werd uitgevonden.
Hij zal niet meer met verlof komen en het hindert nu ook niet
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meer, dat ze die morgen het bewaarde meel heeft aangebroken
voor de kinderen.
Met veertigjaar is Paula Waschinsky weduwe, een oogenblik
heeft ze gehuild, nu schuiven over het beeld van haar man heen
reeds de gedachten aan de toekomst. Ze hadden immers afgesproken dat Paul het iets verder dan zijn vader moest brengen
in de wereld. Dat hij meester of kantoorbediende zou worden.
Daarvoor heeft ze, ook in de moei lij kste tijden, iedere week
een mark naar de spaarbank weten te brengen. Omdat ze het
aan haar man beloofd heeft. Nu is haar man dood, maar haar
belofte zal ze houden. Dat zal ze zeker!
*
Marinus en Cornelis slapen op de nauwelijks afgeschutte zolder in een wankel ledikant vlak onder de pannen. 's Winters
kruipen ze zoo dicht moge lij k naast elkaar tegen de koude, 's zomers, zooals nu, b lijft de hitte van de dag nog lang zwoel en
schimmelig tusschen de wanden hangen. Het is dan moei lijk in
slaap te komen en meestal liggen de twee broers nog een tijd
lang met elkander te praten. Dit keer echter heeft Cornelis zich
meteen naar de muur gekeerd, zooals hij a lleen doet als hij
verdrietig of boos is. Maar de vragen die Rinus kwe ll en, laten
hem niet met rust en eindelijk vraagt hij:
—„Cor, slaap je?"
—„Wat is er?"
—„Cor, dat er oorlog is, dat komt toch a lleen daarvan dat de
menschen slecht zijn? We moeten ze bekeeren!
Hij vertelt hoe hij. de heele middag vodden heeft verzameld
voor de zending.
Dan schrikt hij, omdat Cor ineens rechtop naast hem in bed
zit. Als een kwade hond bromt Cor:
—„Nog geen stuiver, nog geen cent gaat er naar dien vent
toe." Marinus begrijpt er niets meer van. Is Cornelis dan niet
altijd zelf hoog weggeloopen met dominee?
Cornelis fluistert: — „Ik kan 't je meteen ook wel zeggen. Dominee heeft vandaag iemand gestuurd van de voogdijraad. Hij
is van meening dat we van moeder weg moeten, omdat ze niet
genoeg voor ons kan zorgen."
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— „Is dat dan mogelijk ?"
Zooeven scheen het ledikant een veilig scheepje waarin ze met
hun tweeën dreven op het donker. De gedachte aan een leven
zonder moeder is onvoorstelbaar. Zachtjes begint Rinus te huilen. Als een stuurloos wrak schijnt het scheepje waarop ze dreven
weg te zinken in het donker.
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Hoofdstuk II
Rinus neemt zijn pet af, een vrouw naast hem blijft staan en
slaat een kruis, arbeiders die naar hun werk gaan, ontblooten het
hoofd, en een slager in zijn winkel knielt neer naast de toonbank.
Achter de rinkelende koorknaap draagt de pastoor het allerheiligste naar een stervende, dien hij het laatste oliesel gaat toedienen.
Alsof ze bang waren de woorden uit te spreken, fluisteren een
paar besjes: — Er ligt iemand op sterven! — Zelfs de straatjongens
staken een oogenblik hun spel, het is of het woord „dood" als
een koude schaduw over hen heenstreek.
De slager b lij ft een oogenblik in gedachten staan eer hij de
snijmachine weer in beweging brengt. Dan vouwt hij om de
netjes in perkament gepakte schijfjes leverworst nog een stuk
krantenpapier en leest automatisch, zonder zich daar iets bij voor
te stellen: „Duitsch Legerbericht".
„Bij Verdun... verloren de Franschen ongeveer 1200 dooden
en gewonden. Onze verliezen zijn onbeduidend."
1200 dooden bij één enkele, onbeteekenende aanval op het
Westelijk front.
In totaal 12 millioen gesneuvelde Oostenrijksche, Fransche,
Belgische, Servische, Roemeensche soldaten.
Cholera, pest, honger, pogroms, typhus, griep verhoogen
achter de fronten het aantal dooden. Dertien millioen burgers,
dat maakt samen 25 millioenen lij ken, de bevolking van zes
Europeesche staten, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, België en Holland...
Rinus zegt tegen zijn broer Cornelis: „De oude Jansen is vanmorgen gestorven, je weet wel, die uit de Hoogstraat." De dood
van den ouden Jansen kan hij begrijpen, de dood van vijfentwintig millioen menschen ontgaat aan zijn verbeelding.
„Het is wreed," zegt de slager, terwijl hij het onsje gesneden
leverworst aan de nog altijd wachtende juffrouw geeft, „de man
laat drie kinderen onverzorgd achter."
Hij denkt daarbij niet aan de drie jongens Waschinsky, en
niet aan dc tienduizenden oorlogsweezen, maar aan de drie kin40

deren van Jansen, die soms om boodschappen in zijn winkel
kwamen en waarvan de oudste nog onlangs opgemerkt heeft
dat het vleesch zoo duur werd.
Arme donder, veel vleesch zal hij in het vervolg niet meer te
proeven krij gen !
Noch de slager, noch de oudste jongen van Jansen weten hoe
goedkoop menschenvleesch in deze tijd is geworden. Het is
niet duurder dan 4o pfennig het pond, hoewel de volkeren
zoo milliarden goudmark voor het afslachten hebben moeten
betalen. Want dit afslachten gebeurt met staal dat duurder dan
menschenvleesch is, het wordt door de kanonnenfabrikanten niet
beneden de 16 mark per kilo geleverd.
4,
Rinus weet van dat alles niets, evenmin als Rinus' onderwijzer
of Rinus' moeder, of moeder Waschinsky, evenmin als vader
Waschinsky het wist op het oogenblik dat de Wiesbaden onderdook in de golven, terwijl de matrozen, als de krant tenminste
de waarheid spreekt, heldhaftig het vlaggelied zongen.
Wat Cornelis betreft, die praat, zooals moeder reeds zeide,
slechts zijn broer na.
Ongeveer een jaar geleden kwam Piet Peters, de oudste zoon
van Kromme Pietje, in opdracht van zijn baas uit Leiden, naar
den Bosch voor een karweitje. Bloed is dikker dan water en
hoewel hij, met Calvinistische starheid, a lle verbindingen met
zijn moeder verbroken had, toen ze voor de tweede maal
trouwde, kon hij het toch niet over zijn hart krijgen de stad te
verlaten zonder haar op te zoeken. De schimmelige geur van
armoede kwam hem reeds tegemoet op de drempel. Tegen alle
rationeele overweging in — ze had het immers zelf zoo gewild —,
voelde hij zich schuldig. Hij snuffelde rond in de leege kasten,
stuurde Marinus op boodschappen uit, en was misschien het
meest ontroerd door het was-bleeke gezicht van Co rnelis, die
in die dagen pas van een langdurige ziekte hersteld was. Dat was
dus zijn broertje. In een opwelling van grootmoedigheid zei hij
Die neem ik voor een ppaar weken mee,
tegen zijn moeder: „Die
dat hij wat aansterkt."
Overdag, als hij werk had, stuurde hij den jongen met de tram
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naar zee toe. 's Avonds echter zaten ze tegenover elkander in de
rommelige vrijgezellenkamer van Piet, die nu vol stond met
boeken. Piet Peters was een binnenvetter. Hij bezocht iedere
radikale vergadering, liep hoog weg met Wijnkoop, maar miste
de zekerheid om op een vergadering het woord te vragen. Alleen in klein gezelschap kwam hij voor den dag met zijn gedachten. Nu ontvouwde hij zijn wijsheid voor Corne li s, die
slecht begreep, maar gespannen luisterde, gevleid door het ongekende dat een volwassene als tegen een volwassene met hem
praatte: „Het heele spul," zei Piet, en sloeg met zijn vuist op
de tafel, „is slechts mogelijk omdat ze de soldaten afgeleerd hebben te denken. Niets is gevaarlijker voor de heerschende klasse
dan denkende soldaten, dat heeft de Fransche revolutie bewezen.
En nu daar in Rusland, daar is een klein lichtje opgegaan in hun
koppen. Die geven hun wapens niet af, maar draaien ze om en
keeren ze tegen hun heerschers. Omdat ze begrepen hebben dat
het niet voldoende is : Vrede ! Vrede te roepen, zoolang we de
oorzaken niet opgeruimd hebben, waaruit altijd weer een nieuwe oorlog ontstaan moet. Zij maken het begin en het wordt tij d
dat we hun voorbeeld eindelijk volgen. Marx heeft al gezegd
dat de onteigenaars moeten worden onteigend. En dat zullen wij

moeten doen en niemand anders, want a lleen het proletariaat
kan de arbeidersklasse bevrijden. Maar de pastoors en de dominees zijn onze ergste vijanden, juist omdat ze dat denken tegen
willen houden."
Zoo vaag en verward als de gedachten in Corne li s' hoofd
waren blijven hangen, zoo scherp en duide lijk herinnerde hij
zich bepaalde zinnen. En het was met deze laatste uitspraak dat
hij den dominee de stuipen op het lijf gejaagd had. Van dit
oogenblik stond het voor den ouden man vast dat de jongen,
onder verkeerde invloeden geraakt, zijn verderf tegemoet ging.
Reeds sedert negen maanden vocht hij in de voogdijraad om
de kinderen van Wolfaart aan de ouder lijke macht te onttrekken
en in een gesticht onder te brengen. Maar hoezeer hij ook op
de bedroevende omstandigheden van het gezin de nadruk
legde, de heeren van het co llege zagen met hardnekkigheid
slechts één kant: nieuwe kosten voor de gemeenschap. Daarmee
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werd het doorvoeren van deze maatregel steeds verschoven.
Het leven hier, in het Hollandsche achterland, scheen door de
oorlog in geen enkel opzicht een verandering van beteekenis
ondergaan te hebben. Ongeschokt stonden de pijlers van de
staat, een welvarende boerenstand, een koloniaal bezit dat dagelijks hoogere winsten afwierp, industrie en handel die de binnenstroomende oorlogswinsten gebruikten om, voorloopig nog
langzaam en voorzichtig, maar desondanks welbewust, de grondslagen te leggen voor een moderne rationalisatie. De Limburgsche kolenmijnen verzesdubbelden in enkele jaren hun productie, nieuwe fabriekscomplexen rezen in bijna a lle steden van
Brabant, als wonderplanten van een fakir, uit de schamele bodem. Even ongeschokt rust op deze pijlers de bovenbouw, het
kunstig gevoegde gewelf der 58 sekten, waarbinnen de geloovigen van iedere aanleg zich veilig voelen bij hun God, wiens
rechtvaardigheid Nederland ook ditmaal voor de oorlog bewaard heeft.
*
Natuurlij k gistte het hier en daar. De anarchisten en het kleine
partijtje van Wijnkoop, dat zich sinds de Russische revolutie
Communistisch noemde, bleven roerig. De soldaten, in het vierde jaar der mobilisatie, werden onrustig onder het gedwongen
nietsdoen. Op de vloot in Indië en in Den Helder rommelde het
onheilspellend. Het gebrek aan aardappelen had tot heftige onlusten aanleiding gegeven in de havensteden.
Het gevaar was daarom toch ook niet denkbeeldig, dat van
elders overwaaiende vonken ook in Holland de vlammen zouden
doen oplaaien.
*
Want vonken dwarrelden de lucht in.
Uit Kiel, Wilhelmshafen, Hamburg reden met vrachtwagens
en treinen de opstandige matrozen het land binnen. Ze hadden
een tweede Skagerrak weten te verhinderen, de vuren gebluscht,
hun officieren gevangen genomen.
Was het deze, bijna ongelooflijke heiligschennis die in de
harten der heerschers schoolboekherinneringen aan sansculotten
opriep ?
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Plotse ling scheen het of het oude regiem iedere weerstand had
verloren. Als in tijden van de „Bundschuh" de roode haan, vloog
ditmaal de roode vlag van toren naar toren.
Hijgend kwam Frits naar huis toe hollen.
— Moeder, ze zeggen dat er in Keulen revolutie is, de matrozen maken een einde aan de oorlog. — Hij flapte er alles uit wat
hij, bij de jongens op straat en van de vrouwen in de lange rij
voor de kruidenierswinkels, had opgevangen.
Zijn moeder reageerde nauwe lijks. Ze luisterde met dezelfde
doffe oogen als destijds, toen hij opgewonden met het bericht
thuis kwam dat de munitiefabriek staakte. — „Dat gaat ons niet
aan," zegt ze. „Zorg maar dat je aardappelen krijgt en leer dan
vanmiddag je vragen voor de catechisatie, dat dominee niet weer
hoeft te klagen. Ik moet nu naar de fabriek toe."
Met de zelfde vermoeide gang van iedere dag gaat zij de
straat op, waar de menschen de kranten uit de handen der verkoopers rukken. Arbeiders staan in groepen op de hoeken, men
voelt hoe ze de handen in hun zakken reeds tot vuisten ba llen.
Met de oogen naar de straatsteenen gaat moeder Waschinsky
door de drukte, ze denkt aan Frits, aan den dominee, aan de
wekelijksche kerkdienst. Als de menschen ook maar, zooals zij,
geleerd hadden, op God te vertrouwen... In de Stationsstraat,
die sinds een paar weken Hindenburgstraat heet, hoort ze in de
verte zingen. De lavastroom der demonstranten nadert, voorafgegaan door het vuur van twee gloeiende vaandels. Moeder
Waschinsky blijft op het trottoir staan, een oogenblik schijnt de
stoet haar, als in een nachtmerrie, een grauw, monsterachtig
ondier met twee gloeiende oogen. Dan is de menigte reeds
dichterbij en onderscheidt zij gezichten die ze kent, vrouwen
uit de fabriek, mannen uit hun eigen huizenblok, arbeiders in
werkgoed die, met de revolver in de hand, naast de stoet gaan.
Alle sirenen der fabrieken beginnen gelijktijdig te huilen. Nog
breeder worden de rijen der demonstranten, zij zuigen de menschen met zich mee van de trottoirs en uit de kroegen. Vrachtauto's ratelen voorbij met matrozen, lachend achter hun machinegeweren. De „Internationale" dreunt uit tienduizenden kelen.
Moeder Waschinsky staat nog altijd op het trottoir, half weg-
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gescholen in de pui van een winkel. De grijze doek heeft ze
vaster om zich heen geslagen. In dit hart is ieder verlangen naar
opstand gedoofd, iedere verwachting, tenzij dan op de vrede en
de belooning van het hiernamaals. Alleen met trouwe plichtsvervulling en onderdanigheid is dat hiernamaals te verdienen.
Daarom wacht zij tot de stoet der demonstranten voorbij is en
vervolgt dan haar weg naar de fabriek. De poort van de fabriek
staat wijd open, maar de portier bij de controle is weg en zonder
haar nummer bij den portier af te geven, durft moederWaschinsky niet naar binnen. Besluiteloos en alsof zij niet begrijpt, blijft
ze staan. Het eenige wat ze zich afvraagt is, hoe ze met weer
een dag minder loon de week rond zal komen. D an gaat ze naar
huis terug. Moeder Waschinsky is geen lid van een vakbond, ze
heeft niet geluisterd naar de redevoeringen die de laatste week
telkens tijdens schafttijd werden gehouden. Ze heeft zelfs de rede
v an den keizer voor de arbeiders van Krupp niet gelezen, hoewel
die in duizenden exemplaren verdeeld is geworden onder hen
die niet het voorrecht hadden de woorden van Z. M. persoon lij k
te mogen hooren. De eenige stem die moeder Waschinsky sinds
de dood van haar man nog hoort, is de stem van God, zooals die
spreekt uit Zijn Evangelie. Al het andere is ijdelheid en kan niets
veranderen aan het lot, dat de Heer zijn schepselen oplegt. Haar
lot is het, om te moeten werken en geen enkele wijziging der
regeering zal daarin verandering brengen. Haar geloof staat onwrikbaar vast, dat de mensch hier op aarde slechts tot lijden en
nood voorbeschikt is, om daardoor des te zekerder, éénmaal,
het koninkrijk der hemelen te beërven.
's Avonds zijn haar jongens thuis, vol van de gebeurtenissen
van de dag, die zij niet kunnen verwerken. Een roode vlag waait
van het stadhuis, overal staken de arbeiders, men zegt dat arbeiders- en soldatenraden voortaan de levensmiddelen zu llen verdeelen, dat het nu gauw vrede wordt, dat de keizer naar Ho ll and
gevlucht is. Op alle vragen van haar jongens vindt zij in het
Evangelie geen antwoord. Ze brengt Frits en Paul naar bed en
wacht zwijgend tot ook Hans zich uit zal kleeden. Haar oudste
jongen staat bij de kachel en kijkt naar het vergroote portret van
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zijn vader, dat in een zwarte lijst aan de wand hangt. In eens
vraagt hij bitter: „Moeder, is vader dan voor niets gestorven?
Hebben wij de oorlog verloren?"
— „Zoo mag je niet denken, Hans. A lles is voorbeschikt in
Gods raad, al kunnen wij dikwijls de wijsheid van zijn besluiten
niet doorgronden. Maar geen leed wordt voor niets geleden, en
wij moeten Hem dankbaar zijn dat Hij ons einde lijk de vrede
gebracht heeft. Misschien wordt alles nu beter."
Of ze dit laatste zelf gelooft ? Of ze nog niet zooveel weet, dat
noch een gewonnen, noch een verloren oorlog iets aan de e llende
der arbeidersklasse verandert ?
Hans vraagt het zich niet af. Zijn gedachten zijn elders. Hij
kan zich niet voorstellen hoe dat zijn zal: een rijk zonder keizer.
Nooit kon de meester bitterder spotten, dan wanneer hij het had
over de „republiek" Frankrijk. Voor den keizer hebben ze gisteren op school gebeden, voor den keizer hebben ze „poch!" geroepen, bij iedere overwinning, en voor den keizer is zijn vader
gesneuveld. Wat zou vader van deze gebeurtenissen gedacht
is ? Vader,J
wiens IIjzeren
keizer die gevlucht
hebben, en van zijn
^
g
Kruis aan de andere kant van de étagère hangt, ingelijst, samen
met de leedbetuiging van den commandant van het eskader ?
Vader die zijn p licht gedaan heeft tot op het oogenblik, 9 uur 23,
dat zijn horloge stil stond?
Langzaam kleedt Hans zich uit. Als hij naast Frits in bed kruipt,
fluistert die: „Moeder wil het niet weten, maar de keizer is een
lafaard. Heb je gezien dat die kerels op de vrachtauto's matrozen
waren net als vader?"
„Hou je bek, zegt Hans woedend, snotaap ! Je praat na wat
je van anderen gehoord hebt!"
Hij trekt de dekens over zijn hoofd heen; in de draaikolk van
tegengestelde gedachten, die van meester, van dominee, van de
arbeiders, kan hij geen bodem meer vinden.
*
Voor het winkelraam van de Meierijsche courant in den
Bosch, waar de laatste nieuwsberichten aangeplakt worden, verdringen zich burgers en boeren. Geen greintje medelijden is op
hun gezichten te lezen, geen spoor van bewondering in hun
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woorden te ontdekken voor dit leger, dat dan toch maar vier
jaar tegen een overmacht stand hield. Deze nederlaag beteekent
voor hen a llen een voldoening, het einde van een nachtmerrie
die sinds 187o geduurd heeft. De nachtmerrie van paradepas en
sabelgerinkel, van Kopenick en Zabern, v an Pickelhaube en monocle, de nachtmerrie van de zware Pruisische Kommiszstiefel op
vrije Nederlandsche bodem.
— „Als het nu maar voor goed uit is," bromt de zware stem
van een veekooper, — „als ze d'r nou maar voor eeuwig genoeg
van hebben. Naar mijn begrip komen ze er nog veel te goedkoop
van af. Met de Fransche bajonetten in der kont hadden ze ze naar
Ber lijn moeten jagen! Die Hindenburg met z'n tabakspottengezicht aan één galg naast den keizer. Een schancle noem ik het,
dat de koningin zoo'n deserteur hier toe heeft gelaten!"
Een boerenvrouwtje achter hem vergoe lijkt: „Dat kan ze ommers niet over d'r hart krijgen als vrouw, iemand te weigeren
die als vluchteling aan haar deur komt!"
Door de rijen der omstanders gaat een gemompel van goedkeuring. Aan Willemientje moeten ze, hier in Brabant, li ever
niet komen ! Er is ook al dadelijk een heer ter plaatse, wien men
aan zijn zwarte, bij de e llebogen kaalgesleten pandjesjas, den
ouderwetschen schoolmeester aanziet, om haar bij te springen.
„U moet dat goed begrijpen, mijnheer," zegt hij waardig,
„wat Hare Majesteit doet, is juist de handhaving van een der
oudste en heiligste Nederlandsche rechten. Je maintiendrai, mijnheer ! Koning Wi llem de eerste maakte bij het asylrecht zelfs voor
Fransche koningsmoordenaars geen uitzondering. Iedereen die
hier als politieke vluchteling over de grens komt is veilig!"
De veekooper geeft zich nog altijd niet heelemaal gewonnen.
„Willemientje wil ik er tenslotte buiten laten, bromt hij.. •
waar het mij om te doen is, en ik heb gerust met heel wat Duitschers zaken gedaan, ze loopen a llemaal, zooals ze dat zelf uitdrukken, met een plank voor d'r kop rond. Als 't er niet ingeslagen wordt, weten ze over tien jaar zelf niet meer dat ze de
oorlog hebben verloren! Waarachtig, mijnheer, ik ken ze. Als
die niet minstens een sergeant boven zich hebben om ze uit te
vloeken, zijn ze niet gelukkig. Gehoorzamen, soldaatje spelen,
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en dan zelf weer iemand hebben aan wie je de trappen van
bovenaf door kunt geven, dat is ten slotte het heer lij kste dat ze
zich voor kunnen ste ll en. Daarin zijn alle Duitschers eender !"
Een lang opgeschoten werkman met bleek gezicht, b lijkbaar
een sigarenmaker, dringt zich naar voren. „Je vergist je, vriend,"
zegt hij scherp, — „als je a ll e Duitschers over één kam scheert.
De arbeiders van de munitiefabrieken bennen al maanden geleden in staking gegaan en zouden d'r een eind aan gemaakt
hebben, als hun smerige bonzen ze niet tusschen de beenen waren
geloopen. Lees maar liever eens goed dat berichtje na: „De opstandige matrozen uit Kiel marcheeren naar Ber lijn. In alle steden
worden door de terugtrekkende troepen soldatenraden gevormd! Jij vergeet, dat er ook nog Duitschers zijn als Liebknecht!
Maar ik verzeker je dat we de stem van Liebknecht gauw genoeg, ook hier in Holland, zullen hooren, en dat het tijd wordt!"
De heer in het zwart onderbreekt hem verontwaardigd: „De
stem v an Moskou bedoel je zeker, kerel! Dat staat tenminste
vast, dat de roebel ook tot in dit land rolt. Maar ik zeg je, dat
er heel wat gebeuren moet, eer dat wij hier in Brab an t Russische toestanden dulden, eer we de kerken laten sluiten en
de pastoors ophangen, en de vrouwen socialiseeren, zooals daar
gebeurd is. En als dat hier bij ons in Brabant soms gekochte Russische praatjesmakers durven komen dan..."
Een gemompel van verontwaardigde instemming gaat door
de hoorders. — „Praatjesmakers, niet noodig, een rooie, een raddraaier natuurlijk!"
Boven a llen uit schreeuwt weer de veekooper:
„Dan beloof ik u, mijnheer, dat ik hem hier met deze stok
zijn bek dicht sla!"
Bleek en a lleen staat de sigarenmaker, binnen de kring van
hatende oogen.
Uit de achterste rijen schreeuwt ineens een jongen:
—„Omdat je bang bent voor wat ie zegt, koeienbeul, omdat
je hem niet durft te laten spreken!"
—„Zoo'n snotneus," mompelt geschrokken de boerin v an zooeven.
Mr. Van Zuchten heeft op een afstandje de discussie gevolgd.
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Hij pakt den jongen bij de schouder... hoe heet jij, vrindje!

- „Raakt jou dat?"
De winkelierster, die voor de deur van haar kruidenierszaakje
staat, zegt: - „'t Is de zoon van Kromme Pietje, die van onze
weldadigheid moet leven. Och Heere, nou zie je n'eens wat er
van 'n kind bij een kettersche opvoeding terecht komt!"
Cornelis rukt zich los en trekt Rinus mee. - „Kom jo, dat
zijn allemaal boerenkaffers!"
Mr. Van Zuchten ziet hen loopen en maakt in 'n aanteekenboekje een korte notitie. Het kan toch zijn dat dominee Heusde
gelijk heeft. In ieder geval is het beter dat zoo'n element uit de
stad wegkomt. Van dien sigarenmaker moet hij straks ook nog
zien dat hij de naam krijgt. Maar goed dat er hier in Den Bosch
nog zooiets als een zwarte lijst bestaat!
Aan de kant van het kanaal, waar ze, met hun beenen over de
kaaimuur, uitrusten van het harde loopen, verklaart Cornelis:
„Zie je, dat van: de Duitschers zijn zoo en de Ho llan ders zoo,
is allemaal onzin. Piet Peters zei: de arbeiders worden in a lle
landen op de zelfde manier dom gehouden. En ook, dat er geen
verandering zou komen, zoolang de arbeiders zelf de macht niet
in handen nemen, net als in Rusland."
Rinus durft zijn grooten broer niet tegenspreken, hoewel hij
maar half overtuigd is. Dat is toch wel heel erg, wat die mijnheer
daarstraks zei, over de kerken in Rusland.

-

^

Over de Rijnbrug van Keulen vloeit nu reeds sinds veertien
dagen een ononderbroken stroom troepen, naar het hart van
Duitschland. Zelfs 's nachts houdt dit geluid van marcheerende
voeten geen minuut op. Treinkolonnes, artillerieregimenten, infanterie, wijken terug voor de opdringende muur der geallieerde legers. Sinds veertien dagen reeds marcheeren zij, uit Vlaanderen, uit de Champagne, van voor Verdun, door het veroverd
België, over de Eifel, naar het vaderland terug. Twee millioen
soldaten moeten losgemaakt worden van den vijand en teruggebracht, een opgave die a lleen gelukken kan als het goede weer
meewerkt.
Last, Kruisgang

4
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Maar de Novembermisten trekken plotseling op, hard en
glazig schijnt de koele herfstzon op het geslagen leger.
De soldaten marcheeren. Honderd slagen hebben ze gewonnen, tot tachtig kilometer voor de vijandelijke hoofdstad zijn
ze gekomen, maar de oorlog hebben ze verloren.
Moe zien ze er uit.
In de verte, van de Domtoren, groeten hen roode vlaggen.
Niet de vlaggen waaronder ze voor Parijs, bij Riga, bij Odessa
of aan het Skagerrak hebben gestreden. Vaandels, die zich als
bloedvlekken afteekenen tegen de grijze lucht van November.
Vlaggen der toekomst? Vlaggen van hoop of vlaggen van vertwijfeling over het ondergaan van alles waaraan het hart zich
gehecht heeft? Wie zal, onder de gelijke, veldgrijze uniformen
de verschillende reacties der harten aflezen ? Wie kan, onder de
zwarte schaduwrand van de stalen helm, de verschillende gedachten raden achter het vermoeide voorhoofd?
Aan de buitenrand van de stad Keulen daagt, als voorhoede
der geallieerde troepen, reeds Engelsche cavallerie op. Hier, op
het Domplein, maakt het laatste Duitsche regiment halt.
Onder de overkapping v an het dichtbije station fluiten locomotieven. Trein na trein rolt over de ijzeren bruggebogen het
land in. Nog een paar uren slechts, eer ook dit weer voorbij is.
Op het Domplein zijn duizenden menschen samengestroomd
om de laatste Duitsche soldaten te begroeten. Velen zijn met de
troepen meegemarcheerd door de Eifel of zijn hen van Sauerland en de Roer tegemoet gekomen. Om te helpen zijn deze
duizenden menschen gekomen, om wat er nog te redden valt
te redden. Hun uitgemergelde lichamen spannen zich voor de
bagagewagens en trekken ze over de bruggen, ondergroeide
jongens rukken aan de spaken der kanonnen, vrouwen ondersteunen de strompelende gewonden. Telkens opnieuw pakken
hun duizenden handen mee aan, en probeeren de zich steeds opnieuw verwarrende kluwens op de brug te ontwarren. De laatste
nachten hebben zij zich geen rust gegund. Zonder ophouden
denderden kanonnen, klaterden de hoeven der magere paarden,
en overstemde het geknetter van versleten vrachtwagens alle
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andere geluiden. Nu staat de vijand voor de poorten der stad.
Het laatste Duitsche regiment rust op het plein uit. Leeg zijn
de kazernes. Met de troepen van het garnizoen zijn ook de soldatenraden afgetrokken. Niemand heeft de kokardes van dit
regiment afgenomen, de officieren dragen nog steeds hun epauletten. Tot het laatste oogenblik heeft dit regiment in de voorste
linies gelegen, in eenzame machinegeweernesten hurkten de soldaten en schoten op den vijand, zonder te weten hoelang of
waarom. In vier lange jaren werd schieten en moorden hun een
gewoonte. En toen eindelijk, onverwachts, het bevel kwam met
schieten op te houden, was het hun de eerste uren alsof ze iets
misten. Het doffe brommen van het geschut zweeg, de machinegeweren ratelden niet meer, het scheen alsof het kale, s lij kerige
trechterlandschap pas op dit oogenblik waarachtig was gestorven.
En toen, even onverwacht, stonden uit loopgraven en puinhoopen, alsof de dooden plotse ling levend werden, gestalten op.
Bes lijkte, grijze, maar ongewapende gestalten, die met witte
doeken wenkten en woorden in een andere taal riepen. Aan enkelen werd het toen duidelijk: die daar aan de overkant waren
geen vijanden meer, maar menschen.
Als ze het Allen begrepen hadden, zou dan een trompetsignaal
voldoende geweest zijn, om de beginnende verbroedering op te
doen houden en iedere groep, als gehoorzame honden, terug
te doen keeren in zijn eigen, naar faecaliën stinkende, door ratten
en ongedierte verpeste loopgraaf?
Doch ook dat ligt reeds lang achter hen, reeds bijna vier
weken. Sindsdien marcheerden ze door België als door een woestijn van dorre haat en afschuw. Aan de Duitsche grenspalen
brachten boeren hun koffie. Het was niet alleen uit liefde. Ze
probeerden voor weinig centen den soldaten revolvers, ransels
en alles wat toch reeds lang te zwaar was geworden, af te koopen.
's Nachts, in de schuren, kwamen ze bezorgd kijken of er niet
gerookt werd. Ze waren blij als de troepen de volgende morgen
verder marcheerden, zonder dat er brand was gekomen. De
soldaten trokken verder. Bijna automatisch bewogen onder de
halfslapende lichamen hun beenen. Marcheeren, marcheeren.
SI

Toen in de verte eindelijk de spitsen van de Dom opdoken, was
ook dat marcheeren reeds een gewoonte geworden.
Deze soldatenhersens hebben het denken verleerd. Vier jaren
hebben zij gehoorzaamd en blind a lles moeten gelooven wat
men hun zeide. Hun luitenant? Ach, die was ten slotte nog zoo
kwaad niet, die lag naast hen in de modder. En de kapitein? Op
de terugtocht is het wel gebleken dat hij ook hart voor de troep
heeft. In de loopgraaf hadden ze dat niet zoo gemerkt.
Om de in rotten gezette geweren verdringen zich meisjes,
kinderen schuiven zich daartusschen, vrouwen deelen koffie uit.
Bij de veldkeuken staan de soldaten in rijen op hun soep te
wachten. Het is vol lawaai en het lijkt toch of het stil is. Het is
vol en toch voelt men een leegte. Het is. het laatste Duitsche
regiment dat hier halt houdt.
Versuft zitten de soldaten op hun ransels, lepelen hun soep en
rooken sigaretten. Hun stalen helm ligt naast hen. Ongekamd
en nat hangen de haren over hun voorhoofd. Vier jaren hebben
zij aan het front gelegen. In die tijd zijn hun uniformen versleten
en stijf geworden van modder. De jassen hangen los langs hun
uitgeteerd lichaam. Als vuur branden de stinkende voetlappen
in hun schoenen. Laarzenpoetsen, inspectie, -- dat zijn dingen
uit het verleden, zij weten alleen nog maar van marcheeren,
marcheeren. Wie zou er 's avonds de moed hebben de klei uit
de loopgraaf af te borstelen van de uniformen? Of is het misschien bloed, dat die donkere vlekken gemaakt heeft?
Midden op het plein wordt een vat wijn aangeslagen. De stad
Keulen heeft voor de laatst terugkeerende soldaten haar wijnkelder geopend: jaargang 1911. Geheelonthoudersvereenigingen
hebben tegen dit vrije wijndrinken geprotesteerd, tegen schenken van bloed vonden zij vier jaar lang een protest niet noodig.
Het zijn vrouwen, die de gedeukte en verroeste drinkbekers der
soldaten vu llen. Zij doen het bijna eerbiedig. Deze mannen hebben
een oorlog verloren, maar ze hebben den vijand buiten het vaderland weten te houden. Vier j aar lang hebben zij het verschrikkelij kste doorstaan wat een mensch zich kan denken. Het s chij nt of op hun
gezicht ook de laatste trek van menschelijkheid is gestorven. Aan
oude martelaarsbeelden, uit grijze steen gehouwen, doen deze sol52

datenkoppen denken. In hun oogen flakkert niet eens meer het
verlangen naar vrouwenliefde... Zij keeren weer in het vaderland,
maar zullen zij de weg terug ooit werke lijk leeren vinden?
4:

De wilde kreten der Russische revolutie waren in Holland
verschraald tot een zacht gefluister, 's avonds in naaikransjes of
's middags als de pastoor op bezoek kwam, over gruwelen en
vrouwenverkrachting. — Het sterke protest van Liebknecht keerde onherkenbaar overgeroddeld terug uit de monden van borrelende burgers, — het verlangen naar vrijheid werd overstemd
door het gerinkel van uitgetelde duiten en zelfs wat van Amsterdam of Rotterdam door de rauwe monden van havengasten
aan werd gedragen, verwarde en verstikte zich weldra onder de
dikke, overal tastbare wierook. A lleen de kamers der allerarmsten
waren soms zoo kaal, dat enkele, zeer heftig gesproken woorden,
met hun volle scherpte er van terugkaatsten en, voor een korte
poos meestal, onrust verwekten in de harten.
Thans echter, als in de eerste dagen van de wereldoorlog, toen
de trommel hard wervelend door de Brabantsche dorpen rondging, was het geluid opnieuw zoo na en dreigend geworden,
dat het niet meer viel te ontkennen.
In het kleine rookerige achterzaaltje te Leiden, waar de handvol partijgenooten van Piet Peters gewoonlijk bijeen kwamen,
liepen de wildste geruchten.
—Ze zeggen dat de commandant van de kazerne vanmiddag
bij van Eck zijn sabel op tafel gelegd heeft, en beloofd dat hij
geen tegenstand zou bieden als het hier zoo ver kwam!
—Een marinier van de kweekschool vertelt me, dat ze in Den
Helder alleen nog maar adelborsten op schildwacht durven zetten. De Schout bij nacht is zoete broodjes komen bakken bij de
bonden. Ze hebben hem met een kluitje in 't riet gestuurd, zeggende dat ze naar diegenen zullen hooren, die al deze jaren
met de daad getoond hebben dat zij 't goed met de arbeiders
meenden.
—De czaar van Rotterdam heeft in z'n broek gescheten. Op
zijn knietjes is hij naar Heykoop toegekropen, om te vragen of
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ie mee mocht doen de orde te bewaren, als de heeren het bewind
overnamen!
Het was alsof de roode vlammen der barakken van de Harskamp door de vensters speelden.
Was niet de paleiswacht op de Dam weggeloopen om mee
met de betoogende arbeiders door de straat te demonstreeren?
—„Ik stel voor dat Peters en Kanter naar Amsterdam gaan om
ons op de hoogte te houden!"
Het stationsplein was in een heksenketel veranderd, de matrozen in uniform die zich naar het concertgebouw begaven, liepen
door hagen van enthousiasme.
—„Als we nu één waren, zuchtte Piet, — als we nu met de
socialisten één lijn konden trekken!"
Hij wist wei dat het maar een kleine Gideonsbende was, waartusschen hij die avond, door de leeggevaagde Sarphatistraat, naar
de Willemskazerne marcheerde. De massa was elders.
En de leiders der modernen, die deze massa beter kenden
dan de fanatieke communisten, hadden nog nergens het parool
tot staken gegeven.
*
Hartkloppend hield het achterland de adem in. Wat ging er
gebeuren? Bezorgd dat de revolutie ook naar Nederland zou
overslaan, reden in Brabant de geeste lij ken van woning naar woning. Van de boeren waren ze zeker, maar in de volksbuurten
troffen ze bij hun bezoek veelal alleen de arbeidersvrouwen. Ook
de blauwbleeke sigarenmakers, ook de holwangige textielproleten uit Tilburg, ook de onder gedwongen winkelnering zuchtende leerbewerkers van de Langstraat hadden hun grieven. Ze
zouden uit zich zelf niet in opstand komen, maar wie kon er
voor instaan wat er gebeurde, als iemand een vonk van verzet
wierp in het tot barstens toe gevulde kruitvat van hun ellende ?
Wie kon instaan voor de mijnwerkers van Limburg, de holbewoners der Drentsche venen, de Friesche en Groningsche landarbeiders, met hun harde koppen en nog hardere knuisten?
All es hing op dit oogenblik van het beleid der regeering in
den Haag af.
En gelukkig, de regeering toonde de polsslag van de tijd te
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begrijpen. Binnen 24 uur werd de opperbevelhebber van het
leger ontslagen. De eene sociale wet na de andere werd in een
nooit gekend tempo voorgelegd aan de Kamer, en binnen enkele
dagen aangenomen. Ook conservatieven verklaarden plotseling
dat ze er geen traan om zouden laten, w anneer de eerste kamer,
dat bolwerk der zwartste reactie, zou moeten verdwijnen!
Waren het de schoten uit de Willemskazerne, die de zingende
troep waarin Piet en Kanter meetrokken, plotseling bloedig verscheurden?
Was het de stem van Polak, in zijn lantarenpaal, die de demonstranten uit het Concertgebouw ernstig aanraadde niet verder de
stad in te trekken ? Was het het besluit van de sociaal-demokratische leiders, om iedere verdere beslissing en actie uit te stellen tot het congres der partij over veertien dagen in Rotterdam
plaats had gevonden?
Of was het werkelijk niets dan „een vergissing" geweest van
Troelstra, de romantische vergissing van een staatsman die zich,
tegen het einde van zijn loopbaan, het revolutionnair dichterschap van zijn jeugd weer herinnert ? Zooveel is zeker: nog vóórdat het laatste Duitsche regiment te Keulen over de Rijnbrug
marcheerde, behoorde de Hollandsche „revolutie" reeds tot het
verleden.
Veertien dagen!
In veertien dagen konden Brabantsche huzaren het stadhuis
van Rotterdam met zandzakken en mitrailleurs in een vesting
herscheppen, in veertien dagen kon men het spook der revolutie
op alle kansels der kerken dreigend vertoonen. In veertien
dagen moest het moge lijk zijn, alles wat nog gezond was in de
staat, a lles wat meer d an alleen maar zijn ketenen te verliezen
had, hechter dan ooit om troon en altaar te scharen.
Aan het station van Den Bosch werden de eerste eskadrons
huzaren ingeladen.
Rinus en Cornelis stonden op het rangeerterrein en zagen hoe
de schichtig mooie paarden voorzichtig over de schuine planken
geleid werden naar de goederenwagens. De huzaren lachten.
In hun omgeving rook het naar zweet, naar leeren beenkappen
en naar mest. Ze wuifden naar Brabantsche meisjes, die terug
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groetten van achter het hekwerk. De pastoor had in een
velddienstoefening gesproken over onze landsmoeder en haar
teedere dochter, Juliaantje, die ze gingen beschermen. Noodig
was dat niet eens geweest. Het was hun genoeg om te
weten dat het ging tegen de rooien en tegen de stadslui. De
meesten van hen waren op de boerderij groot geworden. Wat
de stadslui aanging, iedereen wist dat ze nog lui in hun bed
lagen, uren nadat zij reeds, om vieren 's morgens, hun kooi uitmoesten om de koeien te melken. Het fijnste vleesch van de koe,
dat zij zelf nooit aten, de roomigste melk, de beste kaas, eieren en
boter, die op de boerderij bij mondjesmaat uitgegeven werden,
gingen in overvloed naar de stadslui. De boer jakkerde zich af,
maar de Stadters werden er rijk bij : de winke li er die op het einde
van zijn leven een villatje kocht, de advocaat die voor hun
eeuwige processen de centen opstreek, de bankier van wien je
nooit wist of hij er morgen niet met je geld vandoor ging, de
kastelein waar je je op een marktdag kwam bezuipen en zelfs
de dokter die van hun ziekten in een eigen koetsje rondreed. En
tot plasdank keken ze tenslotte op je neer als op boerenkaffers !
Nu zouden ze het eens zien, die stadslui, wat ze waren, nu het
koninginnetje hen, de scherpschutters van zoo menige vogelwedstrijd achter de dorpsherberg, te hulp had geroepen tegen
de rooien!
Want de rooien, dat waren van a ll e stadslui de ergste. De
smeerlappen die het uit de mond gespaarde geld van hun ouders
wilden gappen om het, naakt onder de dekens, met hun sletten
en hoeren te verbrassen. De rooien, dat was het tuig dat God
noch gebed kende en er op uit was, uit louter duivelsche lust,
de kerken in paardenstallen te veranderen, zooals ook die andere
heiden, Napoleon, dat gedaan had, die zelfs zoo ver ging, dat
hij den paus in het kot stak.
De duivel, daar ginder, daar ergens in Rusland, dien ze Lenin
noemden, was nog erger.
Maar ze zagen hem komen.
„Vort, bruine!"
Hun zware, eeltige werkershanden kletsten op de bi llen der
paarden, ze reden naar Rotterdam, zooals hun vaders al deze vier
—
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oorlogsjaren naar de stad gereden waren, als brandschattende
overwinnaars. In de oorlog had het stadsvolk wel geleerd wat
de boeren waard waren, en als ze nou, nu het afgeloopen was,
nog eens de kop op wilden steken, zouden ze hun wel laten
zien hoe dat afliep !
-- „Hieroo," riep een roodglimmende huzaar Cornelis toe,
-- „houd even de zeel vast, manneken, terwijl ik ga pissen, dan
verdien je een appel." Cornelis, die er koppig en norsch bij stond,
hield zijn handen in de zakken.
—„Voor arbeidersmoordenaars steek ik geen poot uit!"
De soldaat bekeek hem van onder tot boven, eerder verwonderd dan nijdig. Toen viel zijn oog op Rinus.
—„Hoor nou eens !" zei hij hoonend. „En dat zegt een knul,
wiens broertje ik van de winter iedere dag aan de kazernepoort
heb zien staan om soep te komen halen!"
Het bloed schoot Cornelis naar de kop, het verwijt raakte hem
des te dieper, omdat dat eten moeten vragen juist een der diepste
gronden was van zijn hekel aan de soldaten.
„Kom mee, Rinus !" riep hij.
Maar Rinus, die zich schuldig voelde, had intusschen het paardenzeel al gegrepen.
Hij dacht aan zijn moeder, die die morgen gebeden had: „O
Heere, geef dat onze soldaten ons voor de gruwelen van revolutie
en burgeroorlog mogen bewaren!"
*
Op het stationsplein in Keulen helpt een oud moedertje in
zwarte m an tel, zoo goed ze kan de wijn te verdeelen. Haar
handen beven. Het zwarte kalotje trilt op de grijze haren
en haar tranende oogen merken niet hoe de wijn over de rand
van de beker vloeit.
—„In orde, moeder!" Een jonge soldaat klopt haar op de
schouder.
—„Mijn jongen was er ook bij," zegt ze toonloos, — „voor
Ieper`en..."
De soldaat in het grijs heeft honderden van zijn makkers zien
vallen, hij heeft meegeholpen de massagraven te delven en zijn
beste vriend li gt in Vlaanderen onder de aarde. Deze oude vrouw
—
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huilt om haar zoon. Tusschen de bes lij kte gestalten zoekt ze haar
kind, haar jongen. Ze is niet de eerzege, denkt hij.
Over het plein k linken bevelen. De soldaten gespen hun ransels om en treden aan. Vooraan staat zelfs een muziekcorps.
- „Op de plaats rust!"
Door de plotselinge stilte wordt de stem hoorbaar van een
gemeenteraadslid, die betoogt dat met Gods hulp en aller mede-.
werking de handhaving van rust en orde verzekerd zu llen zijn.
Een collega uit de gemeenteraad, secretaris van een der plaatselijke vakvereenigingen, neemt daarop zijn plaats in en brult met
een stem, heesch van de vele redevoeringen, die hij de laatste
tijd heeft moeten houden:
-- „Met de tyrannie van de heerschende klasse is het afgeloopen! Het Duitsche volk heeft zijn lot in eigen handen genomen. Mannen uit het gewone volk zitten in de regeering.
Voortaan is de arbeider niet langer het weerlooze object dat door
iedereen straffeloos uitgebuit mag worden. Wij, als vakbonden,
hebben met de patroonsbonden een overeenkomst gesloten die
de loonen, volgens redelijke scheidsrechterlijke uitspraak, onder
controle van de arbeidersregeering zal stellen. Kameraden in het
veldgrijs, wij vragen u de orde, die verloren dreigt te gaan, weer
te herste llen. Op het oogenblik moet, iedereen op zijn plaats,
er voor zorgen dat de discip line bewaard b lijft. Luistert niet naar
de onverantwoordelijke ophitsers, die het Duitsche volk in de
chaos en het ongeluk willen storten! Niet de chaos, maar een
rustige ombouw v an ons ongelukkige vaderland in een socialistische volksstaat, moet ons parool zijn. Ieder van u keere terug
naar zijn werk en zijn woonplaats en ondersteune daar de regeering bij de zware taak de wonden te genezen, die de oorlog heeft
geslagen. En zooals jullie, in je soldatenraden, medezeggingschap
gekregen hebt over het beleid van je superieuren, zoo moet ook,
in het geheele maatschappelijke leven..."
De kapitein kijkt om zich heen... Soldaten- en arbeidersraden!
Waarachtig ! Voor zulke praatjes hoeft hij zijn troepen niet te
laten wachten! Zijn voet zoekt reeds de stijgbeugel, krachtig
werpt hij zich in 't zadel.
In de grijze rijen achter hem komt beweging. Nog altijd staat
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de man op de stoep van het hooge gebouw te spreken, maar de
zin van zijn woorden dringt nauwe lijks door tot hun bewustzijn.
De meesten waren nog op school toen de oorlog begon,
zoons van kleine winkeliers, studenten, arbeidersjongens.
Op de leeftijd, dat a lle belangstelling nog draaide om de
bioscoop, het voetbalveld of een meisje... De woorden en
begrippen, die de redenaar gebruikt, hebben hun niets te zeggen.
Dwars door de woorden van den spreker heen k linkt de bevelende stem van den kapitein:
„Geeft acht! — Aan de schouder geweer !"
Bijna onmiddellijk zet de muziek in.
De woordenvloed gaat verloren in het geluid van soldatenliederen.
Hard dreunen opnieuw de soldatenlaarzen op het plaveisel.
Sedert meer dan honderdjaar hebben zij ieder ander geluid overstemd in Duitschland. Zelfs de wanden van de tragisch verminkte Dom schijnen slechts een klankbord om ze te weerkaatsen.
De golven van de Rijn zijn in de vallende schemering spookachtig groen geworden. Groen ook schijnen de gezichten van
vrouwen, mannen en kinderen, die nog ver meeloopen met de
troepen. Ze kunnen zich niet voorste llen hoe de wereld er verder
zal uitzien nu het laatste Duitsche regiment is verdwenen.
^

Millioenen soldaten marcheerden die i de November 1918,
1599 dagen nadat de oorlog was begonnen, over de straatwegen
van Europa en gaven braaf en gehoorzaam de wapenen af bij hun
thuiskomst. Slechts muiters en onruststokers gebruikten ze om
een korte poos ook eens de andere kant uit te schieten.
Ebert, „die de revolutie haatte als de zonde", herstelde de
orde met de hulp van het oude Pruisische, keizerlijke officierscorps.
^

Het is moeilijk te zeggen of de orde in Holland een oogenblik
werkelijk in gevaar is geweest.
Waarschijn lij k waren de revolutionnaire elementen slechts
een zeer kleine en geïsoleerde minderheid in het groote
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volksgeheel, dat trouw was aan zijn tradities en wars van
alle gewelddadige avonturen. De overal oplaaiende, spontane
Oranjegeestdrift was daar het beste bewijs voor. Ook Den
Bosch beleefde een feestdag. De koningin was werkelijk bemind in het land en de geestdrift was echt door het gevoel
van opluchting dat men eindelijk, na zooveel jaren oorlogsellende, aan nieuwe onrust ontsnapt was.
Ook Kromme Pietje had zich die dag gelukkig kunnen voelen.
Sprak niet, uit de gezichten van a llen op de trottoirs de overtuiging, dat het alles weer als vroeger ging worden, nu de oorlog
voorbij was en de revolutie niet meer dreigde ? Was het bovendien niet de landsvrouwe van háár geloof, die daar jubelend
begroet werd? Verkocht ze haar oranjestrikjes niet zóó snel, dat
ze nauwelijks tijd had het geld op te bergen, dat men haar betaalde ? En was Rinus niet al twee keer met een leeg kussen
komen terug hollen, om nieuwe voorraad te halen?
Als Cornelis nu vandaag ook mee had willen verkoopen...
Maar Cornelis heeft vanochtend eenvoudig koppig geweigerd. De laatste tijd wordt hij hoe langer hoe onbegrijpelijker,
hij blijft heele dagen en zelfs nachten van huis weg. Het is duidelijk, dat hij zijn vader achterna gaat. Heeft dominee dan toch
misschien gelijk als hij zegt, dat zij de jongens niet meer in de
hand heeft en zelf het verzoek moet doen om ze onder de voogdijraad te krijgen?
Ondanks het oranjezonnetje en het feit dat de koningin
haar daarnet een oogenblik aangekeken en toegeknikt heeft,
is het of de ijskoude schaduw vandaag niet van Pietjes hart wil
wijken. Dominee heeft laten zeggen dat hij haar Zondag, na
kerktijd, voor een ernstige aangelegenheid moet spreken. Telkens opnieuw vergeet ze de menschen om zich heen, en stelt
zich voor, hoe de kamer aan de Varkensmarkt er 's avonds zal
uitzien zonder haar kinderen.
*
Hans en Paul Waschinsky staan bij de Speldorfer kerk
te wachten tot de laatste troep van het terugkeerende
leger voorbij trekt. Eindelooze troepen en tallooze uniformen.
Hun troepen. De troepen waarvoor ze in het bosch eikels
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gezocht hebben, waarvoor ze honger leden, wier bewegingen ze in de school vier jaar lang gevolgd hebben. Geen
willekeurige „soldaten". De troepen waar buurman Klaus bij
hoorde, die geva llen is, en Kurt en Heinrich. Hun weermacht, waarbij hun eigen vader aan het Skagerrak is gesneuveld.
Met brandende oogen heeft Hans de regimentsnummers geteld. Hij had zich niet voorgesteld dar er zooveel soldaten zijn
konden. Twee millioen, vijf, tien, dat was voor hem een leeg
getal, niet iets dat men zich voorstelt.
Vandaag vloeit de stroom langzamer. Het bijna eindelooze lint
scheurt soms af, wordt weer aangeknoopt, maar hoe langer hoe
grooter worden de tusschenruimten.
Hans had zich dit terugkomen anders gedacht. Meer zooals de
meester het hun beschreef wanneer hij geestdriftig vertelde
over '71 en hoe de regimenten toen met wapperende vaandels
de Brandenburger poort door marcheerden. Op de Christe lij ke
knapenvereeniging heeft hij zelfs al een gedicht uit zijn hoofd
geleerd, dat ze voor zouden dragen op de feestavond voor de
overwinnend terugkeerende soldaten:
„Nun lasst die Glocken von Turm zu Turm
Ins Land frohlocken den Jubelsturm!
Des Flammenstosses Geleucht (acht an.
Der Herr hat grosses an uns getan.
Ehre sei Gott in der Hohe."
De woorden hangen nog in zijn hoofd, maar zonder dat hij
zou kunnen zeggen waarom, weet hij dat hij ze nooit zal
zingen.
Hans is een trouwe bezoeker op de avonden der knapenvereeniging van de doopsgezinde gemeente. Toen vader nog
thuis was werd er, dat weet hij nog, maar heel zelden over God
en de kerk gesproken. Hoogstens ging moeder met Kerstmis,
Paschen of Pinksteren naar de kerk toe. De eerste keer dat Hans
mee mocht, was die laatste Zondag voordat vader op moest
komen. Vader droeg zijn zwarte pak, dat anders altijd in de kast
hing, en moeder de zijden japon van destijds, toen ze bij oom
Frits peet gesta an had. Ze had haar gezangboek met gouden slot
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aan Hans gegeven om het te dragen. Het is Hans of hij zich
nu ieder detail van die dag nog herinnert. Hoeveel menschen er
in de kerk waren en ook dat ze heelemaal achterin nog net een
paar vrije plaatsen vonden. Daarna moest hij a ll een blijven zitten,
terwijl moeder en vader naar het altaar gingen, om aan het
avondmaal deel te nemen. Om hem heen huilden de menschen,
maar moeder... nee, hij herinnert zich nog precies, dat die niet
gehuild heeft. Dat is pas later zoo geworden, toen vader niet
terug kwam, dat hij 's morgens dikwijls tranen in moeders oogen
gezien heeft, alsof ze de geheele nacht door gehuild had. Toen
kwam ook vrouw Hensche al geregeld over de vloer en nam
haar 's avonds mee naar de evangelisatie. Daar putte moeder
troost uit en toen heeft ze hem ook lid van de knapenvereeniging laten worden.
Paul geeft hem een duw: „Hanne, daar komt nog een troep
aan!"
Al in de verte hooren ze de muziek: „In der Heimat, in der
Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen." Een paar
meisjes neuriën de melodie mee. Opgeschoten jongens loopen
voorbij, een officier draaft op zijn paard voor de troep uit. De
hoeven ketsen op de keien. Hans en Paul nemen de pas over en
marcheeren mee tusschen de opdringende menschen.
Bij het station Speldorf hangt een roode vlag uit de ramen.
Een troep arbeiders schreeuwt allerlei uitroepen naar de soldaten. Sommigen probeerden onder de voorbijmarcheerende manschappen hun strooibiljetten te verdeelen.
De kapitein op zijn paard heeft zich omgekeerd, een onderofficier komt aanloopen, hand aan de stalen helm, en brengt het
comm an do aan het eerste bataljon over. Bijna onmidde llijk
daarop wordt een vlag ontrold: zwart wit rood. Tartend ontvouwen zich haar b anen boven de marcheerende troepen.
Een rilling loopt door de massa. Een oogenblik is, ondanks de
voetstappen der soldaten, de stilte tastbaar. Wat is deze troep
voor haar anders dan één der vele regimenten, die dag aan dag,
week aan week, door Mulheim zijn getrokken? Hoe kunnen
deze menschen weten, dat hier een stormregiment marcheert,
een dier kerntroepen die oorspronkelijk bestemd waren om de
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revolutie in het binnenland neer te slaan, als ze uitbrak ?
Ergens uit de massa wordt schril gefloten. Van a lle kanten
wordt het beantwoord. Vloeken. Verontwaardigde kreten. Hier
zijn ze niet in Keulen, hier is geen Rijnland! Dit is de Roer, het
roode land van de arbeid, waardoor die troepen marcheeren.
Een matroos dringt zich naar voren.
„Schep niet zoo op, vent! Ben jij er soms zoo eentje die nog
niks geleerd heeft?"
Haat vonkt uit de oogen van den kapitein als hij de roode
kokarde ziet op de muts van den zeeman. Terwijl hij met de
linker de teugels houdt, tast zijn rechterhand verstolen naar de
revolver. „Dien knal ik neer als hij me met een poot aan durft
te raken!"
De straten, waardoor de troep marcheert, worden bochtig en
hoe langer hoe nauwer. De muziek speelt niet meer. Dit is geen
terugkeer meer van geslagen troepen, dit is een demonstratie.
Over alle andere geluiden heen slaat dat van de ijzerbeslagen
soldatenzolen tegen de muren.
Door de Eppendorferstraat bereikt de troep het stationsplein.
Van de stoep van hun eigen huis kunnen Hans en Paul zien wat
er zich afspeelt.
Bevelen.
Het bekende afleggen der ransels, de geweren in rotten en de
soldaten die uit het gelid treden en groepjes vormen. Onder hen
mengen zich de arbeiders om te discuteeren. A lleen de kapitein,
op een afstand, staat vijandig tusschen zijn officieren.
Over het roode gespuis heen zoekt zijn blik de stationsklok.
Stom dat ze niet vóór de stad halt gemaakt hebben. Nu moeten
ze in dit verpeste nest nog twee uur wachten eer de trein hen
meeneemt.
Nog al meer arbeiders.
Nu dringen ze ook al om de groep onderofficieren heen, nu
fladderen strooibiljetten boven hun hoofden. Een jonge arbeider
in overa ll is op een wagen geklommen. Steeds meer soldaten
komen om hem heen staan en luisteren. Wat hij zegt kan de
kapitein niet verstaan, maar zooveel is wel duide lijk uit zijn gebaren, dat het geen vakvereenigingsbons is die daar staat te praten
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en aan wie je, met een commando, het zwijgen op kunt leggen.
En toch is het noodzake lij k, te beletten dat dit roode vergift ook
onder zijn troepen doordringt. Niet voor niets heeft hij zich
voorgenomen met de zelfde epauletten naar huis te keeren, die
zijn trots vormden van de dag af dat hij, als vaandrig, het cadet
tenkorps heeft verlaten. Een lied springt uit honderd kelen:
„WohlanwerRctudAbiah!"Nmoetjngrip.
Geen slapheid. Nu zal hij het hun wonen!
Een jonge kerel verspert hem de weg naar zijn soldaten.
— Hedaar, vrind, wat mot dat met die epauletten!
Is dat tegen hem ? Wat wil die smeerlap ? De kapitein keert
zich om, kijkt naar zijn onderofficieren, op hetzelfde oogenblik
voelt hij een ruk aan zijn schouder. Vooruit springen en den
jongen een klap in zijn gezicht geven, is een zelfde beweging.
Kreten, schreeuwen en vloeken. De soldaten loopen weg van
den spreker en grijpen hun geweren. In een oogwenk is het
plein veranderd in één woedende, krioelende massa.
*
V6ór ze eigenlijk goed weten wat er gebeurt, hooren Frits en
Hans plotseling het snijdende, fluitende geluid v an kogels en het
neerschilferen van de getroffen baksteen. Meisjes en vrouwen
rennen langs hen, vóór de troep uit die, vechtende, naar de
Eppendorferstraat dringt. Een kind roept huilend om zijn moeder. Ze zien een vrouw de handen voor haar schoot slaan en
plotseling in elkaar zakken op het plaveisel.
„Strasse frei! Strasse Prei!" — hooren ze boven het gewoel
uit. Met de kolven van hun geweren dringen de soldaten
de menschenlijven naar voren. Op het oogenblik dat hun angst
grooter wordt dan hun nieuwsgierigheid en ze, door de nog
openstaande poort, de binnenplaats op wi llen vluchten, springt
tegelijk met Hans en Paul, een gestalte naar binnen. Op hoogstens honderd meter achter hem komen arbeiders aanho llen.
— „Die komen hierheen, Hans !" schreeuwt Frits, — „vlug, gooi

de poort dicht!"
Hans drukt met het volle gewicht van zijn lichaam tegen de
poortdeur, naast hem staat de vreemdeling, de deur knarst in zijn
scharnieren, bijna onmiddellijk valt het portaal in 't donker.
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Een oogenblik beuken vuisten tegen de deur aan, vlak
daarna veegt, buiten de poort, een nieuw salvo de straat
schoon. Een der kogels dringt door de deur, versplintert het
hout en valt krom en verbogen vlak voor Hans' voeten. Voorzichtig schopt hij er tegen, alsof het een gevaarlijk insekt was.
— „Breng wat water, jongen !"
Als zijn oogen aan de schemering gewend zijn, herkent Hans
den kapitein. Hij bloedt uit neus en mond, zijn uniform is hier
en daar gescheurd, maar in zijn stem ligt reeds weer de oude,
snijdend scherpe beveltoon. Automatisch gehoorzaamt Hans.
Midden op de binnenplaats echter komt hij zijn moeder tegen.
Nog voor Hans iets kan zeggen, springt Paul tegen haar op en
begint te huilen. Zijn zenuwen zijn hem de baas geworden.
Dan komt ook vrouw Hensche haar huis uit en met hun tweeën
helpen de beide vrouwen den nog bloedenden kapitein de trap
op. De stoel, die ze hem aanbieden, veegt moeder Waschinsky
eerst zorgvuldig met haar schort schoon.
— „Kan ik me hier wasschen?"
Een nieuwe handdoek en het laatste stuk zeep komen uit de
la. Het water loopt met een felle straal in de gootsteen. Buiten
is het stil geworden. Voor de vensters verdringen zich angstige
vrouwengezichten en a lleen van heel ver, over de muren en
daken der huizen heen, hoort men het woedende deinen der massa en, zoo nu en dan, door de afstand gedempt, oproerige kreten.
Het bloeden heeft opgehouden en de wonden van den kapitein zijn zoo goed het ging met wat reepen linnen verbonden.
In de armoedige kamer kijkt de officier om zich heen:
—„Was uw man ook soldaat?
—„Matroos," zegt moeder Waschinsky zachtjes. „Op de
Wiesbaden."
—„Zoo, matroos ! Mooie jongens ! Waar zit hij nou?"
—„Hij is in de slag bij het Skagerrak verdronken."
De trekken van den officier ontspannen zich: — „Verdronken?
in orde."—En als hij de, niet begrij-BijhetSkagr?0,dnishet
pende, plotseling verschrikte oogen der vrouw ziet: — „Ik bedoel,
dan is hij tenminste niet een van die muiters, die de vlag v an ons
vaderland op het oogenblik door de modder willen sleuren!"
Last, Kruisgang 5
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—„Hij is al in 1916 gesneuveld!"
—„Zie je," zegt de kapitein, nu op eens gemoedelijk. — „U
heeft een man voor het vaderland geofferd, hij heeft zijn plicht
gedaan zooals ieder van ons, en dan komt dat schorum..."
Spijtig kijkt hij naar zijn gescheurde en gevlekte uniformjas.
Ook in de broek zit op kniehoogte een scheur die moei lij k kan
hersteld worden. Alsof ze zijn gedachte raadt, zegt moeder
Waschinsky:
—„Zoo kunt u toch niet de straat op!"
—„Wat moet ik dan?" vraagt de kapitein, opnieuw krege li g.
— „Ik heb toch niets anders!"
—„Als u een oogenblik wacht, zal ik een jas van mijn man
halen."
Uit de pronkkast in de mooie kamer haalt moeder Waschinsky
haar man's Zondagsche pak te voorschijn. Eigenlijk had ze het
willen laten vermaken voor als Hans aangenomen moet worden.
Maar dan denkt ze weer aan de bijbelspreuk: — Wie twee rokken
heeft, deele ze met zijn naaste!
—„Probeert u deze eens ! Ik denk wel dat ze zu llen passen. "
De kapitein bekijkt zich zelf in de spiegel: Inderdaad, wat te
breed in de schouders, typisch confectie en erg uit de mode,
maar voor het oogenblik is hij geholpen.
Terwijl hij reeds zijn beurs grijpt, vraagt hij: „Wat kost dat?"
—„Ik wil er liever geen geld voor hebben. Die zijn van mijn
man en die is toch dood.
—„Je bent een echte Duitsche moeder, vrouw Waschinsky,"
zegt de kapitein getroffen, en na een korte pauze: — „Hoeveel
kinderen heb je?"
— „Drie, mijnheer de officier, a ll e drie jongens. In dit jaar
komt Hans hier van school af."
De officier maakt in zijn agenda een korte notitie: Paula
Waschinsky, Eppendorferstraat.
De jongen die hem zoo net bij het dichtduwen v an de poort
met a ll e kracht v an zijn, blijkbaar ondervoede, lichaam geholpen
heeft, bevalt hem.
—„Ik laat nog wei v an me hooren."
De klok daarginds wijst aan dat het hoog tijd is, als hij
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nog voor het inladen der troepen aan de trein zijn wil.
De kapitein geeft moeder Waschinsky de hand. Op de binnenplaats wenkt hij nog eens naar boven. De straat is leeg. Hij komt
een bataljon van zijn soldaten tegen, dat hem in zijn midden
neemt, op weg naar het station toe. Op het plein staan de troepen
al aangetreden. Kompagniesgewijs marcheeren zij het perron
op om op de trein te wachten.
Arbeiders, een perron verder, slaan het schouwspel gade.
—„Zou je niet zeggen," — merkt er een hoonend op, — „als
je dat ziet, dat er nog niets is veranderd?"
—„Wat is dat voor een burger, die daar praatjes staat te maken
tusschen de officieren ? "
—„Zeker een etappezwijn !"
*
Enkele dagen geleden was vader plots op komen zetten. Hij
had, anders bleef hij zoo ver moge lij k van Den Bosch vandaan,
zijn dikke brieftasch vol papiertjes en Rinus kon niet genoeg
krijgen van een wonderportefeuille, waarin de guldensbiljetten,
elke nieuwe keer datje haar opende, van plaats verwisseld waren
en beurtelings onder een kruisband of onder twee vertikaal gespannen elastiekjes zaten. Cornelis werd de stad ingestuurd en
kwam thuis met een zak vol ongekende heerlijkheden: eenheidsworst, eieren, zelfs ham, die hij tersluiks had weten los te krijgen
van de boeren. Moeder straalde. Hoewel haar als uit hout gesneden
gezicht aan weinig teederheid uitdrukking kon geven, hadden
haar oogen de gewone, staalharde glans verloren en haar wangen
waren soms ongewoon, bijna teringachtig rood, alsof ze koorts
had. Tegen de luidruchtigheid van vader vormde haar sti lle beslistheid een vreemde tegenstelling. Ze zat als gewoonlijk te
breien, terwijl Geert aan Rinus de nieuwe kunststukjes met lucifers en kaarten leerde, die hij langs de weg opgedaan had, maar
wie goed op haar lette, kon merken, dat ze ondertusschen geen
oog afliet van „haar kerel". Zaterdag had ze, voor het eerst
sedert maanden, de oude, zorgvuldig bewaarde trouwjapon uit
de kast gehaald, de heele avond was ze bezig geweest met strijken
en herstellen, ze zou zich, tegenover de straat, de triomf niet laten
ontgaan de volgende morgen aan de zijde van haar man, met
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al haar kinderen netjes aangekleed, naar de kerk te stappen.
Nog vo ller dan vaders brieftasch met guldens en rijksdaalderbiljetten, was zijn mars met spullen. Nooit geziene voorwerpen
breidden zich naast elkaar uit op de tafel: revolvertasschen,
binocles, leeren riemen, tentzeilen en instrumenten waarvan
Rinus zelfs het gebruik niet kende. Geert was in Limburg geweest, waar doorheen de verslagen Duitsche troepen van de
regeering de toestemming gekregen hadden terug te trekken.
— „Die smijten eenvoudig alles weg," monkelde hij, in zijn handen wrijvend, — „a lles wat hun te zwaar is. Niet eens te betalen
hoefje, alles kan je krijgen, als je maar handig genoeg bent." Hij
stond plotseling op en begon de kamer op en neer te loopen,
alsof het hem hier, na zooveel weken zwerven, plotseling te
nauw was.
„O j ongske, j ongske," -- zei hij plotseling tegen Cornelis, — „ik
zeg je dat het gekraakt heeft in de wereld. Je broer Piet weet
er van mee te praten, want die heeft er tusschen gestaan, toen
ze in Amsterdam op de arbeiders schoten. Maar je moet niet ge'Doyen dat het uit is. Wat we deze vierjaar meegemaakt hebben,
is te erg geweest en de een of andere dag, als het daar in Duitschland weer begint, hebben we hier ook dade lij k de poppen aan
't dansen. Mij zal 't ge lij k zijn ! Als er ruiten aan diggelen ga an , ligt
er in de meeste geva ll en iets achter. Wij van ons soort kunnen het
ook al niet slechter krijgen dan 't ons gegaan is. Als er toch gestrooid wordt, zou ik niet weten waarom we niet mee zouden
grabbelen."
Kromme Pietje onderbreekt hem.
„Ik moest je nog zeggen, Geert, dominee heeft gevraagd of
we morgen na kerktijd even aan wilden komen."
Het voorhoofd van den man wordt bokkig en somber.
„Waarom dat nou?"
„Er is iemand geweest van de voogdijraad. Ik had het je
eigenlijk al gisteren willen zeggen. Ze komen weer op d'r plan
terug, om ons uit de ouderlijke macht te ontzetten."
De leutige stemming v an den m an zakt in elkaar als daarnet,
toen Rinus er tegen stootte, het kaartenhuis dat hij op de tafel
gebouwd had. Een moraalpreek, begrijpt hij. Waarom komen
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ze daar nou mee! Waarom juist dit keer, nou hij toch zijn plicht
gedaan heeft en met zijn zakken vol centen thuis is gekomen?
is toch geen kwajongen dat hij zich door zoo'n dominee de Hij
les moet laten lezen!
Als Rinus op zijn knie wil kruipen, schuift hij hem opzij:
- „Nee jongen!"
Aan de andere kant van de tafel zit zijn vrouw nog altijd te
breien alsof ze geen antwoord verwachtte.
- Waarom moest ze dat nou zeggen ? Hij voelde zich juist
zoo lekker, bijna als een kwajongen die de heele dag langs 's heeren wegen heeft gezworven en met slaperige oogen, veilig thuis,
dubbel geniet van het intieme olielicht en de behaaglijke kachel.
Hij was grootsch met z'n jongens die, ondanks a ll es, flinke bu llen
geworden waren, in de tijd dat hij weg was. Hij gaf er zich
rekenschap van dat je nog altijd, tegenover de kameraden, met
zoo'n kranig wijf voor de dag kon komen, dat dan toch maar
van hem was. En ineens, door die paar woorden, is ze niet meer
de vrouw en de goeie kameraad, die hij in haar zag, maar uitsluitend de moeder, want nu is daar immers weer wat hij altijd,
als zijn kwade geweten, langs de wegen probeert te ontloopen:
het bewustzijn van haar superioriteit, het kinderachtige schooljongensgevoel stout geweest te zijn en klappen te verdienen.
Hij ruikt de lucht van de armoede weer, waar hij niet tegen kan,
de verantwoordelijkheid, streng als de tien geboden en zwaar
als een ransel die je niet af kunt schudden, hij voelt om zich,
in plaats van het lawijt der kroegen, de stilte die hij een oogenblik geleden nog met het geluid van zijn eigen stem overschreeuwd heeft en ineens sluiten de vier kale, strenge wanden
met hun verschoten behangsel het uitzicht af op de weg, op de
heide, en op de donkere, maar toch zoo vertrouwde wolken aan
de einder, tegen wier geweld het vermoeide lichaam straks rust
zal zoeken in de een of andere hooischelf.
„Vertel nou verder vader," dringt Corne lis, maar het gaat niet,
hij voelt dat hij niet verder verte llen kan tegen de jongens, dat
hij een paar stevige borrels noodig heeft om het rare gevoel van
vroeger weg te spoelen, voordat je ging biechten, dat hij kerels
om zich heen noodig heeft die naar hem luisteren en hem be69

grijpen en in wier eigen, bandelooze zwerversopvattingen ook
zijn eigen leven zijn rechtvaardiging kan vinden. — „Ik ga uit,"
zegt hij, „nog even met lange Nelis praten over die spullen."
Zij hooren zijn zware stap strompelen over de ontwende
steile trap en dan slaat de deur dicht. Buiten speelt de Sint Danstoren tien uur, daarna elf uur. Moeder jaagt de kinderen naar
bed toe.
*
De volgende morgen vergat moeder niet hun boterhammen
feestelijk te smeren en met de ongekende worst en ham te beleggen. Maar er werd aan de ontbijttafel niet gesproken en
daardoor scheen het Rinus toe alsof de warme chocolademelk
zijn eigenlijke smaak, die van het kerstfeest in de pastorie en van
St. Nicolaasdag op school, had verloren. Hij had zijn nieuwe
pak aan, dat vader de vorige dag met hem gekocht had en zoo
nu en dan liep hij naar het raam, waar hij andere kinderen, eveneens in hun beste kleeren, met hun ouders van de mis terug zag
komen. Moeder riep hem dan terug en als hij ging zitten zei ze,
dat hij op moest passen, geen knieën in de broek te maken. Ze
luisterden naar de klok, want ze wisten dat de Protestantsche
dienst pas een uur later begon dan de andere kerken. Maar
vader kwam niet. Toen het elf uur was, stond moeder op, trok
haar nette japon uit en borg ze, met voorzichtige, bijna liefderijke gebaren, weer in de spanen doos op. Ze had haar oude jurk
van iedere dag aan toen ze, tegen de middag, even uitging.
Vader moest ergens om de hoek op uitkijk gestaan hebben, hij
kwam binnen dadelijk nadat ze weg was. In der haast pakte hij
zijn spullen. Toen kuste hij de twee jongens en stopte Corne lis
een briefje van vijfentwintig, alles wat hij van de vorige avond
had over gehouden, in zijn handen: — „Vreet daar maar goed
van!" Hij had zoo'n haast weer weg te komen dat hij zelfs zijn
nieuwe zijden stropdas liet liggen. Toen moeder die later vond,
streek ze hem op en legde hem in de zelfde doos als haar oude
trouwjurk. Haar oogen waren droog en hadden de zelfde harde,
staal-grijze uitdrukking van iedere dag, wanneer ze langs de
boerenhofsteden ging leuren. Maar over vader werd sindsdien
bij hen in huis niet meer gesproken.
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Hoofdstuk III
Tusschen de hooge iepen langs de Brabantsche wegen hangt niet
meer de doffe echo van het geschut in Vlaanderen, hoogstens op
de plaatsen waar de grond, na de overstrooming der Beersche
Maas nog drassig en vochtig is, het vreedzame zoemen van een
zwerm dansende muggen.
Over de akker kruipen de wieders traag en bijna onmerkbaar
voorwaarts. De gebogen, grijze figuren van meiden en knechten
schijnen vergroeid met de korrelig droge aarde, waarin hun
handen graaien. Slechts af en toe staat een van hen op, om de
jute voorschoot met onkruid aan de greppelrand te ledigen en
zich, uit de blauwwitte melkbus, een scheut koude thee zonder
suiker in het deksel te gieten.
Op het land weegt de stilte. De elf langzame slagen van de
dorpstoren zijn er in verzonken als steenen in een vijver. Uit
de verte nadert een auto. Kromme Pietje gaat aan de kant staan.
Een oogenblik ziet zij het kleine vaantje wapperen boven de
glanzend gelakte kap van de radiator, dan is de wagen ook reeds
in een wolk van opgewerveld wit stof verdwenen.
Kromme Pietje heeft de grijze figuur niet herkend achter het
raampje van de auto. Zij weet niet, dat het de gevluchte keizer
is, die lange tochten maakt om het land zijner ballingschap te
leeren kennen. Nee, Kromme Pietje heeft hem niet herkend
en de eigenaardige uitdrukking van verbittering niet gelezen in
zijn oogen. Verbittering, omdat dit land niet zijn land is, verbittering over de pralende, stukgeslagen droomen van zijn jeugd,
over hen die hem jaren lang hebben gevleid en tenslotte verlaten, — verbittering, en misschien ook een kleine rest van angst
als op die morgen toen hij, op het stationsemplacement in
Eysden, een roode vlag zag en meende dat de soldatenraden
reeds heerschten in Ho ll and.
Kromme Pietje zou trouwens, al had ze hem herkend, déze verbittering nooit kunnen begrijpen. Tusschen hun twee werelden
bestaat geen enkele verbinding. Leed dat niet tegelijk met materieele zorg verbonden is, heeft Kromme Pietje nog nooit leeren
kennen. De man daar in de auto echter, weet niet wat materieele
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zorg is. Hij is met de 32 andere vorsten die over Duitschland
regeerden niet, zooals Heine dat eens voorspelde, op een mestkar
naar de guillotine gesleept, maar heeft met zijn collega's drie
milliard schadeloosstelling van moeder Waschinsky en moeder
Hensche en millioenen andere Duitsche moeders ontvangen
opdat hij des te ongestoorder over zijn eigen zorgen en grieven
zou kunnen nadenken.
x.Als de auto, nog slechts een klein wit wolkje, aan het einde
der laan is, neemt Kromme Pietje de zakdoek van haar mond,
hangt de mars recht, en gaat verder. Opnieuw weegt de stilte
op de akkers. A lleen in de verte loeit een koe, eenzaam, langgerekt en onbeantwoord.
*
De koeien in Brabant loopen niet, zooals in Holland, vrij op
de weide, maar grazen, vastgebonden a an een pin, een kleine
cirkel kaal, tot, tweemaal per dag, een meid uit de boerderij
komt om ze te verplaatsen. Ook de wieders op het veld schijnen
zich slechts te bewegen binnen een minimaal kleine, eng begrensde cirkel van stof en hitte.
De versleten, scheefgetrapte schoenen van Kromme Pietje
schuifelen het grijze stof op van de straatweg. Haar lichaam,
als dat van de wieders boven hun jute voorschot, is gebogen
onder de zware mars met lappen en manufacturen. Zooals al
deze jaren beweegt ook zij zich slechts binnen het bekende, afgegraasde kringetje der armoede, waaruit alleen geen koe-knecht
haar ooit verplaatst naar weliger weide.
Het nuttelooze, klagende loeien van de koe verstilt in de
verte. De met hun oogen naar de grond gerichte wieders op het
veld echter en Kromme Pietje op haar weg van hofstede naar
hofstede, zwijgen. De mensch heeft, met zijn ontwikkelder verstand, sinds lang begrepen, dat het uiten van smart of eenzaamheid een doellooze verspilling van energie is.
All e energie waarover Kromme Pietje beschikt, is slechts ter
nauwernood voldoende, om haar iedere dag weer de oude
kringloop te doen voltooien van stad naar dorp en van dorp
naar stad, die het lot haar oplegt. Reeds dertien jaar lang rondt
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deze kring zich om de stad 's Hertogenbosch, en de als kantwerk
fijne toren der kathedraal is de paal waara an haar onzichtbare
strik werd bevestigd. Het ontwikkelde verstand, dat haar onderscheidt van de koe, heeft zij dertien jaar lang slechts op één
punt kunnen richten: de vraag hoe zij de volgende dag het geld
om te leven zou kunnen verdienen.
Dertien jaren.
In die tijd zijn er 25 millioen menschen gestorven in hun
strijd voor een betere wereld. Maar de wereld werd niet beter.
In deze oorlog verdiende Ho ll and io milliard gulden. Maar
het touw, waarmede Kromme Pietje aan de zorg verbonden was,
werd niet langer.
Een korte tijd, in haar jeugd, heeft zij de moed gevonden
om tegen dat wat voor haar beschikt scheen, te rebelleeren.
Maar het draaien om de zelfde paal der zorg heeft haar afgestompt, zooals de volbloed hengst getemd wordt, wanneer zijn
jockey hem altijd in de zelfde manege rondjaagt.
Het laatste Duitsche regiment marcheerde over de Rijnbrug
bij Keulen. Arbeiders aan de Roer grepen naar de wapens.
Noske nam het bevel der contrarevolutie over, omdat toch
iemand de bloedhond zijn moest. In het Landwehrkanaal werd
het lijk van Rosa Luxemburg gevonden.
Dat alles heeft het leven van Kromme Pietje in geen enkel
opzicht veranderd. De polsslag van de tijd heeft voor haar niet
sneller geklopt en zelfs de achturendag, die de bourgeoisie in
haar angst aan de arbeidersklasse toewierp, heeft haar arbeidsdag,
die van zonsopgang tot zonsondergang duurt, niet verminderd.
Zelfs van de verkoop der oranjestrikjes is ze niet rijker geworden,
daarvoor was er, uit de habitués van de Walvisch, te veel concurrentie. Hoogstens schoot er in die dagen op de hofsteden
nog wel eens een extra plak ham of kaas voor haar over, wanneer ze met bevredigende aandacht geluisterd had naar de heldendaden, die de boerin van haar zoons vertelde. Nu zijn die
dagen van spanning voorbij en kruipen die zelfde helden weer
langzaam wiedend over de stofgrijze akker, waarvan zij het onkruid in hun jute voorschoot verzamelen. De tijden werden
harder. Met de hooge prijzen der landbouwproducten is het
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gedaan en een door oorlog en inflatie verarmd Duitschland
koopt nauwelijks nog Hollandsche producten. De grond is in
de oorlogstijd duur gekocht, en de pachten hebben zich nog
niet aangepast aan het gestadig vallen der prijzen. De boer valt
terug in de stugge oude zuinigheid en beperkt zijn liefdegaven
tot de officieele, precies vaststaande verplichtingen, die de kerk
hem oplegt. Voor een nieuw bloesje of een aardig lapje stof
heeft de boerin geen geld meer. Dagelijks wordt het moeilijker
de centen bijeen te krijgen voor de huur en het eten. Zoo heeft
dominee Heusde dan toch gelijk gehad haar uit de ouder lijke
macht te doen ontzetten. Het was onmogelijk geworden den
twee jongens de zorg en het eten te geven, waarop ze recht
hadden.

*

Nee, Kromme Pietje zal niet tegen haar lot murmureeren.
Hoewel het verl angen iedere dag sterker wordt de jongens nog
eens, voor enkele dagen, terug te zien. Of, als dat voor hun
tweeën te duur uitkomt, tenminste Rinus, haar jongste ! Ja, dat
moet dominee haar toch in ieder geval toestaan. Daarover wil
zij vandaag nog met hem spreken.
Haastiger reppen haar voeten zich over de straatweg. De
avonden worden al koeler en bij de stad hangt de nevel uit de
Dieze kil en klam over het weiland. Huiverend slaat Kromme
Pietje haar wollen sjaal dichter om de schouders. Ze heeft zich
in het zweet geloopen en het begin van een nieuwe koortsa anval
teistert haar lichaam. V anavond moet ze toch wat thee koken
tegen haar asthma, denkt ze, terwijl haar hand reeds naar de
schel reikt.
„Mag ik dominee spreken?" — „Dominee is met vacantie."
Besluiteloos blijft Kromme Pietje voor de half geopende deur
staan.
„Ik kwam over mijn j
„Ja, dan zult ge nog eens weer moeten komen als dominee
terug is."
Hoe komt dat nu, dat de mars, die toch veel leeger is dan
vanochtend, plotseling zoo zwaar weegt ? Beneden aan de stoep
moet ze zich een oogenblik aan de leuning vasthouden om niet
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te vallen. Eindeloos schijnt haar de weg naar huis toe. — Ik wou
thee zetten tegen mijn asthma, denkt ze nog, terwijl ze op het
onopgemaakte bed gaat liggen, en eigen lij k moest ik het licht
aansteken en opruimen. Maar als ik licht maak, is de kamer nog
leeger...
Een koude, onrustige slaap overmant haar.
Het was dominee Heusde tenslotte toch gelukt van de voogdijraad gedaan te krijgen, dat Rinus in het gezin van zijn zuster
te Oegstgeest werd ondergebracht. En hij had er de heeren van
kunnen overtuigen, dat het beter was, dat ook een element als
Corne lis hier uit Den Bosch weg kwam en niet met Rinus in
één gezin, maar in een gesticht opgevoed werd.
Persoon lijk had dominee Heusde Rinus aan zijn pleegouders
afgeleverd, persoonlijk nog eens met de Jordens over de zorg
voor zijn beschermeling gesproken.
Hij was weggereisd met de prettige herinnering aan een klein
maar zonnig huis, glimmende, goed onderhouden meubels, een
paar spreuken aan de wand en een vrouw met diepe, liefdevo lle,
maar ernstige oogen.
Rinus zat al die tijd als een ziek aapje op zijn stoel, zonder
te willen spreken.
Hij schaamde zich, tegenover de meisjes die later binnen
kwamen, over zijn ruw gestopte sokken, zijn broek vol lappen
en de oude trui van Cornelis die hem te wijd was. Zouden ze
morgen ook niet hier tegen hem roepen: „Rinus mag niet meedoen, Rinus heeft zweren?" Hij schaamde zich nu, toen, tegen
de avond, moe van het werk, zijn pleegvader thuis kwam en
hem onderzoekend aankeek, als of hij zich afvroeg wat er van
het kind van zoo'n vader viel te verwachten.
Hij schaamde zich, tot huilen toe, toen hij zich in de keuken
poedelnaakt uit moest kleeden om gewasschen te worden en
die avond, in de ongewend frissche lakens van zijn bed, voelde
hij zich hopeloos alleen en zocht zijn hand vergeefs naar het
warme lichaam en de verwarde haren van Corne lis.
Maar de volgende morgen toen hij wakker werd, scheen, onge75

kende weelde, een dartele zonnestraal door het wijd open raam
van zijn kamer naar binnen. In de blauw en rood geverfde
keuken hing een prikkelende geur van verschgezette koffie en
een plak kaas lag tusschen zijn dikke, witte boterhammen. Hij
at zonder op te kijken en merkte ineens, dat het stil om hem heen
was geworden, waar a lleen nog zijn stiefzuster bezig was met
de pannen.
Die eerste dag hoefde hij niet naar school toe. Hij glipte de
achterdeur uit en de groene steile dijk op waar het huisje tegen
aan gebouwd stond. Vandaar kon hij aan de eene kant de stad
zien, aan de andere de duinen. Het silhouet van de stad was als
een feeste lij ke reclame uit de duifblauwe lucht gesneden. Een
hooge kerk droeg twee gedraaide torenspitsen, als de horens van
een bok die klaar staat om te stooten. En het zonlicht dat hier
en daar even doorbrak, speelde korte feestmelodietjes op het
vensterglas der huizen. Achter de dijk liep het kanaal, waardoorheen snel tjotterende motorbooten hun rijke vracht naar
Amsterdam toevoerden. Amsterdam moest daar ginder liggen
en aan de andere kant, achter de donkere boomkruinen van
het bosch, lag Den Haag. De straatweg die de twee steden verbond en die de stad Leiden links liet li ggen, kruiste de dijk nog
geen honderd meter achter het huisje. Rinus had zijn knieën
opgetrokken en keek met toenemende verbazing naar het
nieuwe landschap. De weilanden waren er weliger dan in Brabant en zoover men zien kon bezaaid met het goud der boterbloemen. Overal graasden koeien. De dieren waren zwart en
glanzig als het beste melkvee dat hij in Den Bosch ooit op de
markt gezien had. Iedere boerderij, tusschen een bosch van
waaiende boomkruinen, stak een bergwand van roode pannen
trots omhoog, als ware 't een kasteeldak. Achter de boerderijen
echter begonnen de tulpenvelden, een lappendeken van felgele,
roode en paarse vlekken, tot aan de rand der duinen. Dit was
het land van de rijkdom.
Daarvan getuigde de file van voortrazende auto's, die op de
breede asfaltweg zelfs geen minuut werd onderbroken. Daarv an
sprakendvil'mthubreopjlan kchtige
tuinen. Het terras voor het café bij de brug zat vol menschen
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en het scheen Rinus toe alsof alles wat voornaam en rijk was,
elkaar daar kwam ontmoeten. Hij was b lij toen hij, na een half
uur kijken, een kermiswagen voorbij zag sjokken, waarvan de
voerman loensch en ongeschoren onder zijn neerhangende pet
uitkeek, terwijl een schooiertje, op bloote voeten en met een
gesneden wilgetak in de hand, fluitend naast het voddige paard
mee li ep. Boven de stad begonnen een paar fabriekssirenes te
huilen, de dorpsschool ging uit, en Rinus begreep dat het twaalf
uur was. Hij klapte het roodgeverfde tuinhekje achter zich toe
en zag, in de keuken, de dampende pot aardappels reeds op
tafel.
-3L
Inderdaad, het was vrede. De bedrijvigheid getuigde ervan
langs de kaden der havens en de bouw der nieuwe tuindorpen
die overal om de oude steden met de frischheid van witgeschaafd en roodgemenied hout opgezet werden. De volte der
steeds luxueuzer magazijnen sprak ervan, waar, in nog overvloediger mate dan voor de oorlog, alles en nog wat te koop
was, en het jong b lij e gezang der A. J. C'ers die, Zaterdagmiddags of Zondags in de vroegte, met mandolines voorop en
kleurige vlaggen wapperend boven de hoofden, de dijk langs
kwamen trekken. En deze vrede, die zich in de hoopvo lle toekomstverwachtingen der S.D.A.P. bijna evenzeer uitsprak als in
het ongebreidelde tempo waarin de industrie nieuwe fabrieken
bouwde, scheen, zonder dat hij het uit had kunnen drukken,
voor Rinus in deze jaren wel de essentie zelve der lucht waaronder hij opgroeide, zooals zij op zomersche dagen doorzichtig
en ijl was, tot aan de wegdeemsterende rand der Haarlemsche
duinen.
In Den Bosch, zooals hij het kende, was altijd de spanning
geweest tusschen zijn eigen kamp en dat der katholieken, die hem
voor Protestantsche bul scholden. De kruidenier hier, uit het
winkeltje aan de overkant, was katholiek, maar Rinus trok er
soms met zijn zoons samen op uit, gras snijden voor de konijnen,
en wanneer hij in de winkel een ons kaas voor tante, zooals hij
zijn stiefzuster noemde, kwam halen, streek de kruideniersvrouw hem lachend over zijn jongenspruik en mocht hij met
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de hand in de groote stopflesch duiken om een lekkertje te visschen. Buurman Vrij, waar Rinus van de eerste dag af reeds zijn
veiligste en gezelligste klets- en speelplaats had gevonden in het
altijd naar versche krullen riekende loodsje dat als werkplaats
diende, hoorde tot de vrijdenkers en de rooden.
Maar als Jordens en hij 's avonds, ieder hun pijpje rookend,
genoeg lijk over het tuinhekje leunden en samen praatten, dan
bleek het toch meestal dat ze heel wat meer ideeën gemeenschappelijk hadden, dan men zou denken. Dan gaf Vrij toe dat
hij ieder mensch tenslotte vrij liet in zijn eigen geloof za li g te
worden en Jordens van zijn kant, beaamde nadenkend, dat het
een schande was wanneer christenen na zoo'n oorlog opnieuw
geld zouden willen uitgeven voor kanonnen en kruisers.
Op zulke avonden gebeurde het dan wel dat ze, langs het
koolaschpad dat, dwars door de polder, afkortende op de dijk
toeliep, de nijdig rinkelende fietsbel van Piet Peters al op een
afstand hoorden.
Piet kwam van de overkant, vandaar waar, ondanks stijgende
welvaart, het onrustbarende cijfer der werkloosheid ook in de
beste j aren nog altijd langzaam toenam, uit de stad, met zijn eeuwig
ongesaneerde stegen en krotten, met zijn grauw-bleeke e llende
die alleen maar des daags in de duffe eenkamer-woningen en
stinkende kelderkrotten langs de grachten, terug scheen gekropen. Doch 's avonds in de rookerige zalen van de korenbeurs, het
Volksgebouw, of de Harmonie, leefde de klassenstrijd verder.
Piet Peters bracht de onrust van die atmosfeer met zich,
zooals een arbeider, die pas uit de fabriek komt, de vegen van
roet en olie nog op zijn gezicht heeft.
„Jullie," hoonde hij zijn zwager, „denkt dat de wereld voorgoed in orde is omdat je eigen gemeenteloonen, je vacantie en
je pensioen straks op je oue dag door „onderling overleg" beschermd zijn. Nauwelijks is je bedje opgemaakt of je gaat er in
liggen en bekommert je niet meer om anderen die zelfs geen
stroo hebben om op te slapen!"
Hij hield ervan tusschen zijn beweringen hier en daar een
overdrijving te strooien, waarmee hij wist dat hij zijn bezadigden
zwager irriteerde.
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Zijn hate lij kste en vijandigste woorden echter vond hij voor
den ouden Vrij. „Jullie kameraden," zei hij dan, „die Rosa
Luxemburg en Karl Liebknecht afgeslacht hebben!" De naam
Noske en het scheldwoord „bloedhond" schenen als gele haatbloemen open te barsten in de avond.
Vrij voelde zich ongelukkig. Hij was weinig thuis op het
terrein der internationale politiek, — dat a ll es gebeurde immers
ver af, in een vreemd land met andere noodzakelijkheden, waarvoor de sociali stische leiders hier geen verantwoording konden
dragen.
„Jullie zijn daar in Rusland ook niet zoo zachtmoedig opgetreden," verdedigde hij zich. Maar liever wees hij op het opbouwende werk der beweging, op de A. J. C., die een nieuwe
cultuur bracht, de drankbestrijding, het Instituut voor Arbeiders
Ontwikkeling, waardoor ook de arbeidersmassa aan de veroveringen van kunst en wetenschap deel kreeg. Hij citeerde het
woord van Troelstra: „Voordat we het socia li sme in kunnen
voeren moet het proletariaat beginnen zich zelf te socialiseeren."
Piet Peters luisterde sceptisch.
„De zaken op zijn kop," zei hij boos. „Net als bij de Christenen, die beweren dat de menschen zich eerst moeten bekeeren
eer het beter kan worden. Wij willen immers juist het socialisme
omdat de mensch niét beter kan worden dan hij is, zoolang
hij onder deze omstandigheden moet leven. Vraag maar eens
aan Rinus daar, wat een tijd zijn moeder voor „de nieuwe
cultuur" had!
Vrij antwoordt rustig: „Natuurlijk moet het levenspeil stijgen.
Dat is immers juist de voornaamste reden dat wij jullie revolutie
en burgeroorlog niet lusten. Als de vrede blijft duren..."
„En wie zegt dat!" stoof Piet op, „wie zegt dat de vrede
kan blijven duren met een verdrag als dat van Versai ll es, waardoor Duitschland een nieuwe Balkan is geworden midden in
Europa? Dacht je dat een volk van 40 millioen bereid was voor
260 milliard goudmark eeuwen lang slaven te blijven van de
geallieerden? Een volk dat toch al 90 % van zijn handelsvloot,
75 % van zijn ijzererts, 25 % van zijn steenkolen afheeft moeten
geven? Dacht je..."
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„Ik denk a ll een maar,” zei Vrij, „dat met een staatsman als Rathenau aan de eene kant en de Volkenbond aan de andere kant..."
— „De Volkenbond," antwoordde Piet dan woedend..., maar
op dat oogenblik, zooals altijd wanneer het debat te fel dreigde
te worden, kwam Marie waarschuwen dat de thee in het achterhuisje klaar stond. Het Verkade li chtje scheen door het witte
glas heen, dat met de figuren van herdersjongens en schaapjes
versierd was. Boven de sloot gonsden muggen. Piet stak een
cigaret aan, waarvan de punt zenuwachtig gloeide tusschen de
rustig dampende pijpekoppen der anderen. De twee meisjes
kwamen naast zijn stoel staan, ééntje klom op zijn schoot, en
een oogenblik later maakte Piet grapjes of vertoonde soms
kunstjes met kaarten, alsof er een oogenblik tevoren geen twistgesprek geweest was.
Rinus was, verlegen, en toch verlangend opgemerkt te worden, naderbij geslopen.
— „Dat kan ik ook!" zei hij.
Piet gaf hem de kaarten en Rinus vertoonde, met een kleur
als vuur, de kunststukjes die hij van zijn vader geleerd had. De
twee zusjes waren vol bewonderende verbazing. Oude Vrij
sloeg zich op de dijen. „Zie je wel," zei hij tegen Jordens, „dat
het jong niet zoo stom is als hij er uit ziet !" Allen lachten.
Alleen Piet Peters pakte Rinus ineens bij de schouder. — „Gaat
het nou al wat beter op school?" vroeg hij, toch niet onvriendelijk, — „met schrijven en lezen?" Rinus kleurde nog dieper.
Rekenen ging wel, maar vooral bij het eentonig in koor lezen
der kinderen dwaalden zijn gedachten nog altijd door het open
tuimelraam naar buiten.
Marie kwam hem te hulp. Ze zei met haar rustige stem: „Hij
moet eerst wennen!"
Piet had de schouders van Rinus al weer losgelaten. Over
hem heen sprak hij tegen Jordens: „Zijn broer Corne lis was niet
stom, jammer dat ze die juist in een gesticht gestopt hebben..."
Een koe loeide in de verte. De maan, die langzaam boven het
land en zijn nevelslierten opging, scheen a ll e oneenigheid van
zooeven opgezogen te hebben.
*
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„De politiek van Rathenau is de politiek van het geslagen
hondje dat terugkomt, om door opzitten en pootjes geven de
verloren gunst van zijn meester te herwinnen. Het is de typische
sjacher-politiek van den jood die andere joden tracht duidelijk
te maken dat ze met een uitgemergeld Duitschland hun sjacherzaakjes niet voordeelig voort kunnen zetten. Op deze grondslag
willen wij geen genade. Wij erkennen evenmin dat Duitschland
schuld aan de oorlog heeft als dat wij de oorlog hebben verloren.
„Wenn einer von tausend wird geschlagen, da gibt's kein' Ruhm,
da gibt's kein' Ehr. In spat'ren Tagen wird man sagen: der Sieger
war das Deutsche Heer!”
Het applaus donderde door de zaal.
„De Duitsche legers," vervolgde de spreker, „stonden tot op
de laatste dag onoverwonnen in het land van de vijand. Wij
zouden onze vrede gedicteerd hebben, wanneer er niet de dolkstoot in de rug was geweest. Daarom is onze weg: de afrekening
in het eigen land met de verraders, wier koppen wij zullen laten
rollen, en het herstel v an de Duitsche eenheid. Zij die in de
ontwapening van Duitschland toestemden, hebben in waanzin
ons volk ontmand. Maar Duitschland is bezig te ontwaken en
waar de wil tot het wapen leeft, daar zu llen de wapens ons uit
de handen groeien. Niet door concessies en door „eerlijke"
vervulling van schandelijke vredesvoorwaarden, maar door het
zwaard van een herboren Duitschland zu llen wij ons recht
hernemen."
De woorden van den spreker hebben zich, als met weerhaken,
vast gezet in Hans' hersens, maar desondanks zijn zijn gedachten
op dit oogenblik elders.
Dadelijk na de vergadering heeft Hans den kapitein voorgesteld aan zijn nieuwen vriend Bruno. Verbeeldde hij het zich
of kenden die twee elkaar reeds ? Hoewel ze elkander dade lijk
de hand reikten, was er iets dat op een vroegere kennismaking
wees, een zekere koelheid, die op de een of andere botsing in het
verleden scheen te duiden. Maar het was toch de graaf zelf,
die dadelijk voorstelde: „Dan gaan we met z'n drieën nog een
eind loopen en ergens rustig praten..."
Hans stapt tusschen de twee in, door de bekende straten van
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Mulheim, die hem vandaag anders toeschijnen dan gewoon lij k,
en kijkt beurtelings naar den een en den ander. Hij heeft al een
paar keer geprobeerd het gesprek op gang te brengen: „Weet
u nog wel, kapitein, destijds in December...", maar het is of
graaf Hellriegel a an iets anders denkt, hij geeft geen antwoord
en alleen de stappen van hun met ijzer beslagen schoenen weerkaatsen tegen de nachtelijke huizen. Het gezicht van Bruno is
bleek en strak boven zijn versleten leeren wambuis. Zijn oogen
hebben weer die donkere afwezige blik die Hans niet kan begrijpen.
Wat weet hij eigen lijk van Bruno?
Een paar maanden geleden is hij ergens vandaan gekome
en plotseling lid geworden van hun afdeeling der Volkische Jugend. Een zwijgzame makker. Maar om hem heen is de autoriteit van iemand die, bijna nog als kind, de oorlog meegemaakt
heeft en later, vrijwillig, met de vrijcorpsen in het Oosten, heeft
gevochten. Hij draagt zijn rugzak alsof ze nog het zware gewicht
had van de ransel en op hun wandeltochten is zijn pas niet jong
en veerkrachtig maar stram als van iemand die honderden stoffige
kilometers afgelegd heeft in het gelid der kolonnes. Eén keer,
bij het kampvuur, heeft hij gesproken. De houtblokken wierpen
hun grillige glans op de dennen en de echo herhaalde de laatste
regel van hun lied:
„Wilde Gesellen, vom Sturmwind umbraust, uns gekt die
Sonne nicht unter!"
Toen had Bruno, staande voor een rotsblok dat als spreekgestoelte diende, gesproken:
„Jullie droomen van de oorlog," zei hij, „als van de groote
tijd, maar jullie weten niet wat het geweest is. De oorlog is een
smerige, vuile karwei die gedaan moet worden, een strijd in
de eerste plaats tegen luizen, ratten, honger en je eigen angst. Jullie
denken dat we helden geweest zijn. Maar ik zeg jullie, er is geen
van ons die bij het eerste trommelvuur niet gedacht heeft krankzinnig te worden en die niet van angst als een klein kind heeft
liggen huilen. Alleen moeten we goed beseffen: de oorlog i s
onvermijdlk,hstyenodlwarivken
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rijk, maar dat we ondanks onze angst hebben gevochten. Dat
we het noodlot aanvaard hebben en dat we dat, wat niet an ders
zijn kon, hebben leeren willen. Maar wat 6ns noodlot was, wordt
ook dat van jullie. Het noodlot dat wij slaven worden, die slechts
door de daad of de dood ons zelf kunnen bevrijden. Wij zijn
een verdoemde generatie en a lleen de dood kan zin geven aan
ons leven. Daarom willen wij datgene leeren, wat belangrijker
is dan te leven: als helden te sterven. De tijd is voorbij dat de
oorlog slechts een toevallige onderbreking was van de vrede.
Voortaan kan de vrede slechts dienen als voorbereiding tot de
oorlog. Er moet oorlog zijn wil Duitschland groeien!"
Hij zweeg even, alsof hij de bittere smaak naproefde van zijn
eigen woorden.
Dan zei hij: „Het Duitschland dat komen zal is niet het
Duitschland van nu. Niet dat van uitbuiters en uitgebuiten,
niet dat waarin de eene mensch voor eeuwig vreemd b lij ft aan
den ander. Het derde rijk wordt niet per vertegenwoordiging
geschapen maar groeit uit onze persoon lijke daad en onze persoonlijke liefde. Die kameraadschap is het eenige positieve wat
de oorlog ons heeft gegeven. Zij is de ethische grondslag die zij,
die slechts over belangen en voordeelen spreken, nooit hebben
begrepen. Die kameraadschap is het die ons hier samen brengt
en die het ons moge lij k zal maken ook het zwaarste lot te aanvaarden.
Had Bruno terwijl hij sprak gezien hoe de oogen van H an s
hem geen oogenblik los lieten?
Op de marsch terug, terwijl de sterren boven hen fonkelden,
liep hij plotseling naast hem en legde zijn hand op Hans' schouders.
„Niet waar jongen, zonder die kameraadschap zouden we
niet kunnen leven?"
Kan de kapitein dat begrijpen?
De kapitein is ook een kameraad, maar hij is tege lijk iemand
uit een an dere wereld: de beschermer van hun familie. Het zou
geen oogenblik bij Han s opkomen hem met jij en jouw a an te
spreken, zooals Bruno. H an s herinnert zich die Kerstavond in
1918 toen er zelfs geen olie voor de lamp meer in huis was en
"
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de post plotseling een pak bracht. Ham, chocola, wollen ondergoed en een eigenhandig geschreven brief van de moeder van
den graaf, om vrouw Waschinsky voor haar hulp te bedanken:
„Ik zal nooit vergeten wat u voor mijn zoon gedaan hebt.
Slechts een „Duitsche moeder" kon zoo handelen."
Ze dachten dat het daarmee uit was.
Maar een half jaar later kwam de graaf zelf in Mulheim en
zocht hen op.
Daarna dook hij telkens weer, met onregelmatige tusschenpoozen, in de Roerstreek op en nooit vergat hij dan, de uitgesleten smerige trap op te klimmen naar moeder Waschinsky.
„Hij heeft ons noodig," zei Frits smalend.
Zulke opmerkingen maakten Hans razend.
Zeker, de graafheeft bij moeder Waschinsky een kamer, waar
hij zich ongemerkt kan verkleeden. Hoeveel keer hebben Hans
of Frits hem niet als gids gediend naar achterbuurten of obscure
cafétjes, waar hij wonderlijke types ontmoette ! Hoeveel briefjes
hebben ze niet weggebracht, hoeveel pakken zijn er niet, soms
midden in de nacht, bij moeder Waschinsky bezorgd en opgeborgen! Hoe vaak zijn ze niet de straat opgestuurd terwijl er
een geheime conferentie plaats vond in de keuken! Maar was
dat alles het eigenbelang van den graaf, of ging het om Duitschland? Ging het niet a lles tegen de gehate bezettingstroepen, ging
het tenslotte niet ook daarom, dat de dood van Hans' vader niet
nutteloos zijn mocht ? Waarom wil Frits dat niet inzien ? Waarom schimpt hij altijd op „ e rijkdom" waarmee „ons soort menschen" niets gemeen heeft ? Is er dan een reden om trots te zijn
op „ons soort", op oude Hannes, die elke avond smoordronken
thuiskomt, op de Meyers, die er ieder jaar een kind bij fokken,
op heel de gore, vloekende, stinkende armoe van hun proletariërsleven ? Waarom wil Frits absoluut met smerige handen en
een vettige overall rondloopen in plaats van, zooals Hans, met
beide handen de kans aan te grijpen, op kantoor te komen en een
stapje hooger te klimmen op de maatschappe lij ke ladder?
Nee, de graaf is d an misschien geen kameraad als Bruno, maar
niemand kan tegenspreken dat hij goed voor het gezin Waschinsky gezorgd heeft. Hij heeft Hans aan een betrekking geholpen,
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Paul's nieuwe pak betaald toen die aangenomen moest worden,
hij heeft, tegen moeders bezwaren in, doorgezet dat Hans van
de Christelijke knapenvereeniging bij de Volkische Jugendkwam,
en vanavond, — dat hij hem meegenomen heeft naar deze vergadering — was dat niet omdat hij Hans eindelijk voor oud genoeg hield om hem de zin en beteekenis van zijn streven te
leeren kennen ? Hans kijkt op naar de hooge, nog altijd zwijgende
gestalte naast hem. Een warm gevoel van dankbaarheid doorstroomt hem... hij is niet dom, hij heeft begrepen dat de graaf
vanavond iets van hem verwacht en als het gevraagd wordt is hij
bereid ieder offer te brengen. Maar hij hoopt vurig dat de graaf
zijn vriendschap voor Bruno zal goedkeuren en begrijpen.
De stad Mulheim breidt zich als een wildgroeiend kankergezwel over het land uit, telkens verrijzen nieuwe fabrieken en
reeksen arbeiderswoningen. Het duurt vrij lang voor het drietal
zoover buiten is dat de nacht en het maanlicht een vage i llusie
van vrije natuur te voorschijn roepen. Tusschen twee zacht hellende bermen stroomt de rivier naar de brug toe.
Ineens zegt de graaf: „Hier gaan wij zitten."
Hij deelt cigaretten uit en het licht van een lucifer speelt
een oogenblik op hun gezichten.
Zonder overgang vraagt hij aan Hans:
—„Heb je begrepen?"
—„Ja," zegt die schor.
—„Begrepen dat de tijd gekomen is waarop ieder die het
waarachtig meent offers moet brengen? Duitschland heeft mannen noodig waarop het kan vertrouwen. Ik kom je vragen of
je bereid bent je betrekking en je moeder en alles wat je hier
bindt in de steek te laten, om Duitschland te dienen. De rijksweer
heeft jongens noodig waaruit het kader voor ons toekomstig
leger gevormd kan worden!"
Hans bijt de tanden in zijn onderlip. Hij heeft geweten dat
zooiets ging komen maar het is alsof hij zich pas op dit oogenblik
rekenschap er van geeft, wat het wil zeggen. Weg uit Mulheim !
Weg van moeder! En juist nu hij bijna ging verdienen!
WegvanFrits,Buo.Wegkdilsvanzj
loopbaan op het kantoor. Daarvoor in de plaats, de kazerne;
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het exercitieveld. Weg de vrijheid. Weg de nachte lijke tochten
met de Volkische Jugend.
—„Wat zeg jij Bruno ?" De graaf stelt zijn vraag zooals men
een revolver afschiet.
Bruno antwoordt strak. — „Ieder moet de consequentie durven
aanvaarden van zijn idealen. En wie éénmaal heerschen wil, moet
beginnen met gehoorzamen. Het leger is de Benige school waarin
een mensch leert zijn eigen individualiteit aan een hooger doel
ondergeschikt te maken."
—„Ik ben bereid," zegt Hans eenvoudig.
De kapitein slaat hem op de schouder: „Dat wist ik." Het is
Hans of het harde maanlicht stalen vonken in zijn hart slaat.
Nooit zal hij deze sterrennacht vergeten waarin over zijn leven
beslist wordt!
De scherpe stem van den graaf onderbreekt zijn gedachten.
—„En jij ?" zegt hij tegen Bruno. „Jij, met je ervaringen van
front en vrijcorps, waarom ga jij zelf niet?"
De jongen met de verschoten leeren jas antwoordt donker:
—„Ik heb de school doorloopen. Mijn weg gaat elders."
De vraag van den kapitein is nu haast vijandig: „Nog altijd
je oude, gevaarlijke, socialistische sympathieën?"
Hans' blikken dwalen van den kapitein naar den vreemdeling,
van wiens stroeve, ernstige en toch jonge gezicht een wonderlijke bekoring uitgaat. Een kameraad, denkt Hans, aan wie je
de hand zou willen geven, iemand die je zonder aarzeling zoudt
volgen wanneer hij het bevel gaf tot de aanval.
— „Je bent van adel en een officier," zegt Bruno zonder op
te kijken, „daardoor komt het misschien dat ju llie in de eerste
plaats aan de macht denkt. Wij denken aan het volk. Wij wi llen
het communisme breken, omdat het vreemd is aan het wezen
van ons volk, omdat de leiding door buitenlanders en joden
gevormd wordt, maar de communisten zelf, daaronder heb ik
prachtkerels gekend, en proleten hooren, meer dan de adel of
welke andere groep ook, vooraan in het strijdbare volksfront
dat wij willen!"
Ingespannen luistert Hans. De indrukken van de avond zijn
tevlgws,himongeljkdzachtnge
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einde te volgen. De communisten... voor hem zijn dat degenen
die destijds den kapitein hebben geslagen.
En reeds hoort hij den graaf zeggen:
— „Wij willen hetzelfde. Duitschland bevrijden van de joden
die zich als bloedzuigers op ons lichaam vastgezet hebben. De
oude geest van den grooten keurvorst herstellen en a lle werkelijke Duitschers tot een trotsche volksgemeenschap vereenigen
waarvoor de wereld respect heeft. Wij willen het socialisme
van het oude Pruisische leger dat één van wil en één van geest
was. Maar wij beseffen tenminste dat een leger niet kan marcheeren zonder maarschalk, dat het op het oogenblik niet gaat om
anarchistische individueele daden, maar om onvoorwaardelijke
gehoorzaamheid aan den leider!"
-- „Aan Hitler dus ?" vraagt Bruno bijna toonloos. „Misschien! Misschien is hij werkelijk de trommelaar die Duitschland
uit de slaap wekt! Dat zal jaren duren. Zoolang kunnen wij niet
wachten. Zoolang dulden wij het niet dat het buitenland ons als
een bende onderworpen slaven behandelt."
Ineens springt hij op.
„En het gaat ons ook niet om de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan een leider," schreeuwt hij bijna, „het gaat ons om
een idee waarvoor we kunnen leven en sterven, een idee zooals
de Russen die hadden, toen ze hun vijanden het land uitjoegen."
„En die idee is ?" vraagt graaf Hellriegel.
„Die idee is de dáád zelf, die persoon lijke daad waarover jij
een oogenblik geleden nog zoo smalend hebt gesproken. De
daad van de vrijcorpsen in Silezië, de daad van de jongens die
de vaandels van 1871 voor het standbeeld van Frederik den
Groote verbrand hebben opdat ze niet in vreemde handen zouden
vallen... Zeg me zelf," vraagt hij plotseling, „welke beteekenis
ons leven nog zonder die daad kan hebben? Wij, die ontworteld
zijn, voor wie geen plaats in deze maatschappij meer vrij is, wij
die in de oorlog voor goed het burgerlijke verlangen naar een
huisje en een goed bijgeschreven spaarboekje hebben verloren?
Hoezudnwijslvogzkune alshti
door de daad was, de daad voor Duitschland? Omdat de daad
van een enkeling anderen zal wakker maken. Omdat zij het volk
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zal leeren, dat niet door onderhandeling en onderwerping, maar
alleen door de brutale daad, Duitschland zijn nederlaag ongedaan
kan maken!"
De maan is thans hooger in de hemel geklommen en de rivier, tot aan het donkere graf van de bruggebogen, wordt een
zilveren lichtlint.
„En tegen wien moet de daad zich keeren ? ... " vraagt graaf
Hellriegel.
Alsof hij plotseling moe was, heeft de jongen met de leeren
jas zich uitgestrekt in het bermgras.
„Tegen Rathenau," zegt hij. „Vanavond is mij dat volkomen
duidelijk geworden. 0, niet zooals jij misschien denkt, omdat
hij een Jood is. Ook Ballin was een jood en hij is de eenige die
zich van kant maakte omdat hij de smaad van de nederlaag niet
wilde overleven. Voor mij gaat het niet tegen de joden, maar
tegen de joodsche geest, die even goed bij Wirth en bij Erzberger
is te vinden.
Nee, tegen Rathenau, omdat hij genie heeft. Tegen Rathenau,
juist omdat hij de eenige groote is onder heel dat ministerieele
rapalje, tegen Rathenau omdat hij succes zal hebben als hij zijn
eerlijke „Erfullungspolitik" doorzet.
Wij -Alen niet dat hij succes heeft. Wij willen niet dat Duitschland bij kleine beetjes zijn recht toegegooid krijgt, a lleen omdat
men beseft dat het op de duur niet straffeloos van de wereldeconomie kan worden uitgesloten. Wij wi llen dat Duitschland
zich zijn recht door de daad verovert. Wij willen dat niet de
doode economie, maar de levende volksziel opnieuw het noodlot van ons volk zal worden."
Ineens keert hij zich tot Hans.
„Luister !" zegt hij. „Toen wij in Boven-Silezië tegenover
den vijand lagen, was het net zoo'n nacht als nu. Ik werd afgelost door een kameraad die Hans heette, net als jij. Wij hebben
hem 's morgens in het gras gevonden, uit een hinderlaag neergeschoten en daarna verminkt. Toen we hem begraven hadden,
waren in het kamp de kranten uit Berlijn aangekomen. In dat
zelfde uur waarin ze Hans neerschoten, had Rathenau op een vergadering gesproken. Hij sloot zijn rede met een citaat van Schiller:
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Wenn der Bedriickte nirgends Recht kann finden,
Wenn unertraglich wird die Last — greift er
Hinauf getrosten Mutes in den Himmel
Und holt herunter seine ew'gen Rechte
Die droben hangen, unverausserlich,
Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst.
Kort daarna werd hij minister en ging naar Genève. Daar
heeft hij toen om vrede gebedeld, wat zeg ik, — om genade heeft
hij er gesmeekt, bij onze roovers. Dat was zijn zwaarste zonde.
Dat zullen wij hem nooit vergeven en dat wordt zijn doodvonnis."
„Moed," had de jongen in de leeren jas gezegd, „is de eenige
van alle deugden die in de vuurproef stand heeft gehouden."
Hij had met 17 jaar zijn studie onderbroken om zich als vrijwilliger bij het leger te melden. Het eerste trommelvuur was
voldoende geweest om alle afgoden van zijn jeugd, Goethe,
Schiller, Holderlin, als gipsen beelden in scherven te doen storten. Een handgranaat bleek duizend maal reëeler en waardevoller dan een sonnet van Shakespeare. Zelfs het woord mensch
had zijn beteekenis verloren. Er waren: de kameraden met wie
men op leven en dood verbonden was, en de vijand, die slechts
het oogenblik afwachtte om een bajonet om te draaien in je
lichaam. Medelijden was onzin. Liefde iets wat in de frontbordeelen à S mark per kwartier gekocht kon worden. AI de rest
hoorde bij de sprookjes waarmede men kleine kinderen voor
de gek houdt en in slaap praat. Moeder in haar keuken, dominee in zijn studeerkamer, de rector tusschen zijn boeken, mogen
over eerbied voor het leven spreken, — wie heeft er eerbied
gehad voor hun leven terwijl de ratten over hun beenen kropen
en ze tusschen hun eigen faecaliën in de modder lagen ? De
moederszoontjes, zij die nooit verder gegaan zijn dan van huis
naar kantoor of van kantoor naar huis, die hun bedje opgemaakt
vonden als ze thuis kwamen en hun bad door het dienstmeisje
op temperatuur lieten brengen, mogen gelooven dat een ander
het in hun leven wel voor hen op zal knappen. Zij echter hebben
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geleerd dat men de luizen in zijn hemd zélf moet knappen en
dat een ander je rustig laat doodvriezen als je zelf niet weet te
zorgen voor een jas of een deken. Zoo is het geweest en zoo
moet het zijn ook. De zwakken gaan onder en de sterken blijven
leven. Recht is wat het individu in staat stelt om te blijven leven,
ieder heeft zijn eigen waarheid en de grens der vrijheid wordt
door de draagwijdte bepaald van het wapen aan de gordel.
Vrede is slechts een illusie terwijl de nieuwe oorlog voorbereid
wordt. Daarom is er geen procuratiehouder die het voor hen
op kan knappen, geen afgevaardigde op wien men mag vertrouwen, daarom moet het kortstondig geluk iedere dag opnieuw veroverd worden en daarom is de vijand iedereen, die
de oude illusies van vooruitgang, internationale verbroedering
en eeuwige vrede weer nieuw leven in wil blazen. Daarom moet
men afrekenen met de Erfullungspolitik en de menschen weer
leeren dat een daad, waarbij men zijn eigen leven inzet, meer
beteekenis heeft dan de kunstig gebouwde kaartenhuizen van
honderd diplomaten.
*
Piet Peters wachtte voor de spoorboomen in Leiden en zag de
ver li chte vensters v an de trein voorbijgaan, waarin de Hollandsche afgevaardigden naar Genève reden.
Een avond later is die trein aangekomen in Genève. De
heeren hebben in het hotel Adlon gedineerd, enkelen bezochten 's nachts nog een cabaret en toen ze thuis kwamen
is een keurig gegallonneerde groom hun voor gegaan naar
hun kamer. 's Morgens stond het ontbijt opgediend op
tafeltjes die met bloemen en met de vlaggen der verschillende
landen waren versierd. De arbeiders van Genève waren toen
reeds sinds uren naar hun werk. De werkloozen meldden zich
aan hun stempellokalen. Aan het station stapte een jonge man
in verschoten leeren kiel uit een wagon vierde klasse. De trams
reden als gewoonlijk. Afgevaardigden en journalisten vormden
op de wegen naar het Volkenbondpaleis druk discuteerende
groepen. Door alle deuren drongen plotseling nieuwsgierigen
de zaal binnen bij het gerucht dat Rathenau zou spreken.
*
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Een groote donkere figuur, waarin geen onwetende een jood
zou vermoeden, staat op de tribune. Zachtjes en bijna schuchter
vormt zijn mond de woorden. Hij is geen demagoog die zich
met klinkende redevoeringen zijn weg naar boven gebaand heeft,
hij komt van de andere oever tot deze Duitschers. Maar zijn hart
vult zich als hij de oogen ziet die op hem gericht zijn, en langzamerhand worden zijn zinnen scherper en pregnanter.
Dat Duitschland de oorlog verloren heeft, heeft hij beter dan
menige frontsoldaat, beter dan de meeste generaals en veldmaarschalken begrepen. Hij heeft deze nederlaag niet gewenscht, zooals lasterende benijders beweren, het is zijn werk geweest dat
Duitschland pas in staat gesteld heeft vier jaar lang vol te
houden. Maar zijn denkleven is vrij van traditie en historische
gevoelens en daarom weet hij dat het stuur omgeworpen moet
worden, indien men eindelijk uit de maalstroom weer vaste
grond onder de voeten wil krijgen. Hij weet dat de overwinnaars even hard verbloeden als de overwonnenen en hij zoekt
naar een rechtvaardige vereffening. Hij is er zeker van dat de
vereffening gevonden kan worden, dat het zijn taak is het geschokte vertrouwen der volkeren in elkander te herstellen en
de haat en het wantrouwen te overwinnen waarmede Duitschland gevreesd wordt. Maar tot dit vertrouwen, waarop de nieuwe volkerengemeenschap gebouwd zal moeten worden, voert
geen andere weg, dan die der volkomen eer lijkheid. En de toekomst van de wereld hangt er van af, of hij de volkeren van
deze eerlijkheid kan overtuigen en, meer nog, of hij zijn eigen
volk, of hij de wilde, revolteerende jeugd van Duitschland, de
noodzakelijkheid van deze eerlijkheid kan doen voelen.
Rathenau spreekt en voelt dat hij het gehoor van deze zwijgende zaal heeft.
Maar voor wie spreekt hij ?
Voor de ijverig noteerende journalisten? Voor de diplomaten ? Voor de buitenlandsche ministers?
Voor de toekomst wil hij spreken, voor de jeugd, voor een
heele generatie die zelfs de beteekenis van het woordje „vrede"
nooit gekend heeft.
Voor de jeugd spreekt hij en niet voor dit afgedane geslacht,
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wiens werk, theorieën, geloof en idealen in de vreeslijkste
katastrofe van alle tijden schipbreuk hebben geleden en desondanks liefst, alsof er niets gebeurd was, het oude spe lletje
weer precies als vroeger zou willen hervatten.
Maar hoort deze jeugd hem?
Tusschen de bleeke hoofdencirkel op de tribune heeft zijn
blik een oogenblik die van een jongen man gekruist. Een blik
die hard was, impertinent, bijna vijandig. Een blik die hem
ineens doet beseffen, dat ook hij zelf behoort tot deze oude,
vastgeloopen generatie.
Zijn woordenvloed stokt, bijna alsof hij steun zoekt, richten
zijn oogen zich naar het bleeke, vijandige, magere gezicht op
de tribune. „Probeer mij toch te begrijpen," fluisteren zijn lippen. Een bode reikt hem een glas water. Hij drinkt haastig,
een korte slok, en hervat zijn rede. Opnieuw tracht hij met zijn
woorden de weg tot zijn toehoorders te vinden. Maar het is alsof
ergens tusschen hem en hen een glazen wand gesteld is, die hij
niet meer kan doorbreken. Reeds is de zitting afgeloopen en
stroomt het publiek naar de uitgang. Tusschen hun gedrang
zoeken de oogen v an Rathenau de versleten Zeeren kiel van den
jongen man. Daar staat hij, vlak bij. - Ik wil met hem spreken,
denkt de minister. Hun oogen kruisen elkander, maar in het
gedrang voor de garderobe houdt een buitenlandsch minister
hem staande. Als Rathenau zich vrij maakt, is de jongeman verdwenen. Hij heeft niet kunnen weten wat hij dacht, hij heeft
niet kunnen probeeren hem zijn eigen gedachten duide lijk te
maken. Is dit zijn noodlot, dat hij altijd de jeugd zoekt, en altijd
door het oude van haar b lijft gescheiden? Heeft hij dan alleen
maar gesproken voor de heeren om de groene tafel? Die zu llen
hem nooit begrijpen, die hebben zich, tusschen de zinnen van
zijn rede, alleen maar afgevraagd wat zoo'n Erfullungspolitik
moet kosten. Gesproken heeft hij eigen lijk slechts voor dien
eenen. Voor dezen jeugdige, dien hij had wi llen staande houden en die hem in het gedrang ontgaan is. Want deze eene behoorde tot de jeugd en niet tot die verstarde vleeschgezichten,
die de bri ll eglazen van hun lorgnet als de nullen van een percententeeken op hun neus hebben hangen.
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De minister zit achterover in zijn voortglijdende wagen. De
slanke hand grijpt naar de handle waarmee men het venster
laat zakken. „Lucht!" roept hij. Het schijnt hem plotseling absoluut noodzakelijk den jongen man, dien hij dien middag op
de tribune gezien heeft, terug te vinden.
*
Rinus Wolfaart kende zelfs de naam Rathenau niet. Wanneer Vrij aan tafel de groote namen der politici eerbiedig ter
sprake bracht, had Piet daarvoor hoogstens een minachtend
lachje over. „Noch van resoluties, noch van diplomaten moeten
we het hebben," zei Piet, „Marx heeft ons geleerd dat alleen
het proletariaat de arbeidersklasse kan bevrijden. Al het andere
is onzin. Er bestaat geen gemeenschap tusschen mij en een diplomaat uit Den Haag omdat we toeva llig binnen de zelfde grenzen zijn geboren. Ik heb niets gemeen met de denkwijze van een
bankier of van pater Borromaeus de Greve, of met die van den
directeur van de touwslagerij, als hij een nieuwe loonsverlaging
voorbereidt, ofmet den rechter die een volksjongen zes maanden
opsluit omdat hij uit schreeuwende armoe een paar bananen en
een worst heeft gestolen. Ik kan alleen met ze spreken als een
bode me aandient en ik word niet eens ontvangen als ik geen
visitekaartje kan toonen. Maar een arbeider uit Polen is mijn
maat, ook als ik geen woord van z'n taal spreek.
Want wij als arbeiders hebben a ll emaal als kind de zelfde armoe
gekend en weten daarom nog wat solidariteit is en wij, als arbeiders, vechten in a lle landen dagelijks tegen de zelfde uitbuiting en wij, als arbeiders, zijn de eenige klasse die bij de exploitatie van den eenen mensch door den anderen geen enkel belang
heeft. Omdat alles wat in de wereld bestaat alleen door onze
handen gemaakt wordt, daarom zijn wij ook de eenigen die de
toekomst kunnen bouwen."
Wanneer Piet zoo praat, spreekt hij het woord „arbeiders"
met bijna dezelfde fanatieke eerbied uit als de graaf het woord
„Duitschers" uitspreekt en de jongen met de leeren kiel het
woord „Frontsoldaten" .
Dat Piet inderdaad knap is, schijnt Rinus door ieder gesprek
's Zondags, wanneer Piet zoo nu en dan komt eten, bewezen.
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Woorden, het eene al geleerder dan het andere, vliegen over
de tafel: „Reformisme, collectivisme, rationalisatie." De zusjes
vervelen zich en boudeeren koppig, maar Rinus heeft het gevoel
alsof tooverformules opgesteld worden waartegen niets anders
op kan, wanneer ze zich samenballen tot dat eene, machtigste
en geheimzinnigste woord van alle: „Revolutie". En Jordens
knikt maar.
Hij vindt het goed dat Marie's broer komt eten, — ten eerste
omdat het Marie pleizier doet en ten tweede omdat hij weet,
dat het bij Piet door de bank ook geen vetpot in huis is. Waarom
zal hij tegenspreken? Bovendien houdt hij ervan iedereen in zijn
waarde te laten en een keer is hij zelfs, om Piet een plezier te
doen, mee geweest naar een Lenin-herdenking.
„Ik neem graag aan," zei hij daarna tegen Vrij, „dat die man
het goed gemeend heeft en wat gebeurd is, was misschien daar,
voor Rusland, ook wel noodig, maar in ons land zijn de toestanden anders en kunnen we niet dezelfde politiek gebruiken
als daarginder."
Rinus is voor derge lij ke fijne onderscheidingen en voorbehouden niet toeganke lijk. Hoewel hij, omdat tante het wil, nog
altijd 's avonds zijn gebed doet, is, door de afwijzing van Vrij,
door de onverschilligheid der schoolkameraden en zelfs door
de koele, bijna op school ge lijkende, cathechisatie v an dominee, het Christusbeeld waarvoor hij vroeger leven wou,
hoe langer hoe vager geworden. Uit de vlammende woorden
v an Piet staat een heilige Lenin op. Door voor dien Lenin te
leven en te vechten zal hij zeker tevens de achting van Piet kunnen verwerven. Hoewel Piet, de enkele keeren dat hij zoo iets
gezegd heeft, altijd weer antwoordde: — „als je dat wil moet
je eerst veel meer leeren."
Leeren echter is moeilijk en inspannend, en het is ook niet goed
in te zien hoe de dood van Floris V of de steden en dorpen van
Drente iets met de „revolutie" te maken zouden kunnen hebben.
Natuur lij k zijn dat allemaal maar praatjes voor de vaak, omdat
Piet niet op hem vertrouwt. In werkelijkheid, — daarvan is Rinus
overtuigd, — komt het toch a lleen maar aan op daden. Een waarachtig revolutionnair is natuurlijk in de eerste plaats dapper!
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Het woord „arbeider" komt telkens weer terug in alles wat Piet
zegt, het is onbetwistbaar, afdoende, een machtswoord waarmee
men iedere andere redeneering tot zwijgen kan brengen. „Kleinburgerlijk," zegt Piet minachtend, of „zoo denken de boeren",
of „dat is jullie vervloekte ambtenaren-psychologie weer" of,
tegen Vrij, „ja als je met alle geweld eigen baasje wilt spelen!"
Of daartegenover: „Wij arbeiders hebben het niet noodig ons
door allerlei intellectueelen te laten ringelooren", „wij arbeiders
willen geen medelijden, want wij zijn het die de wereld weer
op z'n pooten zullen zetten."
Het woord „arbeider" krijgt daardoor voor Rinus een bijzondere, bijna mystieke beteekenis. Het zuigt in zich op alles
wat hij vroeger aan heldengestalten, aan figuren die boven het
gewone leven uitstaken, gedroomd heeft. Hij denkt bij dat
woord niet aan Piet, die zelf een vrij miezerig, mager en zenuwachtig mannetje is, hij denkt aan den smid die de hamer zwaait,
— aan klinkers, zooals hij ze in de verte ziet zitten, hoog in de
lucht, vrij dansende silhouetten naast de donkere staalromp
der schepen, — hij denkt aan bootwerkers met de zware, honderd
kilo wegende zakken tegen hun stierenek aan, — hij denkt aan
de metselaars, bij wie hij vroeger, in Den Bosch, een enkele maal
op de steiger mocht klimmen. Dan kwam hij uit de doffe, naar
alkohol stinkende gelagkamer van de Walvisch, of van zijn
eenzame zwerftochten naar de Paradijssteeg, en plotseling, daarboven, streek een vrijere wind door zijn haar heen, het arbeidsrhythme koortste om hem en hij voelde dat dit een ander
leven was dan dat van de smuigeme handige sjaggeraars waarmee zijn vader op reis trok. Door arbeider te worden zal hij de
smaad van vaders negotie uit kunnen wisschen en Piet zal hem
tenminste als zijn gelijke moeten erkennen. Op weg naar school
beurt Rinus, spelend, een balk op_ die langs de weg ligt. Het
degelijke voedsel bij Jordens thuis heeft hem goed gedaan. Als
ze in 't vrijkwartier worstelen, is er niemand die het tegen hem
opneemt. Niet voor niets noemen de jongens hem „Dempsey".
^

Jordens begrij pt het niet.
Jordens ziet het dorp langzamerh an d uit zijn slapend besta an
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wakker worden tot een voorstad van Leiden. Het malsche wei-.
land bedekt zich met villa's, asfaltwegen knoopen zich om de
kerk heen, de oude rammelende stoomtram naar Katwijk en
Noordwijk is door een prachtige gestroomlijnde electrische tram
vervangen. Dichter en dichter naderen de jonge beplante singels
om de stad heen het plaatsje. Met de toenemende welvaart
groeien de winkels mee, de kleine uitstalkastjes worden door
breede spiegelramen vervangen, de oude weegschaal door een
patentweger Van Berkel, het ratelende kasregister komt in
plaats van de rommelige geldla. Soms, wanneer Jordens van zijn
werk komt, blijft hij even staan om de rijke uitstalling bij Daalder
te bewonderen. De baas staat dan wel eens in de deur. Ondanks
de uitbreiding van zijn zaak is hij niet te trotsch om een praatje
te maken, ze zijn immers dorpsgenooten, ze kennen elkaar nog
van vroeger... - En dus, zegt Daalder, „Als die jongen van
jullie van school komt, en je wilt hem bij mij doen... de zaken
gaan tegenwoordig goed... het is niet de bedoeling dat ie boodschappenjongen zal b lijven, hij kan later bediende worden, verkooper... op de duur heb ik toch een goeie kracht noodig!"
Jordens ziet het ronde, goedmoedige gezicht van Daalder, de
stapels blikjes en de netjes gesneden dunne plakjes ham en
worst achter het glas van de toonbank, de ijskast, de helder gewasschen glimmende tegels langs de muren.
Niet zonder oorzaak heeft Daalder de beste clientèle van
Oegstgeest veroverd.
Ondanks alles is Rinus nog altijd een stukje wildeman, denkt
Jordens. Je kunt nooit weten welk stuk zwerversaard van zijn
vader hem nog in het bloed zit, hier kan hij manieren Zeeren, een
redelijke en toch strenge baas, een zekere toekomst... Hoe zou
Rinus, die zich alleen te midden van zijn kameraden, met meer
geschreeuw dan redeneering, vermag uit te drukken, den ernstigen Jordens kunnen laten begrijpen, hoever dit werk in de
winkel afstaat van de droomen die hij zich gevormd heeft?
Hoe zou hij, zonder grove ondankbaarheid tegen tante Marie,
het werk kunnen weigeren dat hem, nu de schooltijd voorbij
is, eindelijk in staat stelt zelf wat te verdienen?
Zelfs Piet laat hem hier in de steek, en Vrij meent: „een
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arbeider is een arbeider". Tot zelfs de zusjes bewonderen hem als
hij de eerste keer in zijn hagelwitte stofjas langs huis komt. Maar
net als vroeger op school ziet hij, door de breede winkelruiten,
de hooge witte wolken wegdrijven naar zee toe; hij balt achter
de toonbank de vuisten en voelt, onder zijn opgestroopte mouwen, het nuttelooze spel van zijn sterke biceps.
Bezorgd merkt Marie op dat de jongen meer en meer in zijn
oude stugge zwijgen van de eerste tijd, toen hij pas uit Den Bosch
kwam, terug valt.
*
Is Rathenau geen arbeider?
In zijn li chte villa aan het Grunewald heeft hij, deze morgen,
van negen uur af, rapporten gelezen, bestudeerd, onderteekend.
Onophoudelijk noteerde het snelle potlood van zijn stenotypiste. Vel na vel van de blocnote vulde zich met notities
en cijfers.
Nu is de stenotypiste naar huis, maar nog altijd zit de minister
achter zijn tafel. Een zonnestraal valt door het hooge venster op
zijn papieren en doet hem opkijken. Buiten strijkt een zachte
lentewind door de hooge kruinen der olmen.
De minister laat het boek zinken dat hij in de hand heeft, lente, een nieuwe generatie van knoppen en blaren, maar deze
bladeren groeien op de oude stammen en er is ook geen storm
gekomen die ze vroegtijdig afgerukt heeft en wild over de grond
jaagt. Hij heeft den jongen man van destijds nooit terug gezien,
wiens donkere borende blik in de zijne drong alsof hij zijn
diepste gedachten wilde peilen. Hij leeft hier in zijn sti ll e villa
aan het Grunewald tusschen boeken en rapporten.
- De waanzin die uit al hun woorden spreekt, de verbitterde
haat die eerder aan de fantasieën van een koortsleider dan aan
het rede lijk denken van menschelijke wezens herinnert! Deze
richtinglooze hartstocht waarin ze zich zelf verteren... Hij had
toch met hem moeten spreken...
De gedachte aan dezen jongen man is een idee fixe voor hem
geworden, het is niet langer een toevallige enkeling, maar het
noodlot dat hem één oogenblik, daarginds in de groote conferentiezaal, aangezien heeft...
Last, Kruisgang 7
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Het symbool van een jeugd die tegen hem opstaat en niet
wil begrijpen.
Misschien, wanneer hij dezen eenen had kunnen overtuigen,
hem had kunnen doen inzien dat men een bodem moet hebben
voordat men staan kan, dat er geen vaste grond is dan het herstel
van de arbeid, dat a ll e haat en a ll e moed en a ll e vertwijfeling
onvoldoende zijn voor de opbouw van een nieuwe gemeenschap...
*
Maar hij heeft hem nooit meer gezien en geen van deze jongeren heeft ooit de weg naar zijn woning in het Grunewald
weten te vinden.
Tusschen hem en deze jeugd staan wo*orden: „minister, jood,
eer"; - nooit stonden zij oog in oog, als mensch tot mensch,
ieder met de eerlijke wil tot begrijpen, tegenover elkander.
En toch werkt hij voor hen. En toch zal hij de strijd niet op-.
geven die hij tot nog toe, met alle middelen waarover zijn rijke
geest beschikt, gevoerd heeft: de strijd voor de vrede.
In de deur staat zijn moeder. Rathenau weet dat ze zich bezorgd maakt over zijn gezondheid en hij ontwijkt haar blik.

Buiten wacht reeds zijn auto. „Rijd niet te vlug," zegt hij, terwijl het portier reeds dichtklapt -. „Ik wil nog wat frissche lucht
inademen voor ik mij weer opsluit in het ministerie." Langzamer
dan anders rijdt de auto door de Koningsallee naar de stad toe.
In razende vaart haalt een zware Mercedeswagen hen in. De
minister kijkt om en ziet de in leeren kappen gehulde gezichten
der rijders. Alleen de oogen zijn duide lijk, de zelfde oogen die
hij destijds in de zittingszaal te Genève gezien heeft. Hij staat
op, wenkt met de hand. De remmen knarsen. Dat is immers
de jonge man met de leeren kiel! Dit keer zal hij hem niet
ontsnappen ! Om de mond van den minister speelt een haast
gelukkige glimlach. Maar de oogen van den vreemdeling zien
koel, hard en vijandig.
„...Het begrip van het sterven ontstaat uit slechte waarneming, waarbij het oog slechts een deel en niet het geheel waarneemt."
De gedachte springt automatisch naar voren als de stem reeds
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door bloed gesmoord wordt. De oogen van den minister sluiten
zich reeds, als zijn lichaam zich nog eenmaal opricht, alsof hij
zijn moordenaar de hand toe wou steken. — „Maar begrijp dan
toch...," rochelt hij. De vreemde auto springt vooruit als een
hond die een slag heeft gekregen. Het lichaam van den minister
ligt dood in de kussens.
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Hoofdstuk IV
„De idee van het sterven," schreef Rathenau, „ontstaat slechts
door slechte waarneming, waarbij het oog steeds een deel en
niet het geheel waarneemt."
Ook bij Walt Whitman is deze zelfde idee te vinden: „Ik zag
het leven in iedere wuivende grashalm, in de rozen die bloeien
langs de hagen en in de eik die zijn takken welft over de vrucht-.
bare grond van Louisiana."
Een jong katholiek dichter drukt zich zóó uit:
„Er bestaat geen nuttelooze armoe, geen voor niets gedragen
pijn — achter elke dag, achter elke avond, ook de laatste, straalt
eeuwigheidslicht."
Heeft moeder Wolfaart ook zoo gedacht, op het oogenblik
dat zij eindelijk haar vermoeide lichaam onder de heldere lakens
van het armenhospitaal uit kon strekken?
Heeft zij haar God gedankt voor de eindelooze sleurgang
langs de stoffige wegen, voor de deuren die dicht geslagen werden, voor de onbarmhartige, leege eenzaamheid van deze laatste
jaren ?
Het sterven van een mensch is onbelangrijk.
De jongen in de leeren kiel weet dat, nadat hij mede heeft geholpen de lijken van honderden kameraden in massagraven onder
te brengen. De diplomaten weten het, die enkele vierkante kilometers land belangrijker achten dan het leven van duizend soldaten. De mijneigenaar weet het, die de brandende schacht dicht
doet metselen, terwijl men zich afvraagt hoeveel arbeiders daar
beneden nog vertwijfeld naar een uitweg zoeken. En zelfs de
dokter, die reeds zoovelen heeft zien sterven, heeft nauwe lij ks
belangstelling voor de oploopende koortslijn die achter Kromme
Pietjes bed hangt.
Iedere minuut sterven menschen.
Er zijn er die als slachtoffers van hun ideeën sterven en wier
dood een oogenblik kabinetten en zelfs de koers van den do llar
doet wankelen.
Er zijn er die glimlachend de oogen sluiten, na een leven dat
rijk was aan geluk 'en scheppende arbeid.
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Er zijn er, wier leven in het prikkeldraad langzaam flakkerend
uitdooft en wier naam op de ver lieslijsten slechts als „vermist"
geboekt wordt.
Er zijn er, wier sterven kolommen der dagbladen dagen lang
vult met sensationeele koppen.
Er zijn de tien en honderdduizend anderen, wier sterven even
zinloos en nutteloos schijnt als hun leven.
Misschien is de oude Vrij, zooals hij dat wel meer doet als er
iets belangrijks in de krant staat, nog na het avondeten bij Jordens
op komen loopen om het laatste nieuws te bespreken.
Misschien heeft hij opgewonden de naam Rathenau uitgesproken en gezegd dat de wereldgeschiedenis voortaan een andere
richting zou nemen.
Rinus heeft niet geluisterd.
Rinus dacht alleen aan het keurige, een beetje stijf geschreven
briefje, waarin Dominee Heusde hem gisteren mededeelde dat
moeder ziek is, maar dat zij in het gemeenteziekenhuis van Den
Bosch uitstekend verpleegd wordt.
„Een heviger aanval van haar oude kwaal," schreef hij, „waarbij men niet direct aan het ergste hoeft te denken, al kan, op haar
leeftijd, natuurlijk niemand garandeeren hoe het afloopt."
Gisteren avond is Piet uit Leiden over komen wippen en hebben ze gezamenlijk de brief besproken.
— „Het is zeker, dat ze nergens beter verzorgd k an worden,"
merkte Piet op, en Jordens voegde er, met gefronst voorhoofd,
aan toe: „zoo iets kan lang duren."
Marie zuchtte.
Nu, terwijl Janneke met roodvonk in bed ligt, is het zeker
moeilijk er tusschen uit te trekken. Als het huisje hier aan het
koolaschpad straks afgebroken wordt om plaats te maken voor
het nieuwe villadorp, zu llen ze geld noodig hebben voor andere
meubels. Verhuizen kost bedstroo. En hoe lang zou ze daarin Den
Bosch moeten logeeren?
- „Ik kan er onmogelijk tusschen uit," verontschuldigde Piet
zich, „met die karwei, die ik zoo juist heb aangenomen."
De klok in de kamer tikte boven de stilte uit en in de verte
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kon je het fluiten der treinen hooren, bij het station van Leiden.
Marie streek Rinus zachtjes over zijn voorhoofd. „Morgen is
het weer vroeg dag — kom jongen, naar bed toe!"
*
Rinus weet ook wel dat het niet anders kan.
Piet heeft weken niets verdiend, dan springt Jordens stilletjes
bij, hoewel tante zelf, nu de zusjes grooter worden en telkens
nieuw goed noodig hebben, moeite genoeg heeft om de endjes
aan elkander te knoopen.
Alsje arm ben kan je de dingen nu eenmaal niet hebben zooals
je zoudt willen.
Later, onder het socialisme...
Rinus jaagt zijn bakfiets met woeste trappen van z'n stoere
jongensbeenen door de straat heen. Busjes en pakjes in de rieten
mand rammelen tegen het deksel.
„Vooruit kreng, — ruk op dan!"
Een oud heertje dat, op zijn morgenwandeling, juist de straat
wilde over steken, trekt haastig zijn voet terug alsof hij zich aan
de steenen gebrand heeft.
De fiets is al uit het zicht, maar het rinkelen van de wild
geworden bel ratelt nog in zijn ooren.
„Vrij gevochten bende," mompelt hij verontwaardigd, „die
jeugd van tegenwoordig! — Ni Dieu ni maitre, — een tuchtunie
moeten we hebben!"
—

*

Een twee honderd meter voorbij de bocht, daar waar de gesloten dorpsstraat ophoudt en, links van de weg, weilanden en
tulpenvelden openliggen tot het verweerde grijze torentje tusschen de boomen van Rijnsburg, komt de voortjakkerende
fiets van zelf geleidelijk tot bedaren. Zooals daarginds in Den
Bosch zijn inwendige stormen pas weer bedaarden als hij, in
de Paradijssteeg, de groene kastanjeboomen boven de paleismuur uit zag steken of, daar waar de wal afglooide naar het
stadspark, de blauwe Dieze aan zijn voeten zag stroomen, die
de stengels der waterplanten scheef trok.
Rinus' over het stuur gebogen rug strekt zich, zijn oogen
drinken het landschap en met wijd open neusgaten snuift hij
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begeerig de prikkelende ammoniakgeur in, die aanwaait over
de velden. Al te zeer heeft hij vanmorgen in de winkel de Walvisch geroken en het rottende trapportaal en de kousen die
's avonds, aan de Varkensmarkt, om het potkacheltje te drogen
hingen.
Uit de emmer met zeepsop steeg die lucht op, en nog een
andere lucht tege lij k, die van lysol, zooals hij zich die van een
bezoek aan het hospitaal herinnert, dat onverbreke lijk met de
gedachte aan eindeloos lange gangen, matglazen vensters en
bijna onhoorbaar voortstappende nonnen is verbonden.
Destijds lag Cornelis met diphtheritis en nu is het dus moeder:
Hij, Rinus, kan de winkel ontvluchten, al is het dan vandaag
ook drie uur geworden eer hij op boodschappen uit mocht,
maar moeder ligt daar ginds alleen in haar bed en ziet hoogstens
een beetje blauw van de lucht, door de ruiten boven het matglas. Moeder, die zoo aan haar zwerven langs de wegen gewend is!

*

Rinus stapt af. Hij plukt uit de berm een groene halm zuring,
kauwt haar uit en proeft de frissche smaak van het sap tusschen
z'n tanden.
Naast zijn fiets gaat hij het hek van de eerste villa door, waar
hij boodschappen heeft te bezorgen. Een glanzend genikkelde
auto wacht bij de voordeur, — op de pasgeschoren lawn speelt
baby in een box, onder de neerhangende takken van een bloeiende gouden regen.
Rinus fl uit op zijn vingers en maakt een paar grimassen tegen
de kleine, — hij leest het bordje: — lever anciers en boodschappen
achter om, — gaat om het huis heen en klopt aan de keuken.
Anna doet open.
—„Van Daalder!"

—„Vijfpond suiker, 2 pakken makaroni, 2 pond boter, z pond
zeep, half pond biscuits, flesch limonade, maggi-aroma (voor
mijnheer in de soep), fleschje cerebos zout, — dat klopt, — geef
die margarine maar hier, die is voor ons."
—„Hoezoo voor jullie?"
—„Voor de keuken bedoel ik. De goeie eten ze binnen."
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- o"
- „Zeg Rinus..."
- „Wat is er?"
- „Ik zag je daa rnet grappen maken tegen de baby. Als ik jou
was zou ik dat laten!"
- „Waarom dan?"
- „Zoo maar, Mevrouw heeft er het land aan."
Als Marinus langs de lawn komt, hoort hij de baby kraaien,
maar hij kijkt niet meer om. Verdrietig slaat hij het hek dicht.
- „Eerder gaat een kemel door het oog van een naald dan
dat een rijke in de hemel komt."
-- „Dat kan jij nog niet begrijpen," zei dominee op de cathechisatie.
De weg is opgebroken en Rinus duwt zijn fiets door het
mulle zand langs de gebogen en bezweete ruggen der stratenmakers.
- „Boodschappen aan de achterdeur..."
- Gesneden tong, sardines, zalm in blik, abrikozen...
Bij moeder in Den Bosch kregen ze één keer in de week warm
eten en verder oud brood met aardappelen of reuzel.
Bij Jordens hebben ze 't beter, maar echte boter komt er net
zoo min op tafel als bij Anna in de keuken.
Rinus geeft niet bijzonder om echte boter, en d'r tongeworst
en sardientjes mogen ze voor zijn part houden, hij wou a lleen
dat moeder het nog eens kon proeven voor ze dood ging.
„Daar in het gasthuis heeft ze het best," zei Piet gisterenavond. Maar ook daar in het gasthuis wordt zij verzorgd van
den arme en Rinus weet zoo langzamerhand wat dat beteekent.
De meisjes waar hij zijn boodschappen aflevert, verwonderen
zich, dat Rinus vandaag zelfs geen woorden heeft voor een grapje.
Traag, en met stugge rimpels in zijn voorhoofd - die meester
van school zoo goed kende als hij jaartallen overhoorde - rijdt
Rinus terug naar de winkel. Straks zal hij weer in de kelder
mogen kruipen om de nieuw aangekomen blikjes van Tieleman
& Dros op rijen te zetten.
Hij is b lij dat het ijscokarretje daar op de hoek hem het voor-.

wendsel biedt voor een oogenblik uitstel.
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„Een ijsje, Rinus?”
„Dank je, vandaag geen centen."
Rinus zet z'n fiets langs het trottoir en Henk leunt met z'n
ellebogen op de rand van het karretje.
De ijscojongen smeert het ijs tusschen twee kleine wafeltjes.
„Vooruit dan maar," zegt hij, - „omdat jij het bent voor noppes, we zijn toch gesjochten."
Hij kijkt toe hoe Rinus zwijgend het ijs aflikt langs de ran den.
„Beroerdigheid gehad?" vraagt hij ineens,... „stront met de
baas soms?"
Rinus schudt het hoofd... „Nee, 't oue mensch is ziek!"
„Daar ginds ?" vraagt de ander, die Rinus nog van school
kent... in Den Bosch? „Moet je overkomen?"
Het antwoord blijft uit tot Rinus het laatste stukje van zijn
wafel heeft doorgeslikt: - „Geen centen," zegt hij.
Even zwijgen beiden.
Wat zou Henk ook moeten antwoorden, wiens eigen moeder
immers al lang versterkende middelen moet hebben zonder dat
het er af kan?
Schijnbaar zonder verband met wat ze daarnet bespraken, zegt
hij ineens: - „Als 't van de zomer maar flink warm wordt!"
In het steegje tegenover de zaak zet Rinus zijn fiets weg.
De juffrouw van het kleine bakkerijtje, die in haar deur staat,
keert zich om naar haar man:
„Ik geloof waarachtig dat die jongen van Jordens tegenwoordig midden op den dag loopt te droomen!"
4,
In de trein die hem naar Ber lijn moest brengen, herlas Hans
Waschinsky de oproep der rijksregeering tegen de sluipmoordenaars... „Uw schoten hebben een man gedood en zestig millioen menschen gewond... gij hebt de stem van de vrede vermoord
en de weg opgebroken die zij heeft gewezen... gij hebt het werk
van Bismarck in het hart getroffen... zoo smade lijk als uw daad
zij uw einde !"
De oogen van Hans Waschinsky dwalen naar het raampje,
het is of hij daarachter het gezicht van den jongen man met de
leeren kiel ziet.
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Sluipmoord. Is dat de daad geweest, die hij bedoelde ? En de
kapitein, die er van geweten heeft, hoewel hij een andere weg
wou. Maar Rathenau was een jood, en de joden zijn Duitschland's ongeluk. Was deze daad wellicht, zoo wreed als zij schijnt,
toch onvermijdelijk? En welke daden zal men van hem, Hans
Waschinsky, vragen, op deze plaats die de kapitein hem bezorgd heeft en waarover hij met niemand mag spreken ? De
gedachten van Hans Waschinsky verwarren zich, als het landschap achter de neerkletterende regen. Hij ziet nu ook Frits
weer, zooals die gisteren woedend het huis in kwam stuiven:
„Nu zie je eens, waartoe jouw mooie vriendjes in staat zijn!
Moord uit een hinderlaag ! En straks wordt het een openlijke
moord op ons arbeiders. Dan mag jij op me schieten als je je
mooie pakje van de rijksweer eenmaal aan hebt!"
Natuur lij k is Frits nog maar een snotneus en de dingen die
hij zegt, heeft hij liier en daar opgepikt tusschen die rooie kameraden waarmee hij tegenwoordig omgaat. Frits moet nu eenmaal
altijd tegen de draad in gaan. Destijds, toen de graaf hem die
betrekking op het kantoor wou bezorgen, heeft hij kortweg geweigerd en de laatste keer dat de kapitein op bezoek kwam,
sloop hij met nauwe lij ks een groet de deur uit. „Frits wil niet
vooruit," dat heeft Hans zoo dikwijls tegen moeder gezegd, en
zoo is het. Frits kankert dat de arbeiders uitgebuit worden, maar
hij weigert als hem de kans geboden wordt, iets beters te worden.
Hij komt in zijn overa ll aan tafel en is nog trotsch op zijn smerige handen. Hij heeft er nooit iets anders dan spot voor over
gehad, wanneer Hans probeerde zich netjes te kleeden, betere
kennissen te krijgen en zijn weg omhoog te banen.
En toch weet H an s in zijn hart dat Frits de beste van het stel
is, beter dan Paul, die er alleen maar op uit is voor zich zelf
zooveel mogelijk binnen te halen en bij wien het op geen leugentje aankomt.
„Wij arbeiders," zegt Frits.
„Als de arbeiders hun zin kregen," zegt de graaf, „zouden
ze alle verschillen uitvlakken en van de heele wereld één grauwe
kazerne maken!''
Maar de jongen in de leeren kiel an twoordde: „De arbeiders
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zull en onze beste kameraden zijn als we hun één keer het bedrog
van hun misleiders kunnen duide lij k maken."
Dwars door de stad rijdt de sneltrein Berlijn binnen; ook de
menschen die in de gangen en voor de deuren der coupé's staan,
praten over de moord. Hans weet dat hij aan het Schlesische
station uit moet stappen en in zijn zak heeft hij het adres van
een particu li er huis, waar hij zich moet melden. Morgen reist
hij verder, waarheen, dat weet hij zelf niet en de graaf heeft
hem ook streng verboden met anderen over zijn reisdoel te
spreken.
Met zijn kartonnen koffertje in de hand passeert hij de controle. Hij meldt zich aan het opgegeven adres en hoort dat de
kapitein pas die avond zal komen. Dus heeft hij nog een heele,
vrije namiddag voor zich.
In de straten verdringen zich de menschen. Kleine kramers
staan op de trottoirs en venten luidkeels hun prullige waar uit.
De kiosken der krantenverkoopers worden belegerd. Boven de
stad zoemen vliegmachines en werpen proclamaties naar beneden. Op het Alexanderplein is een m an half in het Berolinastandbeeld geklauterd en houdt een toespraak. Flarden van zijn
rede dringen tot Hans door. „...De heiligheid van het menschelijk leven... weer nieuwe moorden, alsof vier jaren oorlog nog
niet genoeg geweest zijn..." De deur van een café wijkt open
en het gesprek der gasten overstemt den spreker. Hans laat
zich door de menschenstroom mee naar binnen zuigen. Hij
hoort, door de tabaksrook heen, heesch neuriënde meisjesstemmen: „Einmal von hinten, einmal von vore, einmal aus
Liebe, einmal aus Zorn." Aan een hoektafeltje is nog een
plaats vrij. De jongeman tegenover hem zit met het hoofd in de
handen. Pas als de kellner met de bestel ling komt, kijkt hij op en
ineens herkent Hans, zonder dat hij een oogenblik twijfelt, die
diepbrandende oogen.
Zwijgend reiken ze elkander de hand.
Hans voelt opnieuw het eigenaardige mengsel van sympathie
en angst, dat deze jongen hem inboezemt. „De kapitein heeft
me naar Ber lij n laten komen," zegt Hans, om het zwijgen te
breken, „maar over mijn reisdoel mag ik met niemand spreken."
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„Waarom zeg je dat mij dan?”
„Jij," verwart Hans zich, „jij hoort toch zeker tot de kameraden!"
De oogen van Bruno liggen zonderling diep in hun blauwomrande kassen. Het is of deze stekende blik diep door Hans heendringt.
„Denk je nog wel eens aan die avond?"
Hans knikt slechts.
„Vergeet alles, wat ik toen gezegd heb ! Die man kon zijn
lot niet ontgaan. Vergeet wat ik gezegd heb!"
Naast hen, a an een ander tafeltje, begint een vette bierstem
een mop te vertellen.
„Moeten jullie luisteren, jongens ! Toen Rathenau bij Petrus
aan de hemeldeur klopte..."
Alsof hij door een mes gestoken werd, springt Bruno op.
„Wat weten jullie van Rathenau !" schreeuwt hij. „Hoe durven jul li e..." Geschrokken houdt de verteller op, het bleeke,
vertrokken gezicht van den jongen man doet hem een vechtpartij
vreezen. - „Ik bedoelde er immers niets mee," zegt hij. „Een
onschuldig mopje, ik heb geen mensch willen krenken."
Bruno is reeds weer, zonder te luisteren, gaan zitten. Ongeduldig tikt hij op de tafel: „Ober! betalen !" Een paar duizend
mark papiergeld floddert over de tafel.
Buiten begint de schemering reeds te va ll en. Bij het politiebureau gaan hun wegen uit elkander. - „Niemand heeft schuld,"
zegt de jonge man plotse ling tegen Hans, - „Duitschlands noodlot vervult zich - wij a llen zijn slechts instrumenten van het
noodlot en het recht om te dooden ontleenen wij aan onze bereidheid, ieder oogenblik, als 't noodig is, voor Duitschiand te
sterven.
Met kloppende slapen vervolgt Hans zijn weg door de overvulde straten. Hij beseft dat deze jonge man, wiens hand nog zooeven kameraadschappe lijk in de zijne rustte, Rathenau gedood
heeft. Grillig en ordeloos jaagt de eene gedachte de andere.
„Sluipmoord," schreeuwde Frits en wierp woedend zijn pet
op de tafel. „Gij zult niet dooden," leerde dominee hun op de
catechisatie. Maar heeft diezelfde dominee hun niet geleerd dat
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zij, die in de wereldoorlog voor Duitschland doodden, helden
geweest zijn ? Zal hij zelf niet moeten dooden, als de Rijksweer
voor Duitschland in het vuur gebracht wordt? En voor wie
anders heeft deze jongen, met de br an dende, maar diep eer lij ke
oogen, gedood, dan voor dat zelfde Duitschland?
*
Moeder Wolfaart is dood, gestorven op een wi llekeurige dag,
in een willekeurige armenzaal van het gasthuis. Niet voor
Duitschland en niet voor Ho lland, en niem an d kan zeggen of
dit sterven zin heeft gegeven aan haar leven. Ze is niet vermoord
en ze heeft niet gemoord, zelfs om de gaskraan open te zetten
was ze die laatste jaren van haar eenzame, leege leven, te vroom
ofte zuinig. De zin v an haar leven; dat zijn de kinderen geweest,
die ze groot gebracht heeft en die hun eigen weg gingen. Haar
moed was de moed om iedere dag weer, haar steeds zwaardere
rondtocht langs de boerderijen te beginnen, haar daad is niet
een daad geweest om anderen te bedwingen, maar om voor zich
zelf een eigen leven, hoe smartelijk en zwaar ook, te kiezen.
Moeder was dood.
Het kostte Rinus de grootst mogelijke moeite deze gedachte
konsekwent vast te houden. In het kale zaaltje, terwijl daarnaast
in het café de stoelen nog op elkaar stonden, was niets dat op
eenige wijze aan moeder en haar leven kon doen denken. De
menschen die hier waren: — Oom J anus, ergens uit een dorp in
Noord-Holland, met een plat gestrikt dasje als dat van baas
Daalder; Piet, vreemd en stijf in z'n Zondagsche kleeren. Jordens,
die Rinus nooit eerder met 'n hooge hoed op gezien had, —
waren daar ginder, in het kleine kamertje aan de Varkensmarkt
ondenkbaar.
Alleen Marie, kon Rinus zich voorste llen, zou de sti lle donkere trap opgeklommen zijn en gevraagd hebben: — „Hoest je
zoo, moeder ?"
Zooals Rinus een enkele keer, onrede lijk en kinderachtig,
bijna gewild had dat hij zelfroodvonk had in plaats van janneke,
om haar koele hand zoo rustig op zijn voorhoofd te voelen.
Natuurlijk was vader er ook.
Vader was zelfs weinig veranderd. Zijn rooie puntsnor stak
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aan weerszijden nog altijd dapper en toch tegelijk triest in de
hoogte, het achterknoopje van zijn boord zat los en hij klampte
iedereen die binnenkwam dade lijk aan, om z'n verhaal te vertellen... Nu had hij juist een goede zaak begonnen te Dordrecht,
met het zwerversleven was het voor goed uit, nu had hij haar
over kunnen laten komen, en dat het nu juist z66 moest !
Ze schudden hem allemaal met een paar woorden koeltjes
af en hij stond bij de hooge, leege kolomkachel, even triest als
de regen, die nog, zonder ophouden, kletterde tegen de ramen.
Met de trein van elf uur kwam Co rn elis en bijna onmiddel lij k
daarna trad ook dominee binnen. Hij ging de rij langs en gaf
hun één voor één de hand, waarbij hij ernstige en waardige
woorden sprak: „een einde dat toch nog onverwacht, smartelijk
en eenzaam, maar in ieder geval in den Heere geweest was."
Rinus zocht met z'n oogen Cornelis, die een man was geworden. Het pak dat Cor droeg, was kennelijk oud en te klein,
de vierkante schouders dreigden ieder oogenblik door de jas
heen te barsten en de broek hing een paar centimeter te hoog
boven zijn schoenen. Alleen een band om z'n mouw en z'n
platte zwarte pet, die blijkbaar nieuw was, gaven de rouw aan.
Zijn gezicht echter was verbrand en verweerd door de zon, zijn
vuisten hingen neer uit de korte mouwen en hij had die zware
zakkendragersnek, waarvan Rinus droomde. Pas in het gasthuis
kwamen de broers naast elkaar te staan. Ze gingen door het
doodenhuis, waar moeder opgebaard lag, zoo geel en wasachtig dat ze haar nauwelijks herkenden. Hun passen schuifelden
om de baar heen, bijna alsof ze zich schaamden dat de afstand
zoo groot was. In het rijtuig wist Rinus naast Cornelis te komen
en diens hand te grijpen. Spreken dorst hij niet. Hij keek alleen,
onder de zwarte franje van het gordijntje door, naar een stad
die bestond uit gladde straatsteenen, overloopende goten, en
voeten, die op hun haastige gang tevergeefs trachtten de plassen
te vermijden.
Het protestantsche kerkhof, dat ver buiten de stad ligt, dreigde
ieder oogenblik zwart in de glibbering van regen en modder
te verg lij den. Tot over de hakken zakten de lompe schoenen
der kraaien weg in de zuigende modder. Zelfs in de pas gegraven
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grafkuil stond reeds water. Terwijl dominee zijn korte rede hield,
spetterden kille druppels hun begeleiding op de uitgespannen
regenschermen. De mannen hadden hun hoeden afgenomen,
maar met zichtbare angst voor kouvatten hielden zij ze slechts
enkele centimeters van hun hoofd af. Slechts vader voelde zich
verplicht om te snikken. De algemeene afkeuring daarover was
even kil als het neergutsen van de regen. Toen zakte de kist
in de groeve.
*
Bijna vroolijk klepperden, op de terugweg, de sne lle paardenhoeven over de straatweg. De gordijntjes waren opgetrokken. Ze konden de woonschepen in de gracht en de groene
wallen van het verlaten fort zien. Bij de houten brug greep
Rinus plotseling weer Cornelis' hand... „Weet je nog hoe we
hier soms gingen visschen?" Tegenover hem waren Piet en de
stiefbroer van ergens uit Noord Ho lland in een druk en bijna
venijnig dispuut gewikkeld. Corne lis spuugde als van ouds door
z'n tanden: - „Misère was het!"
- „Wat doe je nou?" vroeg Rinus. - „Kom je al het gesticht
uit?"
Met het vo lle gewicht van z'n lichaam leunde Cornelis in de
kussens. „Binnen twee maanden. Een goeie baas heb ik ook, en
je zal zien hoe ik ga leven, als ik maar eerst op me zelf sta."
Hij gaf Rinus, ook weer, als van ouds, een stiekeme stomp
in de ribben.
- „Dat is de weg, j6! De éénige ! Arbeider worden. Alsje
'n vak goed kent, kom je overal terecht en heb je niemand noodig.
Ik werk op een bouw in Sassem. - Wat doe jij nou?"
Rinus was blij dat het rijtuig stil hield en hem de vernedering bespaard werd te antwoorden, dat hij bij een kruidenier was. Waren
zijn vuisten dan soms niet bijna even sterk als die van Cornelis?
*
Piet had de krant met de vet gedrukte, nog naar petroleum
stinkende opschriften bijna dreigend voor Vrij's oogen gehouden. „Hier, lees, wat jullie eigen partijgenoot Fimmen schrijft
over de zwarte Vrij dag ! Voor een drek, voor de fractie van een
niet nagekomen levering, marcheeren ze de Roer binnen, infanIII

terie, kanonnen, negers, spanis, en wat doen ze ? De internationale, het I. V. V. ? Waar blijft de boycott? Waar blijven
jullie mooie resoluties van Londen en Rome, dat de arbeidersklasse iedere nieuwe oorlogsbedreiging met de algemeene staking
zal beantwoorden? Waarom verklaren jullie geen boycott?"
Vrij antwoordde niet. Hij wist dat Peters met zijn dolle kop
de werkelijkheid voorbij zag. Het was weer eens krisis, en wie
zou zijn werk neergooien met honderden werkloozen in de
rug, klaar om het over te nemen ? Vergat Piet dan de ontzaglijke meerderheid Katho lieke en Christelijke arbeiders die aan
geen actie dachten? De doffe massa der ongeorganiseerden ? .. .
Nee, men kwam er niet met schimpen op de verradersrol der
leiders. Men moest inzien dat het socialisme bij de meesten nog
maar een heel dun vernis was, dat het veelal daar ophield, waar
het direkte eigenbelang begon. Nogmaals, zooals in 1914, moest
men, met bloedend hart, erkennen dat de beweging te kort
schoot. Wie leed daar meer onder dan hij zelf! De gedachte dat
opnieuw, nauwelijks vier jaar na de wereldoorlog, een beroep
werd gedaan op het brute geweld van de wapens, dat arbeiders
daar ginds aan de Roer zich verzetten en honger leden, was hem
onverdraag lijk. Hij zeide niets tegen Piet, maar voelde de noodzakelijkheid, tenminste door een daad, zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, zoo goed als het ging, te delgen. Nog diezelfde
avond schreef hij naar het comité dat zich gevormd had voor het
onderbrengen van een paar duizend Roerkinderen bij Ho llandsche kameraden. Zoo kwam het, dat Rinus op een morgen,
toen hij het schuurdeurtje van den ouden Vrij openduwde, plotseling stond tegenover een vreemden jongen. Ze bekeken elkander van onder tot boven als, op straat, twee vreemde honden.
Maar Rinus zag dadelijk, aan de gelapte broek en de vaal gele
wangen van den jongen; dit was er niet eentje als de baby van
mijnheer Wolter, tegen wiep je geen grapjes mocht maken. Hij
trok zijn mond zoo breed als het ging open, maakte een paar
dwaze grimassen en zei: „Ik heet Rinus." De kleine jongen stak
zijn hand uit: „Ych heisse Max, und ich kann auch Radschlagen.
Wi ist du mal sehen?" Van die dag af wist het dorp eigen lijk
nauwelijks, of de kleine mof bij Jordens of bij Vrij woonde.
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Overdag speelde hij met de zusjes, maar tegen de tijd dat Rinus
van zijn werk kwam, was hij niet meer te houden en wanneer
hij het fluitje van zijn grooten vriend in de verte hoorde, holde
hij hem tegemoet, zoo snel als zijn korte beenen hem dragen
wilden. Rinus nam hem een enkele keer mee, in de korf van
zijn groote bakfiets, naar het strand toe. Hij leerde hem zwemmen, en twee keer kwam het tot een fel gevecht met de dorpsjongens, omdat ze zijn vriendje voor „Mof" uitscholden. Daarna
werd hij langzamerhand, als van zelf, in het dorpsleven opgenomen. Het was een flink kereltje en onder de invloed van het
Hollandsche vet en de Hollandsche melk kreeg hij al gauw roode
wangen. Zijn kameraadjes vochten om de postzegels met fantastische getallen aan millioenen marken op de brieven, die hij
van huis kreeg. Zulke brieven kwamen niet dikwijls, maar als
er eentje geweest was, kon je plotseling merken dat Max toch
geen gewone jongen uit het dorp was. Hij zat dan, met een
vroegwijs gezichtje, voor zich uit te staren en was zelfs voor de
grappen en grollen van Rinus niet vatbaar. Eens vond Rinus
hem achter de heg liggen met een brief verkreukeld naast zich.
Het duurde lang voor Max op wou kijken en toen zag Rinus
dat zijn gezicht nat was van tranen, en modderig van het zand
waarin hij had gelegen. Maar hij zei heel rustig: — „Moeder
schrijft dat de baby dood is. D'r was geen melk meer en zelfs
geen suikerwater als in de oorlogstijd om d'r te voeden."
Samen liepen ze over de landweggetjes en gingen zitten bij
een groote hoop afgeplukte en weggeworpen tulpen. Max zei:
„Op een keer viel er bij ons in de straat een paard dood. De
koetsier ging naar de telefoon om den vilder op te bellen. Voordat ie terug was, was er van het paard niets meer over dan het
geraamte. Alle vrouwen uit de straat waren met hun messen
naar buiten gehold om het vleesch uit te snijden. Dat is ook
de laatste keer geweest, voordat ik in Ho lland kwam, dat ik
vleesch geproefd heb. En op het oogenblik koopen de buitenlanders a lles op wat er nog in het land is." Rinus, die geen idee had
van wat inflatie beteekende, kon dat destijds niet begrijpen.
*
Een vaag lichtje ging hem op toen, een week later, zijn baas
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terugkwam van een vacantiereisje naar Duitschland. Vroolijk en
welgemoed als altijd stond Daalder achter de toonbank en vertelde aan de klanten: „Daarvan hebt u geen idee, hoe goedkoop
je op het oogenblik in Duitschland terecht kunt. Deze das bij
voorbeeld, die ik aan heb, wat denkt u wel dat die kost?"
Hij boog zich over de toonbank heen om zijn das te laten
voelen. „Prima echte zij !"
„Zéker vier gulden," zei de heer, die oplettend had geluisterd.
„Niet waar? En daarginds heb ik er nog geen twee gulden
voor betaald! Als ik u soms ook plezier er mee doen kan, ik
heb tegelijk maar een heele koffer vol meegebracht."
Een handelsreiziger mompelde: „Geen wonder dat de zaken
hier slecht gaan! Met zoo'n concurrentie." Baas Daalder deed
of hij hem niet gehoord had en vertelde verder, terwijl hij ondertusschen, met bijna automatische handigheid sneed, woog, en
de waren inpakte:
„Een gekkenhuis is het. Voor één gulden, die ik in Keulen
aan het station wisselde, kreeg ik een pak oude 20 mark biljetten,
waar ze 20 millioen op gedrukt hadden. Ik stap in Berlijn uit,
wil er mee betalen en wordt meteen gearresteerd als valsche
munter !"
Een juffrouw, die een ons ham was komen halen maar het
verhaal zoo interessant vond dat ze niet weg wou, huiverde.
„Ja, ja, juffrouw," zei baas Daalder. „Dat moet je er voor
over hebben! Twee dagen hebben ze me vast gehouden en toen
bleek het dat de Rijksbank in Keulen geld uitgegeven had, waar
ze in Berlijn nog niets van wisten ! Ondertusschen was dat geld
zelf al geen cent meer waard. U begrijpt dat ik woedend was.
Maar de volgende dag heb ik een paar vi ll a's gekocht, moet u
de foto's eens zien, voor nog geen duizend gulden! Zoo iets legt
dan weer balsem op de wonde!"
De klanten lachten en Daalders welgedane gezicht straalde
van voldoening, dat hij met zijn avonturen in één slag de held
van het dorp was geworden.
„De wonderlijkste menschen heb ik daar in het huis van bewaring leeren kennen. Midden in de nacht bracht de politie een
heel gezelschap. Allemaal piekfijn in avondtoilet. De politie had
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een inval gedaan in een speelbank. Er was de vrouw van een
vroegeren minister bij, een paar tooneelspelers en een dominee.
- „Kom, kom," zei de juffrouw, gechoqueerd, „een dominee,
nu overdrijft u!"
- „Zoo waar als ik hier sta," bevestigde Daalder, boos over
de twijfel. „Een echte dominee. En dat is trouwens te begrijpen.
U moet weten, als de postbode het maandsalaris van zoo'n dominee brengt, b lijkt het meestal dat hij er zelfs geen ons ham
voor kan koopen. En op de collecte in de kerk betaalt men
met een briket, een ei of, als het heel mooi is, met een pond
boter. Dan probeert zoo'n man natuurlijk op een andere manier
te verdienen. Vooral nu er zooveel concurrentie is met allerlei
profeten, sterrenwichelaars en weet ik wat, die op alle hoeken
van de straten staan te preeken."
Rinus werd uitgestuurd op boodschappen. Hij bracht niet
slechts de sardines rond, de ham en de kaas, maar ook keurig
ingepakte zijden sokken, dassen, portemonnaies en andere inflatiezaken, waarmee Daalder zijn clientèle „een plezier deed".
Op een avond zei Rinus, schijnbaar zonder reden, tegen Jordens: - „Ik verdom het nog langer voor die rotvent te werken."
Allen waren verbaasd en trachtten tevergeefs de redenen uit
Rinus te halen. Hij wist dat hij nooit precies uit kon drukken
wat hij bedoelde en sloot zich op in een irriteerend, mokkend
zwijgen. Maar de volgende morgen ging hij niet naar zijn
baas toe.
*
Zelfs de Duitsche keizer gebruikte de inflatietijd om zijn
paleis voor veertig millioen dollar aan de repub li ek te verkoopen.
En het is voor dat paleis dat Hans Waschinsky als schildwacht
staat, in een uniform, die van die der Rijksweer niet kan worden
onderscheiden, hoewel de kapitein hem in werkelijkheid slechts
bij de zwarte rijksweer onder gebracht heeft. Dit alles is moeilijk
tebgrijpn,zowldaegrinhktdu,
als de kwestie dat zij toch oorspronke lij k meenden juist tégen
deze regeering ingezet te zu llen worden. Maar Hans heeft sinds
lang geleerd, dat denken en begrijpen in de mi li taire opleiding
niet hoog aangeslagen worden en dat het offer dat hij DuitschIIS

land wil brengen, niet volledig is, zoolang hij niet ook van de
laatste rest aan persoon lijk oordeel en eigen inzicht afstand gedaan heeft. Daarom marcheert hij in paradepas op en neer voor
het pronkerig leege gebouw, alsof dat de kostbaarste schatten
en de laatste geheimen der Duitsche natie bevatte en begint pas
een schaduw van eigen leven, wanneer hij terug is in de kazerne
en eindelijk de dienst van de dag is afgeloopen.
Zorgvuldig bergt hij zijn uniform weg en haalt zijn ouderwetsche burgerkleeren met het stijve overhemd en de te hooge,
altijd klemmende boord, te voorschijn. De kleeren worden geborsteld tot er geen stofje meer op valt te bekennen, want ook
wie in burger uitgaat, is niet gevrijwaard voor een grondige
militaire inspectie. Bij de wacht neemt hij zijn verlofpas in ontvangst, die tot twaalf uur duurt, de voorschriften voor de illegale
troepen onderscheiden zich in geen enkel opzicht van die der
4jksweer.
En nu staat hij buiten. Buiten, in de wereldstad die hem
vreemd blijft en waarin hij telkens weer terug hunkert naar het
bekende Mulheim. Zielloos voortrammelend en in de bochten
gierend brengt de overvo lle tram hem door de Rathenauer
straat, over de Spree en langs het Rijksdag-gebouw naar het
Potsdammerplein toe. Daar zijn uitgang geen doel heeft, voegt
hij zich tusschen de menschen, die zich voor een aanplakzuil
verdringen. Een groot biljet looft een belooning van een milliard mark uit voor de opsporing van een bende, die een kerkklok heeft gestolen.
Een jongen met een spits boevengezicht zegt bewonderend,
„dat noem ik werk, jô !"
Zijn maat lacht: „Als je maar lef hebt, kun je tegenwoordig
alles jatten. Met klaarlichte dag hebben ze de beelden afgeschroefd van dat standbeeld op het kasteelplein. Omdat ze in
werkgoed waren, dacht de politie dat ze die voor de moge lijke
diefstal in veiligheid moesten brengen!"
Alles lacht, maar Hans voelt onwi llekeurig naar de broekzak
waarin hij zijn portemonnaie heeft. Hij hoort nog hoe een dame
met voile verontwaardigd zegt dat het een schandaal is: „Zooals ons volk wordt bestolen."
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„En wie steelt het hardste?” vraagt de jongen met het rattengezicht brutaal. „Toch zeker de regeering ?" Dat zegt de kapitein
ook, denkt Hans, de joden en hun handlangers in de regeering.
Maar waarom is het dan zijn taak voor de eigendommen dier
regeering schildwacht te loopen?
Liever niet denken. Liever een oogenblik kijken naar die
merkwaardige vrouw daar, die met haar lange rokken en vooroorlogsche wollen kousen mode en tijd schijnt te trotseeren.
De schaarsche witte kru llen boven haar gerimpeld gezicht doen
hem denken aan zijn moeder. Ze zegt: „Toen we nog een keizer
hadden..."
Nu wordt het tijd dat Hans doorloopt, want een arbeider begint te debatteeren en hij, Hans, heeft strikte order zich daar
niet in te mengen en iedere moge lijke wrijving te vermijden.
Maar terwijl hij de drukke Leipzigerstraat inbuigt, blijft in zijn
hoofd hangen: „Na vierjaar revolutie leeft de arbeider ondanks
alle beloften nog ellendiger dan vroeger. Maar Stinnes en Krupp
en Thijssen vreten er vet van."
Net zoo sprak Bruno.
Maar deze man is waarschijnlijk een communist, een voorstander van klassenstrijd en burgeroorlog. En Bruno daarentegen wou een groot, eensgezind Duitschland, een rijk van

kameraadschap...
Hans lacht bitter. Kameraadschap ! Wat is er in het sleur- en
drilleven der kazerne van te vinden? Wat is eenzamer dan zoo'n
doellooze zwerftocht door de stad, op een avond dat men vrij
heeft?
Hij dringt verder in de menschenkolk der Leipzigerstraat,
hij tracht zich door het geraas dat uit de menigte opstijgt te
verdooven. Aan de handwagens en langs de trottoirs vent
handelaar naast handelaar zijn waar uit. Alles is hier te koop,
van Engelsche zeep tot Berlijnsche bokworst. Rijdende likeurwinkels verkoopen gekleurde jenever. Een oorlogsblinde draait
op een grammofoon de laatste schlager af: „yes, we have no
bananas". Maar Hans weet dat de enkele briefjes in zijn portemonnaie nauwelijks voldoende zijn voor een paar glazen bier.
Zal hij zijn geluk probeeren?
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In de vestibule van een warenhuis heeft zich een renbaan geinstalleerd, met kleine paardjes op ijzeren rails. Wie mee wil
spelen, werpt zijn bankbiljetten in een groote waschmand, die
door de vettige vrouw van den ondernemer bewaakt wordt.
Maar Hans heeft in de gaten dat het mechaniek van deze „ambtelijk toegestane behendigheidswedstrijd" door den directeur
naar believen vertraagd of versneld kan worden. Daarom winnen
er telkens maar twee of drie van de spelers, die door de milliarden
bedragen die ze ontvangen, er b lij kbaar geen erg in hebben dat
de winst voor den spullebaas telkens tien keer zoo groot is. In
een zijsteeg staat een lange rij vrouwen. De Quakers deelen er
soep uit voor de kinderen. Enkelen hangen aan de armen van
hun moeders, de opgezwollen buikjes onder hun hemd doen
Hans denken aan reusachtige meloenen. Ze hebben in hun grijze
gezichten de zelfde, al te groote drenkeling-oogen der oorlogskinderen.
„Nog gramofoonplaten noodig?" fluistert een stem.
Hans kijkt verwonderd om. Het mannetje dat hem aansprak,
heeft niet eens een koffertje bij zich. Los en mager hangen zijn
armen uit de korte mouwen.
„Waarvoor gramofoonplaten ?" vraagt Hans verbaasd. De
kerel draait zich om en verdwijnt. „Boertje van buiten!" scheldt
hij nog onder het weggaan.
Hans gaat een filiaal van Aschinger binnen en kijkt, terwijl
hij een portie knakworst eet, door de groote spiegelruit naar
buiten.
Menschen en menschen.
Meisjes van de straat, heeren met puntschoenen, zoo spits dat
men nauwelijks begrijpt waar ze hun teenen bergen, afgezwaaide
soldaten, half in uniform, half in burger, bedelaars, kinderen.
En onder al die gejaagde gezichten geen enkel dat ook maar
een glimp van tevredenheid of geluk toont.
Zoo is zijn Duitschland.
Op dit oogenblik ziet Hans, hoe een jongen van een jaar of
elf, dien hij reeds eerder opgemerkt heeft, zijn hand in de zak
van een heer steekt. Hans wil roepen, maar er is iets dat hem
weerhoudt, het gezicht van den jongen gelijkt merkwaardig op
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dat van Paul, destijds, toen hij de boterhammen uit de kast van
moeder had weggenomen.
De waarschuwing is ook niet noodig, want de heer heeft het
al gemerkt en roept: „Houdt de dief!"
Voordat iemand den kleine kan pakken, komt een troep jon-.
gens er tusschen, die de verwarring vergrooten. Een groote
jongen in korte broek licht den heer een beentje. Eer de politie
er bij is, zijn de boosdoeners verdwenen.
Iedereen in het café is opgestaan.
„Georganiseerde straatroof!" brullen ze aan de tafels.
„Dat is onze jeugd nou!"
„Wat verwacht je anders!"
„Bij de scholen van tegenwoordig... waar de onderwijzer niet
eens meer slaan mag..."
„Die slagen verdienen jullie," bromt de zware stem van een
koetsier dreigend.
Haastig drinkt Hans zijn bier leeg en gaat weer naar buiten.
Langs alle gevels trillen en flikkeren de lichtreclames. Flarden
muziek waaien uit de danslokalen naar buiten. Dansende paren
houden ge lij ke maat met de kreten naar do llars en franken.
Hoeveel?
Milliarden !
Nu staat Hans weer voor de Brandenburger poort. Het vierspan met de godin der zegepraal schuilt weg in het donker.
Misschien wordt dat ook een dezer dagen nog gestolen!"
Een herinnering vlamt op. In de les vertelde de sergeant immers dat Napoleon het in i 8o6 reeds stal en dat Blucher het in
1814 teruggehaald heeft. „Zooals we a lles terug zu llen halen
wat ze ons hebben ontstolen."
Leege gedachten tollen door Hans' hoofd als de paren in de
danszaal. Hij begrijpt niets meer van deze wereld en zal haar
ook wel nooit begrijpen. Hij weet enkel dat hij alleen is. Door
de schaduwen van de Tiergarten gaat hij terug naar de kazerne.
Daar tenminste houdt het denken op en kan hij nog een spelletje kaart spelen met de jongens.
„Nou al terug?" zeggen een paar van hen verwonderd, als hij
de cantine binnenkomt.
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„Je wordt maar moe van dat loopen...”
„Een mokkel gehad?"
„'t Zou wat," zegt Hans, „zeker van de paar centen die wij
krijgen?"
„Alsof je daar niet voor terecht kon!" grinnikte de ander.
„Kerel, in de Mulakstraat heb je al toffe meiden voor 2 milhard !"
*
Paul in Mulheim wist zich beter te redden.
Hij zwom in inflatie en Roerbezetting als een visch in het
water. Een tijdje lang legde hij het aan met de separatisten, tot
de kapitein weer eens op kwam dagen en hem voorstelde zijn
nieuwe vrienden te bespionneeren. Iedere bruikbare mededeeling zou in koershoudende franken worden betaald. Paul aarzelde geen minuut. Moeder kon er, al zou ze het hooren, ook niets
tegen hebben, want sinds de graafhaar die vaste plaats als schoonmaakster bezorgd heeft, kan hij bij haar geen kwaad meer doen.
Ze heeft immers ook goed gevonden dat Hans bij de rijksweer
ging, al weet Paul best hoe iedere brief die, regelmatig om de
veertien dagen, van Hans komt, altijd weer tranen doet ro llen.
Natuurlijk was de graaf ook weer in Mulheim toen de Franschen binnen marcheerden. Nu Hans er niet meer is, schijnt het
wel of hij zijn heele belangstelling op Paul overgebracht heeft.
Een handige drommel en eentje die je de ondervoeding van de
oorlogsjaren niet meer aanziet! Daaruit kan wat groeien!
Weer krijgt Paul opdrachten en ook als de graaf al lang vertrokken is, blijft hij soms heele nachten uit. Moeder Waschinsky
maakt zich bezorgd. Eischt de graaf niet veel van een jongen
die nog zoo jong is ? Wat Paul doet, weet ze niet. Nooit zou ze
zelfs op de gedachte kunnen komen dat haar zoon iedere avond
in een nachtlokaal te vinden is met dames-bediening. Het zou
haar zelfs onmogelijk zijn zich zoo'n lokaal voor te stellen.
Trouwens, Paul is er voor zaken. Op zijn manier dient hij
Duitschland. Hij brengt het contact tot stand tusschen Fransche
officieren en meisjes, die in verbinding staan met de dienst der
spionnage. Tegelijk krijgt hij dan ook weer van die meisjes procenten. Bovendien verzamelt hij materiaal voor de lijst van „verI20

krachtingen", die later dienen moet om de hartstochten op te
winden. Als Paul dan de bankbiljetten stevig in zijn zak voelt,
bestelt hij bij den kellner kranig „een zwarte smaad". Het
woord zelf begrijpt hij even weinig, als hij beseft voor welke
zaak hij gebruikt wordt. Maar hij weet dat het geld opbrengt.
Nog afgezien van de witte poedertjes, die zoo duur verkocht
worden, met de onschuldige vraag „wilt u geen gramofoonplaten koopen". Moeder Waschinsky heeft eens zoo'n zakje in
zijn jas gevonden en dacht dat het een of ander medicijn was.
„Je mankeert toch niets ?" vroeg ze bezorgd en keek hem in de
oogen tot hij zijn gezicht afwendde. Wat weet zij ook van
verdoovende middelen, zij, die waarachtig door het eindelooze
trappen-dweilen iedere dag meer dan genoeg verdoofd wordt!
Paul lachte haar in haar gezicht uit. Om het weer goed te maken
bracht hij die middag een heel pak worst, boter en eieren mee
naar huis toe.
Een enkele keer heeft Paul geprobeerd Frits, die als leer ling
in een kleine bankwerkerij werkt, 's avonds mee te nemen.
„Wees toch niet zoo suf, je verdient meer dan je in een week bij
je baas krijgt!"" Frits bromde... „Ik ben moe, laat me zitten."
Wat Paul doet, moet hij zelf weten, net als Hans, maar met dat
heele gedoe wil Frits geen bliksem te maken hebben. „Ik verdien m'n brood met m'n pooten." Eens zei hij tegen Hans:
„Jullie denken datje het met geweren en een nieuwe oorlog kunt
klaren, en je schimpt op de arbeiders, maar alleen de arbeiders
kunnen een nieuwe wereld bouwen."
„Dat heb je niet uit je zelf," zei Hans, en het , is waar, zulke
woorden vangt Frits onwillekeurig op van z'n maats aan de
werkbank.
„We zouden het wel klaren kunnen, als we eerst maar eens
al die bankiers en jonkers kwijt waren die op ons werk parasiteeren."
Ook over Frits heeft moeder Waschinsky zorgen. Hij ziet er
geel en mager uit en leest 's avonds nog laat in allerlei brochures.
Daar is hij toch veel te jong voor ! En dat hij altijd wegloopt als
de graaf, die toch zoo goed voor hen is, op bezoek komt, neemt
ze hem bijna kwalijk. Die zou hem zoo goed kunnen helpen.
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„De graaf is geen omgang voor mij,” zegt Frits stug, „al is hij
nóg zoo vriende lij k. Daar heeft hij z'n doel mee en ik wil me
niet voor zijn standje laten gebruiken."
„Maar Frits, Hans loopt toch zoo hoog met hem weg en ook
Paul kan het zoo best met hem vinden!"
„Dat moeten zullie weten. Ik ben een arbeider net als mijn
vader, en ik hoor bij de arbeiders, niet bij jonkers en officieren."
Heeft haar jongen geen gelijk? Zegt ook de bijbeltekst niet:
„Nederigheid gaat voor de eere?" En die andere tekst: „Zeventig jaar is de duur van uw leven en tachtig jaren als het zeer
veel is, en als het goed geweest is, dan was het zorg en arbeid..."
Vijftig jaren is moeder Waschinsky nu oud.
0, haar leven is kostelijk geweest in de zin van de bijbel!
Ze heeft gewerkt en gebaard, gezorgd en geleden, maar haar
geloof niet verloren.
Maar waar is het geloof gebleven van Frits, die tegenwoordig
niet eens meer naar de kerk gaat? Moeder Waschinsky haalt uit
de commode haar oude gebedenboek te voorschijn, zet haar
bril op en leest: „Uw woord zij een lamp voor mijn voet." —
Tranen in haar oogen verduisteren de letters. Zij vouwt de
schrale, magere handen en bidt: „theere, niet mijn wil, maar
Uw wil geschiede!"
*
Zeker, men leeft ook in Holland niet op rozen. De oprechte
vreugde over het 25-jarig regeeringsj ubileum der koningin, symbool van vastheid en trouw in een overigens steeds chaotischer
wereld, kan het feit niet verdoezelen dat het aantal faillissementen van 192o tot '26 van 1280 tot 3 884 omhoog is geloopen.
Het werkloozen-cijfer is onrustbarend gestegen en reeds meer
dan het dubbele van dat in ' 21. De Hollandsche beleggers hebben meer dan een milliard moeten afschrijven aan Russische
effecten.
Maar stond er dan niet altijd onder den Zeeuwschen leeuw
het devies: Luctor et Emergo ? Heeft men niet vroeg geleerd
de zeilen te reven bij noodweer, om ze bij het eerste gunstige
briesje weer vol te brassen? En is het geen feit dat er weer vraag
naar scheepsruimte komt, dat de crisis in Indië voorbij is en,
I22

met een nieuwe opbloei der cultures, ook nieuwe vette dividenden de bankkluizen vullen ? Men is de wereldoorlog ontsnapt en
ook het dreigende stormtij in Duitschland zal wel weer over
waaien. Het is het beste maar, aan die kant de luiken te sluiten
en zich in de knus geworden binnenkamer bezig te houden met
de belangen van zijn familie. Het socialisatie-rapport moet tij delijk nog wat opgeborgen worden, maar als een voorzichtige
poging tot reconstructie, brengt de S.D.A.P. het nieuwe medezeggensschap-rapport ter tafel. Mannen als Vrij gaan iedere
avond op huisbezoek om hun medeburgers de redelijkheid van
deze opbouwende voorstellen te doen inzien.
Van alles wat hij in die dagen opving, behield Rinus slechts
enkele primaire gedachten:
„De arbeidersklasse zal beslissen over de toekomst van de
wereld."
En ook een paar woorden van Cornelis. „Zorg dat je een
vak leert ! Alsje geen centen hebt, ben je van iedereen afhankelijk
zoolang je geen vak kent. Maar een kerel met pooten aan zijn
lijf, en die z'n vak verstaat, zullen ze altijd noodig hebben in de
wereld."
Een vak alleen echter was Rinus niet voldoende.
Het moest een vak zijn waarin de steeds toenemende kracht
van zijn lichaam en spieren bevrediging kon vinden. En hij
dacht weer aan de steigers in Den Bosch, vanwaar je zoo ver over
het land uitzag.
- „Ik dacht," zegt Jordens, naar woorden zoekend, - „nou
je op timmeren gekomen bent, datje eindelijk tevreden zou zijn."
Rinus kijkt stug naar het raam: - „'t Ruikt er naar zaagsel!"
- „Dat is maar onzin. Eerst rook het naar zeep en nou weer
naar zaagsel. Denk je soms, bij den boer op 't land, dat 't niet
naar mest stinkt?"
- „Op 't land ben je buiten!"
- „Dat was j e op 't station ook."
- „Als Ako-jongen?" Rinus haalt de schouders op. Hij heeft
geen lust zijn zwager te verte llen hoe de opschriften van de
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treinen hem telkens aan vader deden denken. Als het niet om
z'n zuster en de kinderen geweest was, had hij zich immers al
lang in een van die goederenwagens verborgen die over de
grens gaan.
- „Ik hoef ook niet juist naar 't land," zegt ie stroef, - „maar
zwáár werk wil ik hebben. Als u nu goed vond dat ik metselen
leer..., bij Hasebroek kan ik komen!"
- „Metselaars zijn ruw volk, hoe meer ze verdienen, hoe
meer ze verzuipen.
- „Ik drink zelfs geen biertje!"
- „Als je 't maar volhoudt !"
Moeizaam vervolgt Jordens de afgebroken lijn van z'n gedachten.
- „Als ik zeker wist dat je op 't goeie pad bleef... Maar nou,
dat je ook niet meer naar de knapenvereeniging gaat... En zooals je soms praat tegenwoordig."
Z n vrouw zegt: - „Je hebt den jongen toch verschillende
keeren zèlf gelijk moeten geven!"
Jordens weert af. - „In kleinigheden. Maar ik draaf niet, zooals Rinus, als een kip zonder kop door, naar a ll erlei conclusies.
Bij Rinus is 't altijd hollen of stilstaan. De eene dag wil ie dominee worden en preekt ie voor de meeuwen, de andere dag deugt
er van de heele kerk geen spaan meer!"
- „Dat is niet zoo maar de ééne dag," zegt Rinus en krijgt
ineens tranen in z'n oogen. „Dat 's al een paar jaar geleden.
'

Ikmagtochweidén!Marubgjptie."
„Of ik begrijp of niet begrijp, laat dat maar aan mij over."
EnzachtervogJdensratoe:-„Ganumrest
naar de kinderen, 'k zal er nog eens over denken."
Rinus staat op en even later hooren ze, uit het achterhuis,
het vroolijke schateren der meisjesstemmen. Op haar teenen gaat
de vrouw naar de tusschendeur en kijkt door de geslepen ruitjes.
- „Hij is weer bezig met z'n spelletjes," glimlacht ze.
In de schemering, die valt binnen de kamer, lijkt het ongeschoren, magere gezicht van Jordens nog bleeker.
- „Je neemt het op je, zegt hij plotseling, „maar je weet niet
dat 't zoo zwaar is."
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—„Heb je er spijt van?" vraagt zijn vrouw zachtjes en legt
haar hand op z'n haren.
—„Onzin! Het kon m'n eigen zoon zijn, hij is een broer voor
de meisjes."
—„Weet je," zegt de vrouw verder, — „dat ik hem eigen lijk
nooit vroolijk of gelukkig gekend heb, voor hij hier bij ons
kwam?''
—„De laatste tijd heeft hij weer buien."
—„Omdat het hem werkelijk daar in de zaak te benauwd is,
net als bij Daalder. Een vrije vogel, zei moeder altijd, houd je
niet in een kooitje!"
—„Dat is het immers, waar ik juist bang voor ben, die zwerversaard van z'n vader ! Telkens veranderen en nergens tevreden.
Waar ie nu is, heeft ie een vaste baas. Maar zelfs als ie werkelijk
metselen leert, hou je 'm op den duur niet in het dorp hier !"
—„De natuur laat zich niet dwingen," zegt z'n vrouw, „maar
ik heb vertrouwen in Rinus, omdat hij uit een goed nest is.
Wat heeft Cornelis er zich niet aardig doorgeslagen, sinds hij
uit 't gesticht weg is ! Die verdient z'n eigen kost al. Hij is wat
doordraverig, net als Piet, dat hebben ze van moeder, maar als
't er op aan komt, hebben ze meer hart dan de meesten uit de
streek hier. Verleden keer nog, toen de groentenkar bij de brug
onderste boven ging, a llemaal bleven ze staan of ze van hout
waren. Rinus was de eenige die meteen aanpakte. Het was een
oude kerel en Rinus heeft zijn kar verder geduwd tot bijna in
Leiden."
—„Dat is het 66k," zegt Jordens, — „wat me soms bang maakt,
— dat ie haast tè goed is. Zooals ie warm loopt voor die dingen
uit de bijbel, die de menschen niet volgen. Dat 's niet natuurlijk.
Ik wil niet zeggen dat ie steeds onge lijk heeft, maar hij neemt
alles te letterlijk, zoo kom je niet door de wereld."
De schemering in de kamer verdicht zich tot donker.
Tusschen de twee menschen gloeit alleen het kleine waxinelichtje onder de wasemende theepot.
„Als ik niet toegeef," overweegt Jordens, „zal ie bij z'n baas
blijven, maar er net zoo lang telkens weer op terugkomen, tot
ie z'n zin heeft. Ik ken 'm! Wat ie in z'n kop heeft, heeft ie
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niet in z'n achterste. Als 't er op aankomt is ie zoo koppig als
'n ezel."
—„Zoo was moeder ook. En die kon niet anders."
In het donker pakt Jan de handen van z'n vrouw.
—„Ik wil 'm immers ook alleen maar gelukkig zien! Zullen
we 't dan maar probeeren?"
Ze buigt zich over hem heen en geeft 'n kus op z'n reeds vroeg
gerimpelde voorhoofd. Dan schuift ze de tusschendeur open:
— „Meisjes! kinderbedtijd ! Rinus, kom je nog even bij vader?"
—„Stuur Hasebroek morgen maar even bij me," zegt Jordens
tegen den jongen, — „dat 'k eens met 'm kan spreken."
Rinus staat voor zijn pleegvader, met het hoofd licht voorover. — „U zult er geen spijt van hebben," zegt hij. — „Ik zal
m'n best doen!"
Bukken, de baksteen weggrijpen uit de tas achter je — haar
spelend opwerpen dat ze vast in je hand li gt en meteen, met
één vlugge slag van je troffel, haar afsplijten op de vereischte
lengte.
De malsche grijze specie uitspreiden, de steen neerleggen en
meteen reeds weer bukken naar de tas zonder te hoeven kijken
of ze wei goed ligt.

Een tweede steen naast de eerste, een derde naast de tweede en
pas èpkijken als de heele rij, precies horizontaal, tegen het gespannen witte lijntje tusschen profiel en kozijn ligt.
Naast je, links en rechts, zie je de volwassen metselaars bukken
en hoort het kloppen van hun troffels tegen de steenen. Ze werken door zonder naar je te kijken, zonder kankeren maar ook
zonder te waarschuwen dat je het tarief zult bederven als je niet
opschiet.
— Kalkdrager! roept Rinus naar beneden en ziet tevreden hoe
lange Nelis meteen 'n moot specie van het bokkie op z'n schouder neemt en naar de ladder loopt. Hij weet dat hij als vol beschouwd wordt nu hij het volle werk doet en moet bijna lachen
om den jongen beneden die, net als hij zelf nog nauwelijks zes
maanden geleden, de hooge tas baksteen nat houdt met een
tuinslang. De jongen staat tusschen de rommel van de bouw,
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tusschen schakels, hokkelingen, deelen en juffers, en kan, daar uit
de laagte, niet veel anders zien dan de opgaande muren, de
schutting en het kalkbespatte houten keetje, waar Rinus vanmorgen zijn splinternieuwe fiets, gl an zend van pas gemoffeld
lak en nikkelen spaken, voorzichtig gestald heeft. Hier echter,
van de steiger af, li ggen de malsche weilanden, met hier en daar
een brandend gele of roode vierhoek der tulpenvelden, open tot
de duinen. Van die duinen zelf kan Rinus, sinds zijn oogen zoo
slecht zijn geworden, na dat stoeipartijtje met de kalkzak dat
zoo slecht afliep, niet veel meer zien, maar achter de duinen
weet Rinus, staalblauw onder de doorzichtige lucht, het wijde
watervlak van de Noordzee, waar hij vanavond gaat zwemmen.
De rooie steenen, bros als pas gebakken brood, rijen zich opnieuw tot een richel.
Toen hij vanmorgen begon, was het muurtje nog zoo laag
dat Rinus moest bukken, nu, tegen de middag, reikt het haast
tot zijn schouders en in de schafttijd zullen ze zeker de hokkelingen al inleggen voor de schriksteiger.
Met genot snuift Rinus de zilte zeewind in, die aanwaait van
de duinen.
Hij veegt met de rug van zijn hand het zweet uit zijn oogen,
grijpt een nieuwe steen, maar legt haar meteen weer neer als hij,
achter zich, de hand van Hasebroek voelt op zijn schouder.
—„'t Gaat best Rinus."
De oogen van den metselaarsbaas monsteren met kennersblik
het werk en blijven met welgevallen rusten op de gedrongen
gestalte van den jongen.
—„Als je het bij Petersen had aangenomen, stond je nou nog
aan de bouwmuren. Maar wie een gevel kan metselen dat je
'm zien mag, die noem ik pas een vakman.
De jongen grinnikt. Hasebroek weet geeneens hoe Petersen
bijna een kwartier naast hem heeft loopen aandringen, zonder
dat ie zelfs een antwoord heeft gekregen! Moet je net bij Rinus
wezen, als je denkt dat ie voor een paar centen meer, goed werk
zal laten loopen waarvan je kunt leeren!
En er valt heel wat te leeren tegenwoordig!
Rinus denkt aan den teekenmeester van de avondschool en
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hoe die, de vorige week, met lichtbeelden over de Amsterdamsche stijl verteld heeft. De Klerk, die sprookjes bouwt van baksteen, Van der Mey met zijn scheepvaarthuis ! Nog geen 20 jaar
geleden moest architect Cuypers tot in de dorpen van Brabant
zoeken eer hij een paar arbeiders gevonden had die de kruisbogen konden metselen van het museum. Op het oogenblik,
zegt de meester, wordt door de Amsterdamsche school het
metselen weer tot een kunst en krijgt de arbeider, als in de middeleeuwen, weer liefde voor zijn ambacht!"
Natuurlijk is het waar, wat Piet zegt, dat de bouw daardoor
duur wordt, en dat de arbeiders, nu de loonen alweer beginnen
te zakken, de huur voor al die fraaiigheid straks niet op kunnen
brengen.
Maar aan de andere kant, waarvoor moeten de loonen gaan
zakken en de huur gelijk blijven en de arbeider betalen? Zegt
Piet zelf niet, dat de anderen milliarden verdiend hebben uit de
koloniën en door de oorlog ? Als het niet zoo was, waarvan
bouwen ze dan al die villa's hier in het Julianapark, waarvoor immers ook hun eigen huis al een paar maanden geleden is afgebroken?
Als ze vier jaar lang centen genoeg hadden om de boel in
brokken te schieten, waarom zouden ze dan nou, nu a lleman
weer werkt, niet genoeg hebben om ook voor de arbeiders
huizen te bouwen die tegelijk goedkoop en mooi zijn?
In de verte, boven de stad, beginnen een paar fabriekssirenes
te loeien en de schorre stoomfluit der zagerij in het dorp neemt
het geluid over.
Beneden aan de ladder slaat de jongen als een bezetene met
zijn hamer tegen de ijzeren spanten. Schafttijd! De een na den
ander leggen de gezellen hun gereedschap neer en met de anderen klimt Rinus langs de witbespetterde ladder naar beneden.
*
Als hij, met z'n rug tegen de keet en zijn voeten op de kalkbak,
zijn boterhammen uitpakt, komt, als gewoonlijk, Ka rel naast
hem zitten, — „Ga je nou komende Zondag eens met ons mee,
Rinus ? Alleen maar om te kijken ? "
Karel is bij de A.J.C. en in zijn ijver om Rinus te bekeeren,
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heeft hij er geen erg in, hoe zijn voortdurend aandringen den
ander langzamerhand de keel uit begint te hangen.
Niet dat Rinus, zooals zoo velen, uit conservatisme de pilopakken en Dirndl jurken der A.J.C.-ers belachelijk en „gek"
vindt. Hij is immers zelf, toen hij uit de knapenvereeniging weg
was, een tijd lang lid van de J.V.O. geweest en heeft er de bekó?ing van een nieuw en vrijer jeugdleven ten vo lle leeren kennen. Er op uit door de velden, in plaats van samenhokken met
wat kaarten op de stoepen der huizen. Kampeeren en nachtwandelingen onder de stille glans der sterren. Het lied dat
boven het geraas der zee uitklinkt. En een ideaal om voor te
vechten! Wie heeft er ijveriger dan Rinus zelf met de geheelonthoudersbrochures gevent langs alle deuren?
Uit die tijd dateert nog zijn gewoonte om, weer of geen
weer, met z'n bloote, verwarde kop rond te loopen, z'n hemd
tot in de winter toe open op de borst te dragen en, hoe de maats
er ook over lachen, ieder cigaretje en elk glas bier hardnekkig
af te wijzen.
En toch heeft hij ze op een dag laten schieten. Omdat het
tenslotte allemaal kinderen van betere arbeiders, van den schoolmeester en den deurwaarder waren, die in hun samengeslotenheid een kleine en bijna vijandige sekte vormden binnen de
bevolking. Omdat hij kiezen moest tusschen hun omgang en
die met den ijscojongen, de Ako-venters van het station en
Nelis, die er hoe langer hoe bleeker uitziet, sinds hij op de touwfabriek werk heeft.
„Wat sta je toch altijd met die knullen te smoezen," had
Annie op een middag snibbig opgemerkt: -- „Wij staan immers
moreel en cultureel veel hooger dan zullie !"
De volgende dag had Rinus een briefje geschreven, dat hij
maar voor de groep bedankte.
„Bij de A.J. C.," zegt Karel, „is dat anders. Bij ons in Leiden tenminste zijn er ook verschi llende fabrieksjongens lid geworden!"
Dat kan nu wei waar zijn, maar ook de A. j. C.-ers, met hun
geborduurde bloesjes en kleurige dassen, worden toch door de
meeste arbeidersjongens nog uitgescholden en beschouwd als
halve garen.
Last, Kruisgang 9
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En dat zou het ergste niet zijn, maar Rinus herinnert zich de
vlij mende woorden van spot die Piet, tegenover Vrij, altijd voor
de A.J.C. vindt:
„Van klassenstrijd hebben ze nooit gehoord. Ze denken dat
ze op de maat van hun mandolines het socialisme binnen kunnen
dansen. In de oude Zaaier-beweging werd tenminste nog gediscuteerd! Nu kennen ze op de hei a lle paddenstoelen, maar van
Lenin hebben de meesten nog nooit hooren spreken. Ze weten
alleen maar wat „fijn" is en niet, dat er voor een betere toekomst geknókt zal moeten worden!"
„Je vergist je," zegt Karel, „als je denkt dat het a lleen maar
een lolletje is. Als je zoo in je A.J.C.-goed rondloopt, weet iedereen met wie hij te doen heeft. Soms is het beslist gevaarlijk.
Wat een ram hebben wij niet gekregen in Katwijk, ik dacht
dat we er niet levend afkwamen toen al die opgehitste visschersjongens tegen ons begonnen!"
„Ja," zegt Rinus, „daar heb ik toevallig wat van gezien! A lle
meiden aan het schreeuwen en jullie li epen als hazen tot in de
duinen! Geen sprake van weerstand, geen gesloten groep die
flink genoeg was om ze op d'r bliksem te komen. Je reinste
paniek. En dat noemt zich strijders !"
„Hadden we," zegt Karel boos, „het misschien op bloed
moeten laten aankomen, met zooveel kinderen, terwijl verschillende van die groote lummels hun messen al trokken?
Jou is het altijd maar om knokken te doen, maar wij wi ll en
„met de middelen der barbaren" niet vechten."
Een oogenblik is het stil. Karel voelt zich gekrenkt, maar hij
heeft nog altijd de moed niet opgegeven Rinus te overtuigen.
„Ga nou tenminste eens één keer mee," zegt hij, „dat je voor
je zelf oordeelen kan. Je weet niet hoe fijn het is, met zooveel
meisjes. Begrijp je dan niet dat het goed is als een arbeidersjongen boven het moeras uitkomt en ook deel heeft aan alles
wat er mooi en goed, is op de wereld. Dat we zonlicht noodig
hebben om te groeien en dat we onze vastgeroeste hersens eens
in beweging moeten brengen! We hebben nu ook een apart
iemand gekregen, om de volksdansen met ons in te studeeren..."
Ineens springt Rinus op. Lomp als een beer pakt hij Karel om het
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middelen danst met malle houterige bokkesprongen in de rondte.
„Ik heb rozen op m'n hoed, en die rozen staan me goed, rozen
op m'n hoedje!"
„Dansen," roept hij, „dat kunnen jullie, dansen en zingen,
maar strijden!... Ho maar!"
De andere arbeiders komen er omheen staan.
Met een kleur als vuur probeert Karel zich los te rukken.
„Schei toch uit, malle!"
Onverbiddelijk sleurt Rinus hem verder.
„Ik heb 'n brilletje al voor m'n oogen, om te zien of de boeken
logen!"
De metselaars en opperlieden lachen zich de breuken om
Rinus' dwaze sprongen en zijn ma lle grove stem waar de baard
in de keel zit.
Woedend probeert Karel zich los te rukken. „Schei nou uit,
zeg ik!"
„Wacht effen, ie gaat bijten!"
Rinus drukt het hoofd van Karel tusschen z'n elleboog en
dwingt hem op de knieën.
„Bravo die Rinus !" schreeuwen de maats aan de kant. „Leg
'm maar, Dempsey!"
Bijna voorzichtig vleit Rinus Karel op z'n rug in het zand
neer. Hij lacht, „'t was maar 'n lolletje !" Uit de keet komt de
baas om te zeggen dat de schafttijd is afgeloopen.
Terwijl Rinus de ladder opklimt, zegt Hasebroek tegen een
van de werklui: „'t Is mirakel hoe sterk die knul wordt. Als die
ooit in érnst begint, zullen ze 'n kwaje aan 'm hebben."
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— „Kalkdrager! Steendrager!"
De muren groeien, ze werken nu boven de schriksteiger,
vlak tegen de blinkende witte balken van de kap a an. De zon
brandt in hun gezicht en van de zon heeft Rinus altijd machtig
last, sinds hij dat ongelukje met z'n oog had. De mannen zijn
stil geworden. Het gaat tegen het einde van de week en
ze willen hun honderd gulden er uit slaan, al moesten ze
't uit de hel weghalen. Rinus denkt aan Karel en ergert
zich over zich zelf. Waarom heeft ie hem voor schut gezet,
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midden tusschen de anderen ? De jongen meent het immers
goed, al vindt hij zelf het nou toevallig ook poppekast, met
al d'r vlaggen als de padvinders en d'r geborduurde bloesjes.
Hij verlangt ook om er met Piet nog eens over te praten,
hoe het dan wél moet. Natuurlijk zijn 't kerels daar in Rusland!
lijk dat 't hier net zoo kan? MargeloftPinuwk
De bewegingen waarmee hij de steenen grijpt, kantelt en neervleit op de kalklaag zijn al haast automatisch.
„Steendrager! Kalkdrager !" Schreeuwen ze naast hem. Zonder op te kijken hoort hij de stap van Nelis kraken op de
planken.
De planken zijn pas gelegd en de spijkers, in de haast van de
Vrijdagmiddag, maar slordig geslagen.
Een oogenblik wankelt Nelis, en een witte gulp kalk stroomt
uit z'n draagbak.
In 'n reflexbeweging grijpt Rinus met beide handen naar z'n
plotseling donkere oogen.
„Au! Moeder ! Au! Godverdomme!"
Met één sprong door het mangat staat een metselaar naast
hem. „Pak hem beet!" vloekt hij tegen z'n maat. „Of 't jong
dondert van de steiger !"
Samen dragen ze hun kreunenden makker langs de ladder
naar. beneden.
Karel is al, zoo hard hij loopen kon, weggehold om een
dokter.
Terwijl Rinus op de grond ligt, buigt Hasebroek zich over
hem heen. — „Dat 's nou voor de tweede keer," zegt ie bezorgd.
„Als dat maar goed afloopt!"
*
Rinus werkt niet meer mee, maar de muren blijven groeien.
Tusschen de steenen worden de voegen dicht gesmeerd met
kalk, van de kap wappert de driekleur, dan komen de dakdekkers, de timmerlieden, de insta llateurs voor het electrische licht
en de waterleiding en eindelijk, dikwijls nog voor men heelemaal klaar is, de nieuwe bewoners.
Qndertusschen richt men elders reeds de steigers voor een
nieuwe bouw op. Tuindorpen om Amsterdam heen, plan Oost,
—
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plan West, van ver komen de buitenlandsche architecten naar
de Hollandsche opbouw kijken. Misschien is het tempo de laatste
jaren iets langzamer geworden. Misschien knabbelt men ,hier
en daar aan de loonen. S %, i o %, staking en een nieuwe loonsverlaging. De verloren havenarbeidersstaking in Rotterdam
heeft bewezen dat het tijdperk der stijgende loonen voorbij is.
Maar nog altijd worden nieuwe fabrieken gebouwd, oude uitgebreid, nog steeds kan Corne lis zeker zijn, als het eene werk
afgeloopen is, ergens anders, waar dan ook in het land, werk
te vinden.
Zeker worden, ondanks alle optimisme, de rijen voor de stempellokalen nog altijd langer, zeker begint een nieuw woord op
te komen: „beroep swerkloozen", maar dat heeft nog toets te
maken met de validen, de krachtigen, de vaklui.
Het zijn de oudjes die op een kwade dag uitva llen en niet
meer in het arbeidsproces terug genomen worden. Hoogstens
is het begrip „oud" wat verder verschoven, zoo naar de richting
van 4o, 35 jaar toe.
Het zijn de jongens uit de onderste lagen, die te oud voor
boodschappenlooper geworden zijn en geen ander vak geleerd
hebben.
Het zijn de meer of minder beschadigden, die liggen b lijven
waar ze vielen, zij die een hand, een vinger of misschien, zooals
Rinus, een deel van hun gezichtsvermogen verloren.
Het is het slib der gore steden, het grondsop, dat als drekkige
modder in de nog niet gesaneerde buurten, tusschen de geel
uitgeslagen muren van oude hofjes en steegjes bijeen geveegd is.
Hier en daar gaat een waarschuwende stem op. Stenhuis
spreekt over permanente werkloosheid. De afgevaardigden op
het congres fronsen hun wenkbrauwen. Blijven de Indische
winsten dan niet stijgen? Heeft de Nederlandsche scheepvaart
niet op de wereldmarkt het deel heroverd dat zij, tijdelijk, door
de Duitsche valuta-concurrentie had verloren ? Is niet overal de
nationale industrie weer in een betere positie gekomen sinds
daar ginds de rentemark een einde maakte aan de chaos ?
Ongetwijfeld, aan het wereldbeeld zelf is weinig veranderd.
Voor ieder Nederlandsch schip dat in de vaart komt, wordt een
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ander opgelegd in de havens van Bremen of Hamburg. De opbloei van de industrie in het buitenl an d wordt met het stil zetten
van evenveel Duitsche fabrieken beantwoord. Stinnes, het machtigste concern, dat kort geleden in zijn overmoed nog de rijksspoorbanen wilde koopen, kraakt in elkander. Dat alles zijn de
onvermijdelijke gevolgen van de gezondmaking der banken.
Dit alles is te vinden in de cijferreeksen en statistieken waaraan
de kranten hun hoopvolle verwachtingen ontleenen.
Slechts één kleinigheid is in die cijferreeksen en statistieken
niet te vinden: de ontwrichting en het leed van tienduizenden
jonge menschen, die even plotseling als Rinus, hun verwachtingen afgesneden zagen, hun handen in ledigheid balden en
zonder medelijden op de oud-roesthoop der economie werden
gesmeten.
In dat jaar trokken reeds heele horden „Tippelbriider" door
de romantische bosschen, bergen en heidevelden v an Duitschland.
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Hoofdstuk V
Al dagen lang regent het. De wind jaagt over de wijde vlakte
der Liineburger heide. De horizon vernevelt tot een grijze
baaierd. Op de wegen zijn de plassen aangezwollen tot meertjes
en de wagensporen tot beken. De twee jongens die, door modder
en water, hun weg zoeken, zijn nat tot op de huid, hoewel ze
nog nauwelijks een uur onderweg zijn. Eerst hadden ze wi llen
afwachten of de regen zou ophouden, maar toen aldoor nieuwe
lood-grauwe wolken aan de horizon opdoken, besloten ze, dat
ze toch onmoge lijk een tweede nacht in dat kleine dorp konden
blijven. Hun einddoel lokt hen, Hamburg, de haven, een naam
die in hun gedachten onverbrekelijk met het beeld van machtige zeeschepen, de geur van specerijen en de lokkende bekoring
van verre werelddeelen is verbonden. Met gebogen bovenlijf
stappen ze verder, aangetrokken door het spitsje van een kerktoren dat, in de verte, achter een dennenbosch opduikt.
—„Misschien nemen ze ons mee. Dondert niet waarheen, als
't maar een schuit is!"
— „Je luit met je nekharen! In het volgende dorp bivakkeeren we. Met een weer als dit is't trekken waarachtig geen
lolletje en Hamburg staat er de volgende week ook nog!"
—„Slappeling! — Einde lijk moet het toch ophouden, Paul!"
—„Op de groote weg komen we auto's tegen — hier in de
woestijn verrek ik het nog, verder te sjouwen. Dat heeft niks
met slapheid te maken, dat ik naar de groote weg wil. De boeren
hier op de hei zijn zelfs te arm om er te kunnen bedelen!"
Naar het dorp waarvan ze de toren gezien hebben is nog
minstens een uur loopen. Maar de twee broers hebben geluk,
bij de benzinepomp staat een vrachtwagen die hen meeneemt
naar Ce lle. Ze melden zich bij de po litie om nachtlogies te
vragen. Knorrig geeft de wachtmeester hun een bon voor de
Herberge Zur Heimat.
De waard in de gelagkamer monstert hen met wantrouwende
blikken: — „wie heeft jullie uit het kanaal gevischt? Trek die
spullen maar uit en hang ze bij de kachel. Hebben jelui
luizen?"
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—„Onze kleeren zijn in Hannover nog ontsmet. Niet omdat
we luizen hadden, maar in het asyl is dat nou een keer de gewoonte."
Toch moeten ze hun hemden nog eens van binnen en van
buiten aan den waard laten zien eer ze mogen ga an slapen.
In het bedompte vertrek staan zes bedden, smalle houten
kribben met een stroozak. De rood geruite lakens zien er ongewasschen uit, op het kussen zijn een paar donkere bloedvlekken
zichtbaar. — Dan zijn er dus ook wandluizen!
—„Dacht je soms dat dit Adlon was ?" grapjast een Ber lijner.
—„Ga maar kalm liggen, ze wachten al op jullie!"
—„Voor wandluizen ben ik niet bang, als er maar geen platjes
in het bed zitten!"
—„Klee je nakend uit, dan komen ze niet in je kleeren!"
De jongens trekken hun hemden uit en h angen alles aan een
spijker boven hun bed. H'un beurs en de oude portefeuille met
papieren stoppen ze onder hun kussens. Een oude zwerver, die
op de vensterbank zit, biedt boterhammen te koop, die hij vandaag langs de huizen bij elkaar heeft gebedeld. Met enkel margarine kosten ze drie, met worst er tusschen vijf Pfennig. Kritisch kijkt Paul naar het vettige krantenpapier waar het brood
in verpakt is. — „je bent er duur mee !" De soep die ze voor het
naar bed gaan hebben gekregen was niet bepaald vet en z'n
maag jeukt nog, maar als hij wat koopt, hebben ze misschien
morgen geen centen meer voor cigaretten.
—„Als het je te veel is, moet je zien dat je het zelf bij elkaar
bedelt!"
—„Ouwe woekeraar!" schimpt Paul. Maar tenslotte koopt
hij toch voor zich en zijn broer twee boterhammen met margarine. De rekening wordt goed gemaakt doordat ze een paar
van hun cigaretten verkoopen aan den Berlijner.
Om halftien gaat het licht uit. Rood gloeiende puntjes van
hun cigaretten in de donkere kamer. Raam en deur zijn gesloten,
om te voorkomen dat de een den ander zal bestelen. Uit de
verregende kleeren en van de bezweete, ongewasschen lichamen
stijgt een vettige lucht op, die ze door het inademen van de
tabaksrook zooveel mogelijk trachten te vergeten. Overver136

moeid is Paul al in slaap gevallen, uit het bed van den Berlijner
komt een dof snurken en op de vensterbank ritselt de oude nog
altijd met z'n papieren. Pas nu er niets meer te verkoopen valt
is hij begonnen de overgebleven stukken brood op te eten.
Uit de kieren van het behangsel kruipen de eerste wandluizen
en vallen op hun buit aan. Vloekend trekt Frits de dekens van zijn
bed en steekt een lucifer aan, om naar de bloedzuigers te zoeken.
— „Bijten ze?" giechelt de oude. In de lange jaren dat hij nu
al door het land zwerft, is hij voor de beten van de insecten
ongevoelig geworden. De straatweg is zijn huis. In de omtrek
van honderd kilometer kent hij iedere boerderij, iedere familie
en elke waakhond. Hij weet waar het meisje een stuk brood
geeft, waar de boerin een zwerver mee laat eten en waar je
kunt bedelen om geld, zonder dat ze je aangeven bij de politie.
Ook de veldwachters zelf kent hij, met de rooster van hun
diensturen en de tijd waarop ze thuis zitten om te eten. 43 vonnissen wegens landlooperij zijn de school waarin hij het zwerversvak heeft leeren beheerschen. Of zoo'n groentje hem een
„woekeraar" noemt, laat hem koud als roomijs. Wie zoolang
als hij langs 's Heeren wegen gesjouwd heeft, wordt van zelf
filosofisch. Zijn wijsbegeerte strekt hem tot pantser. Tegen de
chicanes van de overheid verweert hij zich met stoïcijnsche
gelijkmoedigheid, tegen de aanva llen der wandluizen, als het
noodig is, met sap van uien. Noodig is het echter alleen, wanneer
ze in kolonnes op komen trekken. Van een enkeling onder de
wandluizen trekt hij zich even weinig aan als van een veldwachter die alléén komt.
Dank voor de deskundige raad neemt Frits een stukje ui van
den ouden vagebond aan en wrijft er zich mee in. De oude is
nu op zijn praatstoel gekomen en, met z'n beenen over de rand
van de brits, luistert Frits naar zijn verhalen. Van zijn zwerftochten over de heide, over kwade honden en het werkhuis, en over
de moeilijkheid van het zwerversbestaan in oorlogstijd vertelt
de oude. Toen moest je een baas zijn om je kostje met bedelen
op te kunnen halen!
Wanneer de oude zwerver naar Frits kijkt, komt er een eigenaardige teederheid in zijn oogen. De jongen kon zijn zoon zijn.
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— „Vertrouw je maar aan mij toe, zegt hij, „honger zul je niet
lijden!" Onder zijn verte ll en wordt de enge stinkende kamer
ruim als de heide. Tusschen zijn woorden door ruischen de
boomen en een warme, vochtige geur stijgt uit het donkere
mos op. De maan, achter het vensterkruis, schijnt tusschen zware
dennestammen door naar binnen.
Ook de oude heeft een zoon gehad, maar de bekoring van
het zwerven was sterker dan de band van het huwe lij k. Nog
voordat de jongen geboren was had de vader zijn oude vagebondenbestaan weer hernomen. Slechts één keer in het jaar
zocht hij zijn vrouw op. Nu is ze dood en de jongen... Tusschen
de vergeelde papieren uit zijn portefeuille zoekt de zwerver
naar een portretje. In het bleeke maanlicht zijn de letters onder
de foto niet meer te lezen, maar de zwarte rouwrand en het
ijzeren kruis dat boven het portret van den jongen soldaat ingelascht is, zeggen meer dan woorden. Zwijgend geeft Frits
het portret terug. Hij hoort het zware ademhalen van den zwerver, die zich naar het raam toegekeerd heeft, opdat de jongen
zijn tranen niet zien zal.
— „Jij zou mijn zoon kunnen zijn..."
Frits begrijpt dat de oude het méénde toen hij daarnet vroeg
of hij mee ging.
— „Nee vader, wij moeten naar Hamburg. Mijn broer en ik
willen probeeren of we geen schip kunnen krijgen."
Voorzichtig, alsof het een kostbare schat was, steekt de zwerver de foto en het krantenuitknipsel met het doodsbericht weer
in zijn portefeui lle. Heeft het zin om den jongen te verte llen
hoe hij zelf, als jongmaatje, ook eerst naar Hamburg gegaan is?
Hetschijndargltopieuwdzf nmoet
maken als het vorige. Hij zelf heeft immers ook eens op de
kade gestaan om een schip te zoeken. In '92 was dat, toen de
cholera in Hamburg uitbrak. De haven lag ineens plat. En toen
is hij door Duitschland ga an zwerven, vijf jaar, twintig misschien..., is getrouwd en heeft zijn vrouw weer verlaten. Dertig
jaar moet dit nu al zijn, dat de straatweg zijn huis is...
Ga nou maar slapen!
Dat klinkt als een bevel. Kort en beslist, alsof hij zich schaamde
—
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een oogenblik zwak geweest te zijn en den jongen iets te hebben
laten voelen van zijn geheimste verlangen: — iem an d te hebben
waar je voor zorgen kunt, al is het dan maar met wat je al
bedelend bij elkaar haalt.
Frits gaat li ggen. Hij kijkt naar zijn slapenden broer en verwondert zich dat die er, in het bleeke maan li cht, zoo heel anders
dan overdag uitziet. Paul's mond staat half open, onder de verwarde haren parelen kleine zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd.
Hij haalt moeilijk adem, dat komt van de benauwde slaaplucht
die in het lokaal hangt. Ook Frits sluit de oogen.
Alleen de oude zwerver in zijn bed bij het raam, ligt nog
wakker. Zijn gezicht heeft hij naar de muur toegekeerd. Hoe
kon hij ook zoo sentimenteel zijn om met dienjongen te praten!
*
De volgende ochtend zijn de twee jongens al weer vroeg op
pad. Als ze nog een dag in de herberg bleven, zouden ze, ten
bate van de kerk die de inrichting onderhoudt, hout moeten
zagen of een ander nuttig werk doen om hun logies te betalen.
De regen heeft opgehouden maar de grond is nog altijd
vochtig. Boven de weilanden en aan de takken der boomen
hangen dunne slierten nevel. In hun, slechts half gedroogde ideeren, huiveren de jongens. Hun schoenen zijn stijf en hard geworden van de regen en van de modder der wegen.
In een boerenhuis even buiten de stad vraagt Paul om koffie.
Hij krijgt een homp boerenbrood met een dik stuk spek en
vertelt, in ruil daarvoor, aan de vrouw een hartroerende geschiedenis, hoe zijn broer en hij door de bittere nood gedwongen zijn om te zwerven. Hartelijkheid moet betaald worden en
Paul weet nu al zóóveel, dat de boeren het prettig vinden als
ze zich over de harteloosheid van hun medemenschen en de
slechtheid der steden gezond kunnen ergeren.
Buiten wacht Frits. Aan bedelen heeft hij het land en als
het eenigszins gaat, lijdt hij, voor zichzelf, nog liever honger.
Op het oogenblik staat hij op heete kolen dat Paul het zoo l ang
maakt. De eene auto na de an dere is al voorbij gereden. Wie
wetofrnijbwasdehnmgoalsze
gewenkt hadden.
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Daar komt er al weer een. Met een vaart rijdt de auto voorbij, maar meteen krijgt Frits een schok: — jezus, zijn band springt !
Meteen heeft hij het op een holletje gezet en is bij de wagen
nog voor de chauffeur uitgestapt is. — Helpen mijnheer ? vraagt
hij en neemt zijn pet af. De chauffeur is lekker dat hij niet zelf
in de modder onder de wagen hoeft te kruipen. Met de handen
op de rug kijkt hij toe hoe Frits, handig en vlug, de auto op
de kriek zet en de band afneemt. Ook Paul is ondertusschen
aan komen loopen en nu het karwei klaar is, krijgen de jongens
een paar cigaretten en mogen meerijden tot Hamburg, met de
belofte zelfs dat ze daar, bij het lossen van de vracht, mogen
helpen. Met gelukkige gezichten zitten ze boven op de hooggeladen wagen en voeden zich met appels en wortelen die ze,
tusschen de latten der kratten, op kunnen visschen. De zon
breekt door de mist heen en vriende lijk glanzend ligt het landschap nu om hen. Door Luneburg, door Harburg, de claxon
toetert, tralies en bogen van de brug over de Elbe schieten
voorbij, daar zijn de masten der zeilschepen al en de haven,
daar ligt Hamburg!
Menschen, winkels, asfaltstraten, de hooge grillige gevel van
het Chilehuis, de kap van het Centraalstation... hoe mooi is de
wereld!
4c

De tijd behoort hun. Met in hun zak de groschen, die ze met
het lossen der kisten verdiend hebben, slenteren de jongens door
de straten. Wie geld heeft laat het breed hangen. Frits stelt voor
naar de Grossneumarkt te gaan omdat hij gehoord heeft dat je
daar goed en goedkoop kunt eten. Aan de eenvoudige, ruw
houten tafeltjes zit het vol jongens, meest Wanderburschen als
zij zelf, die in a lle denkbare dialekten met elkaar praten. Frits
herkent zelfs een paar Poolsche woorden, zooals hij die wel
eens, van seizoenarbeiders, in de Roerstreek heeft opgevangen.
Aan hun tafeltje gaat een Ho llander zitten en vertelt Paul dat hij
naar zijn land terug wil. Zijn laatste gage heeft hij verzopen.
Toen ie aan de ka kwam, was zijn schip weg. Al zijn papieren
liggen aan boord en het eenige wat er voor hem opzit, is tippelen
naar Holland. Klaar met het eten, gaat de Hollander mee en laat
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hun de stad zien. De stad, d. w. z. de Reeperbahn. De zeeman
voelt terecht, dat een vreemdeling deze straat het eerst hoort te
kennen.
Larmoyante orgels dreunen achter de glazen der café's. Op
de stoep staan de meisjes. Meisjes zijn er in alle soorten: dikke
en zwarte, blonde en slanke. Met enkel een hemd aan onder
hun imitatie bontmantels wachten ze in de Schaferstraat op
klanten. Paul en Frits hebben evenmin geld als lust om zich
aan deze verlokkingen over te geven. De veelheid der nieuwe
indrukken en het geraas van de stad verdooft hen. Ze zoeken
een logementje op aan de Finkenkade en betalen hun laatste
geld voor een slaapstee. Naast elkaar zitten ze in de lange
pijpela die, door 66n enkele lamp boven de toonbank, jammerlijk verlicht wordt. Mannen en vrouwen zitten aan de
tafeltjes. Een smerig wijf met één tand schooit langs de stoelen
en biedt haar lichaam aan voor cigaretten. — „Kom mee, liefje,"
fleemt ze, „vlak hiernaast in het steegje."
Een matroos die al weken aan de biets is, pakt een jong meisje
onbeschaamd onder de rokken. — „Heb je poen?" vraagt ze.
— „Anders handjes thuis hoor!" In een hoekje onderzoekt een
klant zijn hemd zorgvuldig naar luizen. Als hij een bijzonder
vet exemplaar gevangen heeft, verbrandt hij het knapperend in
een kaarsvlammetje voor hem op de tafel.
Frits walgt er van. Hij wil hier geen oogenblik langer b lij ven
en gaat met z'n broer de straat op.
Als ze beneden bij de haven komen, is het pas schemerdonker.
Boven de kaden werpen machtige booglampen grillig licht en
schaduw. De tunnel onder de Elbe spuwt een niet eindigende
stroom uit van arbeiders. De ploegen wisselen. Met zwarte gezichten, in ketelpakken en overalls, komen de arbeiders van de
werven. Tusschen hun stroom mengen zich wagens met zwarte
paarden, de luxe auto's der ingenieurs, vrachtauto's en fietsen.
Langzaam debrailleerend rijdt een glanzend gelakte auto vlak
langs de jongens. Ineens geeft Paul een schreeuw en loopt naast
de auto mee. Voor het portierruitje heeft hij het bekende gezicht
gezien van graaf Hellriegel... „Mijnheer de kapitein !" roept hij,
zoo hard hij kan... „Mijnheer de kapitein."
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Naast het trottoir blijft de auto staan en de graaf opent het
raampje: — „Hoe komen jullie hier?"
—„We tippelen! Ik en mijn broer Frits."
—„Zoo! Zijn jullie al lang hier?"
— „Vandaag pas gekomen, mijnheer de kapitein!"
—„Een paar jongens die ik nog uit mijn tijd aan de Roer ken,"
verklaart de graaf aan zijn vriend achter het stuur, en d an weer
tegen Paul:
— „Ik moet verder, jongens. Tot mijn spijt heb ik geen oogenblik tijd. Wat doen ju llie van avond?"
—„Ik weet niet kapitein, we hebben geen plannen..."
—„Ken jullie Hamburg ? Natuurlijk niet. Maar de Reeperbahn zal je toch zeker wel kunnen vinden?"
—„Op de Reeperbahn zijn we al geweest..."
—„In ordejongens. Kom dan om negen uur bij het standbeeld
van Bismarck. Begrepen ? Afgemarcheerd! Hier heb je nog een
mark voor cigaretten."
De chauffeur haalt de handle over. Even kijkt Paul de wegglijdende wagen na, eer hij terug gaat naar zijn broer. Die
staat nog altijd met een onverschillig gezicht naar de mond van
de tunnel te kijken.
—„Kom mee! Ik heb een mark van hem gekregen. Daarvoor
gaan we schaften. Jij hebt toch ook honger?"
Frits antwoordt niet. Met een knorrig gezicht loopt hij naast
zijn broer door het plantsoen. Als ze voorbij het standbeeld
gaan zegt Paul: — „Hier moeten we vanavond om negen uur
op hem wachten."
—„Ik kan die prolurk niet uitstaan. Laat hem barsten!"
—„Jij altijd met je kuren! Hij schooft tenminste!"
NaenogbliktwrdFs.
—„Nou ja, we kunnen eens kijken."
De lange toren van de Michelskerk slaat negen. Precies op tijd
staan Paul en Frits in het nu eenzame plantsoen voor het
hooge standbeeld. Tegen de avond is het weer begonnen te
misten en van de kant der haven toetert een misthoren naargeestig door de nevel. De jongens huiveren in hun dunne jassen.
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Boven de Reeperbahn flikkeren de lichtreclames, het bellen der
trams vermengt zich met het claxoneeren der auto's, een heen
en weer loopende politieagent heeft de jongens al een paar keer
wantrouwend gemonsterd.
Telkens opnieuw spuwt de Elbetunnel een nieuwe stroom
menschen uit. Duizenden vreemde, onverschillige gezichten. Dat
van den kapitein is er niet bij. Ri ll end zet Frits zijn kraag op.
— „Natuurlij k was het maar een smoesje. De vent wou ons kwijt
zijn!"
—„Dacht je dat?"
In eens staat de graaf achter hen, elegant in zijn grijze regenjas, met glacé's aan.
Vriendelij k groet hij Paul. — „Ik heb nu een keer méér te doen
dan jullie, begrijp je. Jullie lummelen maar wat rond, hè?"
Zonder hun antwoord af te wachten stelt hij voor, eerst iets
te gaan eten. Frits wil bedanken, maar nog voor hij iets kan
zeggen geeft Paul hem een por in de ribben. Hij denkt practischer dan Frits en berekent dat ze, al is het maar bij wijze van
reserve, een tweede maaltijd best kunnen gebruiken.
De graaf heeft een taxi aangeroepen en laat die voor een
visch-en-chips-zaak stoppen. Inderdaad werken ze twee porties
gebakken kabeljauw met aardappelsla zonder eenige moeite naar
binnen.
—„Waar slapen jul lie eigenlijk ? "
—„In een herberg aan de Finkenstrasse."
—„Hoe laat moeten jul li e binnen zijn?"
—„Ik geloof dat ze de heele nacht open blijven. In ieder geval
tot na eenen."
—„Dan kunnen we nog een glas bier samen drinken als jul li e
lust hebt!"
Ze slenteren door de nauwe steegjes van de havenwijk, langs
zeemanskroegen en dancings.
De zaak waar de graaf hen heen brengt is aan de voorkant
nauwelijks verlicht en ziet er, op het eerste oog, bijna als een
gewoon huis uit. Langs de stoep staan twee auto's.
Een jonge piccolo opent de tochtdeur en een stram geuniformeerde portier neemt beleefd zijn pet af:
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—„Goeden avond, mijnheer de baron!"
Hij herkent de stamgasten van de zaak op het gezicht, maar
het is slechts hoogst zelden dat hij hun titel of naam weet. De
titels weegt hij zoo'n beetje af naar het uiterlijk en naar de fooien
die de heeren geven: — „Mijnheer de dokter! Mijnheer de direkteur en mijnheer de baron, zijn de drie kategorieën waarin hij zijn
klanten indeelt."
Het lage zaaltje waar ze binnentreden hangt vol tabaksrook.
Groetend gaat de graaf voor hen uit, tusschen de tafeltjes door,
alsof die links en rechts vol kennissen zaten. Hij brengt de jongens naar de Weinstube achterin, die door schotten in intieme
hoekjes verdeeld is, terwijl het licht er door roode lampekappen
wordt getemperd.
De graaf zoekt een plaats uit en direkt snelt een van de kellners toe om zijn jas aan te nemen. Het bloed schiet Frits naar
het hoofd als hij het onberispelijke kostuum v an den graaf en
de keurige plooi in diens broek ziet. Hij vergelijkt het bij z'n
eigen gekreukte confectiepakje en zou er het liefst meteen weer
van door gaan. Verlegen frommelt hij z'n verregende pet tusschen z'n handen. Maar de goed gedresseerde kellner is ook
zulke geva llen gewend. Beleefd neemt hij Frits zijn pet af en
zet een stoel voor hem klaar aan de tafel. Een oogenblik later
komt hij terug met de nummertjes van de garderobe. Met z'n
hoofd scheef ingetrokken als een hond dreunt hij achter elkaar
de namen op van een aantal gerechten, die Frits in z'n heele
leven nog niet gehoord heeft. Wat moet je in Jezus' naam nou
daarvan kiezen? Paul weet zich eerder naar de omstandigheden
te schikken. Geef mij maar hetzelfde als mijnheer de kapitein,
kommandeert hij. Een kleine, dikke man met korte snor loopt
heen en weer tusschen de tafels, groet en wordt terug gegroet
van alle kanten.
—„Hoe gaat het, Gustaaf? Neem je een sherry van ons?"
—„Een sherry !" echoot de kellner.
—„Hoe gaan de zaken?"
—„Beroerde tijd, mijnheer. Geen geld onder de menschen!"
—„Kom, kom, voor het in jouw branche slecht gaat, moet
er heel wat gebeuren!"
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Vertrouwelijk schuift de graaf zijn cigarettenkoker over de
tafel.
—„Vertel eens op, jongens, hoe gaat het met moeder ? Nog
nieuws van Hans ? "
—„Die is nog steeds bij de rijksweer!"
—„Wit bedoel je. Heeft ie dan nog niet geschreven dat ie
z'n ontslag krt gt ? "
—„Nee," stamelt Paul verwonderd. — „Maar we zijn al vier
weken van huis. — Hoe komt dat nou?"
—„Ziek geworden," lacht de graaf, en dan, als hij het verschrikte gezicht van Frits ziet: — tenminste wat ze zoo noemen.
't Kind moet toch een naam hebben. Vertrouwe lijk voegt hij
er aan toe: — „We konden Hans juist gebruiken als instructeur
bij een van onze nationale weerbaarheidvereenigingen. Een
plaats waarvoor hij als geknipt is ! Maar basta, laten we niet
over politiek spreken.
Hoe slaan jullie je door het leven? Werkloos natuurlijk. En
nou willen jullie het eens met tippelen probeeren ? "
—„Wat moet je anders, mijnheer de kapitein? U weet hoe
krap moeder het met haar pensioen heeft. En dan wil je toch
ook wel eens de wereld leeren kennen!"
„Een Duitsche jongen moet z'n vaderland leeren kennen.
Maar waarvan leven jullie eigenlijk!"
Paul weet niet zoo gauw wat hij moet antwoorden. Gelukkig
komt de kellner juist aanloopen met de flesschen. Zorgvuldig
wischt hij met z'n doek de flesschen af, met een bijna eerbiedige
beweging, alsof hij een gewijde handeling verrichtte. De kellner
weet dat de gesprekken in dit lokaal meestal niet voor vreemde
ooren bestemd zijn, maar omdat hij procenten van de vertering
krijgt, tracht hij het altijd zoo aan te leggen dat hij tegelijk weer
met een nieuwe bestelling weggestuurd wordt.
—„Op uw gezondheid, mijnheer de baron!"
—„Nog drie sherry en neem er zelf ook eentje!"
Frits heeft de pest in. Hij klinkt met Paul en den graaf, neemt
een diepe slok uit z'n glas en in eens komt het:
„Waarvan wij leven, mijnheer de graaf? Dat snap
je soms zelf niet. In ieder geval hebben we meestal de
Last, Kruisgang
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heele week niet zooveel te verteren als die eene flesch kost!"
Onaangenaam getroffen zet de graaf zijn glas hard neer op
de tafel. Argwanend neemt hij Frits op, maar deze kijkt hem
recht in de oogen. Even meten ze elkaar, alsof ieder de gedachten
van den ander wil raden. Dan knijpt de graaf een oog dicht
en zegt scherp: — „Communist zeker? Dacht je soms dat ík
iedere avond wijn dronk? Belache lijke onzin! Omdat ik ju llie
eens een keer een plezier wil doen, krijg ik zooiets te hooren!"
Ook Paul is geschrokken. Met z n voet geeft hij Frits een
trap onder de tafel. Dan probeert hij te sussen...
—„Zoo bedoelt hij het immers niet, mijnheer. Frits is heelemaal geen communist. Wij geen van beiden. En vanmiddag zei
ie nog dat 't zoo prettig was dat we u getroffen hebben, omdat
u altijd zoo vriendelijk is voor moeder.
—„Al goed. Laten we de politiek er maar buiten laten!"
Deklinromtdshy.
—„Op jullie gezondheid!"
In één teug drinken de jongens hun glas leeg. Achter hen, in
de danszaal, zet de muziek een jazz in. Slepende voeten. Hier
en daar neuriën de gasten het refrein mee. — „Wij zijn nu eenmaal anders dan de anderen!''
Frits voelt een lichte roes naar zijn hoofd opstijgen. Zijn oogen
vallen haast toe, zijn hoofd steunt op zijn handen. De lucht van de
sigaretten prikkelt zijn longen. De gebeurtenissen van de dag
springen als de flikkerende beelden van een film door z'n hersens.
Paul daarentegen wordt onder invloed van de alkohol spraakzaam. Nu vertelt hij over hun zwerftocht, over vrachtauto's en
herbergen, over thuis en z'n moeder. Vertrouwe lijk zit de graaf
naast hem met de arm over zijn schouder. Soms laat hij zijn
hand vriende lij k spelen door het blonde haar van den jongen.
— Als hij zoo vriendelijk is, denkt Paul, — schieten er straks nog
wel een paar mark voor ons over.
— „Vanochtend mochten we helpen lossen," vertelt hij, „en
daarmee hebben we juist genoeg geld verdiend om te slapen.
Als we morgen geen werk krijgen, zitten we zonder een Pfennig !"
Luistert de graaf wel? Soms schijnt het Paul toe of hij onder
z'n verhaal aan iets anders zit te denken.
'
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— „je broer slaapt al. Wil je nog een koffie ? Ober, twee
mokka!"
Paul steekt een sigaret aan. De graaf trekt hem dicht tegen
zich aan, zoodat zijn hoofd rust tegen diens schouder.
—„Weetje wat, Paul. We brengen je broer naar zijn logies en
dan gaan wij nog wat boemelen!"
—„Afrekenen, Ober!"
Ze schudden Frits wakker en gaan de danszaal door naar de
vestibule. Nog half slapend ziet Frits de paren langs zich heen
schuiven, hij vraagt zich af of hij misschien nog droomt, er is geen
een vrouw bij.
Het is of die afschuwelijke kerel daar, met het gepoederde
gezicht, tegen hem glimlacht. Nu komt hij zelf naar hem toe
en fluistert iets in z'n ooren. Met een gevoel van walging stapt
Frits op zij, maar meteen komt de portier al:
—„Heeren, de auto."
Ze stappen in en rijden in snelle vaart langs de verlichte gevels
van het hippodroom en het circus. Op de hoek van de Finkenstraat laat de graaf de wagen stoppen.
—„Breng je broer nu naar huis," zegt hij tegen Paul, ik wacht
hier in „de vuurtoren". Hier Frits, heb je meteen een paar mark
om te ontbijten."
Als Frits wakker wordt, ziet hij tot zijn schrik dat het bed
naast hem nog altijd leeg is. Verbaasd zoeken zijn oogen in de
andere bedden van de slaapzaal, — nee, Paul is niet gekomen.
Zijn hoofd is nog dof van gisteren avond, haastig loopt hij naar
de gootsteen en laat de kraan loopen.
Dan gaat hij naar het bed van den Ho llander en schudt hem
wakker:
—„Paul is niet gekomen!"
—„Wat dondert dat ! Moet je me daarvoor wakker maken.
Die komt wel opzetten. Misschien heeft ie een meid opgeduikeld
of misschien houden ze hem vast bij de politie!"
—„Hoe kan dat nou. Als hij toch met den graaf uit was!"
—„Wat leuter je nou ? Met den graaf? Met wat voor een graaf
dan?"
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Nu moet Frits vertellen: hoe ze elkaar bij de tunnel gevonden
hebben, over het restaurant en de danszaal...
De Hollander fluit tusschen zijn tanden: — „Zit de vork zoo
in de steel! Ga dan maar weer liggen. Die mooie broer van je
komt zeker weer terug en geld brengt ie ook mee!"
Frits kleedt zich aan en koopt, beneden in de herberg, voor
zichzelf en den Hollander een paar gesmeerde broodjes. De
straat op durft hij niet, omdat Paul hem dan niet zal vinden als
lij terugkomt.
Het wordt elf uur, twaalf uur, half één, voordat Paul terug is.
Eindelij k gaat de deur open.
= „Goed verdiend?" lacht de Ho llander, zoo gauw hij Paul
ziet.
Die krijgt een kop als vuur: — „Verdiend? Wat bedoel je?"
— „Neem mij in de maling? Dacht je dat ik Hamburg niet
kende ? Zeg maar hoeveel ie geschokt heeft!"
— „Twintig mark heeft ie me gegeven. En zeg, Frits, hij vraagt
of we naar Berlijn gaan. In zijn auto!"
— „Warm houden zeg ik ! Het schijnt dat ie splint heeft."
Paul noodigt den Ho ll ander uit om mee te gaan eten. Hij zit
zelf met zijn nieuwe ervaringen nog in zijn maag en die Hollander weet b lij kbaar van wanten. Daar kan je wat van leeren.
Onderweg koopt hij een paar sokken voor Frits en 'n hemd
voor zich zelf. Na het eten gaan ze baden. Aan de ingang van
het badhuis neemt de Ho ll ander afscheid. — „Tot ziens dan. Je
weet nou wel a lles. En als je soms nog eens bij ons in het land
komt, laat je dan eens kijken!"
Paul schrijft zijn adres op in z'n notitieboekje.
Heel die middag dwalen de jongens in de buurt van de haven.
Eindelooze kaden, hobbelige keien, grijze schuttingen.
Verboden toegang!
Opgelegde schepen liggen in de bassins. Op de enkele booten
waar ze toegelaten worden, snauwt de bootsman hen af: — „Geen
jongens noodig !" Het lokaaltje van de arbeidsbeurs voor zeelieden is stampvol, de meeste kerels die hier staan, wachten al
maanden op een bootje.
Bij de ronselaars en de kleine cafétjes, waar varensvolk ver148

huurd wordt, zitten de matrozen in groepjes op het trottoir, of
leunen tegen de muur aan.
Een stoker, dien ze aanspreken, lacht hen in het gezicht uit.
„Duizend man voor één plaatsje!"
Weer de kaden — weer de keien.
Weer de portiers, die hun bij de ingang der terreinen de
weg versperren: — „Geen menschen noodig!"
Langzaam wordt het donker.
Met voeten, die moe en pijnlijk zijn van het slenteren, keeren
ze naar de Reeperbahn terug. Een golf van muziek dringt door
de deuren van het hippodroom naar buiten. Op het terras gaan
ze zitten.
— „Hindernisrij den voor dames !" schreeuwden de kleurige
aanplakbiljetten aan de ingang.
Lusteloos ziet Paul hoe de magere knollen tam ronddraven
door het circus. Bij iedere sprong die de kno llen nemen, wordt
het naakte achterwerk zichtbaar onder de rokken der dames.
De meisjes uit de Kleine Freiheit, die op snel en in 't groot zaken
doen zijn ingesteld, beschouwen ondergoed als een overbodige
en lastige luxe...
Dus, dat is Hamburg!
Werkloosheid als aan de Ruhr, armoede, smurrie. En het
eten in de gaarkeuken is al niet beter dan in het asyl van Miilheim.
— Misschien, denkt Frits vermoeid, is het toch maar het beste
met den graaf mee te gaan. 't Kan toch zijn dat ie werk weet.
En voor moeder zou het al heel wat beteekenen, als ze haar een
paar mark in de week op konden sturen...
Er moet toch beslist, ook voór hij dat ongeluk kreeg, al iets
aan de oogen van Marinus gemankeerd hebben, dat hij daar,
hoog van de steiger, niet geïmponeerd werd door de weelderige
rijkdom van het Hollandsche landschap.
Wanneer Jordens, 's avonds van zijn werk terug, voor de deur
zit van zijn nieuwe huisje, dat meer op een burgervillatje lijkt
dan eenige arbeider in zijn jeugd ooit had durven hopen, ziet
hij met tevredenheid de aangeharkte schelpenpaden van zijn
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tuintje en daarvoor, over de weg, de snelle blanke wagens der
electrische tram, waar eens het hijgende en puffende stoomtrammetje reed naar Katwijk.
Als het donker wordt, gloeien, als lange parelsnoeren, de electrische lampen aan langs de wegen en met één vingerdruk op
de schakelaar brandt de zoo-kaars Phi lips op dezelfde plaats,
waar vroeger de olielamp hing met een sponsje eronder tegen
het druppen.
Wanneer Hasebroek door het dorp wandelt, ziet hij de nieuwe
villa's die in de laatste jaren gezet zijn, de modern verbouwde
pui van Daalder met z'n breede spiegelvensters, de nieuwe plantsoenaanleg met de banken der Vereeniging voor Vreemdelingen
Verkeer en het steenen fonteintje van de Dierenbescherming,
voor honden en paarden. Mijnheer Cortius, op het terras voor
zijn vi ll a, spreekt met dominee over de toenemende druivencultuur in het Westland, over de asfaltwegen, waarlangs de
tulpen tegenwoordig per auto naar de vlieghavens voor Engeland worden verzonden en over de vaste hand van Colijn, die
de gulden voor een val als die van de mark en de franc bewaard
heeft.
Wat mankeerde er aan je oogen, Rinus, dat je de groeiende
orde en welvaart niet in iedere nieuwe betonnen lantarenpaal,
in de monumentale bank voor burgemeester De Gijselaar, in de
vetheid der Hollandsche koeien en de tevreden zelfverzekerdheid
der Hollandsche agenten kon lezen? Waarom ben je niet lid geworden van een dier talrijke voetbalclubs, wier leden 's Zondagsmiddags, gewonnen of verloren, dronken bra llend naar huis
keeren: „Van je hela hola, houdt er de moed maar in" en „Er
is geen club in Nederland die L. F. C. kan slaan" ? Waarom
voelde je je niet tevreden in de vrijzinnige christe lij kheid der
dorpsjeugd en evenmin bij de geheelonthouders of tusschen de
jonge vreugde der zingende A. J. C.-ers?
Waarom werd je altijd weer aangetrokken juist door hén,
die de slechtste reputatie hebben en er het schunnigste uitzien?
Waromwseltijdugkopenbrd
verzet in je, dat vaak op de onverwachtste oogenblikken zich
uitte?
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Waarom had een dwarskop als Piet invloed op je, die er nooit
in geslaagd is zelf vooruit te komen en die tot een van die kleine
sectes behoort, wier ontevredenheid op de groote rust- en ordelievende massa van ons volk nooit invloed zal krijgen ?
Rinus, als je dan niet wilt luisteren naar de vermaningen van
dominee, als je naar Vrij niet meer luistert en als je maar onredelijk koppig tegen de bezadigde woorden van Jordens blijft
strijden, waarom sla je dan tenminste geen acht op de verstandige
taal van de socia listische leiders:
„Het Socialisme vraagt in zijn tegenwoordige phase nuchtere,
koele koppen: organisators, economen, juristen, ingenieurs en
in lagere regionen: gravers en bouwers. Wie meent dat een
romantische jeugd daar de ware voorbereiding voor is, vergist
zich ongeveer even veel als degeen die in dien mijnheer van het
villatje op de hei een goeden boer in de dop ziet."
Dat is professor Bonger, Rinus, een van de voormannen, en
wanneer de professor je misschien te rechts is, luister dan eens
naar Kuiper, die nog weinig jaren geleden zijn artikel schreef:
„Gereed voor de proletarische revolutie".
Ook híj zegt nu immers:
- „Wij kunnen in hoofdzaak niet anders doen dan op de
ingeslagen weg voortgaan!"
Wat is die weg anders, Rinus, dan de breede en vei lige weg der
democratie, waarop, ondanks kleine meeningsverschillen over
nationale of internationale ontwapening, brave burgers en goede
socialisten vredig en eensgezind naast elkaar voortgaan, op de
Volkenbond vertrouwend ? Dacht je soms, dat er andere wegen
waren, Rinus ? Duitschland kreunt nog onder de wonden der inflatie en de krach van Stinnes, België moet de devaluatie van zijn
munt met smartelijke naweeën hongerend betalen, de Engelsche
mijnwerkers Zeeren, dat zelfs het felste verzet niet is opgewassen
tegen de vaste hand der regeering en de angst van Mac Donald.
*
Rinus ligt in de kliniek voor ooglijders van Prof. van der
Hoeve en houdt de oogen gesloten.
Rinus heeft pijn en die pijn, dieper dan in z'n oogen, komt
ergens uit het hart voort.
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Het vage socialisme, dat hem soms, tegen Jordens, van wien
hij toch houdt, doet opstaan, komt, evenals bij duizenden van
de besten die het roode vaandel gevolgd zijn, in eerste instantie
niet uit berekend inzicht, maar uit die kleine, onheelbare wonde
in het hart voort.
*
Om To uur 's morgens komt de dokter langs en om II uur
legt de zuster een nieuw verband aan. Ze staat stil naast zijn bed,
strijkt even door zijn weerbarstige blonde haar en vraagt: — „Nu,
Rinus. Hoe gaat het?
Rinus ligt stil en g li mlacht. In zijn gevoel is hij heel klein
geworden, bijna geen mensch meer, maar eerder een onbeholpen
jong hondje, dat door zijn baas gestreeld wordt. Nu maakt ze
het verband los en de vlugge, bes li ste bewegingen v an haar
h an den zijn als het wieken van lichte vogels boven zijn voorhoofd. Even opent hij zijn oogen op een kier en ziet, als in een
nevel van wentelende kringen en sterren, het blonde haar om
haar vriendelijk, ernstig gezichtje. Het frissche water van het
verband koelt de brandende pijn in zijn oogen, de zuster schudt
de kussens van zijn bed op, zegt, dicht bij zijn oor, een paar
vriendelijke woorden en dan hoort hij hoe haar zachte stappen
zich verwijderen naar het bed van zijn buurman.
Het is of de pijn, die ze verzacht heeft, nog slechts een herinnering van pijn is en de geur van de versche bloemen, die ze op het
nachttafeltje gezet heeft, een herinnering aan haar nabijheid. Hij
slaapt in als een kleine jongen en zijn eenige verlangen zou zijn,
dat hij haar hand nu kon grijpen, om iets van die zachte warmte
binnen in hem, over te doen vloeien in haar lichaam.
Alleen als hij wakker wordt is de pijn weer terug. — Zijn
oogen, of er peper in gestrooid was, branden onder de warm
geworden doek op zijn voorhoofd en meteen weet hij, dat het
nooit heelemaal meer terecht komt.
Hij denkt aan Jordens en z'n vrouw, die goed en lief voor
hem geweest zijn als de zuster, die zijn oog bet. Pas wanneer
het stil om je heen wordt voel je, hoe de oude, bijna vergeten
wonde, desondanks voort-gloeit. Soms wordt je, midden in de
nacht, in je zweet badende wakker: — de juffrouw heeft je weer
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weggestuurd omdat je ongekamd en ongewasschen naar school
kwam. Soms slaap je in op een half verstaan liedje: heel in de
verte zingen kinderen: „Rinus mag niet meedoen, Rinus heeft

zweren.
Soms ook, hier in het hospitaal, moet je denken aan moeder
die, heel alleen, in het gasthuis v an Den Bosch is gestorven.
Sedert lang is dat a lles niet bitter meer. Het is veel meer een
weemoedige herinnering aan het land waar je vandaan komt.
En die herinnering is weemoedig, omdat je altijd een vreemdeling zult blijven in het land waar de menschen gezond, tevreden
en welgedaan zijn. Daarom zag Rinus de nieuwe banken van
de V.V.V. niet en evenmin het moderne gebouw van het
Leidsche Dagblad, waar ze zooveel over spreken en ook niet
hoe prettig het is, met de jongens en meisjes van de A.J.C. naar
buiten te gaan om te dansen.
Daarom zag hij het gezicht van Gerrit dat zoo mager en bleek
wordt en hij zag diens moeder, hoe ze half blind voor hun eenkamerwoning in de steeg zit, hij hoorde de schorre stemvan manke
Nelis zijn vodden uitventen en hij zag hoe de oude, joodsche
groentenkoopman z'n kar niet over de brug kreeg. De weemoedige herinnering aan Rinus' eigen land werd tot heimwee.
Bijna was hij b lij om de pijn in zijn oogen die hem terug voert
naar het land der geopende wonden.
4,
Door het openstaande raam schettert het valsche wijsje van
een trompet uit de Morspoortkazerne.
Signaal:
Attakeeren!
De horenblazers van de cavalerie oefenen zich: — „Tírailléurs,
weest nu tevréden... Vér-zá-melt u, — op dit signáál!"
Een maal, twee maal, drie maal.
Rinus richt zich op zijn e llebogen half op: — „Zuster!"
De zuster, die aan haar tafeltje tusschen de bedden „De Berg
van Licht" leest, staat dadelijk op en sluit, met een glimlach
van begrijpen, het venster.
Ze kent Rinus.
— „Als ik die trompetten hoor," zei hij eens tegen haar, „is het of
ik een grooten kerel zie, die een kleinen jongen een trap geeft."
—
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Toen begon hij te praten. Opgewonden en onsamenhangend,
met een koppig herhalen van telkens weer de zelfde gedachte.
- „Oorlog is het ergste wat er bestaat en het verschrikkelijke
is dat ze niets geleerd hebben, maar zich opnieuw voorbereiden
op de oorlog. Hoor die trompetten maar. Zie de soldaten voorbij
trekken over de Oegstgeesterweg, met hun stalen helmen. Kijk
maar naar de padvinders, die als jongen al beginnen soldaatje
te spelen." De kerk heeft de wapens gezegend, daarom is Rinus
tegen de kerk. De regeering wil een nieuwe vloot bouwen.
Daarom is Rinus tegen de regeering.
Politiek is op de ziekenzaal verboden. Daarom probeerde de
zuster, met een paar kalmeerende opmerkingen, zijn woordenvloed te stuiten. - „Er bestaat toch ook een vereeniging als Kerk
en Vrede ! De regeering heeft immers juist gezorgd dat we er
buiten bleven!"
- „En dat we er winst mee maakten !" riep Rinus nu zoo
heftig, dat ze zelfs in de verste bedden overeind gingen zitten
om te luisteren. - „Van de leveringen aan die oorlogvoerende
landen zijn ze hier rijk geworden!"
Hulpeloos keek de zuster achter zich naar de deur, of de hoofdverpleegster het niet hoorde.
- „Rinus," zei ze, ernstig en verdrietig, „je brengt mij in
moeilij kheden als je zoo doorgaat!"
Dadelijk zweeg hij.
Later in de middag, toen ze voorbij kwam, heeft hij haar
nog een keer geroepen.
- „Of zuster wel wist dat de eerste man van zijn moeder onderofficier in de Oost geweest was ? Broer Piet heeft het hem verteld, en dat hij het er niet uit kon houden en ontslag nam, hoewel hij het wel tot majoor had kunnen brengen. Als ze in Atjeh
een kraton veroverd hadden, werden niet alleen mannen afgeslacht maar ook de vrouwen en de kinderen. De soldaten
kregen 21 /, gulden voor iedere afgeslagen kop die ze konden
toonen. Kan de zuster zich voorstellen wat dat beteekent, met
de klewang de kop afslaan van een weerlooze gevangene?
Ze wou niet meer luisteren naar het fluisteren van Rinus en
vluchtte terug naar haar tafeltje tusschen de bedden. De letters
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van „De Berg van Licht" dansten hoonend voor haar oogen.
Tegelijk dacht ze aan Rinus. — Het is niet goed dat een jongen
op zijn leeftijd dat al zoo kan voelen en dat, terwijl hij er toch
niets van meegemaakt heeft. — „De vijf kleuren verwarren het
oog," zegt een Chineesch wijsgeer. Maar als menschen de oogen
gesloten moeten houden, zien ze dan niet te diep, om rustig
en gewoon verder te leven?
*
Op het bezoekuur Zondags is ook Karel geweest en Rinus
heeft zich verheugd dat hij hem geen kwaad hart toedraagt
voor de woorden van die middag.
— „Zie je," zegt Karel, terwijl hij verlegen op zijn stoel heen
en weer schuift, — „omdat het zoo'n raar gevoel is „Dempsey"
daar nou te zien liggen zonder dat hij iets kan terug doen als je
hem hindert. Zie je, jij vat dat verkeerd op, als je denkt dat
we minachting hebben voor anderen. Maar wel zoo, dat wij,
zooals Koos zegt, de bouwers van de nieuwe cultuur zijn.
Troelstra heeft dat zoo mooi gezegd, als de arbeiders het socialismewillenbrengen, moeten ze beginnen zich zelf te socialiseeren.
Daarom willen we schoone handen hebben, in Mies, begrijp
je, — in ons spreken, ons vermaak en in de omgang met meisjes.
En juist omdat we tegen het kapitalisme zijn, daarom doen we
niet all es zoo maar als ieder ander. Zoo is 't ook met de kleeding.
Juist als je uitgelachen wordt en je draagt ze dan toch, dan krijg
jekart.Envolmeratwdingok,lsjet
dat ze naar je kijken."
Rinus houdt de hand van z'n maat in de zijne. De goede bedoeling voelt hij, maar alles wat Karel zegt, komt hem voor als
een van buiten geleerd lesje. Het liefste zou hij Karel eens willen vragen wat hij bedoelde met die woorden: — niet zoo als
ieder ander.
„De vorige week," zegt Karel enthousiast, „heeft de baas
me vrij gegeven om het groote internationale kamp in Amsterdam mee te maken. Daarvoor heb ik zes maanden zegeltjes
moeten plakken ! Maar 't was 't waard hoor! Na zoo'n feest
ziet het heele leven er anders uit, het is een lichtpunt dat
je in je hart b lij ft bewaren. Als je zoo iets meegemaakt hebt,
—
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weet je wat „broederschap" beteekent. Een tentenstad wel
zoo groot als heel Leiden, fakkeloptochten, dansen en spreekkoren in het Stadion. We zijn ook nog met de boot naar Bergen geweest. Het was reuzefijn weer en we gingen in zee en de
ééne veldwachter die ons tegen wou houden, omdat je daar
bij het badhotel niet mag baden, wist niet waar hij zou beginnen
met bekeuren. Als hij ons aansprak, zeiden we allemaal maar
„kann nicht verstehen", net als de Duitschers!
Rinus denkt aan den kleinen Max, van wien hij niets meer
gehoord heeft en vraagt: „Waren er veel Duitschers ?" „En of,"
snijdt Karel op. „De meesten. Er waren er natuur lijk ook wel
uit Engeland en Frankrijk gekomen, ik geloof zelfs uit Spanje.
Maar uit Duitschland waren toch verreweg de meesten. We
hadden ze zelfs in twee soorten. Binnen- en buitengasten."
„Wat bedoel je ?" vraagt Rinus.
„Nou, om het mee te maken hebben de Duitschers natuurlijk
nog langer moeten sparen dan wij. Want bij hun deelnemerskaart waren de spoorkosten inbegrepen, voor iedereen hetzelfde,
of ze uit Berlijn kwamen of uit Aken. Maar nu waren er zeker
een hoop van die Duitsche A.J.C. ers, die de spoorkosten niet
konden betalen. Wel, die zijn gewoonweg met fietsen, of de
meesten zelfs zoo maar, te voet, op d r eigen houtje gekomen.
Dat zou natuurlijk onbillijk geweest zijn tegenover de anderen.
Ze mochten d'r a lleen in als ze de volle kosten, met die van
't spoor d'r bij in, wouen betalen, ook al waren ze komen
loopen. Nou, de meesten weigerden dat, die zetten dan d'r
tentje even buiten het kamp neer. Een zigeunersdorp leek het
wel. Dan stonden ze 's avonds bij de keuken te schreeuwen.
Maar er stond dag en nacht een stevige groep wachtposten,
zoodat ze d'r niet in konden komen."
„Dat begrijp ik niet," zegt Rinus vermoeid, „die jongens
waren toch ook A.J.C.-ers."
„Wat je A..
J C. ers noemt ! antwoordt Karel verachtelijk.
Kijk eens, dat zit zoo. Er zijn tegenwoordig in Duitschland een
hoop jongens werkloos; als het hun dan thuis te vervelend
wordt, trekken ze 't land in. Dat noemen ze „wandern". Maar
omdat ze immers geen geld hebben zijn het eigenlijk gewone
-
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landloopers, die met bedelarij aan de kost moeten komen. Of,
als ze door een dorp trekken, spelen ze op de fluit en dansen.
Niet zooals wij, voor ons plezier, nee, dan gaan ze later met
hun pet rond. Wij krijgen daar dan maar de slechte naam van.
Nou, al heeft zoo'n jongen van vroeger nog toevallig een
A.J.C. kaart, dan hoort ie toch zeker niet meer bij ons thuis."
„Nee," zegt Rinus in eens scherp. „Dat begrijp ik. Ik zou ook
niet thuis hooren bij jullie!"
Karel kijkt gekrenkt op. Nou is hij zelf gekomen om de
minste te zijn, heeft hier bijna een uur gezeten in plaats van met
de anderen naar buiten te trekken, en als belooning draait Rinus
botweg zijn hoofd naar de muur toe.
„Ik had nog wat vruchten voor je meegebracht, van moeder,"
zegt hij onhandig.
Rinus mompelt: „Leg ze daar maar neer op het nachtkastje. Ik ben ineens verdraaid moe. Die verdomde pijn aan m'n
oogen! Bedank je moeder!"
*
Met 8o K.M. snelheid suist de open auto van graaf Hellriegel
over de straatweg. Een dorp, overweg, boomen — en reeds duikt,
in de verte, de kerktoren van een andere plaats op.
Paul zit voorin, naast den graaf. Achter, in de leeren kussens,
leunt Frits achterover naast luitenant Heinrich. Af en toe kijkt
hij tersluiks naar het vlekkelooze costuum van zijn reismakker,
dan schuift hij onwillekeurig iets verder terug in zijn hoekje.
Het is eigenlijk te gek! Twee werklooze jongens, samen in de
wagen met den bezitter van een riddergoed en een oud-luitenant, die tegenwoordig een vooraanstaande positie in een handelshuis heeft. Maar in ieder geval gaat het vlugger dan loopen.
Een enkele keer, wanneer ze, in hun razende vaart, zwervers
passeeren, die, tegen het stof, aan de kant van de weg gaan staan
of de hand opsteken, in de hoop mede te mogen rijden, kan
hijdenkwaogzcitverbn.Hjkzchome
trekt een gezicht tegen zijn minder fortuinlijke makkers.
De twee officieren in de wagen zijn oude vrienden. In de
oorlog hebben ze in het zelfde regiment gediend en ook na de
oorlog bleven ze voorloopig samen. Er viel in verschi llende
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hoeken van Duitschland nog genoeg te vechten. In Boven
Schlesiën, dan weer aan de Roer, in de Baltische landen en
opnieuw tot aan de herfst '23 in het Roergebied, commandeerden ze hun benden. Toen stierf de vader van kapitein Hellriegel,
die zich verder op zijn landgoed in het Dittmarsche terugtrok.
Luitenant Heinrich bleef achter, nam deel aan een Putsch tegen
de republiek die hem tot nog toe betaald had, rustte in een
vesting van de vermoeienis uit en hield, kort na zijn vrijlating,
als Deutsch Volkischer afgevaardigde zijn triomfantelijke intocht in de Rijksdag. Het werk dat hij als zoodanig voor zijn
600 mark per maand te doen had, was niet buitengewoon inspannend. In het algemeen bepaalde het zich tot een paar fractievergaderingen, het handopsteken bij een stemming en het verbitterde „schandaal" schreeuwen wanneer een afgevaardigde van
de tegenpartij aan het woord was. Toen hij het ongeluk had
in November '24 niet herkozen te worden, wisten zijn vrienden
bij het ministerie hem een positie te bezorgen in een handelsfirma, die zich voo rnamelijk wijdde aan de koop en verkoop
van chemische produkten. Graaf Hellriegel heeft hij dit keer
ontmoet op een van zijn dienstreizen naar Hamburg, waar hij
met bepaalde fabrieken onderhandelingen had te voeren over
een deskundige bewaring van grondstoffen, die gevaar opleveren voor de gezondheid.
Men kan niet loochenen dat de handelsemployé Heinrich,
op dit gebied, beschikt over een zekere ervaring.
De duizenden gasgranaten waarover hij nog in Kiistrin
beschikte, heeft hij zelfs zoo deskundig opgeborgen, dat geen
controle der internationale ontwapeningscommissie ze vermocht te ontdekken. Daarom geniet hij dan ook het volle vertrouwen van het ministerie van oorlog, al wil dat natuur lijk niet
zeggen, dat dit ministerie iets heeft te maken met de bewaring
van chemische stoffen, waarmee de handelsemployé Heinrich
zich uitsluitend bemoeit als vertegenwoordiger eener particuliere firma. In ieder geval kan hij tevreden zijn over het resultaat
dat hij bereikt heeft. Het grondwerk, dat voor de nieuwe opslagplaatsen noodig is, zal niet op kosten van zijn firma, maar
in eigen beheer door de stad Hamburg uitgevoerd worden, die
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op haar beurt slechts de rijkssubsidie voor werkverruiming aan
de hierbij te werk gestelde werkloozen heeft uit te keeren.
Na gedane zaken is het goed rusten en zoo hebben de twee
vrienden dan 's avonds bekende lokalen in Hamburg bezocht,
waar zij hun vrienden voor één nacht plegen te vinden. Verdomd goed idee, denkt luitenant Heinrich, om die twee jongens
mee te nemen in de auto. Hellriegel is niet alleen een (ideele
kerel met geld uitgeven, hij weet hoe ook in het liefdeleven
de wet opgaat, dat gedeclde vreugd dubbele vreugd is. Tevreden laat de luitenant zijn blikken nog eens over Frits glijden.
— Beslist de beste van de twee, vindt hij. — Als je zoo'n jongen,
in de plaats van de lompen die hij draagt, eens een uniform aan
kon trekken, zou je zien hoe flink hij er uit zag.
Bij een café, waar een paar roode benzinepompen langs de
weg staan, houdt de auto stil om te tanken. Stijf van het lange
zitten stappen de vier uit. Nu de wind niet meer zoo snijdend
om hun hoofd blaast is er ook weer mogelijkheid om gewoon
te praten. Luitenant Heinrich probeert Frits in een gesprek te
betrekken. De toon om hem op zijn gemak te ste llen weet hij
dade lijk te treffen, daarvoor heeft hij, in de zwarte rijksweer,
lang genoeg omgegaan met arbeidersjongens.
—„Beloven kan ik niets, ik ben de chef niet, maar in ieder
geval wil ik graag probeeren of ik je als arbeider of loopjongen
in een van onze fabrieken een plaatsje kan bezorgen. Natuur lij k
is de tijd slecht, dat weet je zelf ook wel, maar je kunt nooit
weten hoe een koe een haas vangt!"
—„Ik pak a lles aan, mijnheer Heinrich, — absoluut a lles, zoolang
het werk is waarvan een man bestaan kan."
—„Tjonge, jonge, „een man"," lacht de luitenant. „Vertel me
eerst eens hoe oud of je bent, Frits ? "
—„Achttien jaar, mijnheer Heinrich. Maar ik werk tegen een
man op. Gelooft u maar dat ik werken geleerd heb !" Uit zijn
binnenzak haalt Frits een versleten portefeuille. — „Kijkt u maar
naar mijn kaart van de verzekering. Dat is al de tweede. Eigenlijk
heb ik altijd werk gehad. Als ik ook maar nog zoo'n klein kansje
had gehad weer aan de slag te komen, was ik nooit gaan zwerven!"
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De luitenant fronst even het voorhoofd. Deze toon is zoo,
dat er aan de ernst van Frits' woorden niet valt te twijfelen.
„Weer zoo eentje met 'n overvloed van conscientie," denkt hij,
„dat kan nog moei lij kheden geven. Maar aan de andere kant,
een paar maanden zwerven en honger lijden, dan zijn ze meestal
al verdomd blij als ze weer een goed bed onder zich hebben.
Als er een goeie kant aan de misère is, dan toch wel die,
dat hij alle scrupules heel gauw doet smelten. En een restje geweten is aan de andere kant ook wel weer goed, als je er tenminste een beetje aan hecht niet klakkeloos bestolen te worden."
Aan de toonbank heeft hij een paar broodjes met kaas en
een kop koffie besteld voor de jongens.
—„Pak mee, dan kun je dat onderweg opeten in de auto.
Hebben jelui er al over nagedacht waar je in Berlijn zult slapen ? "
—„We waren eigenlijk van plan in 't asyl," zegt Frits lichtelijk
verlegen. — „Daar krijg je tenminste meteen eten."
Graaf Hellriegel, die zijn plaats achter het stuur weer heeft
ingenomen, wendt zich tot zijn vriend:
—„Kun j ij ze niet één nacht bergen?"
—„Vanavond niet," zegt luitenant Heinrich, „je weet zelf...
Maar morgen zou misschien kunnen. Dan moeten we elkaar
trouwens in ieder geval treffen, als ik soms werk weet. Het
beste lijkt me dat we elkaar bij de Brandenburger poort vinden.
Die kan iedereen jelui wijzen. Om negen uur bij voorbeeld?"
Dankbaar knikken de jongens.
Steeds verder snelt de auto, tot ze over de breede Kaiserdamm
de stad inrijden. „Ik rijd meteen even langs de poort," zegt
graaf Hellriegel, „dat ze die plek vast kennen."
—„Uitstekend," antwoordt zijn vriend, „dan verkennen we
tegelijk nog eens de weg voor onze zegevierende intocht."
Dan, tegen de jongens:
—„Weten jelui dat dit de zelfde weg is, waarover we in 192o
met Kapp Berlijn binnen zijn getrokken?"
—„Was u daar dan ook bij ?"
—„Wis en drie, jongens, dat zeg ik toch. Let maar eens op,
direct komt een plek, — hier is hij al, — daar hadden ze een prikkeldraadversperring over de weg gespannen met een paar Nos-
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kelui als schildwacht. Die kerels hebben we toen gedwongen
zelf d'r eigen prikkeldraad op te ruimen. En of ze zich haastten!"
De beide officieren lachen bij de herinnering.
De auto rijdt langs de Tiergarten, door de Brandenburger
poort en houdt Unter den Linden langs het trottoir stil. Het
portier gaat open:
—„Tot morgen dus, jongens!"
—„Tot morgen heeren! En wel bedankt voor de rit."

*
De heeren die zich in de snel wegrijdende auto verwijderen,
zijn Frits eigenlijk onbekend en niet sympathiek, maar graaf

Hellriegel is de eenige mensch die ze hier in Berlijn kennen en
het is of Frits' gedachten over hem milder worden, door het
simpele feit dat hij allerlei herinneringen heeft wakker gemaakt.
Daarom kijkt hij de auto na tot ze volkomen tusschen de file
voorbijsnellende wagens is verdwenen. Dan keert hij zich om.
Naast hem staat zijn broer, met wien hij het vroeger zoo dikwijls
aan de stok gehad heeft. Nu is Paul nog het eenige bekende
in een wereld die hem volkomen vreemd is. Het dreunende
lawaai der stad, na de lange rit over de buitenwegen, maakt hen
stil. Ze loopen langs de huizenkant en kijken verwonderd naar
de ongekende rijkdom der etalages. Dames ruischen voorbij en
laten een zachte geur van parfum achter. Bij de kruispunten
aarzelen de jongens, voor ze het wilde verkeer van de straat
durven doorkruisen. De grijze rijen der huizen schijnen eindeloos. Langzaam worden hun voeten moe en tevergeefs kijken
ze uit naar een plaats, waar ze een oogenblik kunnen rusten.
In Frits' hand snijdt het koord van de zak, waarin hun armzalige
spullen verpakt zijn. Een jongen, die hen al een tijdje heeft aangekeken, komt naar hun toe.
—„Morrie — ook aan 't zwerven?"
De twee jongens, blij dat ze iemand gevonden hebben om
tegen te spreken, bieden een sigaret aan, een goeie, uit het
pakje dat luitenant Heinrich hun bij het afscheid heeft gegeven.
4,
Last, Kruisgang
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Boven de stad beieren de klokken.
Te oordeelen naar de menschenmenigte die zich voor de nog
gesloten deuren der Mikkenkerk verdringt, moet het geloof in
Berlijn diep geworteld zijn, ook onder de armsten der armen.
Wie nader toeziet, herkent op alle gezichten, als teeken waarmee
sinds tien jaar een geheel volk afgestempeld werd, de trekken
van de honger. Van de opbrengst van het brokkenhuis, dat zich
naast de kerk bevindt, wordt niet slechts de missie gefinancierd
die, ergens in Afrika, negerkindertjes voorziet van wollen
broekjes, er schiet zelfs, op de opbrengst van het huisraad der
armen dat door nog armeren gekocht wordt, voldoende over,
om 's Zondags aan iederen behoeftige die de dienst bij wil
wonen, het werk der barmhartigheid te verrichten, dat bestaat
uit het uitdeelen van twee droge sneden brood met een kop
warme koffie.
In een land van reeds s millioen werkloozen, waar een geheele
jeugd als een leger van bedelaars zwerft l angs de wegen, verklaren deze twee boterhammen zonder boter de vierhonderd
Godzoekers die zich, in de kale stinkende kerk, 's winters om
de kachel, 's zomers zoo dicht moge lijk bij de glanslooze open
ramen, verdringen.
Die twee boterhammen verklaren ook, waarom Frits en Paul
zich deze morgen zoo vroeg door hun nieuwen makker op sleeptouw lieten nemen, want zelfs wanneer eenjongen, zooals zij, nog
een paar gekregen mark in zijn zak heeft, weet hij, uit de bittere
ondervinding van oorlogs- en inflatie-jaren, dat het afslaan van
een gratis aangeboden stuk brood een groote zonde beteekent.
Maar zelfs zonder dat zouden Frits en Paul vanmorgen gegaan zijn, want juist hier, in de volkomen vreemde wereldstad,
riep, na zooveel weken zwerven, een kerkg ang oude herinneringen aan moeder en aan de Zondag in Mulheim wakker.
Dadelijk bij de ingang heeft Frits, zooals hij gewend is, zijn
pet afgenomen. Op de witgekalkte wand leest hij, in strenge
gothische letters, de spreuk: — „Zalig zijn de armen van geest
want hunner is het koninkrijk der hemelen!" Hij zoekt het
altaar en de preekstoel, maar vindt niets dan, op een laag podium, een houten tafeltje met een bijbel en een glas water.
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In de rij van armoedzaaiers, wier kleeren muf en schimmelig
stinken van de pas gevallen regen, schuifelen ze voorwaarts.
Een paar jongens met groene bloesen en Schillerkragen wijzen
denbikomhuplatsn.Pdvier chstlijke bond die 's Zondags in de kerk dienst doen. De lange,
vervelooze bank, waar de drie jongens gaan zitten, vult zich met
een paar zwervers. Een handelaartje naast hen diept een paar
sokken uit zijn zakken op, nieuw alsof ze eerst gisteren uit een
warenhuis gegapt zijn, en probeert die te verkoopen. Tot zijn
verwondering ziet Frits, dat zijn buurman geen uitzondering
is, maar dat overal, in de gangen, tusschen de banken, in de
hoeken en bij het portaal een drukke onderhandsche ruilhandel
in afgedragen jassen, vesten en andere versleten kleedingstukken
wordt gedreven. Zelfs de kleine bruine Marokkaan vóór hem,
waarvan het een oogenblik scheen alsof hij, voorovergebogen,
in gebed was verzonken, is in werke lijkheid bezig, met een
vingervlugheid die bewondering afdwingt, sigaretten te rollen,
waarvoor hij de tabak gebruikt van een reeks, in een sigarettenblikje verzamelde peukjes. Weliswaar is het rooken in de kerk
zelf verboden, maar juist daarom zijn, bij het uitgaan van de
dienst, altijd wel klanten te vinden.
De padvinders verdeelen gezangbundels en een hulpprediker
gaat door het smalle middenpad naar de kansel. Waarschijnlijk
bidthjnu,ekFrsmdogenzitlu,arw
de man zegt, is niet te verstaan door het drukke en volkomen
ongegeneerde gesprek van de twee jongens voor hem.
„Vandaag verdom ik het onder de brug te gaan slapen. Ik
wil eindelijk weer eens behoorlijk maffen. Ik ga bij de ondergrond staan aan de Friedrichstad tunnel, daar is altijd wei iets
te verdienen." „Ga liever naar de Avus." „je bent bezopen,
nou met de autowedstrijden wemelt het daar van russen. Geen
cent verdien je er."
Het orgel zet in en de heldere stemmen der padvinders zingen
de psalm mee. Ze doen het met het zuivere gevoel een plicht te
vervull en en merken niet hoe een landlooper in de tweede bank
de lachers op zijn hand krijgt door de tekst te parodieeren:
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„'t Heilig hert heeft mijn jas gestolen
haakt nou ook nog naar m'n vest
heeft m'n sokken ook nog meegenomen
nou heb ik geen pokkepest.”
„Wij zullen het hebben over Richteren vier, en daarvan het
7e vers:...
„En Ik zal aan de beek Kizon tot u trekken Sisera, den krijgsoverste van Jabin, met zijne wagens en zijne menigte; en Ik
zal hem in uwe hand geven"!
*
De sigarettenrollende Arabier hervat zijn huisv lijt. Hij weet
dat er geen andere profeet is dan Mahomed en mompelt in zijn
eigen taaltje: „A llah is groot... jammer dat de boterhammen
hier zoo klein zijn." De twee jongens zitten nu met roode koppen in een, ergens uit een vuilnisbak opgevischt boekje, te lezen.
Een oude man is in slaap gevallen, het kwijl druipt langs zijn
baard.
Frits voelt zich ineens tot spugens toe onwel. Hoort hij dan
hier thuis? Hij geeft Paul een stoot in de zij:
„Laten we weg gaan."
„Jij bent heelemaal gek. Zeker nou ze direkt met de brooduitdeeling beginnen?"
„Laat ons nu bidden!" komt van de kansel het bevrijdende
slotwoord. Alles dringt reeds naar de keukendeur, waar twee
padvinders een groote, dampende koffieketel neergezet hebben.
In de smalle banken begint men slurpend en smakkend zich te
vullen. Frits heeft moeite het droge, in koffie zonder suiker gedoopte brood door zijn keel te krijgen.
Een der vagebonden spot: „De volgende week krijgen we
er boter op!"
„Waarom nou niet ? " vraagt Frits en de heele bank lacht dat
er waarachtig nog een groentje die sinds jaren oudbakken mop
geloofd heeft.
„Omdat we den dominee toch niet de boter van zijn brood
weg kunnen vreten!"
In bijna onbegrijpelijk korte tijd is de spijziging afgeloopen.
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Het wonder der brooden aan het meer van Génésareth heeft
zich ditmaal niet herhaald, de hongerigen zijn niet verzadigd
geworden.
„Kom mee," zegt hun nieuwe vriend, „bedelen langs de
deuren. Zondags zijn de mannen thuis, die geven eerder dan
de vrouwen. En om 12 uur gaan we dan naar het katholieke
gasthuis. Als mijn maag maar vol komt!"
*
Tegen de avond hebben Frits en Paul van hun nieuwgevonden
makker voorloopig afscheid genomen.
„We wachten op iemand die we nog van vroeger kennen,"
zegt Paul geheimzinnig. „Een rijke pisang."
„Nou, geluk dan, zie maar datje 'm laat dokken." De jongen
verdwijnt in het gewoel Unter den Linden en de jongens slenteren de richting van de Brandenburger poort op, die nu als
een grimmig zwart blok tegen de avondhemel afsteekt.
„Weet je nog wat Hans vertelde van die paarden?" zegt Paul
ineens.
„Hans, ja. Waar zou die nu zitten?"
„Ergens op een fort, zegt de graaf."
„Ook een dood rotwerk."
„Als ie maar vooruit komt..."
De jongens zijn op een steenen bank gaan zitten, vlak onder
het marmeren standbeeld van keizerin Augusta Victoria.
„Zeg, die kroon van dat mensch, hoe kan die nou blijven
zitten ?" vraagt Frits oneerbiedig. „Haarspelden kunnen dat niet
houen !"
Paul weet een oplossing. „In die tijd hadden ze nog geen
bubikop. Daar zitten d'r valsche vlechten onder."
„Zoo'n ding zal anders wat wegen."
„Daarom kijkt ze ook zoo zuur. Natuurlijk heeft ze koppijn!"
Tuschendoafgbrkijwenszo ardut
van den graaf.
Vijf minuten. Tien minuten.
Frits hoopt eigenlijk vurig dat de auto niet komt, dat ze hun
afspraak zullen vergeten. Die eene avond in Hamburg was hem
meer dan voldoende. Hij draait op de bank alsof hij op zou
165

willen staan... samen uit samen thuis... als het niet voor Paul
was... en toch ook omdat die luitenant hem werk beloofd heeft.. .
Zonder een kruiwagen vindt je niks meer...
Bijna op hetzelfde oogenblik b lij ft het kleine, lage wagentje
voor hen stil staan.
„Lang gewacht, jongens?"
De portieren klappen toe. Frits valt met een ruk achterover als
de auto zijn plotselinge, brutale sprong in het verkeer doet.
Hier woont dus de luitenant.
Op de deur is een klein schildje aangebracht, dat Frits van de
keeren dat zijn baas hem met quitanties uitstuurde nog zoo goed
kent: „Boodschappen beneden". Dit keer echter mogen ze door
de hoofdingang naar binnen, over de roode looper, waar hun
voeten in weg zakken en langs een gipsen beeld dat, op het
trapportaal, een fakkel omhoog beurt. Het appartement bestaat uit twee kamers met keuken en bad. Aan de muur een
groot, gekleurd portret van generaal Hindenburg. Een paar oorlogsherinneringen op de schoorsteenm antel: een gesprongen
granaat waar een ansicht uit Brussel op geplakt is, een ijzeren
kruis in foedraal en, op een zilveren voetje, een verbogen geweerkogel, die in de helm van den luitenant is blijven steken.
Maar nadat de twee tusschendeuren open gaan, hebben de jongens nog uitsluitend aandacht voor de tafel waar, tusschen blank
zilver en wit fonkelende borden, gouden boter, ham, eieren en
allerlei heer lijkheden van achter de etalageramen, op de schaaltjes liggen.
Paul trapt van geestdrift Frits op de teenen... „en nou jij, hè!"
De graaf laat de gramofoon een vroolijke marsch spelen. De
luitenant ontkurkt een van de flesschen. Het is warm. Er is licht.
Het knorrende gevoel in hun maag verdwijnt, minder gretig
bijten hun tanden, het is Frits of het bloed trager stroomt door
zijn lichaam, of a lle dingen een heel bijzondere innigheid van
geluk krijgen, of hij den graaf altijd onrecht aangeda an heeft,
wiens door litteekens ontsierde gezicht er in eens veel vriendelijker uitziet. En de hand van den luitenant rust, als die van
een vriend, op zijn schouder. „Heeft u nog naar werk gevraagd?"
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zegt Frits en ook de stem van den luitenant is geruststellend als
hij antwoordt: „Vandaag niet, domme jongen, het was immers
Zondag. Maar morgen. Ik ben bijna zeker dat het terecht
komt."
Het is zeker al laat als het eten afgeloopen is... hoeveel flesschen hebben ze eigenlijk gedronken?... Paul rommelt in de
keuken... „Dat is jou vertrouwd," knipoogde de graaf, maar
wat bedoelde hij daarmede?... je zinkt heelemaal weg in deze
stoelen en de sigarenrook krinkelt blauw naar het plafond toe.
Of de luitenant hem morgen werke lijk aan werk helpt?
De stem van den luitenant komt als door een nevel: — „jullie
kunnen hier b lijven slapen ook, als je eerst een bad neemt..."
Nu komt Paul binnen. Paul heeft twee flesschen onder de
arm, ontkurkt ze, schenkt de kleine glaasjes tot aan de rand
vol...
Wat die Paul kan praten ! Over Mulheim, over de Franschen,
over nachtlokalen... is dat nou a lles waar gebeurd of is hij aan
't verzinnen ?
Frits zoekt in zijn hoofd naar iets dat hij zelf zou kunnen
vertellen om zich interess an t te maken; hij vindt niets.
De inspanning van het nadenken en zijn poginkjes om dat,
wat hij zegt, in de beschaafde taal van vroeger op school uit te
drukken, hebben hem gedeelte lijk ontnuchterd. Zóó, dat hij
nu ook in eens weet, wat voor goedje ze drinken. Hetzelfde als
in Hamburg. — „Nee," zegt hij ineens en schuift het glaasje
resoluut weg, zoodat een deel over de rand vloeit. — „Pas op,
jè," schrikt de luitenant, „wat doe je? Fijne cognac die de kapitein zelf meegebracht heeft! Zoo goedkoop krijg je die niet
meer.

Frits schudt alleen maar het hoofd. Net als toen in Hamburg,
net als vanmorgen in de kerk, komen hem tr an en van verbittering in de oogen. Waarom dat alles ? Maar als hij me nou
morgen werkelijk aan werk helpt...
Paul verontschuldigt: „Mijn broer kan weinig verdragen."
„Jij wel, hè," zegt de graaf, en weer is er tusschen hen dat
lachje van verstandhouding. „Nog niet zoo dom van je dat je
mewropgsndhbt."
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Opnieuw loopt de gramofoon af:
„Ich nehm mir einep Lippenstift
and Farb mich damit rot
Ich reiss mich einem Wimper aus
and stech dich damit tot..."
Een klok slaat boven de schoorsteenmantel.
„Kom," zegt de luitenant en rekt zich ineens uit. „Tijd om
te gaan slapen."
Weer dat lachje van den graaf: „De nacht is anders lang genoeg, maar als jij zoo'n haast hebt..."
Zonder te antwoorden zet de luitenant het venster open: „Kom
Frits," zegt hij, „neem vlug een bad, er ligt een pyama naast,
dan lucht ik ondertusschen en laat het bed zakken."
Een breede glimlach loopt over Paul's gezicht en beleefd
staat hij op om den luitenant goede nacht te zeggen. Pas als
de deur van de badkamer achter Frits dicht slaat, schrikt hij
ineens: — Dat is waar ook, die slaapt bij mijnheer Heinrich...
en is nog zoo'n groentje. Of het niet beter geweest was hem
even voor te bereiden ? 't Is te hopen dat hij zich niet aanstelt...
Maar wie weet ook eigenlijk of de luitenant ook zoo is,
draait hij zich zelf dan een rad voor de oogen.
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— Warm water. Zeep. Borstels waarvan de huid rood wordt.
Een schaar die de dikke blauwe nagels van z'n vingers en
teenen afknipt.
„Kom je haast, jongen?"
Frits hoort het niet.Zijnvuile doorzweete hemd ligt op de vloer,
naast zijn zware schoenen, aan alle kanten koestert het water
zijn jonge lichaam, de dofheid in zijn hoofd trekt langzamerhand weg, andere gedachten komen op,... lichte gedachten...
Alsikwerhb.vomijnerstglduwoken
koopen, een hemd,... zou dat kunnen als je een kamer moet
huren en geld opzenden voor moeder?... ach, als de luitenant
het hem bezorgt, zal het wel goed zijn!
—„Maak toch wat voort, ik wil slapen".
—„Direct, mijnheer de luitenant."
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Frits heeft de douche ontdekt en laat het ijskoude, striemende
water neerplassen op z'n lichaam. De pyama waar hij in stapt
heeft een vage geur van viooltjes...
Als hij de kamer binnenstapt, wacht hem een verrassing.
Bij den luitenant? Waarom niet met Paul samen?
Geërgerd over Frits' aarzelen, drukt de luitenant een half aangerookte sigaret plat in de aschbak. „Kom nou vlug, over mij
heen,... aan de muurkant. Dan kan het licht uit."
Frits voelt de donkerheid bijna vijandig om zich. Het lichaam
van den officier dat, waarschijn lijk bij toeval, dichter tegen hem
aandrukt.
Hij rolt zich als een egel in de uiterste hoek van het bed op.
Een hand glijdt over zijn been, de mond van den luitenant moet
ergens vlak bij zijn, duidelijk kan hij de wrange doordringende
cognacdamp ruiken.
In eens springt Frits op: — „Ik wil weg, mijnheer de luitenant!"
„Je bent gek, jongen! Midden in de nacht."
„Ik wil weg, zeg ik!"
„En je werk dan?"
Frits is over den luitenant heen geklommen, in het donker
van de kamer zoekt hij zenuwachtig naar zijn kleeren.
Het licht gaat aan.
—„Je bent een idioot, jongen. Waar wil je heen om deze
tijd?"
—„Hier weg!"
De luitenant is nu ook opgestaan en ziet er wonderlijk belachelijk uit in z'n pyama. Niemand zou op dit oogenblik een
officier in hem herkennen.
— „Wat een blamage," denkt hij. „Wat een ezelstreek ! Ik
altijd met mijn bad..."
—„Je broer is toch ook hier!"
Frits gaat naar de tusschendeur en probeert die te openen.
De deur is op slot. Daar binnen hoort hij hoe twee voeten
haastig uit bed springen.
—„Ik ga, Paul. Op de hoek zal ik wachten."
—„Wacht effen, stomkop. Ik kom dadelijk bij j
Maar Frits staat al op de gang.
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-- „Alsje beneden bent," zegt de luitenant tam, „moetje op de
knop naast de deur drukken."
Frits holt al de trap af. Het groote gipsen beeld dat de lantaren
omhoog houdt, herinnert hem op wonderlijke wijze aan keizerin
Augusta Victoria. Boven aan de trap staat de luitenant nog, als
een witte schaduw in het donker. Geruischloos opent de deur
zich. Frits kijkt naar links en naar rechts, maar er is niemand
in de straat te bekennen. Opgelucht haalt hij adem. Achter de
deur dooft het li cht uit. Frits gaat, langs de auto waarmee ze
gekomen zijn, de stille straat in. Als hij zich omdraait, meent
hij een vage gedaante te zien staan achter het venster. Meteen
begint hij te draven. Pas aan het einde van de straat, in het rustige licht van een lantaren, blijft hij stilstaan.
Een half uur, en nog een half uur, tot de klok twaalf slaat,
b lijft hij daar wachten. Zijn handen zoeken in z'n zakken:
- Ezel dat hij geweest is, om de sigaretten te vergeten!
Hij telt het geld in z'n beurs: 95 pfennig, net genoeg om een
bed in het asyl te kunnen betalen! Vlugger zet hij er de spat in.
- Misschien dat hij die knul uit Hannover daar ook weer aantreft. Een besluit heeft zich vast gezet in zijn hersens: In geen
geval hier b lij ven. Hoe het ook gaat, weg uit die rotstad.
— Het beste zal zijn dat hij naar Ho lland trekt. Die jongen
in Hamburg heeft immers gezegd dat daar nog wel werk is.
Als hij maar een maat had ! Het schijnt dat de straten naar het
asyl toe eindeloos lang zijn. Zijn hart klopt bij de gedachte dat
de Hannoveraar er misschien niet zijn zal. Hij begint weer te
draven.
*
De volgende morgen, juist als ze met zijn tweeën het asyl
uitkomen, ziet Frits Paul staan. Onverschil li g tegenover de ingang, alsof er niets gebeurd was.
- „Morrie Frits, heb je hier gemaft?"
- „Waar anders?"
Paul kan zijn broer toch niet, zooals anders, recht in het gezicht kijken. Duide lijker dan ooit voelt hij, dat er sinds Hamburg iets tusschen hen is gekomen.
- „Wat wil je nou?"
-
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—„Weer de weg op. We wi llen naar de markt, zien of we
een vrachtauto kunnen pikken!"
—„Wie, we?"
—„Ik en hij !"
Paul is tevreden. Als die Hannoveraan meegaat, is Frits niet
alleen, en hoe korter hij in Berlijn blijft hoe beter. — „Zorg dat
je broer geen stommiteiten uithaalt," zei de graaf van ochtend
en wou dat hij tijdig hier heen ging. Als Frits nu zijn eigen
weg gaat, kan Paul het aanbod van den graaf aannemen om
bediende te worden op diens buiten.
—„Ik blijf hier, Frits. De graaf heeft er voor gezorgd dat ik
werk krijg. Voorschot heeft ie me ook gegeven. Hier heb je
tien mark, neem die voor de reis mee."
Frits steekt de hand niet uit, maar de Hannoveraan komt
tusschen beide. — „Pak toch an, jô ! je kan ze ommers nog altijd
terugzndalsjwerkigt!"
Frits steekt het blauwe briefje in zijn vestzak.
—„Als je thuiskomt," zegt Paul, — „vertel moeder dan dat
ik werk heb, en houd verder je kop dicht."
Frits kijkt hem niet aan, maar proeft op zijn tong weer de
bittere cognacsmaak. Als ze al gaan willen, haalt Paul uit zijn
binnenzak nog de nieuwe sigarettenkoker, die hij van den
graaf heeft gekregen. — „Steek er een op, jongens."
Verwonderd kijkt Frits naar de paardekop op het nikkelen
deksel: — „Hoe kom je daar aan?"
— Paul glimlacht. „Dondert niet ! Neem er een paar uit en
drink nog een kop koffie voor je er van door gaat."
In het kleine cafétje zitten ze tegenover elkaar. De tabaksrook
vormt een glazen wand waardoor men elkaar nog zien kan,
maar niet meer bereiken. De jongen uit Hannover slurpt van
zijn koffie. Om hen heen is het stemmengeroes van arbeiders
aan de toonbank, maar de twee broers hebben elkaar niets meer
te zeggen. Het is Frits of zijn broer van nacht jaren ouder is
geworden. Die eene, losse knoop aan zijn vest herkent hij,
de das daarboven is nieuw, de kin glad geschoren met een dof
bruine glans van poeder.
— „Waar ga je heen ? " vraagt Paul eindelijk.
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—„Naar Holland."
—„Eerst eens in Hannover kijken, voegt zijn maat er aan toe,
bij tante Kropke. Zulk bier krijg je in heel Ber lijn niet!"
—„Misschien dat je die jongen uit Hamburg nog oppikt."
—„was ik ook van plan."
Buiten op de straat ziet Paul de twee jongens weggaan in de
richting van de markthal. Geen enkele maal keert Frits zich om.
Frits en zijn nieuwgevonden vriend uit Hannover zijn geen
leden der duitsche jeugdbeweging, ze zijn de doodgewone tippelbroeders die men in Ho ll and zoo verachtte.
Het trekken was van oudsher in de Duitsche gouwen niet
slechts „des Mullers Lust", maar van alle gilden trokken de
gezellen het land door. Langs Elbe en Noordzee zongen de
jongens uit de Alpen hun Tiroler liederen en de visschers op
de wadden neurieden 's avonds: „Zu Strassburg auf der Schanz. "Deze zwervende geze llen hebben tot de eenheid van Duitschland meer bijgedragen dan de sterkste staatsman, maar geen
enkele dissertatie houdt zich daarmee bezig.
De liederen van deze gezellen worden tegenwoordig weer
onder het volk gezongen. Geen psycholoog heeft het echter tot
nog toe de moeite waard gevonden om, uit het verlangen dat
in hun wijzen trilt, de oorsprong van deze zwerflust na te sporen.
Pas de jeugdbeweging, die tegen de eeuwwisseling op kwam,
verzamelde deze liederen en propageerde ze. Dat was geen toeval. De Duitsche jongens die zelf, op lange tochten, hun eigen
land ontdekten, knoopten aan bij de traditie dier oude geze llen.
De mechanisatie van de arbeid ontnam zijn zin aan het zwerven, dat tot bedelen en vagebonden-bestaan ontaardde. Uit de
trustvorming ontstond het imperia li sme met het paradegezicht
van de keizertijd. De 18e October 1913 kwamen 22 Duitsche
vorsten op de treden van het gedenkteeken der volkerenslag bij
Leipzig, samen. Op het hoogtepunt van hun macht koesterden
zij zich in de afglans der grootste armoe van de wereld, dat
spiegelbeeld van het Duitsche imperialisme.
In die zelfde tijd echter kwamen, op de Hohen Meissner bij
Kassel, een paar duizend Duitsche jongens en meisjes samen en
zwoeren er, bij de vlammen van het nachtelijke kampvuur, om
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vrij van alle gewetensdrang en uiter lij ke banden, te leven voor
een nieuwe gemeenschap. Het feest voor de pralerige steenklomp
in Leipzig was de laatste groote vertooning van het keizerrijk.
Het feest op de Hohen Meissner was de eerste zichtbare uitdrukking van een beweging. Daar, op de vlakke kop van de
berg, kwam een nieuwe jeugd samen, ver van het dreunen der
zware soldatenlaarzen, en legde de gelofte af om niet meer,
met teruggewende blik, zich aan een onvruchtbaar patriottisme
op te winden, maar nieuwe doeleinden na te streven.
In Leipzig commandeerden jonge, in het corset der Pruisische
cadettenschool opgegroeide luitenants, met daverende stemmen
hun troepen.
Op de Meissner reikte een jeugd vol vertrouwen de hand
aan haar zelfgekozen leiders.
Een einde en een begin!
Twaalf maanden later lag diezelfde jeugd in de massagraven
bij Langemarck. De luitenants van Leipzig, die het leven nooit
gekend hadden, hadden wel geweten hoe men moest sterven.
Tijdens hun leven hadden zij de haat op zich geladen van millioenen, hun dood echter zette een eindstreep onder een tijdperk.
Ook de Wandervogel van de Hohen Meissner geloofden voor
Duitschland te sterven, maar uit hun graven groeide het bewustzijn, dat het niet voldoende is om zich op een eiland terug
te trekken, maar dat de eerste eisch zijn moet: het rijk waarvoor
gestreden en gestorven werd, van de grond om te vormen.
Niet voor den Keizer en zijn 22 vorsten waren zij uitgetrokken,
maar omdat zij meenden het volk te dienen waartoe zij behoorden.
De gemeenschap echter, waarvoor zij hun leven gaven, was
in werke lij kheid slechts de belangengemeenschap der heeren
Stinnes en de Wendel.
Op de bijeenkomsten in Jena en Hofgeismar, op het herinneringsfeest dat na de oorlog wederom op de Hohen Meissner
gevierd werd, streden de nieuwe jeugdleiders om de ziel der
massa. De eenen richtten hun blik naar het Oosten, de anderen
verwachtten een nieuw humanisme uit Weimar. Naar München
zagen zij, die met de helden-poëzie van Stefan George groot
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waren geworden. Naar drie zijden voerden hun wegen uit elkander. En toch leefde, onder de besten van iedere richting,
slechts één verlangen: dat naar de bevrijding uit de vervloekte
tooverwereld van het kapitalisme. Zij vonden in nieuwe partijen de oude verdeeldheid. Slechts één ding was gebleven: het
vuur dat in het hart der jeugd ontvonkt was, hun drang om met de
eigen daad aan de omvorming der maatschappij mede te werken.
Ook in Frits, hoe onbewust dan ook, brandde dat vonkje. Ondanks de ontbering die hem wachtte, lokte hem de zwerftocht.
Daarachter verschool zich het verlangen om, in een nieuwe omgeving, zelf zijn leven te bepalen. Als duizenden anderen, dreef
de werkloosheid hem de straat op, maar zijn bloed stroomde
te snel, dan dat hij lijdzaam de beschikkingen van een traag
werkende, bureaucratische arbeidsbeurs af kon wachten. Dan
liever de velden!
Hij dacht dat hij, zoo zwervende, ook werk kon zoeken en
wist niet dat hij méér zocht dan werk: kameraadschap, liefde
en de mogelijkheid om door offers voor een ideaal, zin te geven
aan zijn leven. Toen hij uit Berlijn weg wilde, schrok hij terug
voor de eenzaamheid van zijn zwerftocht. Nu hij een kameraad
gevonden had werd a lles anders. — Het is niet goed, dat de
mensch a lleen zij !

174

Hoofdstuk VI
Wanneer Rinus 's middags uit Oegstgeest naar Leiden rijdt
waar hij, na zijn ontslag uit het hospitaal, meer en meer zijn
vrienden zoekt, groet hem, met een knikje, de bakkersvrouw,
die een kleedje uitklopt voor de deur van haar winkel. De jongens, die bij de tramhalte tegen de schutting staan, kent hij,
met den eene is hij op school geweest, de ander heeft hem eens
uit een sloot geholpen bij 't schotsje springen, van een derde
weet hij dat die in de tuin van 't zelfde gesticht werkt als Jordens.
Zelfs menschen met wie hij ternauwernood een woord heeft
gesproken, zijn niet heelemaal vreemden.
De stad zelf bestaat niet enkel uit huizen en straten, zij is geladen met herinneringen en affecten. Het schuinloopende bolwerk onder de molen is de plaats waar Rinus voor het eerst
een meisje gekust heeft, onder de hooge boomen van het Pieterskerkhof speelden ze verlos. Bij de zuilen van het marktje
over de Rijn discuteerde hij met de jongens van Recht en Vrijheid, in de steegjes om het Vrouwenzand ontliepen ze de politie
die hen achterna kwam.
Ook Rinus wordt het in de stad dikwijls te benauwd; dan
trekt hij er voor een paar dagen op uit en zwerft het land door.
Hij ontdekt Haarlem, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht. Maar het land is klein. In Den Haag ontmoet hij de
jongens die hij in Leiden getroffen heeft op een conferentie van
de Moker. Op de markt in Utrecht staan kooplieden, die vroeger
h an del gedreven hebben met Rinus' vader. In Rotterdam en
Amsterdam verkoopen ze dezelfde politieke blaadjes als bij de
colportage in Leiden. Als je over Schmidt spreekt, over de Kadt,
Sneevliet, Jef Last, Freek van Leeuwen, weten ze over wie je
het hebt. Er is in iedere plaats wel een kennis te vinden van
iemand die je kent. Er is overal iets, wat je herinnert aan wat
je gewend bent. Je komt buiten je dorp, maar de andere dorpen
zijn van dezelfde familie en nemen je op als een kennis, die met
de groeten van vrienden op bezoek komt. Je bent eigenlijk
nooit heelemaal van huis weg, nooit zóó, dat je niet meer zoudt
weten waar je heen moest. Je b lijft altijd een beetje de boerenI 75

jongen die met de grond en de producten van zijn land vergroeid is. Je bent nog geen afgewaaid blad, dat willekeurig door
de wind voortgejaagd wordt, je hebt een punt van uitgang en
een punt waarheen je terug gaat. Je bent als een paard, ver van
huis, maar dat de weg naar zijn stal toch terug weet. Nergens
nog is de jeugd van het kleine land zoo volkomen ontworteld,
zoo van ieder verlaten, op zich zelf aangewezen, als in de groote
steden der wereld. Zelfs in Amsterdam heeft iedere straathond
nog zijn baas en z'n hok, iedere zwerver zijn vaste herberg
waar hij thuis hoort. De stad is er verdeeld in wijken, met hun
eigen te zamen hoorende stammen. Er zwerven geen daklooze
groepen jongens rond zooals in de slums van New York, Berlijn
en Londen. De volkomen verlatenheid der wérkelijke tippelbroeders zou Rinus zich voorloopig zelfs niet kunnen voorstellen.
4c

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Er was een tijd, dat de jeugd zich bewoog, storm liep tegen
de muren van conventie en fatsoen, de wijde ruimte koos boven
de hokjes waarin men haar wilde dwingen en voorwaarts drong
met het onstuimige geloof, dat zij geroepen was, tegenover de

verstarde wereld der ouderen, een nieuwe gemeenschap en een
nieuwe cultuur te stichten. Er was een tijd, waarin de jeugd
luchtkasteelen bouwde van boven de werke lijkheid drijvend
idealisme, en op de maat v an oude landknechtsliederen voorwaarts scheen te marcheeren naar een doel, dat uit het brandend verlangen van haar hart gegroeid was. Er waren Hohen
Meissner, zonnewendfeesten, volksdansen, leekenspel, spreekkoor. Er was een hunkeren naar nieuwe vormen, nieuwe
gedachten, nieuwe kameraadschap.
Er was een blind vertrouwen dat het moge lijk zou zijn de
wereld te hervórmen, van binnen uit, door eigen zuiverheid, die
zich noch door politieke, noch door economische strijd liet besmetten. Er was een jeugd die geloofde in een taak en een
roeping.
Zeker, deze Duitsche jeugdbeweging van vóór de oorlog,
verried reeds in het zwevende karakter harer idealen haar bur1 76

gerlijke afkomst. Zij omvatte niet de grauwe massa uit sloppen
en fabrieken, zij stelde een moraal op, onvereenigbaar met de
materieele omstandigheden waaronder de meerderheid moest
leven, zij richtte haar blik bijna meer naar het verleden dan zij
oog had voor de toekomst, zij verloochende de machine, de
realiteit, de strijd zelf, die voorwaarde is tot b lijvende vernieuwing. Zij werd ten doode geleid door hen, die zich maar
al te spoedig en al te gaarne in het leven zouden rangeeren, zij
begreep niet, dat de grenzen tusschen jeugd en ouderdom niet
altijd door de leeftijd bepaald zijn. Toegegeven. Toegegeven dat
de vormen welke zij vond weldra verstarden, dat haar methoden,
toegepast door handige paedagogen en politici voor hun eigen
standje, weldra tot een parodie verwerden, toegegeven dat in
haar reeds de kiemen zijn te vinden van alle landsknechtenromantiek, a ll e nationalisme, all e irrationaliteit der latere jaren,
dat het onmogelijk is de strijd voor kultuurvernieuwing los te
maken van de strijd der klassen.
Maar het feit blijft over, dat er bewéging was, dat zij om zich
heen greep in steeds nieuwe, steeds breedere lagen der bevolking,
dat de jeugdbeweging een belofte in zich borg waarnaar een
geheele jeugd hunkerde. Het feit b lijft over, dat er een korte
tijd, in een déél van de jeugd zelf, een kracht en een wil leefden,
sterk genoeg om de ouderen te dwingen haar ernstig te nemen,
en zich, zoo goed als het ging, bij de al te manifeste drang der
opstandige jongeren aan te passen.
Dit humanistische idealisme werd op de slagvelden brutaal
gebroken.
De tienduizenden jongeren, aan wier humanistische geloof
nog de „brieven van Duitsche studenten" herinneren, vonden
in de massagraven van Frankrijk en Vlaanderen hun laatste rustplaats.
De golven van hun enthousiasme braken op de klippen der
ekonomisch gevestigde orde, die zij in hun b lind idealisme verzuimd hadden te ondermijnen.
De nieuwe kultuur die zij gedroomd hadden, veranderde in
de kultuur van onderzeeërs, mijnen en gifgas.
Toen hun lijken vergaan waren, bleven, als oude maskeradeLast, Kruisgang
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spullen, spreekkoren, zonnewendfeesten, volksliederen en
volksdansen over, als ziellooze vodden waarmee handige scharrelaars het verl an gen van een nieuwe jeugd konden bedriegen.
*
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Na de oorlog stortten de machten van het verleden zich op
de jonge menschen als op pepernoten, die bij een Sint Nikolaasfeest over de vloer gestrooid zijn. Ieder tracht er zooveel mogelijk te bergen in zijn eigen zak.
Het verlangen naar kracht en bevrijde lichamelijkheid kan
omgebogen worden, en herleid tot goed betaalde entreekaarten
voor voetbalwedstrijden en bokstournooien.
Het verlangen naar rom antische heldenmoed kan opgeborgen
worden in de vunzige sigarettenlucht van derde rangs bioskoopjes. Kameraadschap kan opgesloten worden in de forten der
zwarte rijksweer en enthousiasme opgezweept tot het fanatisme,
dat den veemmoordenaar voortbrengt.
Liefde voor land en volk wordt omgelogen tot vaderlandsliefde, die zich oefent in de Pruisische paradepas en het werpen
met handgranaten.
Behoefte aan inkeer en vereering krijgt de zwarte mantel van
geloovige dweperij over de schouders.
*
Alles voor de jeugd, behalve dat eene waarop haar eigen
wezen zou kunnen groeien en gedijen:
Werk en vrijheid.
Alles voor de jeugd, tot de tuchtscholen toe, waarin zij vermalen wordt, maar vooral de vakjes, die ieder met het etiket
van een bepaald geloof of een bepaalde partij voorzien heeft.
*
Zelfs in Ho lland, waar de wereld volgens Heinrich Heine
so jaar later ondergaat, begon het door te dringen dat de jeugd
niet meer in het oude gareel der maatschappij wilde passen.
Tijdschriften vulden zich met „het probleem van de rijpere
jeugd", „Sexualnot" werd een der modewoorden.
Montessori, Dalton, vrije jeugdvorming, paedagogisch congres, volkshuizen, tuchtunie, zijn evenveel reacties op de nood178

kreten over verruwing der jeugd, bandeloosheid en zedenverwildering, die overal opgaan. Na de doode kantoordag, het werk
aan de loopende band, het inpompen op de middelbare scholen
v an steeds grooter hoeveelheden doode kennis, - grijpt zij naar
de verdoovende middelen die het kapitalisme voor haar gereed
houdt.
Sport, sigaretten, bioskoop en dancing vormen de geeste lij ke
horizon van haar leven. Uit de vakbeweging loopt de jeugd weg
als meel uit een zak, die gescheurd is. De A.J.C. heeft geen vat
op de fabrieksjeugd. „De massajongen," schreef dr. van Wijk
van het Rotterdamsche volkshuis De Arend, „is ontoegankelijk
voor iedere kuituur, zonder energie of idealen, overhellend tot
ruwe vernielzucht en in de grond oneerlijk!"
Natuurlijk is het probleem zelf daarmee a lleen voor struisvogels uit de wereld.
Jongens als Rinus, als Co rnelis, als Frits en Paul bestaan nu
eenmaal, men kan ze niet wegdenken, niet afslachten, niemand
heeft nog nauwkeurig berekend hoeveel er van hen zouden
kunnen verdwijnen zonder dat de „Arbeitslosen reserve Armee"
te klein werd.
Maar ze ontsnappen aan iedere regel die men zou willen
opleggen, het arbeidsethos waarin eeuwenlang de millioenen
hun natuurdriften gesublimeerd hebben, heeft voor hen geen
zin meer, er ontwaken instinkten die men bij het afdanken der
laatste huursoldaten dacht uitgestorven.
„Pace, pace, pace !" - wierp Rathenau zijn oproep in de wereld.
Wat zegt hun die vrede ? Hun, die in het vinden van arbeid,
het stichten van een gezin, het langzaam maar gestadig opbouwen van een leven, sinds lang niet meer gelooven? Wat
brengt iedere dag voor hen anders, dan een telkens weerkeerende
guerilla tegen de honger ? Welke kultuurwaarden moeten zij
beschermen die aan de cultuur nooit deel gehad hebben, welke
eerbied voor het leven kunnen zij hebben, die nooit ergens eerbied voor hun eigen leven hebben gevonden?
Reeds zijn het millioenen en met iedere dag groeit hun aantal. De bjesprizornie 1) van Europa in hun tentenkampen bij de
1

) Verwaarloosde kinderen in Rusland.
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Duitsche meren, de lustelooze werkloozen, over de brugleuningen hangend van het oude Leiden, de bleeke mijnwerkersjongens van Wales, de nergens meer toegelaten Italiaansche
overbevolking...
Welke condottiere zal hen in de hand nemen, welke Attila
der demagogie organiseert straks hun massa's ? De oude leiders
hebben uitgediend, democratie is een woord waarom deze
jongens lachen, ze zijn bereid hun kiesrecht te verkoopen voor
de eerste schotel linzen. Zou het niet inderdaad het beste zijn hen
ergens op te bergen in werkkampen, te laten exerceeren tot hun
hersens voor denken te moe zijn, hen te drillen, met de zweep
desnoods, zooals de grauwe tuchtelingen der gevangenissen, die
men met traangas bewerkt als ze in opstand komen?
Ze zijn met millioenen, maar voorloopig zwerven ze nog
slechts in groepjes van twee of drie over de wegen, kennen
alleen de makkers die aan het zelfde lokaal stempelen. Hoe
echter wanneer ze elkander ontmoeten, wanneer de haat in het
eene hart, loomer kloppende andere harten in vuur zet? Hoe
wanneer hun voetstappen zich vereenigen ? Hebben we de tred
niet reeds gehoord der millioenen Engelsche stakers, en die van
de naamlooze massa's achter hun mahatma Gandhi, en de bloote
voetstappen der vertwijfelde Indonesiërs voor de politiekazerne
van Soerakarta en de duizenden muiters op de Oostkust van
Sumatra?
Zeker, daarvoor waren de galgen goed en de beulsknechten
en men zal niet aarzelen desnoods ook hier, in Europa, de terreur in te voeren. Maar wat, als het leger ondanks dat a lles
blijft groeien? Beter niet er aan te denken. Beter juichen omdat
het verdrag van Locarno een nieuwe periode in de wereldpolitiek beteekent en alles wel weer van zelf op zijn pootjes
terecht zal komen.
Het leven zou niet meer te verdragen zijn als we over het
leed van alle enkelingen na gingen denken die we toch niet
kunnen helpen...
+:
De weg over de heide leek eindeloos. De vrachtauto had
Frits en zijn maat niet verder gebracht dan Hannover. Er waren
Igo

boeren die de hond op hen los lieten als ze het erf op wilden
komen. Er was een plaatsje waar ze, als honden, naar brood
zochten in de vuilnisemmers. „Zie je," zei de Hannoveraan,
tegen Frits, „d'r is geen reden om je broer daarover zoo zwart
aan te kijken. Alles wat ze recht noemen houdt geen st an d
als je eerste recht: dat om te leven, in het gedrang komt. Op
de moraal schijt ik. Daar zal ik eens over gaan denken als ik
drie maanden achter elkaar een volle maag gehad heb."
Frits gaf geen antwoord. Er waren die morgen drie luxewagens voorbij gereden zonder hen mee te nemen. Van sokken
kon je, bij de flarden die hij aan had, eigenlijk niet meer spreken.
Zijn voeten die hij, in het kleine beekje waar ze zaten, spoelde,
zaten vol blaren.
Misschien is hij werke lijk een suffers geweest, die zich kinderachtig aangesteld heeft ? Paul werkt nou tenminste ! Of hij zelf
daarginds, in het vreemde Ho lland ook werk zal vinden?
„Kom jè," zegt de Hannoveraan, „trek die kistjes an, dat we
verder komen, hier kunnen we niet blijven. Maar dit zeg ik je,
als ik bij toeval zoo'n vrijer tegen kom, dat ik hem niet laat
loopen."
Een „vrijer" kwam hij niet tegen, maar vlak voor de grens
werd hij ingerekend bij een poging om op onwettige wijze zijn
kolonne te proviandeeren. Alleen trok Frits verder.
4c

Het is vroeg in de Lente... Voor Rinus ligt het strand tot
Scheveningen krom en leeg als een uitgegeten meloenschil.
Jonge strandpleviertjes dobberen als houten eendjes op het water
en stuiven plotseling, als afgeschoten hagelkorrels, over zee,
wanneer zijn stap dichterbij komt. Een meeuw schijnt op zijn
gebogen vlerken tegen de lucht aan te hangen. Grijs en stil zijn
de duinen met, hier en daar, steile, door de winterstormen geteisterde wanden als een gehavende rotskust. De vloed heeft
dicht aan hun voet een watermerk van aangespoelde schelpen,
stukken kurk en resten van oude manden geteekend. Af en toe
jaagt de wind het z an d op als een witte, laag bij de grond hangende nevel. Dan prikken fijne naaldjes tegen het gezicht en de
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bloote borst van Rinus en soms moet hij z'n hand tegen het
voorhoofd brengen om z'n oogen te beschermen.
Daarom gaat hij nu dichter naar de zee toe, waar het strand
harder is, en a lleen een aanrollende golf zoo nu en dan het drillende witte schuim over z'n lompe schoenen heenspoelt.
Grijs wollen sokken zijn zichtbaar boven die schoenen onder
de, onge lij k neerhangende, pijpen van z'n gerafelde werkbroek.
Om z'n lijf hangt een versleten vaal jasje over een groen voetbaltricot.
— Maling aan z'n kleeding ! Dat heeft ie ook gezegd tegen die
zuster van Koos, hoewel hij haar, eerlijk gezegd, verdomd
graag mocht lijden. — „Als 't daarop afspringt, dat je j met mij
Zondag niet op de Breestraat durft te vertoonen is 't toch niet
het ware. Van f 7,25 in de week kan ik geen dandy spelen of
ik zou alle centen d'r an moeten geven, die ik nou besteed
voor kranten en de organisatie. Dan had ik even goed bij Jordens
kunnen blijven!"
Ze keek hem met haar groote, bedróefde oogen aan, dat hij
bijna week was geworden: — „Moet ik dan maar, tot spot van
de heele stad, met een schooier over straat gaan?"
— „Als je met mij wilt loopen moet je nog veel meer. Dat
had ik je al lang willen zeggen. Als ik een meisje zoek, is het
niet alleen voor de scharrel. Dan moeten we héélemaal voor
elkaar zijn."
Nijdig schopt hij een rondgeslepen roode vuursteen weg die
dwars voor zijn voet ligt:
— Had hij ook wel van te voren kunnen berekenen dat je een
meid op zoo'n manier de schrik op het lijf jaagt! Niks meer
aan te doen. Hoogstens kan je droomen van d'r mond en d'r
oogen alsje 's nachts in je nest ligt. Verder ben je a lleen. Vroeger,
in de aardappelzaak, die je samen opgericht hebt, kon je overdag
met Koos alles bespreken. Maar de zaak kan geen twee man
onderhouden, nog al wiedes dat hij er dan uittrok, voor hem is
het immers toch niks, zoo'n heele dag in de winkel. Eigen lijk
had hij Koos beloofd vandaag naar Amsterdam te fietsen, om
te kijken of ie ook goedkoope piepers op de kop kon tikken.
Rinus b lij ft even staan en overlegt of hij nog terug zal gaan.
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— Nou toch te laat. Bovendien heeft ie er vandaag geen kop
voor, na dat gesprek met Kanter. — Hij moet weten of hij toe
zal geven en beloven zich voortaan niet meer te bemoeien met
de kinderen. — De partij heeft hem het pionierswerk officieel
verboden. Sinds de oudste van Rooyen uit de A.J.C. is gekomen,
mag die hun kringspelletjes en volksdansen leeren: — „Ik heb
rozen op m'n hoed" — net die zelfde dansen waarom hij, nu
al drie jaar geleden, met Karel op de bouw geknokt heeft. — „Jij
laat de kinderen meeloopen met je demonstraties," zei Kanter
woedend. — „Als de politie d an begint te hakken en er gebeuren
ongelukken, mogen wij als partij de verantwoording dragen!"
Rinus doorwaadt het ondiepe zwin, dat zijn zandplaat scheidt
van een volgende. Zijn neerhangende vuisten ballen zich, als
tegen een denkbeeldigen vijand. — Hij haalt de kinderen er
waarachtig niet bij, maar wegjagen kan hij ze ook niet. Wat
weet iemand als Kanter, die z'n dissertatie schrijft over middeleeuwsche dichtkunst, eigenlijk van proletariërskinderen ? Laat
hij Zaterdagsavonds maar eens komen in de sloppen en stegen
van het oude Leiden, als vader bezopen naar huis komt, of ze
din geen smeer krijgen? Of moeder er soms niet op ramt, als
ze haar om de kop jengelen, terwijl ze de wasch doet, als ze
met een oliepoot thuiskomen, of gewoon maar, als de zenuwen
haar de baas worden, omdat de centen er niet zijn voor de
huishuur?
Als ze dan, bij ongeluk, ook eens een lik meekrijgen van de
politie, meent Rinus, kunnen ze daar a ll een maar vroeg van
leeren. Kanter voelt zich verantwoordelijk tegenover zijn collega's in de raad, maar zonder Rinus' werk in de verkiezingen
had hij daar misschien heelemaal niet gezeten. Wat hém betreft, kunnen de leden van de raad, samen met de winkeliers
van de Breestraat en de nette burgers langs de Singels, gelijkelijk
barsten. Proletenkinderen moeten maar jong leeren begrijpen,
wat het beteekent, tot een onderdrukte klasse te behooren!
4,
De eb is al verder teruggeloopen. Een verweerde strandpaal
met zijn baard van zeewier, doet denken aan een grijzen kabouter, die met z'n voeten in een plas staat. Naast zijn zwarte
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kar stappend komt een schelpenvisscher het strand langs. Boven
diens naakte voeten zijn de pijpen van z'n broek met touwtjes
om z'n beenen gebonden. Hij herkent Rinus en staat stil voor
'n praatje.
—„'t Water begint al warm te worden. Moet je niet zwemmen?"
Rinus haalt de schouders op. — „Misschien," zegt hij, — „alléén is vervelend."
—„Wou je maat niet mee?"
—„Die moet in de winkel b lijven voor de klanten."
—„ja," zegt de ander, en geeft een rukje aan de leidsels om
het paard weer op gang te brengen. — „Zoo is 't maar, zaken
gaan voor het meisje!"
Hij lacht en keert zich, terwijl de kar al weer rijdt, nog eens om:
—„Daarnet kwam ik er nog eentje tegen die alléén aan de
kuier is. Een mof geloof ik. Misschien, als je flink doorloopt,
dat je 'm inhaalt."
Het ratelen der wielen wordt opgeslurpt door het zand.
Boven de duinen krijscht een meeuw.
Niets meer d an het ruischen van de zee, en het knerpen van
het zand onder z'n harde zolen.
Rinus loopt verder.
—En dat alles om eergisteren ! Om een aardigheid die met
kinderwerk eigen lij k niets te maken heeft...
4(
Rinus kwam de gracht op en de kinderen speelden het
Wolfaartspelletje, zooals ze dat hebben afgekeken van z'n knokpartijen met de politie. Eén van hen stond op 'n ton te spreken
en 'n paar van de sterksten, die smerissen voor moesten ste ll en,
zouden probeeren er hem af te trekken.
Maar ze werden weggejaagd en slenterden verveeld naar de
rand van de gracht om, in het smerige leverkleurige water,
naar het opgezwollen kreng van 'n kat te gaan visschen. Toen
ze Rinus voorbij zagen komen begonnen ze, als gewoon lijk,
te juichen: — ha, die Dempsey!
Daarop heeft ie ze meegenomen, eerst naar de lekkerswinkel
op de hoek om een zak tooverballen te koopen en toen naar
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het jeugdgebouwtje waarvan hij de huur betaalt met z'n eigen
centen. Voor ze aan de Bouwelouwesteeg kwamen, waren het
er al zeker vijftig.
Door het stoffige venster viel een groezelig grijs daglicht
naar binnen. Op de voorste rij zag hij Grietje van tante Mina
zitten, die haar smerige, garnaalachtige vingertje vol verwachting in haar neus wrong. Een meisje van elf jaar heesch beredderig d'r broertje op haar schoot en bekeef hem vinnig maar
gedempt, omdat z'n broekje weer nat was. Achterin zaten de
grootere jongens, beruchte boeven van de straat, zooals Rinus
ze graag mag, met afgezakte kousen en, als een ragebol, hun
door groene zeep uitgeloogde blonde haren. Op school maken
ze de grootste keet, maar hier zitten ze stil en rechtop, alsof
ze willen bewijzen dat ze de eer waard zijn, binnen gelaten te
worden. Ze hebben meer ontzag voor Rinus dan voor den
meester of de agenten. Dempsey bedenkt altijd weer wat nieuws.
Enkelen van hen hebben de vischdemonstratie gezien, vorige
zomer. Van B.A. hadden ze gezegd dat de werkloozen maar
moesten gaan hengelen als ze de steun te laag vonden. Rinus
haalde een twintig jongens bij elkaar, met kartonnen visschen
aan hun hengels en midden in de stad, aan het Rapenburg, gingen
ze zitten visschen. Toen de po litie er op in hakte, sprong een
heel stel gewoonweg de gracht in, als was het een zwembad.
De jongens weten ook dat Dempsey nooit bang is voor de
politie. Als die er aankomt, en de heele hoop gaat aan de haal,
schreeuwt hij: — „Staan blijven, jongens ! Als je wegloopt rammen ze nog harder!"
Verschillende keeren liet hij zich letterlijk naar het bureau
sleepen.
Die bewondering voelde Rinus in de oogen van de jongens,
terwijl hij naar het tooneeltje ging om de goochelkunsten te
vertoonen waarmee hij zijn nichtjes amuseerde in Oegstgeest.
Zeker is hij daar trotsch op.
De jongens uit de buurt, zelfs als ze nog op school zijn, weten
wat hij waard is. Sommige verhalen gaan van mond tot mond,
als legenden. Hoe Rinus uit de trein gesprongen is, en langs
het spoor terug geloopen, om op tijd te zijn voor een verga18S

dering van de jeugdbond. Daarbij was er aan die heele zaak
eigenlijk niets bijzonders. Omdat hij moe was van een heele
dag zandgraven onder Noordwijkerhout, had hij de trein terug
genomen, maar was in slaap gevallen en Leiden voorbij gereden.
Bij de Vink rijdt de trein altijd langzamer, dus daar kon hij er
uit springen. In een boekje had hij eens gelezen dat je armen
en beenen daarbij vooruit moest strekken. Kanter denkt dat
Rinus zooiets rondtrompet om reklame voor zich zelf te maken.
In werkelijkheid heeft hij het alleen maar even, achter de bestuurstafel, verteld aan Bertus en zoo kwam het verder. Maar Kanter wil
zooiets niet gelooven en spreekt over „He' slegermanieren" en
dat hij er op uit is zich een persoon lij ke aanhang te verwerven.
*
Als Rinus dien knul, waarover de schelpenvisscher daarnet
sprak, werkelijk inhaalt, mag hij lijden dat het een gewone
arbeidersjongen is dien je aan kan spreken. Proleten begrijpen
elkaar. Intellektueelen, ook al meenen ze het, zooals Kanter,
nog zoo goed met de arbeiders, zoeken tenslotte toch overal
iets anders achter. Daar had je Piet van Bréeda bij voorbeeld, de
student op de Uiterste Gracht, waar hij vroeger wel aan huis
kwam. Uit een boekje van Freud rekende hij precies a lles na,
zelfs wat je droomen te beteekenen hadden. Daarbij wou hij
je, net als Kanter en de juffrouw uit de leeszaal, aldoor opvoeden. Zei dat Rinus de theorie nooit zou kunnen begrijpen
zoolang hij Marx niet in 't origineel kon lezen. Als Rinus dan,
bij Duitsche les, mir en mich niet uit elkaar kon houden, maakte
Piet zich kwaad en verweet hem dat ie er niet voldoende voor
over had om wat te leeren. Het is waar, dat Rinus' gedachten,
net als vroeger op school, dikwijls wegdwaalden, wanneer hij,
met het dunne themaboekje voor zich, woordjes zat te leeren.
Met zijn grove, zware werkhand greep hij naar het dunne
potlood en meteen was het dan of die hand iets miste, zag hij
de steiger weer voor zich, de troffels en de kalkbak.
Hij draaide zijn hoofd van het venster weg en repeteerde:
durch, fiir, ohne, um, bis, gegen, wider.
Wider, zei hij en nog eens wider,... zijn gedachten waren
reeds weer bij de jongens uit de steeg, — of hij Hans werke lij k
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zou kunnen overhalen lid te worden, of Koos aan die partij veenaardappelen geen strop zou hebben, of hij zelf het de volgende
week toch nog weer eens bij den zandschipper zou probeeren?
Piet van Bréeda denkt dat Rinus te lui is om te leeren.
Dat is niet zoo. Hij beseft veel te goed dat je wat moet weten
om op vergaderingen te kunnen debatteeren en ze hebben ge lijk
als ze kwaad worden, wanneer hij er bij zit te suffen.
^

Maar toch, zooals hij nu over het strand loopt, gelooft Rinus
dat alles in de grond veel eenvoudiger is, dan ze a llemaal meenen.
— Mac Donald gaat bij den koning op bezoek en laat bommen
gooien op de Indische dorpen.
De coali tie in Duitschland bouwt pantserkruisers in plaats van
scholen.
Is er werke lijk zooveel kennis en geleerdheid voor noodig
om een arbeidersjongen te laten begrijpen dat verraad verraad is ?
Uitbuiting is uitbuiting en heerschers zijn heerschers. Ook dat
is eenvoudig en je hoeft er weinig ekonomie voor te kennen.
In Indonesië hebben ze de bruintjes net zoo lang met de
zweep gerammeld tot het „vreedzaamste volk der aarde" in
opstand is gekomen.
Spreken over staking wordt bestraft met S jaar bajes.
De suiker-, rubber-, koffie- en theeaandeelhouders worden
rijk.
De inlander brengt de vergulde kris die hij van z'n ouders
geërfd heeft naar de lommerd.
Honger en pest teisteren de dorpen.
Dat alles weet hij uit het proces van de Indonesische studenten.
Maar je hoeft niet verder te loopen d an het Levendaal, of de
Suzanna Klinkert poort, of de Paradijssteeg, om te weten dat
het hier, in wezen, net zoo is. Je hoeft de gezichten maar te zien
van de jongens uit de touwfabriek of de meiden van de groentendrogerij, met bloote beenen sjouwende in hun natte klompen,
of de kerels bij het stempellokaal die leeg en verveeld over de
brug hangen en kringetjes spugen in het water.
Deterding is de man van de Royal She ll en de man tegelijk
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die de Geallieerden tot de overwinning bracht op een golf van
olie.
Fokker is de nationale held die, tijdens de oorlog, als Duitsch
officier een patent uitvond om met een mitrai lleur door de
draaiende schroef heen te schieten. De Amerikaansche regeering
houdt Mooney en Billings onschuldig levenslang gevangen.
Sacco en Vanzetti werden levend gekookt na 7 jaren kerker.
De beul van Batavia bouwde zijn galgen voor het venster der
ter dood veroordeelde gevangenen. Dienstweigeraars worden
opgesloten in de cel, stakers door de marechaussée uiteengeranseld. Iedereen kan dat weten.
Is het dan werkelijk nog noodig v an Marx meer te kennen
dan twee leuzen: — „Arbeiders aller landen vereenigt U !"
— „De bevrijding der arbeidersklasse moet het werk van de
arbeiders zelf zijn!" ?
^

Aan de jongens uit de steeg kan Rinus dat a llemaal haarfijn
uitleggen, maar als ze, met d'r allen, bij van Bréeda op de kamer,
aan het boomen zijn en hij wil ook meepraten, raakt hij vast
in z'n woorden. En Freek van Leeuwen, die altijd stil bij zijn
naaimachine voor 't raam zit, zegt d an verwonderd:
— „Rinus, hoe kun je nou toch zoo koppig en zoo dom
zijn!"
^

Willen ze hem niet begrijpen?
De juffrouw van de leeszaal in ieder geval niet, die telkens
weer een kwartje boete van hem eischt als hij, die met z'n
slechte oogen langzaam opschiet, een boek te laat terug brengt.
Met haar is het tegenwoordig open oorlog, vooral nadat hij
het mooie kaartje bedorven heeft dat ze, met haar sierlijkste
blokletters, voor de gang gemaakt had.
— „Lezers op stempelkaarten alleen Dinsdags en Vrijdags voor
13 uur", stond er op.
Rinus heeft met rood potlood een dikke kras gehaald door
het woordje „lezers" en er boven geschreven „Schorum". Sinds
die dag wordt ze al zenuwachtig als hij in de zaal komt.
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De zon, die intusschen hooger in de hemel geklommen is,
begint feller op het strand te branden, als was het reeds zomer.
De wind is gaan liggen.
Rinus rekt de armen wijd uit, snuift de zilte lucht in en glimlacht bij de herinnering aan haar standje. — „U moet leeren
begrijpen, dat we hier nétte menschen gewend zijn in de leeszaal."
Daarbij kan hij niet eens ontkennen dat ze werkelijk een beetje
gelijk heeft en hij zelf vaak opzette lijk onbeschoft is.
Maar ook een Kanter, hoeveel moeite hij zich bij z'n kursussen ook geeft om begrijpelijk te spreken, is het er tenslotte alleen
om te doen dat je áánnemen en begrijpen zult wat hij heeft te
verte ll en.
Ook Van Bréeda wil tenslotte dat je van hém zult leeren.
Naar Rinus luisteren, probeeren om te begrijpen wat hij te zeggen heeft, dat doen alleen de jongens uit de buurt en Rinus is
er trotsch op, dat ze van hem houden.
*
Gisteren, in het gebouwtje, zou hij, na de goochelkunstjes,
het liefste een scène voor ze opgevoerd hebben uit het tooneelstuk dat hij, voor een uitvoering van de I. R. H. heeft geschreven. Maar dat kon hij in zijn eentje niet klaarspelen. In de plaats
daarvan heeft hij toen maar de lange rol behangpapier voor de
dag gehaald, waar, aan de achterkant, met koeienletters, de woorden van de Internationale op staan geschreven. Eerst verklaarde
Rinus de woorden, en daarna hebben de kinderen gezongen.
Gisteren, toen hij voor het bestuur moest komen en Kanter
daarvan hoorde, merkte die stekelig op : — „Meester Rinus zong
zeker van allemaal het valschste!" Alsof het er wat toe deed
hoe ze zingen, als ze de tekst maar begrijpen!
Daar ging het trouwens ook niet om.
Waar Kanter zich in werkelijkheid zoo boos over maakte,
was die zoogenaamde demonstratie.
Een demonstratie!
Rinus moet lachen als hij er aan denkt!
Al de stoelen op het tooneeltje en hij, 'n rooie vlag in de hand,
met de kinderen in rijen van vier het lokaal rond.
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Maar Van Rooyen, die juist op dat oogenblik binnen kwam,
heeft het uitgelegd alsof hij de kinderen wilde leeren ook op
de straat mee te loopen.
Van Rooyen wil zeker in zijn plaats leider worden van de
jeugdbond.
*
Nog altijd niets dan de duinen, de zee en de meeuwen.
Alleen opent zich links in de duinwand, de holle weg naar
de Wassenaarsche Slag en boven de wuivende helmsprieten
steekt het dak uit van het nog gesloten cafétje.
Zal hij binnendoor terug gaan?
Rinus aarzelt even bij de mulle helling van de zandweg.
D an ziet hij, in de verte, iemand op het strand loopen —
zeker die jongen waar de schelpenvisscher over heeft gesproken.
Misschien, als hij flink doorstapt, dat hij hem in 'n tien minuten inhaalt.
Maar na enkele minuten wordt zijn gang weer trager en opnieuw dringt de wrange herinnering aan de bestuursvergadering
in zijn hoofd naar voren.
Van alles wat Rinus als jeugdleider gedaan had of doen wou,
deugde er niets.
—„De bedrijfskrantjes hebben een ideologisch volkomen verkeerde inhoud!"
Dat waren de bedrijfskrantjes die Rinus, als eerste in Ho ll and,
aan de fabrieken verspreid heeft, waarvan hij het papier betaalde
met zijn eigen centen en die hij, tot diep in de nacht, op z'n
zolderkamertje zat te cyclostyleeren, dat Koos hem soms stijf
vloekte — „of hij z'n oogen soms met opzet verder wou bederven ? "
—„Waanzin!" zei Kanter, — „om een eigen roode sportorganisatie onder de werkloozen te wi llen bouwen. We moeten
in de burgerlijke sportorganisaties doordringen om daar cellen
te vormen! — Alsof de jongens van de Uiterste Gracht centen
hadden voor kontributie en shirts van de burgerlijke organisaties!
„Met de manieren waarmee je optreedt," ging Kanter verder,
— . „maak je je zelf belache lij k en bezorgt de partij een slechte
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naam. Met anarchistische bombarie kan je een hoop paupers op
'n hoop drijven, maar geen partij bouwen." Dat sloeg op Rinus'
optreden bij de groentendrogerij, waar hij onder de meiden geagiteerd heeft.
Een keer, toen Rinus in 'n lantaarnpaal geklommen was om
tegen ze te spreken, trokken ze hem, gillend van het lachen, zijn
schoenen uit. Alsof hij niks merkte ging Rinus door met praten.
De volgende dag, toen ie op 'n handwagen was gaan staan,
reden ze hem, met kar en al, de fabriek in. Binnen sprak Rinus
verder.
—„Poppekast," noemde Kanter dat, — „kwaj ongenswerk !
Geen serieuze propaganda."
Maar de meiden heeft hij destijds toch maar in staking gekregen!
—„wat is er," vroeg Kanter smalend, — „van die heele aktie
over gebleven ? Hoeveel van die meiden hebben we in de organisatie ?"
Van Warmen, die trouwens zelf 'n oude arbeider is, nam het
voor Rinus op.
—„Dat is niet Rinus' schuld," zei hij, — „maar de modernen
waren hem te slim af." — De jeugdbond had de meiden opgeroepen naar het Leninhuis, maar de bonzen kregen er de wind
van, vingen ze op straat op, en stuurden ze naar een vergadering
in het Volkshuis. Toen één van de meiden, die het dóór had,
tenslotte kwam waarschuwen, was de vergadering op de Heerengracht al lang begonnen en geen sprake van dat Rinus er in
kwam. Door de herrie die ze bij de ingang maakten is het
tenslotte nog op knokken uitgeloopen met de politie."
—„Als het op knokken uitdraait," grimmigde toen Kanter,
— „weet ik wel dat Rinus er bij is. Maar knokken is geen
strij den !"
Nee, nee, knokken is geen strijden!
Maar Henk, die met bloemen loopt en Zaterdagsavonds, als
hij slecht verdiend had, zijn geld verzoop in sti lle cafétjes, vond
zijn weg tot de jeugdbond nadat hij eens, spontaan, met zijn
eigen arm, een sabelhouw afgeweerd heeft die op Rinus' kop
gemunt was.
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Is het soms omdat Rinus zoo'n beroemd spreker is, dat hij
's middags slechts 'n bord op 'n handkar de stad door hoeft te
rijden, om 's avonds een vergadering stampvol met jongens te
hebben?
Of is het omdat ze in hem den „held" zien, dien ze zochten
in hun Nick Carter, dien ze bewonderden in de bioskoop of op
het sportveld en in wien ze dengene leerden zien, die het opneemt voor hun klasse?
Is het niet mede omdat hij hun, na jaren verveling, vernedering en verstomping, getoond heeft welke mogelijkheden er
bestaan om te bewijzen dat ze waarachtig nog wat waard zijn?
Mogelijkheden, die ze tot nog toe misschien a lleen zagen in
het beter biljarten of meer flesschen bier achter elkaar uitdrinken
dan een ander.
Rinus zelf zou dat niet onder woorden kunnen brengen. Hij
weet a lleen dat deze jongens pas door dat knokken aan strijd
zijngadek,t volnuerstijd
uitsluitend bestaat uit kontributie betalen, diskuteeren, brochures lezen en een enkele keer, als het heel mooi is, plakken en
kalken. Dat ze hem volgen komt niet omdat hij z'n theorie zoo
goed kent, maar omdat ze in hem, zooals zij zich dat voorste llen,
een kameraad en een held zien. Kanter en Van Warmen zien
in hem geen held, maar hoogstens een arbeidersjongen die, in
deze periode van boljewisatie der partij en vermeerderde aktiviteit door de crisis, bruikbaar is voor de propaganda.
Wat ze hem niet vergeven is zijn ongeschiktheid voor het
gestadige „kleine werk" waaraan ze gewoon zijn, het bijhouden
lijsten, werfakties voor de krant, voorbereiding der derln
verkiezingen. Ze kunnen niet begrijpen hoe de lucht hem
soms plotse ling te benauwd wordt, tot hij er met Koos of Henk
een paar dagen, een week, of een maand zelfs, tusschen uit trekt
en de boel, zooals ze is, laat liggen. Ze vergeven hem niet zijn
grillige zucht naar avontuur, de verhouding die hij een tijd lang
met een oudere getrouwde vrouw gehad heeft, ze zijn bang dat
hij nogmaals een schandaal zal verwekken als destijds, toen hij
een jonge vrouw, die door haar kerel werd mishandeld, een192

voudig meegenomen en bij zijn broer in Sassenheim ondergebracht heeft.
De tweespalt tusschen Rinus' wil om in en voor de jeugdbond
te werken en de onmogelijkheid om zoo te werken als Kanter
en de anderen het willen, heeft hem vandaag deze lange, eenzame wandeling langs het strand doen beginnen.
4(
De jongen, die hij daarnet in de verte zag, is nu geen tweehonderd meter ver meer, ongeveer bij de eerste golfbreker.
Rinusmetzdahjilsenbzgchtokleeden. Hij verhaast zijn stap. Als het een gewone arbeidersjongen is, die wil gaan zwemmen, kan je zonder meer kennis
met hem maken. Het zou goed zijn nu een kameraad te ontmoeten en weer te voelen, hoezeer je, ondanks Kanter's verwijten, geheel verbonden bent met je klasse.
4,
de
blauwzwarte
kogels
van de golfbreker ligt een klein
Naast
hoopje kleeren. Een paar versleten, zwaar met spijkers beslagen
schoenen, een korte pilotbroek, sportkousen en een overhemd
waarvan aan de kraag de rand reeds begint door te slijten.
Arbeiderskleeren.
Rinus gaat in het zand zitten en begint de knoop te ontwarren in de veters van zijn vetleeren schoenen. Tege lijk zoekt hij
in zee het, als een bal op het water drijvende, hoofd van den
jongen. Een onrustig gevoel besluipt hem. — Stommeling, om
zoo dicht bij de pier te gaan zwemmen, waar de sterkste stroom
staat! Kan je wel zien, dat het een vreemdeling is, die met de
zee niet vertrouwd is. Haastiger maakt Rinus de riem van zijn
broek los en trekt het groene voetbalshirt over zijn hoofd heen.
Juist als hij zijn armen uit de neerhangende mouwen vrij maakt,
klinkt een schrille kreet over het water. — Verdomme! denkt
Rinus, Dacht ik het niet! smijt hemd en broek neer en rent,
zoo hard als het glibberig wier dat toelaat, over de pier heen.
Met een sprong duikt hij in 't water.
4,
Wanneer hij, tusschen het warrelende witte schuim van de
golven, weer op duikt, ziet hij het door angst vertrokken gezicht
Last,
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van den Duitscher vlak naast zich. Met alle kracht van zijn
armen roeit deze tegen de stroom in die hem, om de kop van
de pier heen, naar zee sleurt. In een oogwenk overziet Rinus
de toestand. De jongen kan zwemmen, maar als hij zoo voortgaat zal hij gauw genoeg geen kracht meer hebben om zich
boven te houden. Als hij nu naar hem toe zwemt is er kans
dat de jongen, in zijn angst, hem om z'n nek grijpt en zijn ze
beiden verloren. Zorgende dat hij een paar meter tusschen zich
en den drenke ling laat, brult Rinus over het water: — „Omkeeren ! Zwem rustig met de stroom mee!" Reeds bij het hooren
van de stem vlak naast hem is het of de oogen van den ander
hun fl oers van waanzinnige spanning verliezen. Toch staan ze
nog wijd open van angst als hij zich omdraait naar Rinus. — „De
stroom doetje niks alsje maar doet wat ik zeg. Op je rug liggen,
meedrijven, en zorg dat je wat uitrust ! Ik b lijf vlak naast je."
De jongen schijnt onder de indruk van Rinus' rustige stem en
zwemt met hem mee. Naast elkaar drijven ze zee in. Rinus denkt
onwillekeurig aan de vorige zomer toen hij ook, iedere dag, met
Koos zoo ging zwemmen. Wanneer ze dan ver weg waren,
een stuk voorbij de tweede bank, werd Koos soms plotseling
bang. — „Als ik nu eens kramp kreeg!" Rinus begreep zulke
gevoelens nooit. — „Ik ben er toch zelf bij," zei hij lachend,
— „en bovendien, stel dat er wat gebeurt, wat dan nog!"
Hij had een sterk, onberedeneerd gevoel, dat de dood er weinig
op aan kwam.
Nu, met dien vreemden jongen naast zich, waarvan hij niet
weet hoe lang die het uit kan houden, beseft Rinus eigenlijk
pas goed, wat Koos bedoelde. Terwijl hij kalm en regelmatig
zijn armen uitslaat, voelt hij zijn hart kloppen als een jachtige
motor. Geen oogenblik houdt hij zijn blik afgewend van den
drenkeling naast zich.
Frits heeft zijn oogen een oogenblik gesloten. Wanneer hij
ze weer opent, ziet hij het strand heel in de verte en vóór zich
niets dan de eindeloosheid van het water. Wilde angst bespringt
hem en zijn armen beginnen opnieuw vertwijfeld te roeien.
— „Rustig!" kommandeert Rinus driftig, —„of ik laat je verzuipen.”
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Vlak voor zich heeft hij de eerste witte brekers gezien boven
de dichtbije zandbank. Tusschen wantrouwen en angst voor
alleen zijn heen en weer geslingerd, k an de jongen niet anders
doen dan Rinus volgen verder zee in. De eerste breker spoelt
over zijn hoofd heen. Frits geeft een schreeuw. — „Moeder! Ik
kan niet langer!"
Rustig beveelt Rinus: — „Laat je nou maar zakken!"
Zonder hem te begrijpen slaat Frits als een krankzinnige met
z'n armen, schuim bijt in zijn oogen, een gulp zout water
dringt z'n keel binnen, een golf breekt over z'n hoofd heen.
Hij geeft een schreeuw en zinkt weg. Bijna op het zelfde moment voelt hij onder zijn krampachtig trappende voeten de
harde grond van de zandbank. Terwijl hij zich, wankelend,
opricht, ligt Rinus vaste arm reeds om zijn lichaam en belet
dat hij terugspoelt. Ze doen drie stappen vooruit en staan
nu nog maar tot aan de borst in het water.
Rinus voelt het slappe lichaam van den vreemdeling trillen
tegen zijn borst aan. Pas langzamerhand dringt het tot den jongen door dat hij staat, dat Rinus hem vasthoudt, dat er geen
gevaar is.
Zijn hart begint geregelder te slaan en de stootende adem uit
zijn mond gaat minder onrustig. Alleen 'n rilling loopt zoo nu
en dan over z'n rug heen. Hij meet de afst an d die hem van
het strand scheidt en vraagt zich gespannen af, hoe ze terug
zullen komen, tegen de stroom is. Maar voor Rinus is dat geen
probleem. De stroom staat alleen in 'n mui. Als ze uitgerust
zijn, loopen ze een twintig meter naar rechts over de bank .
Metdgolvnirushetdaknplre
kust toe.
Ze wachten een paar minuten en zwemmen dan, kalm naast
elkaar, met de schoolslag naar het strand toe. Als het water
den jongen nog maar tot de knieën reikt is het hem, of 'n looden
last van z'n rug valt. Hij draaft het strand op waar hij, tot
Rinus' verbazing, driemaal een rad slaat. Dan holt ie ineens
naar Rinus toe, slaat zijn armen om hem heen en kust hem.
Geschrokken doet Rinus een stap terug: — „nou, nou, kalm
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aan wat! Ik ben je meisje niet!" Met oogen waar een vochtig
waas overheen ligt, zegt de Duitscher: — „du hast mich gerettet."
Naast elkaar op de golfbreker zittend, beginnen de twee jongens zich langzaam te kleeden. De Duitscher zegt uit de grond
van zijn hart: — „Du, das Meer ist eine verdammte Scheisze !"
Rinus schiet in de lach — „Onzin, maar je moet het kennen."
Moeizaam beginnen ze een gesprek. Met gebaren en telkens
herhaalde woorden weten ze zich voor elkaar verstaanbaar te
maken.
—„Bij ons in de Roer zwom ik iedere dag. Dat is ook gevaarlijk, door de draaikolken. Maar daar weet ik raad mee. Als
je er in komt, laat je j zakken tot je op de grond staat en stapt
er gewoon uit."
„Alles is een weet," antwoordt Rinus. — „De zee ken ik als
mijn zak. Ik ben wel, met stormweer, heelemaal van Katwijk
naar Scheveningen gezwommen. Als het moet zwem ik het
Kanaal over."
De Duitscher heeft zich nu heelemaal aangekleed. — „Ik heet
Frits zegt hij. Heb jij misschien ook een kam?"
—„Nee," antwoordt Rinus, maar dat geeft ook niks, de wind
blaast het toch weer in de war. Waar moet je eigenlijk heen?"
—„Nergens heen. ik ben zoo maar aan het zwerven."
Beekjes neerstortend zand onder hun klauterende voeten. De
wind door hun haren.
Diep beneden ligt de zee als een blauwe Delftsche schotel
waar de zon in het glazuur speelt.
De dunne potloodstrepen van radio-Scheveningen tegen een
bleeke lucht aan.
Achter de duinen het uitbottende loof der Wassenaarsche
bosschen.
Achter het Bosch de welige vlakte der weilanden tot aan de
vervagende einder.
Langzaam dalen ze de hell ing af. In een duinpan, tusschen
verwaaid kreupelhout en laag kruipend gras, vinden ze de eerste
viooltjes. Een lange helmspriet hangt tusschen Frits' tanden en
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laat, tegen zijn tong, een zilte zeesmaak. Hij legt zijn arm om
Rinus' schouder, dwingt hem tot stilstaan en zegt ineens: - „Wie
schon ist das Leben!"
Rinus weet geen antwoord en een tijd lang gaan ze zwijgend
voort, over de weg die, hoe verder ze landwaarts in komen,
steeds meer begroeid wordt. Het jong groene loof schijnt te
zweven boven de ernstige, grijs bemoste stammen der eiken.
Ze komen bij de eerste villa.
Een rieten dak, een vijver waar jonge, ei-gele eendjes achter
hun moeder aanzwemmen, een witte tuinbank.
Voor de vensters van het huis zijn de luiken nog gesloten.
Een bordje op het tuinhek waarschuwt: Hier liggen voetangels
en klemmen: verboden toegang!
- „Die wonen er alleen maar in de zomer," zegt Rinus en
wipt meteen over het hek heen. - „Waar ze zulke bordjes hangen is het altijd het mooiste."
Door een smal laantje, waar de dorre bladeren van de voorbije herfst nog ritselen onder hun voeten, gaat hij zijn nieuwen
makker voor naar een grasveldje tusschen de heesters. Aan de
rand van het lage hakhout bloeit een gele kring narcissen. Rinus
gaat zitten tegen de glooiing en haalt uit zijn zak een krant
waarin z'n brood zit. Hij maakt een handbeweging tegen
Frits: - „Maak het je gemakkelijk."
De ander aarzelt.
Maar in Rinus' oogen glimt een klein vonkje van het fanatisme, waarmee hij dikwijls tegen de jongens in de straat
spreekt:
- „Er zal een tijd komen, dat we al die hekken afbreken,
en de natuur weer voor iedereen is!"
Frits heeft een stuk van het brood genomen, dat hard en
droog is, met niets anders er op dan een dunne laag margarine.
- „Een ding staat vast," zegt hij, „dat de kerel van zoo'n
villa het er beter van kan nemen dan ons soort. Waarschijn lijk
de een of andere jood, die van z'n woeker rijk is geworden."
Rinus kijkt hem verbaasd aan:
- „Waarom een jood? Wat hier zit zijn bijna a llemaal doodgewone oud-Indisch gasten. Schatrijk geworden van de kina,
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de koffie, de suiker en de thee, die wij hier duur mogen betalen
en waarvoor ze daar de koelies goedkoop laten werken. Dan
komen ze in het land terug om op zoo'n villatje van d'r ouwe
dag te genieten.
—Frits herinnert zich het gesprek met z'n broer, toen ze de
laatste Kerstmis thuis waren bij z'n moeder.
—„Ieder land heeft z'n eigen soort uitbuiters," zegt hij,
— „bij ons zijn het voorname lijk de joden. Dat is nog erger dan
bij julli e in de koloniën, want die bruintjes zijn tenslotte toch
maar een minder beschaafd ras, maar als de joden ons uitbuiten,
halen ze meteen de Duitsche kultuur naar beneden."
De laatste hap brood die Rinus genomen heeft blijft hem in
de mond steken, het duurt een paar sekonden eer hij haar
doorslikt.
—„Je bent belazerd!" antwoordt hij dan kernachtig, — „met
je kultuur en je minder beschaafde volkeren ! Nog al 'n mooie
kultuur, waarmee we vier jaar lang de wereld in puin hebben
geschoten ! Die oue Indonesiërs, met hun kunst en filosofie
waren veel beschaafder dan wij !" — „Ze zijn het nog," gaat hij
door, — „dat merk je bij ons in Leiden dadelijk als je met zoo'n
student van hen in kontakt komt."
Hij is rood geworden van verontwaardiging:
—„En voor de rest, joden, katholieken, christenen, Duitschers of Hollanders, — a llemaal onzin ! D'r zijn uitbuiters en
uitgebuiten. Denk je dat ik me niet veel meer tot jou aangetrokken voel, al ben je tien keer een Duitscher, dan tot den Hollander uit die villa? Denk je dat die vent ooit over iets anders
nadenkt dan hoe hij nog meer van ons halen kan, al zijn we
tien keer zijn landgenooten ? Gestolen kan ie me worden! Iedere
proleet is mijn kamaraad, of ie jood is of Christen."
—„Een joodsche proleet...," aarzelt Frits.
Hij herinnert zich het kleine joodsche ventertje, waar hij, die
eerste avond in Amsterdam, de weg naar Jan, den zeeman,
gevraagd heeft. De man heeft hem binnengenoodigd, een kop
koffie met brood gegeven en hem, in zijn kelderwoning, die
nacht op de divan laten slapen omdat het te laat was om nog te
gaan zoeken. Die was zeker niet rijk geworden van de woeker!
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—„Tegen de arme joden hebben we niks, maar..."
—„Dat zei ik toch. Of ze jood zijn heeft er niks mee te maken.
Alle kapitalisten buiten de arbeiders uit, Krupp en Stinnes net
zoo goed als Barmatt!"
—Dat is hetzelfde wat Willem in Amsterdam zei, denkt Frits.
Eigenlijk zit er veel waars in.
Met minder zekerheid dan daareven merkt hij op:
—„Mijn broer is ook socialist, daarom wil hij juist dat het
heele volk één wordt. Hij zegt dat het socialisme tegelijk nationaal zijn moet."
—„Larie!" zegt Rinus. „Eenheid kan er a lleen zijn als de eene
klasse de andere niet langer uitbuit. Uit zichzelf zullen ze dat
nooit laten, daarvoor leven ze er veel te goed van.
Nationalisme beteekent oorlog. Bij een oorlog hebben wij
als arbeiders alleen maar te verliezen. Daarom heeft Marx ook
gezegd dat de arbeiders van alle landen zich vereenigen moeten.
Als het anders was, had ik jou daar net moeten laten verzuipen.
Dan had ik tenminste geen kans dat je me later een bajonet in
m'n donder zou steken, als ze ons weer eens tegen elkaar opjagen in 'n nieuwe oorlog."
Frits glimlacht getroffen.
—„Zoo dacht die baas van mij er ook over, toen ik nog in
Mulheim werkte. En het is waar dat ik het met de jongens in
Amsterdam net zoo goed kon vinden als met die van Berlijn of
in Hamburg."
—„En met de meisjes ?"
Nu lachen ze a llebei.
—„Misschien nog beter," geeft Frits toe.
—„Natuurlijk! We zijn allemaal van één soort. Werk moeten
we hebben en 'n goed huis, behoorlijk eten, een meisje en wat
kameraadschap. Maar om dat te krijgen zullen we, over de
heele wereld, verdomd hard moeten knokken.
Rinus graaft een gat en steekt zijn krant onder het zand weg.
Als ze over de Haagweg loopen hooren ze, dichtbij in de struiken, het hooge getriller van een vogel.
—„Luister !" zegt Rinus. — „Zingen de vogels in Duitschland
mooier of minder mooi ? Jij, met je nationaal-socialisme !"
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Achterover in hun zware, zwart leeren stoelen zaten de studenten achter de breede vensters der societeit Minerva aan de
Breestraat. Avondzon straalde op de ontluikende bladeren der
kastanjes aan het droomerige Rapenburg, op de stoffige gordel
der singels, de witte koepel der sterrenwacht en de oude, door
twee marmeren dolfijnen geflankeerde fontein die, achter de
grijze trapgevel van het stadhuis, bij een doode Rijnarm de
wacht hield. Parelgrijs tegen de reeds rosige lucht staken de
torentjes der Marekerk hun sierlijk gedraaide spitsen omhoog
en grijs, als een nevel van herinnering, was reeds de schaduw der
oude boomen in het parkje, waarheen de eerste vrijende paartjes,
gearmd, hun schreden richtten. De bijna grootsteedsche drukte
in de buurt van het station, noch de kleinburger lij ke netheid der
winkelstraten doen op zoo'n avond de verworden armoede vermoeden, die zich achter de, door vreemdelingen bewonderde,
kittige renaissance-geveltjes verbergt in de sloppen en armoebuurtjes van het oude Leiden. Loopende naast Rinus, kreeg
Frits, bij hun aankomst in de stad, weer diezelfde bedrieg lij ke
indruk van zindelijke welvaart die hem, de eerste dagen dat
hij door het „rijke Holland" zwierf, na de tastbare armoede
van Duitschland zoo zeer had getroffen.
Pas aan de Oostkant der stad, daar waar de studenten en
vreemde lingen nooit komen en het geraas der trams of de kreten
der drijvers van de Veemarkt hoogstens nog als een verre echo
hoorbaar zijn, begon de fabriekswijk. Zwarte gevangenismuren
der weverijen sloten stegen af waar de zon nooit doordringt,
konservenfabrieken spuiden de afval van hun producten op
modderige grachten, de muffe stank van bedorven vleesch hing
boven de knokenopslagplaatsen van het „lijkenpakhuis". Hier
woonde het proletariaat aan kale, stagneerende grachtjes, waar
de oude, scheefgezakte gevels der huizen tevergeefs trachten om
zich te spiegelen in het vettig grijze, met zwart opborrelende
en stinkend openbarstende gasblazen bedekte water.
Rinus bracht zijn vriend er, door het doolhof van smalle
straatjes, naar de zolder van het jeugdgebouwtje, dat hij gehuurd heeft, en waar hij nu zelf ook woont. De mannen, in
hemdsmouwen voor hun open ramen zittend, groetten toen
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hij voorbijkwam; vrouwen, met manden vol boodschappen uit
de stad terug komend, knikten hem toe, de jongens op de stoep
hielden een oogenblik op met kaarten en zelfs de palingkoopman aan zijn kar, bezig de afgestroopte, kronkelende aal in
een achter hem staande emmer met zaagsel te werpen, maakte
een joviale beweging met zijn bloederige hand die het mes
nog vasthield.
„Die kennen je allemaal?" vroeg de jongen naast Rinus, een
beetje verwonderd. En Rinus antwoordde, terwijl hij de deur
reeds openduwde, met een nauwelijks merkbare ondertoon van
trots in zijn stem: — „D'r is d'r geeneen hier, die me niet
kent."
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Misschien met het instinkt van een gewond dier, misschien
met die trots der sterken die, wanneer zij gekwetst zijn, het gezelschap van méér gehavenden zoeken dan zij zelf zijn, om zich
op te kunnen richten, heeft Rinus zich, sinds het ongeluk met
zijn oogen, aan de zelfkant der maatschappij teruggetrokken.
Vertrouwd werd hem de vochtige damp van langgedragen
kleeren en de goedkoope tabakslucht in zalen als de Korenbeurs, de Gehoorzaal of Het Nut, waar arbeiders samen komen
om er te luisteren naar hun po li tieke leiders. Met scherpe, haatdoortrilde stem, ventten jonge anarchisten er de „Moker".
Indonesiërs en links-socialisten boden „Recht en Vrijheid" te
koop aan. De scherpe, demagogische taal van den spreker deed
de leegte van de dag en de koude banaliteit der wanden geleidelijk vergeten. Van het balkon knalden interrupties. Stamelende jonge debaters werden onverbidde lijk afgeslacht door
geroutineerde politieke ratten die de lachers op hun hand kregen.
Rinus waagde er zich naar voren en werd afgeblaft als de anderen. Buiten, voor het gebouw, of onder het licht van een l an taren,
waar de luisteraars omheen groepten, leerde hij zijn meening verdedigen, tot een agent de nab lij vers uiteen joeg. Bij Van Breeda,
op het zolderkamertje van vrouw Van Deil, dat te klein leek voor
hun heftige woorden, nam Rinus deel aan de discussies. Laat in de
nacht, met Jacques Musch heen en weer loopend over de verlaten
singels, boomden ze na over Stalin en Trotsky. Met een kop als
vuur stuwde Rinus zijn fiets door de nacht naar Oegstgeest. In
het huis van Jordens brandde dan geen licht meer, maar de sleutel
lag op de bekende plaats, in het kleine venstertje achter de keuken.
Jordens had een lichte slaap en was de heele volgende dag kregel
als Rinus hem, door het kraken van de trap, daaruit gewekt had.
De volgende dag trok Rinus er dan weer op uit om werk te
zoeken. Als veerman, als kellner aan het station, als drijver op
de veemarkt.
Veertien dagen, drie weken, twee maanden hoogstens. Dan
stond ie weer op de keien.
202

De herlevende welvaart van Europa was alleen in de statistiek
en het officieele optimisme der weekbladen te vinden.
Wat Rinus om zich heen zag was armoe.
4(
Rinus' nieuwe, van nikkel glanzende fiets, werd een oude,
verweerde kar, als die waarmee de bollenjongens door weer en
wind naar hun werk gaan. De pijpen van zijn broek (meestal
is de eene iets hooger opgestroopt dan de andere) zitten vol
rafels. Zijn pet, wanneer hij die tenminste nog draagt, is vormeloos uitgezakt door de regen. Geld, zoolang hij het heeft, geeft
hij uit voor kranten, of aan kameraden die minder goed dan
hij zelf een cigaret kunnen missen. Een enkele keer ook, als hij
een weeke bui heeft, koopt hij bij een sta lletje wat bloemen
voor de zuster in het ziekenhuis, die een apart plaatsje in zijn
hart heeft. Daar de jongen, die de bloemen verkoopt, zelf ook
gesjochten is, laat Rinus het wisselgeld zitten. Samen met Koos
in de aardappelhandel, waar ze eigen baas waren, was goed,
maar de enge winkelruimte beklemde hem tenslotte even hard
als destijds bij den kruidenier en op timmeren. Hij was blij dat
hij weer vrij was. Niets is heerlijker dan zoo, a lleen, een heele
dag buiten te kunnen zwerven. Soms neemt hij Zaterdags na
winkelsluiting Koos mee, dan leven ze een heele gezegende
Zondag bij hun zelfgemaakte tent aan strand en duinen. Het
wilde zwerversbloed van z'n vader klopt in een hart dat moe
werd van de sleur der alledaagschheid. De orde lij ke netheid van
het huishouden bij zijn zuster beklemt Rinus. Zonder dat er
iets van gezegd wordt voelt hij, van zijn zwager, de afkeurende
blik als hij weer eens onder de modder en verregend naar huis komt.
Toen maakten ze Rinus, hoewel Kanter er al dade lij k tegen
was, voorzitter van de jeugdbond. Veel andere keus hadden ze
trouwens niet, sinds Jacques Musch er uit was. De groep was,
na de Wijnkoop-scheuring, van So op ongeveer i S leden teruggeloopen en Rinus bleef de eenige die met een bord de straat
op durfde of, op een vergadering, een behoorlijke toespraak
kon houden. Rinus zelf heeft zijn verkiezing ontzag lij k ernstig
opgenomen, hij had het gevoel alsof dit het oogenblik was,
waarop hij voorgoed met z'n verleden moest breken.
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Nu, terwijl Frits achter hem, op de donkere trap, even staan
blijft, tastende naar de leuning, herinnert Rinus zich de dag
weer waarop hij definitief bij Jordens weg ging.
Veel te vlug voor zijn wiebelig onderstel rammelde het half
geladen handwagentje over de keien. De lucht zag er uit naar
regen, maar Rinus heeft zich op het laatste oogenblik nog eens
bedacht, toen hij het dekzeil wou leenen van buurman.
Zoo min mogelijk uitleggingen, zoo min mogelijk vragen!
Expresdaomwhijrgenpaskom,tdineren al naar school waren en Jordens naar zijn werk toe. A lleen
z'n zuster kon ie niet ontloopen, die keek zwijgend toe hoe hij
het mahoniehouten kastje, waarmee ie met z'n verjaardag nog
zoo blij was, op de kar laadde. Ze probeerde ook niet meer hem
van z'n plan af te brengen. Pas toen Rinus en Henk de laatste
matras door het voortuintje droegen, hield ze hem tegen:
—„Zien we je nog eens?"
—„Natuurlijk!" schreeuwde hij bijna: — „Elke Zondag! Ik
ben toch niet kwaad! Maar ik wil vrij zijn voor m'n werk!"
Meteen greep hij het handvat van de kar.
Achter hem schreeuwde Henk dat ze stoppen moesten om
de boel beter vast te binden.
Zonder te luisteren duwde Rinus verder.
Niets zou hem, op dat oogenblik, zwaarder gevallen zijn, dan
omkijken of z'n zuster nog bij 't hek stond.
Stilstaan met z'n kar deed hij pas voor de overweg bij Leiden,
waarvan de boomen waren neergelaten.
Terwijl de trein in de verte reeds als een snel grooter wordende,
zwarte vlek zichtbaar werd, sjorde Henk aan het touw, dat de paar
stoelen, het beddegoed en het glimmende kastje bijeen hield. De
heele weg had hij niets gezegd, omdat hij uit ondervinding wist
dat het beter is je mond te houden als Rinus een bui heeft.
De trein uit Amsterdam was al voorbij, maar de boomen
bleven, voor een rangeerende locomotief, nog altijd gesloten.
Achter hen werd de rij auto's en wagens langer en langer.
Henk ging op de rand van het karretje zitten en wees op het
groote rijksziekenhuis in aanbouw:
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—„Mooie zwendelpartij," lachte hij, — „wat zou je er van
zeggen als we daar ook eens een manifestje over maakten? „De
aannemers en hun gegapte millioenen". Zeg eens Rinus, snap
jij dat nou eigenlijk, als je zulke schandalen hoort, dat de arbeiders er zoo rustig onder blijven en je ze soms met geen stok
in beweging kunt krijgen?"
Rinus snapte het best.
Hij dacht aan het voortuintje thuis, waar Jordens iedere avond
zorgvuldig het schelpenpaadje aanharkt; aan buurvrouw, die
elke morgen de snuisterijtjes op de schoorsteenmantel afstoft,
haar meubeltjes oppoetst en de tralies van het koperen kanariekooitje blank wrijft.
—„De arbeiders in Holland hebben nog heel wat meer te
verliezen dan hun ketens."
Toen zijn zuster Rinus, op z'n verjaardag dat mahoniehouten
kastje gaf, zei ze: — „Daar kun je nou a lles in opbergen wat van
jou is", en Jordens voegde er aan toe: — „Dat wordt het begin
van je eigen boeltje!"
Een oud vrouwtje stond al een paar minuten bewonderend
naar het kastje te kijken.
—„Wat een mooi kastje !" zei ze, met beverige stem. — „Eeuwig
zonde dat jullie dat zoo bloot op een kar legt. Als het verschuift
komen er krassen op en als er straks regen komt gaat de glans
er af."
Rinus had een plotselinge inval:
—„Als je het zoo mooi vindt," zei hij, — „mag je het voor
mijn part wel hebben. Op de zolder waar ik nou heen ga heb
ik er toch niks aan."
En toen ze nog aarzelde, terwijl de boomen al geopend werden:
—„Ga maar op de kar zitten, dan rijden we jou met je kastje
meteen naar je huis toe!"
4,
Rinus heeft, zonder er van te voren over te spreken, als natuurlijk aangenomen, dat zijn nieuwe, Duitsche makker vanavond bij hem op zolder blijft slapen. Er moet nog brood in
de kast zijn, kaas en een half pakje margarine. Thee en een pond
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suiker heeft hij, in het voorbijgaan, op de pof gehaald bij tante
Ans, waar hij eergisteren nog de tooverballen voor de kinderen
gekocht heeft. Op een krant zet Rinus de etensrommel neer
voor zijn vrind en hurkt dan naast de spiritusbrander om thee
te zetten. De wijd uitwaaierende gele vuurtongen ballen zich tot
een blauwe vlammenvuist samen. Het water begint te razen.
Rinus draait zich om en ziet hoe de magere, ongeschoren kaken
van zijn Duitschen vriend het brood reeds vermalen. Een warm
geluksgevoel doorstroomt hem, als hij er aan denkt, dat dit
zelfde gezicht nu wasbleek en met sluike haren in zee zou drijven,
wanneer hij vanmorgen niet toevallig die wandeling gemaakt
had.
De ander voelt Rinus' blik, kijkt op, en even, zonder iets
te zeggen, glimlachen ze tegen elkander. Dan strekt Frits zich,
achterover, languit op de matras en zegt tevreden: - „Ich bin
satt... und mude."
Rinus gaat naast hem, aan het hoofdeinde van het bed zitten.
Langzaam en behaaglijk drinken ze de warme thee die Rinus
gezet heeft.
Ineens, daarbij denkende aan het gesprek dat ze die middag
hadden, zegt Frits:
- „Ik heb twee broers, zie je. De eene... nou ja, maar de
andere, onze Hans, al heb ik vroeger dikwijls ruzie met hem
gehad, is toch een fijne kerel. Ik heb hem trouwens zelf ook
dikwijls gezegd dat hij op het verkeerde spoor is met zijn nationaal-socialisme. Maar in ieder geval méént hij het, en bang is
hij ook niet. Toen ik met Kerstmis thuis was had ie kort ge-.
leden nog een messteek opgeloopen. Je kan van de nazi's bij
ons zeggen wat je wil, maar niet dat ze 't bij kletsen en vergaderen laten om d'r doel te bereiken."
- „Des te gevaarlijker," bromt Rinus. „Ik neem direkt aan
dat jouw broer het eer lijk meent, zoo zijn er hier ook heel geschikte types, bij de Padvinders of het Leger des Heils bijvoorbeeld, maar wat je mij verteld hebt, zooals van die jodenhaat
en dat nationalisme, dat is baarlijke onzin. En als ze werkelijk,
zooals je zegt, alles van hun leider verwachten en hem b lind
gehoorzamen, heeft het woord socialisme heelemaal geen be206

teekenis meer, want socialisme beteekent dat de menschen zich
zelf leeren besturen."
Hij zet kopjes en borden in de kast en draait het licht uit.
—„En je andere broer ?" vraagt hij. — „Is die ook nazi!"
Frits heeft zin om te vertellen wat er die nacht in Ber lijn
gebeurd is, maar op het zelfde oogenblik slaat Rinus de deken
van de matras terug:
—„Schuif een beetje op, jo," zegt hij, — „dat ik er ook bij
kan"
—„Paul," antwoordt Frits, „is met iedereen goeie maatjes
waarvan hij denkt dat er wat valt te halen..."
Dicht naast elkaar liggen twee jonge menschen en hooren
niets anders dan elkanders ademhaling door de stilte. Hun
lichamen raken elkander, de warmte van hun bloed verbreidt
zich onder de gemeenschappelijke deken, maar uit de stilte van
het zwijgen ontstaat tusschen beiden een muur van eenzaamheid, waarbinnen ieder met zijn eigen gedachten en herinneringen alleen is.
Door het kleine venstertje valt op de kale planken een melkwitte plas maanlicht, daarachter, in de wegschemerende donkerte van de kamer, is het Rinus of hij de slanke gedaante van
Koos' zuster zachtjes ziet bewegen. Hij sluit de oogen en nu is
haar gezicht ineens heel dichtbij, nog bleek van het atelier waar
ze overdag werkt en omlijst door de donkere, koket gekrulde
haren. Nu ziet hij ook haar oogen die lachend en toch tege lijk
een beetje droef zijn en de witte tandenrij tusschen de half geopende, frischroode lippen.
Net zooals soms, wanneer hij met de jongens ergens op straat
staat te praten en een meisje komt plotseling voorbij trippelen,
zou hij op willen springen en naar haar toegaan.
Rinus opent de oogen en om hem heen is slechts het schemerige maanlicht van de kamer. Het beeld is verdwenen, zooals
ook telkens weer de illusie wegviel, wanneer hij werkelijk die
meisjes achterna ging en er niets anders uit voortkwam dan
een avondje giegelig scharrelen in het plantsoentje of langs de
singels.
Met de oogen op het kussen draait hij zich om en ziet nu niet
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meer Koos' zuster, maar vrouw Vermeulen, in haar propere,
bijna popperig knusse kamer. Bij het roodgloeiende potkacheltje
staan, op de schoorsteenmantel, een paar vazen met nagemaakte
bloemen. Twee schilderijen met de Vesuvius bij dag en bij nacht
pronken op het gebloemde beh an gsel en de roodgeblokte gordijnen voor de bedstee zijn zedig gesloten. Soms, wanneer
haar man weer voor een paar maanden naar zee is, krijgt Rinus
onverwachts, door bemiddeling van Koos, een geheimzinnig
briefje. Het komt voor dat hij dat briefje wekenlang in zijn
zak houdt, zonder er verder aan te denken, maar het komt ook
voor, dat hij zich ineens moe en a lleen voelt en dan, in de avond,
de weg naar haar huis vindt.
Voor hun tweeën dekt ze de tafel, de theepot pruttelt gezellig op het li chtje en terwijl Rinus in een luie stoel de krant
leest, buigt ze zich over hem heen en kust hem zachtjes op zijn
voorhoofd. Naast elkaar slapen ze in de vei lige verborgenheid
van de bedstee en 's morgens verlaat hij het huis, eer de buren
in het steegje de gordijntjes voor hun ramen opgetrokken
hebben.
Zooals altijd voelt Rinus de herinnering a an de nachten bij
vrouw Vermeulen als beschamend. Hij zou graag wi llen weten
of de jongen naast hem nog wakker is. Dan zou hij het met
hem willen hebben over Lena, die hij destijds bij Tinus weggehaald heeft en ondergebracht bij Cornelis in Sassem. Het is
nu al meer dan drie maanden geleden dat hij haar het laatst
gezien heeft.

*

Twee jonge mannen liggen naast elkaar wakker, en weten
het niet van elkander.
Honderden in Leiden, duizenden in het land, millioenen in
de wereld liggen met open oogen in het donker.
Hun harten kloppen, hun monden hunkeren naar een mond
die hun tegemoet komt.
Ergens in de schemer van hun kamer zweeft een vrouwengestalte die Anna heet of Rebekka of Suze.
Voor Frits heet ze Nellie...
De eerste maal zag hij haar in de kamer bij Jan en Willem,
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waar ze, heel en al aandacht voor haar haakwerk, in de hoek
bij het raam zat.
Frits heeft vanmiddag het verhaal van zijn wederwaardigheden aan Rinus verteld. Een Joodsch ventertje had hem de eerste
nacht onderdak verschaft en hem de volgende morgen de weg
uitgelegd naar het adres dat Jan, de Ho llander, dien hij in Hamburg ontmoet had, hem had gegeven. Zoo was hij terecht gekomen in het gezin van de moeder van jan. Diens broer Willem
had hem als een echte kameraad voortgeholpen en hem een
betrekking bezorgd bij een brouwerij. Ook had Frits aan Rinus
verteld, dat Jan een onverschillige nietsnut bleek te zijn, die
na een ruzie met Willem uit huis verdwenen was. Daarna had
Frits op Jan's kamer gewoond.
Over Nellie heeft hij zich daarbij slechts een paar schijnbaar
onverschil li ge woorden laten ontva llen:
„Ja. In Amsterdam had ik een meisje..."
Wat dat meisje, het eerste in zijn leven dat meer dan een
scharreltje was, voor hem beteekend heeft, zou Frits aan geen
mensch, zelfs niet aan zijn eigen moeder, kunnen vertellen.
Eigenlijk was de buurt waar hij woonde vol aardige meiden.
Dinsdags of Donderdags, als het beroemde orgel uit de Tuinstraat voorbij kwam, hingen ze als bloemtrossen uit de opgeschoven vensters, over de hekjes van de hooge stoep, of verdrongen zich giechelend om het pierement, waar de eene jongen
na den anderen de slinger greep, om zich je laten bewonderen
bij het draaien. De gehaaidsten pakten elkaar om het lijf en
begonnen op het asfalt te walsen. Met de gekrulde haarlok onder
hun teruggeschoven pet uit en het sigaretje nog onverschillig
tusschen de lippen, zochten de jongens zich een meisje. Heel
de straat vulde zich met een sier lij k bewegen van dansende
paren. Als het orgel verder reed, trokken jongens en meiden
mee, net zoo lang tot de een of andere sikkeneurige agent het
dansen kwam verbieden. Maar vóór het zoover was had je al
lang de gelegenheid om een afspraakje te maken voor de komende Zaterdagavond. En het waren l an g niet de minste meiden, die met d'r uitdagende smoeltjes en d'r radde tong overal
direkt antwoord op wisten te geven.
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Maar Nellie was anders.
*
Hoe zou Frits kunnen uitleggen aan een anderen jongen, dat
ze uren met elkaar gewandeld hebben, de blauwe Amstel langs
tot aan de beschaduwde oevers van het Gein waar ze, saam in
een roeiboot, langs de verborgen rust der boerenhuizingen
dreven, zonder dat hij het zoo'n heele dag zelfs gewaagd heeft
het uitdagende, zonverbrande plekje in haar hals te kussen?
Hoe zou hij, zonder dat ze hem er over uitlachten, kunnen
verte llen over die avonden thuis, wanneer ze hem Hollandsch
leerde en hij, als een kleine schooljongen, de lessen die ze hem
opgaf in zijn schrift schreef? Hoe zouden de jongens in de
brouwerij, of de jongens waarmee je op de hoek van de straat
een sigaretje rookte en de meisjes nafloot, kunnen begrijpen,
dat je met z'n tweeën in een kamer gelukkig zijn kunt, zelfs
zonder dat je handen elkaar beroeren?
Toen Frits al drie maanden in Amsterdam woonde, gingen
Willem en zijn moeder voor een begrafenis naar Zwolle. Ne llie
bleef achter. 's Middags, toen Frits uit de brouwerij thuis kwam,
gingen ze samen naar het Ij om te zwemmen. In de luwte achter
de gegolfd ijzeren loodsen lieten ze zich bakken door het zonlicht. Nellie hield de oogen gesloten, de ronding van haar
sterke rug lag in zijn arm gevangen. Om haar niet te storen
weerstond Frits de lust op te staan en zich een sigaretje te halen
uit zijn broekzak. Later stonden ze in een kring met andere
jongens en meisjes en speelden handbal. Een keer, toen hij haar
plotseling aankeek, vergat ze zich om te keeren en de bal te
vangen.
Gearmd fietsten ze de Achterweg om, die ligt tusschen de
spoorweg en het opgespoten land van de polder. Hier en daar
in het gras lagen verlaten fietsen. Ze stapten af en klommen
tegen de berm op, tot daar, waar de gebarsten kleivlakte met
kruiskruid overdekt was. Toen ze gingen liggen, wuifden de
gele bloemschermen boven hun hoofden. Langzaam viel de
schemer. Zijn kussen slopen neer van haar voorhoofd naar de
deinende, warme holte tusschen haar borsten. Het was of ze al2I0

leen waren op de wereld, of ze, als eerste menschen op aarde,
het gloednieuwe, angstige geheim van het leven opnieuw ontdekten.
Loom en verzadigd reden ze naast elkander naar huis toe. De
stille lichtkegel van de lamp vormde een veilig nest in de bekende kamer. Nu pas zag Frits dat Nellies wangen rooder en
frisscher schenen dan anders en over haar oogen hing een vochtig
floers als bij rijpe druiven. In haar blonde haar verborg hij zijn
mond, over haar schouders heen tastten zijn handen naar de
stevige, ronde welving van haar borsten. In zijn armen droeg
hij haar de trap op. Het scheen hem of ze geen gewicht had.
4,
Nu, terwijl hij met gesloten oogen naast Rinus ligt, over-.
denkt Frits, zooals hij dat honderdmaal gedaan heeft, nog eens
weer het geluk, dat hij in die dagen gekend heeft.
Rinus hoort de snellere ademhaling van den jongen naast
zich en zegt zachtjes: - „Ben je wakker ? "
- „ja," zegt Frits, en vraagt zich beschaamd af of de andere
iets gemerkt heeft.
- „Zei je vanmiddag niet dat je een meisje in Amsterdam
had?"
- „Gehad!" antwoordt Frits. - „Toen ik daar van de brouwerij op de keien kwam had ik geen centen meer voor kostgeld.
Willem zou me nog wel gehouden hebben, maar met het oue
mensch ook nog op z'n hals is 't zoo al zwaar genoeg voor hem.
Met de Kerst ben ik toen weer naar Duitschland geweest, bij
m'n moeder. Aan de Roer is het ook niets. Maar zooals nou
in Holland, zonder een cent op zak en met deze kleeren, zou
ik me schamen om d'r op te gaan zoeken."
- „Ik had ook een meisje," zegt Rinus, - „de zuster van m'n
besten vrind. Dat is afgesprongen omdat ik te veel van d'r verlangde."
- „En tegenwoordig?"
- „D'r is een vrouw van een jaar of veertig, getrouwd met
een kerel die op zee is. Bij die ken ik altijd slapen."
- „Zou mij te oud zijn."
- „Mij ook. Als ik bij d'r weg ga heb ik het gevoel of ik
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bij m'n moeder heb gelegen. Maar uitzweeten kan je 't ook
.
niet.
D'r was een jong vrouwtje dat ik bij d'r kerel weggehaald
heb, omdat ie d'r sloeg en trapte. Hij heeft me later nog met
'n mes daarvoor achterna gezeten. Maar juist die heeft nooit
willen begrijpen hoe graag ik haar zien mag.
Wat de andere meiden betreft, die waar je zoo 's een avond
mee op stap gaat, de meesten is het er a lleen om te doen dat
je ze 'n avondje voor de bioscoop vrij houdt en dat ze zich wat
met je kunnen vertoonen aan d'r vriendinnen."
Frits zegt: — „Je voelt je soms eenzaam." Zonder overgang
begint hij te vertellen wat er in Berlijn tusschen hem en den
luitenant is voorgevallen.
„Wat 'n smeerpijp," zegt Rinus uit de grond van z'n hart,
„om je eerst dronken te wi llen voeren. Zulke schoften denken
dat ze alles voor geld kunnen koopen!"
Met open oogen liggen de jongens naast elkander in het
donker. *
Een balk v an licht maakt een schemerige plek bij het luik,
waarachter de ho lle diepte van de zolder nog verwelft in het
donker. De wind, door de boomkruinen aan de gracht, ritselt
als water voor de boeg van een schip en de zware houten binten,
die de zoldering dragen, schijnen de sp anten van een oud fregat,
dat, voorovergebogen onder de last van zijn bollende zeilen,
statig over zee vaart.
Rinus ligt met zijn gezicht naar het lage, gewitte muurtje,
waar de steunbalken op rusten. Bewegen durft hij zich niet,
want aan de andere kant v an de zolder, juist in de lichtplek,
zit een kleine grijze muis parmantig op z'n achterpootjes en kijkt
nieuwsgierig met z'n schitterende kraaloogjes in Rinus' richting.
Rinus zou graag zijn hand uitsteken of zachtjes fluiten om
hem te lokken, maar hij vreest dat het diertje d an meteen, met
een vlugge wending van zijn lichaam, weg zal schieten, zijn hol
in. De laatste dagen is het kennelijk minder bang geworden en
's morgens, als Rinus wakker wordt, kan hij vastste llen dat
zelfs de broodkruimels of kaaskorstjes die hij vlakbij zijn matras
2I2

gestrooid heeft, in de nacht weggehaald zijn. Ook nu schijnt
het diertje zich, met al dat gewrijf over z'n snorrebaarden, slechts
voor een kleine ontdekkingstocht in de richting van de matras,
moed in te spreken.
Naast Rinus, onder de deken, draait Frits zich om en mompelt in zijn slaap een paar angstige, onverstaanbare woorden.
Meteen schiet het muisje, met 'n vlug getrippel van z'n pootjes,
weg in het donker.
Rinus sluit weer de oogen en probeert nogmaals te verzinken in
z'n half wakend droomen. De zolder is het ruim van een schip,
en samen met Koos, Henk, Frits en al de andere jongens, varen
ze naar de Sovjet Unie, waar voor iedereen werk is. Met negers,
Chineezen, Eskimo's, Franschen en Duitschers werken ze daar
allen samen en Frits zal er om lachen als hij zich later herinnert
hoe hij eens gepraat heeft over een nationaal-socia lisme. Het
feit dat ze hier naast elkaar liggen, dat ze werkelijk vrinden zijn,
dat ze elkaar gisteren zelfs begrepen, ook wanneer ze elkaars
woorden niet altijd verstonden, bewijst immers al voldoende
dat er geen grenzen bestaan voor de kameraadschap van proleten !
En hoe direkt, hoe warm en gelukkig makend is die kameraadschap, hoe veel verder zou ze zich nog willen uitstrekken, — tot
het muisje dat daarnet uit zijn hol kroop, — tot een hond die
langs het strand met je mee zou loopen, — tot kinderen die je
in een zandbak ziet spelen.
Rinus denkt aan het kleine meisje van mijnheer Cortius in
haar box voor de vi lla en dan meteen aan het geërgerde gezicht
van Kanter toen de oudste Van Rooyen vertelde wat er in het
jeugdhuis gebeurd was.
Daar is hij met z'n gedachten weer op het zelfde punt terug
als gisteren, toen hij de kleeren van Frits bij de golfbreker zag
liggen.
Maar dit keer, in de warme rust van de ochtend, terwijl de
jongen naast hem nog slaapt, probeert Rinus dieper in het probleem van zijn eigen verzet door te dringen.
Gisteren, tegenover Frits, heeft hij zelf toegegeven dat een
strijdbare partij in deze tijd allereerst discipline moet eischen van
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z'n leden. Waarom onderwerpt hij zich dan niet aan die discipline, wanneer ze eischt dat hij het kinderwerk over zal geven
aan Van Rooyen, die er inderdaad beter voor geschikt is?
Kinderen, denkt Rinus, zijn eigen lijk de eenigen waar je li ef
voor kunt wezen, zonder dat iemand het gek vindt. Kinderen
mag je over het haar strijken of ze op je knie zetten en gekke
gezichten tegen hen trekken, of ze een zoen geven op hun
voorhoofd.
Tegen a lle andere menschen, ook al geef je nog zooveel om
hen, moet je afstand bewaren.
Wanneer de zuster in het ziekenhuis aan je bed kwam, mocht
je haar hand juist zoo lang vasthouden, tot een lachje op haar
gezicht toonde dat ze begrepen had wat je wou zeggen. Dan
schudde ze je kussen op en ging verder naar de andere bedden.
Later heb je, bij den portier, een bosje bloemen voor haar
mogen afgeven.
Toen je Lena, de vrouw van Tinus, in Sassenheim gebracht
hebt, waagde je het niet eens, nog even de slaapkamer binnen
te gaan waar ze huilend op bed lag, en haar een kus te geven
op haar betraande oogen.
Lief zijn tegen iemand, toonen dat je van iemand houdt,
mag alleen wanneer je verhouding openlijk als een bezitsverhouding erkend wordt.
Je mag een meid „hebben" en dan heeft die meid jou ook,
mag ze eischen dat je zakgeld a lleen voor haar is, je vrije tijd
altijdbeschkrvonwadeligrHmstraat of de Singel. Onwi llekeurig denkt Rinus aan Cornelis.
Hoe is die niet veranderd sedert hij getrouwd is ! Natuur lijk dat
hij die meid niet heeft laten loopen, toen het ongelukje een keer
gebeurd was, dat is in orde. Dat hij vast werk gezocht heeft
aan de kalkmolens in plaats van het metselen dan hier en dan
ginder, - ook daar valt niets op aan te merken. En het huisje
met het erfje aan de sloot, zijn blauwgekleurde b linden en de
altijd proper geschuurde vloer is het knuste en gezelligste wat
je je voor kunt ste llen. Rinus komt er graag, hij zit dan bij de
blinkende geëmailleerde kachel, gnuift tegen de baby in haar
wiegje en haalt 's avonds met Cor herinneringen aan Den Bosch
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op. Cornelis is ook nog altijd lid van zijn vakbond, hij betaalt op
tijd zijn contributie, maar de Tribune, waarop Rinus hem geabonneerd heeft, heeft hij al een tijd geleden opgezegd voor
het Volk.
„Ze kijken je hier in het dorp maar a an," zegt hij, „als je
zoo'n krant krijgt en wat heb je aan herrie?"
Als Rinus hem dan fel te lijf gaat, spot hij : „ ^ullie zijn het
onder elkáár niet eens. Jij zweert bij De Visser, Piet bij Wijnkoop
en aan de wereldrevolutie gelooven ze in Moskou zelf niet eens

meer.
Rinus wil Cor dan meenemen naar vergaderingen, maar Cornelis strekt lui zijn beenen over een stoel uit, lebbert aan z'n
koffie en vrijt wat met Rika... als hij z'n radio aan heeft is hij
tevreden en wil geen booze blikken van zijn vrouw hebben
omdat hij haar 's avonds alleen laat.
En toch heeft hij Lena destijds dade lijk in huis genomen tot
ze weer naar haar ouders toe kon. Maar dat was wat anders,
dat was voor hem de doodgewone proletarische solidariteit en
Rika, die anders aan politiek een broertje dood heeft en d an
zegt... „praat toch over wat anders..." Rika had medelijden,
omdat het meisje er zoo bleek en beroerd uitzag. Overigens...
Cornelis kan nou wel schertsen, „als jullie beginnen, komen
jullie me maar halen," maar Rinus weet best dat zijn huwe lijk
schuld is dat hij voor de strijd verloren is.
Dat is het gevaar met meisjes, die tenslotte a llemaal alleen
aan zich zelf en d'r eigen kleine gezin denken. Zelf heeft hij
dat immers ook ondervonden in de korte tijd dat hij met Ans
liep. Het was niet alleen, zooals hij aan Frits vertelde, dat hij ook
het laatste van haar eischte. Zoo heftig als zijn begeerten soms
ook zijn en zoo weinig als hij de grenzen erkent die het burgerlijk
fatsoen heeft getrokken, Rinus weet dat hij, wat dat betreft,
zijn doel bereikt zou hebben als hij doorgezet had. Maar hij
weet ook wat de prijs er voor zou geweest zijn: het verlies van
zijn vrijheid. Ans zou bepalen hoe hij zich kleeden mocht,
met wie hij kon omgaan, en hoe hij de zeven gulden van zijn
pensioen verstandig kon besteden. Anna kon het niet uitstaan
wanneer Rinus voor Henk soms, op het eind van de week,
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nog een pakje sigaretten kocht of wanneer hij in een dwaze
bui een heel trossel jongens van de straat naar de bioscoop mee-.

nam.
„Morgen heb je zelf weer niet te eten," zei ze dan verdrietig.
Maar Anna begrijpt niet wat het beteekent, zoo tusschen de
jongens te zitten, als de Potemkin gespeeld en de dokter over
boord gegooid wordt. Anna weet niet wat het is daar te zitten,
als een aanvoerder tusschen zijn troepen en te weten, je hoeft
maar één seintje te geven en ze beginnen allemaal te bru llen.
Anna greep soms, midden in de spannende scène, angstig Rinus'
hand vast, of ze hem tegen wou houden.
*
Aanvoerder zijn. De anderen, waarvan je houdt, voorgaan in
strijd en overwinning. Heeft Rinus dat niet altijd gewild, ook,
of zelfs het meeste misschien reeds, toen hij nog heel klein was,
in Sprang, waar ze hem buiten de groep der spelende kinderen
stootten ? Tusschen de kinderen hier is hij de aanvoerder, een
soort groote broer op wien zij vertrouwen. Je zoudt roovertje
met ze wi llen spelen of de eerste bij verlos zijn, zooals vroeger.
Dat is kinderachtig. Maar als je, zooals in Duitschland, in een
roodfront sectie tegen de nazi's kon vechten, als er burgeroorlog
kwam, zooals in Rusland, dan zouden ze weten wat een groep
jongens waard is, die om hun aanvoerder heen stonden als
kameraden!
Kameraden!
Het woord dat hij zocht, springt uit de schemering van de
zolder, alsof het door de invallende lichtbalk plotseling tot leven
ontwaakt was.
Het muisje daarginds uit de hoek zou je kameraad kunnen
worden, als het zijn laatste restje wantrouwen heeft overwonnen
en zal, onder het bereik van je hand, de broodkruimels op je
matras weg komen eten.
Henk is je kameraad, omdat hij een keer, en toen kende je
hem nog niet eens, met zijn eigen arm de sabelslag van een
agent afgeweerd heeft die voor jou bestemd was.
Jacques Musch is je kameraad wanneer ze naast elkander,
zweetende, de zandschuit volscheppen en hij de veldflesch met
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het laatste restje koude thee nog eens aan jou geeft. Juffrouw
Van Deil, wanneer ze het etensrestje voor je opwarmt dat ze
eigenlijk voor morgen had wi llen bewaren. Kameraden om mee
te werken, te vechten, samen honger te lijden, samen je laatste
geld te deelen, en misschien ook, als het moet, samen te vallen
op de barrikade.
Om de kameraadschap der proletariërs te vinden is Rinus
weggegaan bij Jordens en hij weet het nu, dat het slechts kameraadschap is die hij in het kommunisme en in de partij gezocht
heeft. Kameraadschap, dat wil zeggen een tot offers bereide,
strijdvaardige liefde die naar a llen uitgaat, onverschillig of ze
die liefde waardig of onwaardig, of ze goed of slecht, knap of
dom zijn. Een liefde die zich niet tot één persoon beperkt, die
met het begrip van bezit en recht niets, maar dan ook in het
geheel niets meer heeft te maken.
*
Moet hij Frits, die nu daar naast hem li gt te slapen, als een
vijand beschouwen omdat hij, zwervend en buiten contact met
zijn vroegere arbeiders kameraden, tijde lij k onder de invloed
van zijn broer geraakt is ? Is Frits minder kameraad dan Kamer,
llerlei geleerde termen en citaten zoo lang te lijfdiejmta
gaat tot je eindelijk maar „ja" zegt, hoewel je de volgende
morgen toch weer precies weet, dat het gelijk aan je eigen kant
is ? Moet je een jongen als die Duitscher van je stooten, of niet
veeleer probeeren hem op zijn oude weg terug te brengen? En
is daartoe een beter middel dan het winnen van zijn vriendschap ? *

Twee dagen dwaalden ze samen door de velden en duinen
van Holland. „Nee," zei Frits, „al meen je het nog zoo goed,
het zou bij jou op je kamer maar misère worden met z'n tweeën.
Als ik vast werk had, als ik voelde dat ik ergens voor diende...
dan was a lles an ders. Zooals nu... de onrust zit in m'n beenen,
ik ben er aan gewend geraakt, ik moet de wijde lucht boven
me zien en de verwachting hebben dat iedere nieuwe stad misschien ook een nieuw avontuur brengt. En overal vind je tenslotte vrienden."
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—„Onder proletariërs," zei Rinus.
— „Ja, onder proletariërs... wat dat betreft ben ik blij dat ik
jou ontmoet heb. Je hebt het me weer laten voelen zooals vroeger, dat ik niet in één partij hoor met graven en prinsen. Al
praten ze ook nog zoo mooi... als ik weer in Duitschland ben
wil ik eens kijken hoe het daar is bij de communisten."
Een oogenblik zwegen ze beiden. Ergens hoog boven het veld
jubelde een leeuwerik. Rinus spande zich tevergeefs in het
ranke vogeltje in de lucht te ontdekken.
Ineens vroeg Frits: — „Waarom kom je niet mee ? Wat heb
je hier te verliezen ? "
De wind streek door hun haar, het gras was zacht onder hun
lichamen. Rinus voelde het verlangen naar de verte als vroeger,
toen hij Ako j ongen was, en aan het station de treinen naar hun
verre bestemming zag verdwijnen.
Hij dacht echter tegelijk aan de jongens van het slop, aan
Henk en Koos en de anderen, die van zijn verdwijnen niets
zouden begrijpen.
—„Ik kan niet," zei hij stug, „ik heb een functie in de beweging.
—„In ieder geval zal ik je telkens schrijven," zei Frits, „en
de een of andere dag moet je me beloven naar Duitschland te
komen."
Rinus gaf hem stom de hand, er zat iets in zijn keel dat hem
belette te spreken en zijn oogen waren vandaag zeker weer slechter, het was de heele tijd of er een waas voor Frits' gezicht hing.
„Groet de kameraden ginds," zei Rinus eindelijk. De stappen
van Frits waren al niet meer te hooren op de straatweg. Ineens
drong het tot Rinus door dat hij flink moest aanstappen om nog
op tijd te komen voor de vergadering van die avond. Hij zette
er de spat in.
4c
De vergadering vond plaats in de burgerlijk nette voorkamer
van Van Warmen. De heele reeks grieven die zich in de laatste
tijd tegen Rinus opgehoopt hadden kwam ter sprake. Kanter
sloeg met de vuist op de tafel: „Dat Napoleon spelen moet
eindelijk uit zijn !"
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Hoewel ze slechts met hun vijven waren, was de atmosfeer
geladen met tegenstellingen en tweedracht. Rinus antwoordde
nauwelijks. Hij zat, zooals vroeger bij Jordens, met stug gefronst voorhoofd. „Jij probeert je persoon lijke aanhang te verwerven door je zoogenaamde gulheid en je martelaarsallures,
maar van een harmonische samenwerking is op die manier geen
sprake ! En al zeg je nu ja, dan krijg ik morgen toch weer een
briefje met allerlei bezwaren."
Rinus wist wel dat Kanter in allerlei ondergeschikte punten
ge lij k had. Maar hij voelde ook dat er niemand hier in de
kamer was die zijn eigenlijke beweegredenen kon begrijpen.
Hij dacht aan Frits... waar die op het oogenblik zijn zou. Toen
hij thuis kwam, was het leeg en koud, het bed lag nog net zoo
als ze het, twee dagen geleden, hadden gelaten.
Rinus ging aan de wrakke tafel zitten, stak een kaarsstompje
aan en schreef, moeizaam omdat hij zijn eigen letters bijna niet
kon lezen, een briefje aan de jeugdbond:
Waarde Makkers,

Op een onverklaarbare wijze heeft een bepaald pessimisme
zich van mij meester gemaakt. Ik probeer op alle manieren daartegen te vechten, maar het gaat niet. Dat alles bewijst dat ik geen
goede bolsjewiek ben. Ik voel dat ik op het oogenblik niet zeker
genoeg van mijn zaak ben (hoewel ik nog altijd even radikaal
tegenover het kapitalisme sta en alles wat daarmee samenhangt).
Misschien word ik het ook nooit. Op het oogenblik voel ik mij
soms als een vreemdeling in het kamp. Daarom is het beter dat
ik mij voorloopig als lid en leider van de jeugdgroep terug trek.
Rinus.
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Hoofdstuk VIII
Hans zit, tusschen zijn kameraden, in een der barakken van
het sportkamp Wiinsdorf, een kale, verwaarloosde loods, die
in de oorlogsjaren voor het herbergen van krijgsgevangenen
gediend heeft. Op de bijna vervelooze wanden zijn verbleekte
opschriften gekrabbeld in bijna a lle talen der wereld. Zelfs de
sierlij ke Arabische schriftteekens herinneren aan de tijd, toen
Engeland zijn Mohammedaansche onderdanen mobiliseerde
voor de vrijheid en de bescherming der kleine volkeren. Hans
vraagt zich af wat deze letters beteekenen: een spreuk uit de
Koran ? Een enkele regel poëzie uit de Duizend en één Nacht
die een zoon der woestijn zich, slapeloos en rillend onder
zijn dunne deken, herinnerde ? Of misschien a lleen hetzelfde
wat een Duitsche schildwacht daarginds naast de deur gekrabbeld heeft: „Gott strafe England!"? Grijs en vaal moet
het leven geweest zijn in die jaren van gevangenschap, bijna
even verlaten als het modderige, leege exercitieveld daar
buiten de ramen. Maar is ook thans Duitschland niet de gevangene van Europa en is het leven der millioenen werkloozen
minder vaal en wanhopig dan dat van de Russen en Arabieren
die hier gevangen hebben gezeten? Goddank dat ze morgen
uit dit gat wegkomen naar de hoofdstad. De poppen zullen
weer eens dansen. De sociaal demokratische hoofdcommissaris
van politie heeft de Meidemonstratie verboden en de communisten, tuk om de socis te compromitteeren en relletjes te verwekken, roepen de arbeiders op om dat verbod te trotseeren.
Van de Rijksweer, die ook over dit sportkamp het bevel voert,
is een commando aan de weerkorpsen gezonden, zich voor
het geval van ernstige onlusten bereid te houden. Door de
verwachting dat er eindelijk tenminste iets gaat gebeuren is
de stemming in het kamp verbeterd. Het eeuwige exerceeren
onder leiding van een actieven officier der Rijksweer met verlof,
hing hun de keel uit. Altijd weer hetzelfde knielen, opstaan,
in looppas voorwaarts, dekking zoeken en op je buik verder
voortkruipen door de modder. Altijd weer dezelfde, kort afgebeten commando's. Het met litteekens bedekte buldog2 23

gezicht van den luitenant, wien het nooit genoeg was en die,
bij ieder aantreden, de afgeborstelde en opgepoetste uniformen
inspecteerde als voor een parade.
Nu liggen de ransels gepakt op hun kribben, de controle is
vandaag merkwaardig slap geweest, het eten beter dan gewoonlijk en de kameraden zingen.
Met zijn hand onder de kin luistert Hans naar hun lied, het
zelfde dat hij eens, in Miilheim nog, met zijn kameraden van
de Btindische Jugend heeft gezongen: „Wilde Gesellen von
Sturmwind umbraust — uns geht die Sonne nicht unter!"
Waar zou Bruno op het oogenblik zijn en wat zou hij denken
van hun opdracht voor morgen? Hoe dikwijls heeft Hans niet
aan hem moeten denken in de drie jaar dat hij reeds bij de S.A.
dient. Hoeveel moei lij ker is deze weg geweest, dan de wreede,
rechte weg van Bruno, die op een doellooze moord uitliep.
Maar ook hoeveel krommer!
Morgen zullen ze weer in Ber lijn zijn. In 1922 kwam Hans
daar voor het eerst, juist in de tijd dat Rathenau zou worden
begraven. Toen hij uit Miilheim weg ging, dacht hij uit te
trekken om de republiek te bestrijden. In plaats daarv an stonden
ze schildwacht voor het paleis van den rijkspresident, die tot
dezelfde partij hoorde als nu deze Zorgiebel. Is het eigenlijk
weer niet net zoo als destijds ? Op al hun vergaderingen gaan de
leiders tegen den rooden hoofdcommissaris te keer en toch moeten ze hem morgen tegen de woede der communisten beschermen! De merken loopen door elkander, alleen het bevel is
duidelijk en aan het bevel wordt gehoorzaamd. „Denken belemmert de kracht tot handelen" staat in een van hun boeken. Op
vertrouwen komt het aan, de verantwoording berust bij den
leider, maar de leider kan die verantwoording a lleen dragen
wanneer ieder van zijn manschappen blindelings gehoorzaamt.
Het gezang houdt een oogenblik op, de muzikanten stemmen
hun instrumenten. — „Hans zit weer eens te suffen," roept een
van de kameraden — „wat denk je, Hansje, zou je vanavond
nog een middeltje vinden om de commune te bekeeren?"
De leider van de storm komt tusschen beiden. — „Laat Hans
maar zijn gang gaan, we weten allemaal wel dat die niet droomt
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als het er op aan komt. -- Zooals in Lichterfelde. Daar was jij
niet bij met je groote smoelwerk. De heele wereld heeft er over
gesproken hoe wij dat rood-front muziekcorps daar afgetuigd
hebben! Maar wat denk je dat er gebeurd zou zijn als die trein
was gaan rijden? Dan hadden wij op de treeplank gestaan in
plaats van op het perron, zoodat ze ons de een na den ander
van de wagen konden slingeren. En wie heeft destijds gezorgd
dat die trein niet wegreed? Dat was H an s, die met een revolver
in iedere hand op de lokomotief is gesprongen!"
- „Zing nou maar verder," weert Hans af - „en zorg maar
dat ze morgen weer in het zand bijten als het er op aan komt!"
De muzikanten beginnen te spelen: - „Ich habe Lust, im weiten Feld, zu streiten mit dem Feind".
- Ja, ja, denkt Hans, - zulke dingen als toen in Lichterfeld,
daar zijn we groot door geworden. Dat trekt al de jongens aan,
wien de woede zoo hoog zit dat ze hem einde lijk op de een
of andere kop er uit wi llen ranselen. En als het hun toch om
een re lletje te doen is, dan zijn ze ook liever daar waar je slaan
kunt, dan daar waar je a lleen maar klappen kunt krijgen. Hoe
meer de sozis schreeuwen: - „laat je niet provoceeren," hoe
harder de stevigsten bij hen wegloopen, die in d'r leven al
genoeg klappen geïncasseerd hebben. In twee jaar is de storm
vier keer zoo groot geworden. Dat hebben ze aan zulke provocaties als die van Lichterfelde te danken.
Hans ziet weer de zenuwachtige en toch stramme figuur van
graaf Hellriegel, die die aanslag destijds in scène gezet heeft.
Altijd is het de graaf geweest die Hans' leven, alsof het hem zelf
niet toebehoorde, bestuurd heeft. Het was de graaf die er hem
in 1926 toe bewogen heeft wegens gezondheidsredenen zijn
ontslag aan te vragen bij de rijksweer. Het geneeskundig onderzoek was een grapje. Twee weken later had hij zijn verlofpas in
handen met nog een verlof en zijn kat voor vier weken. Dat
was voldoende om er laarzen, rugzak en het bekende bruine
hemd voor te koopen. De graaf zelf betaalde het kaartje naar
Weimar, waar de rijkspartijdag der N.S.D.A.P. werd gehouden.
Een parade van meer dan ó000 S.A. mannen uit Duitschland
en Oostenrijk. Hans was een gehoorzame recruut in hun kolon-
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nes, zooals hij een bruikbaar en gehoorzaam soldaat was geweest
in de rijen der rijksweer. De graaf, met zijn grootere kennis,
zou wel weten wat goed was. En de feiten bewijzen immers
dat de graaf inderdaad juist gezien heeft.
Destijds, in 1926, telden ze in Ber lij n nauwelijks 300 man,
nu zijn ze met 60oo. Daartusschen liggen slechts driejaren. Jaren
van nederlaag en overwinning, partijverbod, massavergaderingen, provocaties. Meer dan een jaar hebben ze illegaal moeten
werken. En nog altijd wordt graaf Hellriegel bleek van woede
wanneer hij vertelt, met welke offers men de opheffing van het
partijverbod gekocht heeft. De „oude heer" kon slechts overgehaald worden zijn kiezers in 1925 dit genoegen te doen, wanneer de andere partij de veemmoordenaars liet vallen, wier vervolging door de Marxisten geëischt werd. Hellriegel's vriend,
luitenant Heinrich, is een der eerste slachtoffers geworden. Omdat hij destijds in koelen bloede een verrader neergeknald heeft,
hebben ze hem veroordeeld tot 15 jaar tuchthuis. Maar eens, als
Hitler aan de macht komt, zal ook dit vonnis vernietigd worden en
luitenant Heinrich zal weer vooraan de troep gaan, zooals destijds, toen hij Hans' compagniechef was bij de putsch in Kustrin.
Ja, destijds in Kustrin...
Het licht buiten de ramen wordt langzaam blauw, enkele hoeken van de barak liggen reeds in het donker.
— Destijds ging het niet om de bescherming van de republiek
of het dienstknechtje spelen voor een roodenpolitiecommandant,
zooals nu. Destijds dachten ze dat de zwart-wit-roode vlag voor
goed over het gehate zwart-rood-mosterd ging triomfeeren.
Hoe herinnert Hans zich die korte, koortsachtige uren, waarin
ze de telegrammen afwachtten dat de andere garnizoenen hun
voorbeeld zouden volgen!
In plaats daarvan kwam het roemloos ineenzakken van de
putsch, de ontbinding der zwarte rijksweer en het dieptepunt
der beweging. In 1928 liep het aantal nationaal-socialistische afgevaardigden tot 12 terug. „Finis Germaniae" juichte de vijandige pers. Dat was het oogenblik waarop de republiek had
kunnen triomfeeren, wanneer ze de moed gehad had ook slechts
één enkele van haar November-beloften te vervullen. In plaats
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daarvan steeg weldra uit het demokratische milieu de walgelijke verrottingsstank van het Barmatt en Sklarekschandaal op.
Onbarmhartig sloeg de trommelaar zijn roffel. Van de groote
landbouwbedrijven, waar ze tijdelijk ondergebracht waren,
stroomden langzamerhand de oude landsknechten weer terug
naar de beweging. De rijen vulden zich. De weg gaat in
bochten en soms schijnt het alsof men de richting heeft verloren, maar de beweging schrijdt voorwaarts...
Buiten, boven het verlaten exercitieveld is het nu volkomen
donker geworden. Alleen de bruine lichtjes van een andere barak
gloeien in de verte. Aan het tafeltje achter Hans spelen een paar
jongens skat, hun ruwe opmerkingen en vloeken klinken boven
het geroes uit. In de deur en voor de ramen staan kameraden
van andere afdeelingen, ook een paar meisjes, die uit het dorp
zijn gekomen. Met de arm van hun vrienden om zich heen
luisteren ze naar het zingen.
Waarom heeft Hans eigen lijk nog geen meisje?
Hij is nu vijf en twintig jaar. Moeder vindt dat het tijd wordt.
En de meisjes hebben hem dikwijls genoeg vriendelijk aangekeken, maar nog nooit is het tot een vaste verkeering gekomen.
Als Hans terugkijkt naar zijn leven, schijnt het hem alsof de
strijd iedere sekonde opgeslokt heeft, die anderen over hebben
voor hun meisjes.
In één der hoeken van de barak heeft Fieke een oud Duitsch
liefdelied ingezet, dat door al de jongens wordt overgenomen:
— „Wenn von Papier der Himmel war', und jeder Stern ein
Schreiber, and jeder Schreiber hitt' tausend Hind', sie schrieben
nicht uns're Lieb' zu End..."
De skatspelers aan de tafel hebben hun spel gestaakt, de meisjes
aan de deur laten hun lichamen zachtjes meewiegen op de maat
van de woorden, een weeke afscheidsstemming g lijdt met de
zwoele avondlucht naar binnen. Hans staat op en gaat naar buiten. Het li efste zou hij nu a lleen zijn... ergens in het bosch onder
een denneboom slapen. Hij houdt van de kameraden, en toch,
altijd weer de troep, altijd weer de barakken... de schuine moppen die 's avonds van krib naar krib, met daverend gelach worden doorgegeven...
-
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Een vrouw, en een eigen huis met een eigen kamer waar de
lamp brandt en je 's avonds a lleen bent... Een werke lij ke vrouw!
llerig meeNietnvadgsj,iezchlndaste
laten slepen aan de arm van zijn kameraden. Maar een soldaat
moet niet trouwen...
Uit de schaduw van de barak treedt iemand naast hem. — „Tijd
om te gaan slapen, Hanne, morgen is het al weer vroeg dag."
De leider van de storm legt zijn hand op Hans' schouders;
maar als hij, bij het licht van een toevallig aangestoken lucifer,
diens gezicht ziet, voegt hij er aan toe. — „Of willen we nog wat
loopen?"
Een hoornsignaal snerpt over het kamp.
Als met een ruk breekt het zingen af, de mannen aan de
vensters nemen haastig afscheid van hun meisjes, men hoort het
geluid van laarzen die ruw onder de kribben geschopt worden.
In de barakken dooft plotseling het licht uit. Hans gaat over het
zachtknerpende zand van het exercitieveld naast den stormleider, die niet a ll een zijn commandant, maar ook zijn vriend is.
Als logge grijze monsters liggen de barakken nu in het maanlicht. Spreken is niet noodig. Ergens aan de rand van het bosch
gaan ze zitten en luisteren naar de nachte lijke geluiden.
— „Ik weet waar je aan denkt," zegt de stormleider... „Allemaal voelen ze het zoo, al trachten ze het soms door luidruchtigheid en ruwheid te overschreeuwen. Het staat in het vers van
een zekeren Rilke... „nicht immer Soldat sein..." Ook die tijd
komt. En de tijd dat de jongens van rood-front niet meer als
wolven tegenover ons staan zu llen. Als we gewonnen hebben.
Als we weer één volk zijn."
Heel stil zitten ze nu naast elkander en kijken naar de sterren.
Hans denkt aan Bruno en aan de woorden die hij zei: — „Wij
zijn een verdoemde generatie. Het eenige wat ons overblijft om
op te leven is de kameraadschap."
Een patrouille passeert over de weg en vraagt hun het wachtwoord. Beiden staan op. — „Goeie nacht, commandant," —
„Nacht Hanne, — tot morgen."

*
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Zwaar dreunend rijden de logge vrachtauto's over de hobbelige straatweg. Voorop, naast den chauffeur, zit Hans. Zijn hand
omklemt de stok waaraan de roode vlag met het hakenkruis is
bevestigd. Onwillekeurig gehoorzaamt hij het bevel: „oprollen !"
— als ze knetterend de eerste, nog slapende straten der voorsteden
binnenrijden. — Om de politie ? De politie die het grootkapitaal
verdedigt, den joden gehoorzaamt, en die ze vanavond zullen
mogen helpen als ze het al te moei lijk krijgt met de rooien?
Altijd weer manoeuvres! Waarom die groote omweg door de
buitenwijken, alsof de stad niet mag weten dat ze terug zijn
gekomen. Hoe lang zal het nog duren eer ze openlijk, het kost
dan wat het kost, achter hun eigen vaandels binnen kunnen
marcheeren ?
Eindelijk staan de wagens ergens in het westen stil voor het
café, dat als S.A.-kazerne dienst doet. De waard wacht hen reeds
lachend in de ingang. Hij heeft weinig verdiend zoolang de jongens in het kamp waren, nu komt de goeie tijd weer. Het bier
schuimt reeds uit de tapkraan. „Ik geef het eerste rondje," zegt
hij gul, „omdat jullie weer terug zijn." Zelfs de krantenjongen
die de Volkische Beobachter komt brengen, krijgt een glas mee.
Buiten klimmen de laatste mannen met ransels en uitrusting van
hun wagen. Steeds meer lichamen dringen zich samen in de
kleine ruimte waar het, na de ochtendkoelte van de rit, behaaglijk warm is. Allen spreken door elkander.
—„Denk je dat de commune morgen werke lijk opkomt?"
—„In ieder geval moeten wij paraat zijn!"
Tusschen zijn mannen gaat de stormcommandant rond en
geeft aanwijzingen alsof het lokaal een vesting was die beveiligd
moest worden tegen een aanval. H ans heeft het vaandel al in
de achterkamer tegen de muur gehangen, breed uit, zoodat het
hakenkruis op zijn witte fond goed te zien is. Boven het va andel
hangt een portret van den leider, aan weerskanten geflankeerd
door een foto van de storm zooals ze in vo lle uitrusting in Teltow
en destijds, op de partijdag van '27 in Neurenberg, aangetreden
stonden. Dat was de dag dat ze de eer gehad hadden heelemaal
vooraan in de optocht te marcheeren. lets verder naar de hoek
toe staat de kas van de spaarvereeniging „Groene Mina", daar.229

naast hangt het pijpenrek van de rookclub. Een op bordpapier
geplakte wandkrant is door het vocht kromgetrokken. — „We
zullen een nieuwe moeten maken voor de volgende vergadering,
zegt Hans tegen zijn kameraden.
De stormcommandant laat aantreden en houdt een korte rede.
Hakken klappen tegen elkaar. Tot aan de avond zijn de manschappen vrij en kunnen naar huis toe. Langzaam, in groepjes
van drieën en vieren stroomt het lokaal leeg. Alleen Hans zit
nog aan de tafel de krant te lezen. Slaperig staat de waard achter
zijn tapkast. Hij zou graag een en ander over het leven in Wiinsdorf gevraagd hebben, maar hij weet dat Hans het liefste met
rust wordt gelaten.
De deur gaat open en een klein meisje vraagt naar Waschinsky.
— Ik moest zeggen dat uw broer Frits gekomen is, — hij wacht
op uw kamer.
Haastig zet Hans zijn pet op. Een snelle blik aan de deur of
er nergens onraad valt te bespeuren, neen, de straat ligt verlaten.
Naast hem, zijn hand vasthoudend, dribbelt het meisje. Voor
de portiek van Hans' huis echter staan twee opgeschoten jongens
en houden hem staande.
—„Wat doen jullie morgen? Als het tegen Zorgiebel gaat?"
WantrouwedkijHshna,tzijerwvnd
commune, maar ze zien er niet uit of ze van plan zijn te knokken.
—„Met Zorgiebel hebben wij niks te maken!"
—„Goed zoo ! Dan gaan jullie dus ook demonstreeren?"
—„Wij vieren 's avonds ons eigen Meifeest!"
—„En overdag ? Zorgiebel heeft alle demonstraties verboden!"
—„Wetik.Marhbnougetijd.Alsbarenwi,
kom dan vanavond bij ons in de kazerne."
—„Zeker om een pak ransel te krijgen, net als de anderen!"
— „Als jullie werkelijk kameraadschappe lijk komt debatteeren,
wordt er niet geranseld. Daar sta ik voor in. Maar je hebt zeker
het lef niet?"
De twee jongens kijken elkander snel aan. — „Goed," zegt de
oudste, „we komen."
In Hans' kleine zolderkamer zit Frits te wachten. Zijn rugzak
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heeft hij op een stoel gegooid, de lompe, grijs bestofte schoenen
zijn met touw dichtgeregen. Bij de knieën schemert zijn huid door
de broek heen. Het door de zon uitgeloogde haar hangt verward
over zijn voorhoofd. Alleen de oogen, in het harder geworden,
verbrande gezicht zijn de zelfde gebleven; trouwe blauwe oogen
die bijna beginnen te stralen als hij zijn broer ziet: „Dag Hans !"
„Heil Hitler, Frits."
Het gezicht van Frits verstrakt, hij zegt onwillig: - „Laat die
vriend er maar buiten!"
Breed en stram staan de twee mannen tegenover elkaar. Frits
is gegroeid, hij is grooter geworden dan zijn broer, zijn afgedragen, onder de armen versleten plunje steekt scherp af bij de
keurige uniform van den ander.
-- „Nog altijd dezelfde," mompelt Hans, - „veroordeelen wat
ie niet begrijpt ! Je wist toch dat ik in de S.A. was?"
- „Zoover is het toch nog niet dat we elkaar daarvoor als
broers niet meer zouden opzoeken?"
Hans ontwijkt de vraag. - „Enfin," zegt ie, „leg je boeltje
daar maar in de kamer. Ben je vandaag pas gekomen? Wie heeft
je mijn adres gegeven?"
- „Moeder heeft me geschreven!"
- „Was je dan niet thuis ?"
- „Nee, ik ben van Holland langs de Rijn gegaan tot Mainz,
toen door Beieren en Thuringen naar Berlijn."
- „Een heele reis, jongen! En nou heb je zeker honger?"
De juffrouw brengt koffie binnen en een ontbijtblad met
brood, kaas en boter. Met haar handen over de breede schoot
gevouwen heeft ze tegen de kast staan leunen en monstert Frits
met goede, moederlijke oogen. Het dunne haar is achter op
haar hoofd samengebonden tot een klein toetje. Haar blauwgeaderde wangen lachen soms vriendelijk als Frits, met de noodige galgenhumor, vertelt over zijn avonturen.
- „In Stendhal vertelden ze dat het Meifeest hier verboden
is en dat er herrie zou komen. Omdat ik dat wel eens mee wou
maken heb ik als een gek geloopen."
- „Je bent toch zeker niet van plan morgen met de communisten mee te trekken ? "
23 1

—„Waarom niet ? Ik zie niet in met welk recht ze hun feest
verbieden. Jullie vieren toch de eerste Mei ook?"
Hans bijt op zijn lippen. Hij heeft geen zin hier, waar de juffrouw er bij is, met Frits te debatteeren.
—„Uw broer kan vannacht hier wel slapen," zegt de juffrouw.
„Dan leg ik nog een tweede kussen in het bed."
Frits bekijkt de kamer. Aan de muren hangen foto's van kameraden, veldtochten en parades. Daartusschen een paar gekleurde
platen uit een tijdschrift. Boven het bed een groot hakenkruis
op witte grond.
—Op die zelfde plek, denkt Frits, hangt bij moeder een
Christus. Zelfs de inktkoker op de tafel is met een zwart, uit
hout gesneden hakenkruis versierd.
Uit zijn vettige portefeuille haalt Frits een paar foto's te voorschijn. „Hier, — de brouwerij waar ik gewerkt heb. En dat, de
Noordzee bij Katwijk, daarin was ik bijna verzopen. En dat is
het meisje waar ik mee geloopen heb tot ik zonder werk kwam."
Hans bekijkt de foto. Onwi llekeurig vergelijkt hij het meisje
op het portret met Frits. Zijn broer heeft de langgerekte schedel
die in de leerboeken over het rassenvraagstuk staat voorgeschreven. Vlak zitten de ooren tegen het hoofd aan en niets in de
krachtige lijn der dunne lippen duidt op semitische inslag. Het
meisje daarentegen heeft een typisch rond hoofd. Haar oogen
kijken star en een beetje dom voor zich uit, de achtergrond met
palmen en een kasteel in de verte, verraadt den goedkoopen
volksfotograaf.
—„Wat zeg je d'r van?" vraagt Frits nieuwsgierig.
—„Ach, — heel aardig geloof ik."
—„En jij ?" vorscht Frits verder. — „Hoe staat het met jou?
Heb jij nog geen meisje?"
Wat moet Hans daarop antwoorden? Hij weet immers zelf
niet waarom hij er nog altijd geen, die hem heelemaal bevalt,
heeft gevonden.
—„Daarvoor hebben wij geen tijd?" zegt hij ernstig.
—„Geen tijd! Zeg, neem mij nou in de maling! Weetje wat
moeder me geschreven heeft? Dat ik eens moest kijken of je
niet met iemand samen woonde."
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Hans krijgt een rood hoofd. — „Nou ja... moeder..."
En ineens, om het gesprek een andere richting te geven:
—„Luister eens, Frits. ik wou dat je vanavond eens meeging
naar onze stormkazerne. Als je wilt schimpen moet je toch eerst
eens weten hoe 't er werke lijk toegaat."
—„Niks voor mij," weert Frits af. — „Kan 't me zoo wel
voorstellen!"
—„Er komen twee communisten ook vanavond om te debatteeren.
—„Twee van de „commune?" laat Frits zich ontvallen...
„Verk,datniszj."
—„Zie je nou wel," lacht H ans, die voelt dat hij het pleit half
gewonnen heeft. — „Dan kan je meteen nog wat leeren!"
Frits is moe, zijn beenen wegen nog van de kilometers...
„Vooruit dan maar," zegt hij, — „als ik jou een lol ermee doe.
Maar eerst ga ik wat maffen..."
Als Frits wakker wordt, liggen op de stoel voor zijn bed een
nieuwe broek, sokken, schoon ondergoed en een bruin linnen
hemd.
—„Moet ik dat aantrekken?" vraagt hij.
— „ja, natuurlijk," zegt Hans, „of wou je soms mee in die
vodden?"
Frits, die zijn hoofd reeds in een teil met water heeft gestoken,
neemt het van de grappige kant op.
„Nou voor mijn part. Dan speel ik ook eens een keer voor
nazi!"
Hans heeft zijn zin. Het goed van Frits ligt netjes achter slot.
Met dat bruine hemd zal ie morgen in ieder geval niet met de
communisten mee kunnen marcheeren.
Een paar uur later staan ze in het S.A.-café eendrachtig voor
de tapkast, maar Hans' gezicht betrekt, hij heeft in het lokaal
den Staf opgemerkt, tegen wien hij, om z'n brutale optreden, allang een grief heeft. „Een nieuweling ?" vraagt de leider. — „Neen, mijnheer de commandant," antwoordt Hans
strammer dan de kameraadschappe lijke omgang tusschen commandant en vaandeldrager eigenlijk eischt. — „Mijn broer, Frits
Waschinsky."
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—„Heil Hitler, kameraad."
Frits weet niet goed wat hij doen moet. De bruine heilgroet
wil hem niet over de lippen komen. Zwijgend steekt hij zijn
hand toe.
—„Eentje die we kunnen gebruiken, Hanne, een stevige
vent!"
In het lokaal komen en gaan de S.A.-lieden. Ieder die door
den leider wordt aangesproken, klapt de hakken tegen elkaar
en staat stram in de houding.
Een lichte opwinding is duidelijk merkbaar als de deur opengaat en de twee rood-front-jongens, dit keer ook in hun grijze
uniformkiel, het lokaal binnen komen. Die kénnen ze ! Daar
hebben ze dikwijls genoeg tegen geknokt! Die imponeer je niet
met militair vertoon, maar moet je probeeren door een kameraadschappelijk optreden te winnen. En omdat ze immers uitgenoodigd zijn, laat de stormleider ook maar vast dade lijk twee
bier voor hen tappen. De waard brengt de glazen. — „Niet noodig. Is al betaald!" zegt hij, — als ze hun beurs uit de zak willen
halen.
—„Dan toch voor onze rekening 66k twee bier! Een voor
Hanne en een voor den commandant daar."
De leider ergert zich. — „Dat was anders niet noodig!"
— „De fronten blijven zuiverder als we ieder onze eigen vertering betalen."
Hans kijkt hen aan, maar ze slaan de oogen niet neer. Als vijandelijke soldaten staan ze tegenover elkaar. In a llerlei kleine vechtpartijen hebben ze elkander leeren kennen, onwillekeurig is een
wederkeerige eerbied daardoor ontstaan, geen van beiden zijn
ze bang, ieder weet dat de ander ook voor een ideaal strijdt.
Tusschen hen bestaat dezelfde onuitgesproken eerbied als
tusschen de oudstrijders van verschi llende landen. Vanavond
is het wapenstilstand, morgen zu llen ze opnieuw de degen
kruisen en het gesprek in het niemandsland tusschen de twee fronten behoort dan tot het verleden.
De twee communisten staan nu midden in een kring van
bruine hemden. De andere tafels zijn leeg, a lles wacht op Hans,
die hen uitgenoodigd heeft en dus ook de discussie moet voeren.
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—„Jullie vroegen mij gisteren wat wij tegen Zorgiebel zu llen
doen! Ik antwoord jullie, niks ! Zorgiebel kan ons, met de heele
rest, gestolen worden, maar we denken er niet aan om tegenover
hem de boontjes te doppen voor Thalmann of Max Holz of
andere jodenknechten. Als wij vechten is het niet voor Moskou,
maar voor Duitschland!"
— „Wacht even," zegt de communist. — „Eerst eens spijkers
metkopenslan.WelkDuitschlandbedolje?DatvnStines
en Thijssen of dat van de arbeiders en boeren? Nationaal-socialisten zijn jullie. Over dat nationale wil ik het niet hebben, maar
voor het socia lisme vechten wij net zoo goed als jullie ! En nou
vraag ik jou, wie of Zorgiebel morgen zal beschermen? De
arbeiders of de kapitalisten? Jullie zegt datje neutraal bent, maar
in werkelijkheid stel je je daarmee achter de bewapende staatsmacht...''
—„Die jullie helpt! Hoe dikwijls hebben we niet gezien dat
de politie met jullie tegen ons te keer ging."
De twee roodfrontstrijders beginnen te lachen.
—„Zeg, Hanne, maak nou geen smoesjes ! Of je niet net zoo
goed als wij weet hoeveel van ons er achter de tralies zitten! En
morgen mag je zelf komen kijken hoe mooi ze ons met d'r
nieuwe pantserwagens beschermen ! Maar dat is allemaal gezwam.
Laten we liever eens kijken wat we allebéi willen, dan kunnen
we later zien wat ons uit elkaar houdt."
De Staf is nu dichterbij gekomen en lacht hoonend: —
„Wat we allebéi willen! Ik zou denken dat we in alle punten
tegenover elkaar staan!"
Hij is boos dat de stormleider deze discussies heeft toegelaten.
Zijn leus, die trouwens met de officieele orders overeenkomt, is:
„nietdbar,mopsln!Mardevighft
hem geleerd dat je daarmee in de Berlijnsche volkswijken niet
ver komt en Hans is er inderdaad dikwijls in geslaagd door zulke
discussies goede proletarische elementen van hun klas los te
weeken.
De jonge communist zegt: „Tegenover u zeker, maar ik praat
met Hanne, die even goed een volksjongen is als wij. En tegen
hem zeg ik: — D r is een heele boel dat we geméén hebben. In de
'
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eerste plaats de honger. Als wij elkaar, als proletenjongens, te
lijf gaan, lachen de kapita li sten, omdat de eene werklooze den
anderen opruimt. Of zijn jullie jongens er misschien beter aan
toe dan de onze?"
—„Natuurlijk niet," zegt Hans, die zijn k an s schoon ziet een
punt te maken. — „Al schrijven jul lie bladen nog zoo dikwijls
dat we a llemaal gekocht en betaald zijn!"
—„Wat de bladen schrijven laat ik er buiten. Wij worden ook
niet door Rusland betaald, zooals jullie kranten beweren. Maar
juist omdat we allebéi in de verdomhoek zitten, wi llen we allebéi het socialisme. Verder zijn we natuur lijk allebei Duitschers.
Dat wil zeggen dat we in dezelfde fabriek uitgebuit worden,
a an hetzelfde kantoor stempelen, dat we in een land leven
waar...
H an s onderbreekt hem.
—„Duitschers, zeg je! En als je Duitscher bent, vertel me dan
eens waarom jullie joden in je partij duldt ? Waarom je j door
een volk van sjacheraars en woekeraars laat leiden!"
De twee roodfrontjongens beginnen te lachen.
—„Net als of er onder de christenen geen sjacheraars en woekeraars zijn te vinden! Alsof de gewone joodsche proleten geen
Duitsch spraken en niet evengoed als de anderen in de oorlog
voor Duitschland zijn gevallen. Natuur lijk zijn wij tegen de

joodsche kapitalisten, maar niet omdat ze joden zijn, — omdat
ze kapitalist zijn!"
—„Die zit," denkt Frits en geeft Hans, zonder dat de anderen
het merken, een por in de ribben.
De Staf wordt zenuwachtig.
—„En omdat jullie zulke goeie Duitschers zijn, laat je j uit
Moskou bevelen !"
—„Ach wat, Moskou," lacht de communist. „Dacht je nou
heusch dat we een koerier uit Moskou noodig hadden om ons te
vertellen, dat we morgen op i Mei moeten demonstreeren? Dat
weten we zelf wel. Natuur lijk zijn we internationalisten. Waarom ? Omdat de arbeiders in andere landen precies even hard als
wij uitgebuit worden ! Omdat het beurskapitaal internationaal
is en we het alleen internationaal kunnen bestrijden. Sowjet
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Rusland is het eerste land geweest, dat van al zijn schulden
aan de kapitalisten geen cent terugbetaald heeft!"
- „Lees onze Angriff en je zult zien, dat ook Hitler de oorlogsschulden niet wil betalen!"
-- „Dat is juist het onderscheid. Dat jullie een plebisciet wi llen
tegen het Youngplan, in plaats van een revolutie tegen het heele
systeem. Ook wij zijn tegen het Dawes- en het Youngplan, maar
we zien in, dat alleen de kapitalisten er weer van zouden profiteeren, als we niet tege lijk door de sociale revolutie een einde
maakten aan de heele rotzooi."
- Met een hoogroode kleur staat Frits te luisteren. Ook de
andere S.A.-jongens zijn stil geworden. Ze hebben ontzag voor
dien knul, die hier, zoo, midden tusschen den vijand, ronduit
zijn eigen stellingen verdedigt.
De Staf ziet wit van woede. Het is duide lijk dat de leiding
der discussie op de twee roodfronters overgegaan is. Hans
heeft vandaag zijn meester gevonden. Hoe eerder er aan dit
geklets een einde komt hoe beter. Met zulke types kan je a lleen
discuteeren door ze hun mond dicht te hengsten.
Hans ziet de booze blik van zijn commandant, de van leedvermaak fonkelende oogen van zijn broer, en voelt zich verbitterd. Moet hij het zich dan soms morgen weer eens laten zeggen,
dat de S.A. alleen maar met de vuist kan overwinnen?
Zoo kalm als het hem mogelijk is antwoordt hij:
- „Om te overwinnen hebben wij de éénheid noodig. Jullie
verscheurt het volk en zet de eene klasse op tegen de andere.
Hitler wil de eenheid. Daarom roepen wij de nationalisten op
socialisten te worden."
De roodfrontjongen hoont: „Wij voeren de klassestrijd alleen
omdat de kapitalisten er mee begonnen zijn door ons uit te
buiten. Lang kan je roepen. „Eenheid tusschen wolven en schapen!" Krupp zal jullie leider zien aankomen, als hij hem vraagt
vrijwillig afstand te doen van zijn millioenen ! Maar de leider
denkt er niet eens aan. Die is met Krupp en Thijssen en hoe ze
verder heeten mogen de beste maatjes!"
Dat is het woord waarop de Staf gewacht heeft.
- „Gooit ze d'r uit !" schreeuwt hij met een stem die des te
Last, Kruisgang
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heescher klinkt naarmate ze minder overtuigd is: — „Ze beleedigen den leider !"
Even ontstaat een aarzeling. De twee roodfronters staan verbluft, het is nog niet tot hen doorgedrongen wat ze eigenlijk
hebben misdreven.
Ook de S.A.-lieden weten niet goed hoe ze het hebben. Maar
hun leider heeft den eersten jongen al bij zijn kraag gepakt; deze
verweert zich, meteen laait ook in de anderen de oude vijandschap op, des te heviger, omdat ze zich een oogenblik door de
radde woorden van die twee daar bijna hadden laten vangen.
Vuisten grijpen toe, een bierglas valt van de tafel, de hand van
Fieke treft, dwars door het gewoel heen, den eenen communist
in het gezicht dat het bloed uit diens neus stroomt. — „Er uit!
De straat op met dat vee !" overschreeuwt de commandant zich.
Tevergeefs probeert Hans nog een oogenblik tusschen beiden
te komen. Een kluwen lichamen dringt naar de deur, twee
worstelende lichamen worden langzaam maar zeker de deur uit
gedrongen.
Uit de donkere portalen der huizen schieten hun makkers toe.
Boksbeugels, een ploertendooder, plotseling de gele vuurstraal
van een revolver door de avond. Dreigend loeit aan het einde der
straat reeds de schri ll e sirene van een overvalwagen. Zware politieschoenen springen op het plaveisel, gummiknuppels suizen.
Naast elkander rennen nazi's en communisten de straat uit. Alleen
de overvalwagen blijft staan en de bleeke straal van een zoeklicht dwaalt als een spookachtige vinger langs de inderhaast gesloten ramen. Op de hoek van de naaste zijstraat b lijft Hans
hijgend stilstaan. Frits is verdwenen.
4,
De eerste Mei zette in als een Zondag. In hun beste kleeren,
bij kleine groepjes van twee of drie schreden de sociaal-demokratische arbeiders naar hun vergaderzalen. Iedere provokatie
der politie behoorde vermeden. „Geen dag van strijd, maar een
feestdag is de eerste Mei" had nog de vorige avond de Vorwarts
geschreven. Ook de sociaal-demokraten weten wat discip line is.
Door deze zelfopgelegde discipline is hun partij groot en sterk
geworden. Geen conjunctuurbeweging. Geen saamgewaaide
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bende van ontwortelde onrijpe jongens. Hoewel ook bij hen
de jeugd niet ontbreekt, is toch het percentage oudere arbeiders
in hun rijen veel grooter dan bij de extremisten. Oude proletariërs wien het arbeidsethos, met zijn tucht en zelfbedwang en
bijna eindeloos geduld in het bloed zit. Arbeiders die de stem
van Bebel nog gehoord hebben en zich de strijd tegen Bismarck's
uitzonderingswetten nog herinneren kunnen. Die weten wat
opbouw is en organisatie en die geen wonderen verwachten van
den een of anderen toovenaar of van een mystische revolutie
die de aarde met één slag tot een hemel zal maken. Hun beweging is een stuk Duitsche geschiedenis, hun sfeer is de orde.
In orde en vrede hebben zij hun organisatie opgebouwd, hun
vakbeweging, hun coöperaties, hun theaters, hun sport- en zangbonden, hun vacantiehuizen. Orde en vrede hebben hun de
gelegenheid gegeven te lezen, te denken, hun huis proper en
rein en gezellig in te richten, hun gezin te verzorgen.
In eindeloos „klein werk" hebben zij de macht van de tijd
lernbgijp,huszoeknaibgtrchome
het argument en niet met de vuist te overtuigen.
Zeker, de Meidag is hun heilig.
Maar is het niet beter de Meidag rustig en waardig in hun
eigen gebouwen te vieren dan dat demonstratie en contrademonstratie het treurig beeld vertoonen van een arbeidersklasse
die zich zelf verscheurt en onderling verdeeld is ? Wat willen
de communisten anders dan nieuwe onrust en re lletjes waarin
de vuisten argumenten overstemmen en de brutale kracht van
het brute geweld zich steeds meer burgerrecht verovert? Wat
willen zij anders, dan de nazi's een gelegenheid bieden om „de
orde te beschermen" en zich zoo populair te maken bij de bezitters?
Van offers spreken deze communisten en nazi's.
Maar het offer dat zij heden, door hun discipline brengen, is
grooter dan deze opgeschoten jongens kunnen begrijpen. Zooals er meer offervaardigheid voor noodig is dagelijks dezelfde
plaats aan dezelfde machine in te nemen, d an zich, met een
brutale bek, de straat op te laten trappen en dan, met staatswerkloozenondersteuning, de onverzoen lij ke rebel tegen den
staat te spelen.
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Het valt niet altijd makkelijk, na zooveel jaren, waarvan de
optocht op de Meidag het hoogtepunt vormde, de juistheid en
noodzakelijkheid der nieuwe taktiek te begrijpen. Maar de partij
is hun heilig. Twintig, bijna een en twintig jaren reeds draagt
de oude Schulze het lidmaatschapsboekje nu in zijn zak, ook in
de slechtste tijden heeft daarin nooit een zegel ontbroken. Nee,
het gribus, dat daar op de hoek staat, die guerillabende der
wanorde, met verfomfaaide petten, afgetrapte broek en versleten schoenen zal op zijn gezicht twijfel noch teleurstel ling
mogen lezen. Dit is geen oogenblik om de partij in de steek te
laten, nu ze van alle kanten aangevallen wordt en belasterd!
Waardig, ondanks het verbod, zullen ze de Mei vieren in de
zalen waarvoor, met blankgepoetste laarzen en koppels, hun
eigen Rijksbanierlieden op wacht staan. Schulze gaat rustig verder, alsof hij de hoonende woorden niet hoort der opgeschoten
jongens en de grimmige gezichten der agenten niet ziet, waarvan de nerveuze trekken de lust verraden er op in te hakken,
woedend als ze zijn over het roode rapalje, dat hun weer eens
een extra dag dienst bezorgd heeft.
Frits, die zijn nieuwsgierige, spitse gezicht overal tusschenschuift, ziet Schulze voorbijgaan. — „Daar gaat de jonge garde",
schimpen lachend de jongens om hem heen. Schulze balt machteloos zijn vuisten. Vlegels die misschien nooit gewerkt hebben,
niet weten wat het beteekent dertig jaar lang in dezelfde fabriek
aan dezelfde werkbank het brood voor een gezin te verdienen!
Snotneuzen, die nog geboren moesten worden toen hij, even
oud als zij nu, reeds tegen de pickelhauben van Wilhelm, voor
het recht van de arbeiders op de straten heeft gevochten.
ja, en daarna kwam de machtige opbloei der partij, en de
revolutie die geen revolutie was, en vandaag beheerscht de politie weer de straten.
Maar wie zijn daar schuld aan, behalve juist zulke schreeuwers
daar, die de eenheid van de arbeidersklasse hebben gebroken en
ieder vertrouwen met hun verraadschreeuwen vergiftigd?
De kromme rug van den ouden man strekt zich zooveel
mogelijk, alsof hij wilde wonen dat hun geschreeuw hem te
min is.
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Maar de opgeschoten jongens, vier aan vier, blijven hem volgen, het wordt een kleine optocht en nu, in de drukkere Charlottenburgerstraat, staan ook de trottoirs aan beide kanten reeds
vol met troepjes communisten. Telkens, wanneer weer een paar
sociaal-demokraten of rijksbaniermannen voorbij gaan, bulderen ze in spreekkoor: — „Het oud gebruik kan geen beletten —
de S.P.D. gaat koffie zetten!"
De continuïteit der ontwikkeling is gebroken en tusschen
ouderen en jongeren ligt de onoverbrugbare klove van de oorlog. Schulze, die de rustige breede groei der partij meegemaakt
heeft en de periode waarin de vreedzame overwinning der democratie nog slechts een kwestie van tijd scheen, kan evenmin begrijpen waarom de jeugd in haar verbittering en strijdlust naar
links en rechts wegvalt, als Frits en zijn makkers begrijpen kunnen, hoe een eer lijke arbeider nog steeds aan de partij vasthoudt,
in wier tactische samenwerking met andere bevolkingsgroepen
hun ontwortelde radicaliteit niets anders vermag te zien dan onwaardige compromissen. De eerste Mei, onder het motto: „Proletariërs aller landen, vereenigt u" ingesteld, is een dag van verdeeldheid en onderlinge strijd geworden. En voor hun stormlokalen staan vandaag de gemeenschappelijke vijanden: de nazi's,
lachend en met gekruiste armen.
De steeds luider en oproeriger kreten der arbeiders hebben
een overvalwagen van de politie gelokt.
Met een ruk houdt de auto stil. Zes agenten tege lijk springen
op het asfalt, hun gummiknuppels dorschen op koppen en
rompen.
— „Hola, hola, kameraden!"
Schulze wil uitleggen dat hij niks met de demonstranten die
hem omringen heeft te maken, maar voor hij kan spreken heeft
hij zijn dracht ransel al ontvangen. Pas op de harde bank van
het dichtstbijzijnde politiekantoor komt hij langzaam tot bezinning. De groene politierekels treffen met merkwaardige
onpartijdigheid iederen arbeider die zich die dag op straat
waagt. Schulze kijkt om zich heen naar de bleeke en bebloede
gezichten. Bijna een derde van de gearresteerden draagt S.P.D.insignes. Ineens dringt het met smartelijke duide lijkheid tot
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Schulze door dat hij vandaag voor de eerste keer sinds twintig
jaar bij het Meifeest zal ontbreken.
Het jasje van Frits heeft het bij de korte schermutseling moeten ontgelden. Hij gooit de twee uit elkaar gescheurde helften
weg en loopt nu, zonder er zelf bij te denken, in het bruine
overhemd dat hij gisteren van Hans heeft gekregen. De uit de
hoofdstraat weggeranselde proleten verzamelen zich in de zijstraten en vormen opnieuw demonstraties. Frits wordt meegezogen door hun rijen, hier en daar werpt iemand een verwonderde blik op zijn bruine hemd, maar niemand valt hem lastig.
„Een eerlijke nazi," denken de communisten. De onordelijke,
schreeuwerige troep van straks is nu een vastgevoegde, gedisciplineerde demonstratie geworden. Liederen schallen. Spreekkoren geven het rhythme aan waarop de voeten, als bij soldaten,
in de pas marcheeren. Vijf jonge kerels, waaronder Frits een der
roodfronters van de vorige avond herkent, vormen de kop. Ze
hebben elkander de hand gegeven en marcheeren recht op de
politie toe die zich, aan het einde van de straat, opgesteld heeft.
Frits loopt in de derde rij en kan, onder de glimmende chako's
de verwrongen, bleeke, door de stormband samengeperste gezichten der agenten zien. De commissaris, die hen beveelt, trekt
zijn revolver. Ineens is het alsof een harde hand Frits in de maag
vat, onwillekeurig houdt hij de pas in, maar degenen die achter
hem komen, dringen hem voorwaarts. Het bloed stroomt naar
zijn hoofd terug, de korte aarzeling der angst heeft slechts een
seconde geduurd, met volle longen doet hij mee in het spreekkoor: „Strasse frei, am ersten Mai."
Een automatische beweging gaat door de groene rij der
Schuppo's. Hoogstens twintig meter zijn de voorste rijen der
demonstranten nu nog van hen af. Onwillekeurig is het marschtempo langzamer geworden, hun lichamen dringen nu zoo dicht
op één dat men elkanders hartklop meent te voelen.
„Uit elkaar! Uit elkaar!" klinkt een commando.
De stoet is midden op straat tot stilstand gekomen, van achteren dringt de massa nog altijd op, op de trottoirs schuilen mannen en vrouwen angstig tegen de huizen. De commissaris van
politie heft zijn revolver. Drie korte schoten in de lucht, een stilte,
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en ineens, alsof hun heele machtelooze woede zich daar in uitte,
een verward koor van kreten: „Bloedhonden! Bloedhonden!"
4,
Net zooals Frits daarnet naar voren geschoven werd, sleuren
de overal om hem heen vluchtende kameraden hem nu met zich.
Achter in zijn hals meent hij de hijgende adem te hooren der
agenten... „Staan blijven ! Staan blijven !" hoort hij hier en daar
roepen, maar de angst en het droge knetteren der revolverschoten drijven hem, zonder omzien, verder. Zijn arm hangt slap
naast zijn lichaam zonder dat hij de slag van de gummiknuppel
gevoeld heeft. Met een twintigtal anderen dringt hij een binnenplaats op, juist vóór de poort wordt gesloten. Even herinnert
hij zich een korte scène uit zijn jeugd: - de graaf die bij hen
binnen vluchtte en hoe Hans destijds een kogel wegschopte, die
door de deur was gedrongen.
4,
Frits blikkert tegen het licht als hij plotseling uit de donkere
binnenhof weer in de leeggevaagde, van zonlicht blakerende
straat komt. - „Kijk daar eens !" hoort hij een meewarige vrouwenstem naast zich. Op het trottoir tegenover hen zit een klein
meisje met de handen voor haar oogen. Roode bloeddroppels
sijpelen tusschen haar vingers door op het smerige rokje. Het
meisje zit, naast een gebroken kan, in een plas blauwige melk,
die door enkele bloeddroppels rose gekleurd wordt. Dade lijk
staat Frits naast haar en trekt zachtjes de handen weg voor het
gezichtje. Een gummiknuppel heeft het kind dwars over haar
eene oog heen geraakt, slijmerig druipt het bloed uit haar neusje.
- „Hoe is dat gekomen?"
- „Ik moest melk halen voor moeder!"
- „Wie heeft je zoo geslagen ? "
- „De politie !"
Een kleine kring toeschouwers heeft zich nu om het kind heen
gevormd. De kleine begint opnieuw te huilen. - „Ik moest
melk halen voor moeder," zegt ze nog eens - „moeder is ziek."
Frits veegt haar tranen af met zijn groote rooie zakdoek en
komt zichzelf heel dom voor en onbeholpen. Ineens krijgt hij
een gedachte. In zijn zak heeft hij nog drie mark. Hij neemt zijn
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pet af, gooit ze er in en gaat rond tusschen de omstanders.
Kleine muntstukjes rinkelen.
„Komaan," zegt Frits en beurt het meisje op zijn schouders,
„nou gaan we gauw een nieuw kannetje koopen en dan melk
brengen aan je moeder."
Het kleine meisje, dat haar pijn alweer haast vergeten schijnt,
heeft Frits aan het bed van haar moeder achtergelaten. De halfdonkere kamer, waar het licht door een gebroken dakvenster
binnenviel, maakte hem beroerd. — „Al lang goed, moedertje,"
zei hij, terwijl hij haar dankbare, magere hand schudde — „als
kameraden moet je elkaar helpen." Hij was b lij toen hij de
smalle trap af was en weer op straat stond. Maar de frissche middaglucht laat hem zijn honger sterker voelen, die door het loopen en draven van daarnet nog feller is geworden. Eigenlijk is
hij een ezel. Hij had net zoo goed één mark in zijn pet kunnen
gooien in plaats van zijn heele hebben en houen. Nu heeft hij
geen pfennig meer. Bovendien ergert hem zijn bruine hemd,
waarnaar de menschen telkens kijken.
Terug gaan naar Hans' kamer?
Het zou zijn of hij met hangende pootjes terug kwam. Bovendien is Hans waarschijnlijk niet thuis en de juffrouw heeft natuurlijk de sleutel van de kast niet. Hij kan beter naar die vergadering van de S.A. gaan, waar Hans over heeft gesproken en
zijn broer daar dan, als bij toeval, ontmoeten. Maar het duurt
nog minstens drie uur voor die vergadering begint.
Hongerig dwaalt Frits door de straten. Hij zou een winkel
willen binnengaan om, zooals hij dat zoo dikwijls op zijn zwerftochten gedaan heeft, wat brood te vragen. Maar bijna alle
winkels zijn vandaag gesloten, uit angst voor re ll etjes. Het speeksel loopt wee en overvloedig door Frits' mond. Vandaag begrijpt
hij de jongens die, in een sti lle straat, snel het portier van een
auto open maken en meenemen wat er in ligt.
S.A.-lieden staan voor de ingang en kleine groepen van de
S.A. komen telkens met korte tusschenpoozen binnen. Over de
stoffige achtergrond van het tooneeltje, die een bosch in herfst244

tijd voorstelt, is een reusachtige hakenkruisvlag gespannen, geflankeerd door portretten van Goebbels en Hitler. Langs de wanden, zooals ze dat van de vergaderingen der communisten afgezien hebben, roode spandoeken met leuzen: „Rassenstrijd —
geen klassenstrijd!" „Hitler brengt het socialisme !" Bij de ingang een tafel met brochures en boeken. In het midden, à 12
Mark, een stapel „Mein Kampf", van den leider. Daarnaast „het
boek Isidor" van Goebbels en, om te bewijzen dat het nationaalsocialisme ook een wetenschappe lijke basis heeft, rijen brochures : de economische theorieën van Feder en het onveranderbare
partijprogramma.
Boven de boekentafel hangt de wandkrant van de storm naast
een aantal pornografische plaatjes uit de Sturmer. Daar de zaal
zelf nog leeg is, b lij ft Frits hiervoor stilstaan. Het meisje dat bij
de boeken oppast, kijkt hem opmerkzaam aan, ze heeft bijna
overdreven blauwe oogen en twee blonde vlechten die als een
Kriemhildekroon om haar hoofd zijn gewonden. Haar hooge
boezem gaat bij iedere ademha ling op en neer, ze volgt de blik
van Frits die nog altijd op de plaatjes gericht is en zegt: — „De
joden zijn zwijnen."
Frits antwoordt niet, maar het meisje komt nu vertrouwe lij k
naast hem staan en vraagt: — „Je bent zeker nog nieuw, hè. In
welke storm?"
„Mijn broer heeft mij gevraagd om te komen," wijkt Frits
uit, „de vaandeldrager, Hans Waschinsky."
De licht geaffekteerde toon van het meisje hindert hem, hoewel ze er lang niet kwaad uit ziet. Hoe lang is het al geleden,
denkt hij bitter, dat hij zooiets in zijn armen gehad heeft.
—„Ik ben nog bij moeder thuis," praat ze verder, in een
poging tot vertrouwelijkheid. „Vader is chef de bureau van het
kadaster. Als je zin hebt moet je eens aankomen. We hebben
's Zondags altijd werklooze S.A.-jongens te eten."
—„Ziezoo," denkt Frits, „dus dat ik geen centen heb ziet ze
ook al." Het geeft hem dat zelfde wrange schaamtegevoel,
waarmee hij tegenwoordig telkens goedgekleede meisjes, om de
mede lijdende blik in hun oogen, uit de weg gaat. In een der
achterste rijen zoekt hij zich een plaats uit. De zaal druppelt
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langzaam vol, naast hem gaat een oud heertje zitten met stijve
bewegingen, alsof al zijn ledematen vastgeroest waren. Het
meisje komt nog eens langs, stoot Frits in de zij en fluistert met
een verheer lij kt gezicht: „die daar naast je zit is overste Mii.hlmann !" Het is alsof ze hem zeggen wil: „nu zie je eens hoe
hier de Duitsche volksgemeenschap wordt verwezenlijkt, dat
een werklooze zoo maar naast een officier zit!"
Frits luistert nauwe lijks. Overste of geen overste, dat interesseert hem weinig, hij vraagt zich a lleen af waar Hans zit, dien
hij nog nergens gezien heeft.
De klok in het café beneden slaat half negen, tijd om te beginnen, van nog langer wachten wordt de zaal ook niet voller.
Een eerewacht van de S.A. marcheert het tooneel op en nu
herkent Frits zijn broer die middenin, met de standaard van de
storm, stram staat als een standbeeld.
Twee hoornblazers schetteren hun signalen en terwijl a llen
in de zaal opgestaan zijn om met uitgestrekte arm de Hitlergroet te brengen, neemt de eerste spreker plaats achter de lessenaar. — „Een Duitsche ondernemer", stond op de aanplakbiljetten. Zijn naam hadden ze zeker met het oog op de clientèle,
denkt Frits — maar weggelaten. Hij weet niet dat het een
kleine fabrikant is van radioartikelen, die voor zijn massaproducten tegen afbetalingssysteem grootendeels op de arbeiders is
aangewezen. Zijn anonimiteit belet hem vanavond niet des te
heftiger tegen de republiek uit te varen. Natuur lij k zijn het weer
de joden en de vrijmetselaars die het in de eerste plaats moeten
ontgelden. Was Kapitein Henschel niet ook een vrijmetselaar,
die in 1914 aan de Marne Duitschland heeft verraden? En zijn
het niet de Italiaansche vrijmetselaars geweest, die het Italiaansche
volk tegen wil en dank aan de zijde der entente in de oorlog
hebben gedreven? Is de vrede van Versailles niet door joden en
vrijmetselaars gedicteerd en behooren Th almann, Stalin, Ebert
en Lenin niet tot dezelfde Loge die onder de zespuntige jodenster bijeen komt?"
Frits kijkt om zich heen. — „Gelooven ze nou die onzin?" De
overste naast hem zit rechtop als bij een parade. Zijn oogen
fonkelen en met twee handen, in de pose van den „Ouden
—
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Frits", omklemt hij zijn krukstok. Melk- en groentenhandelaartjes, kenbaar aan de deftige stijfheid waarmee ze hun netjes
opgeperste confectiegoed dragen, knikken bijval als de spreker
tegen de joodsche warenhuizen te keer gaat. Ambtenaartjes begrijpen plotseling waarom ze geen carrière maakten: het is
immers duidelijk dat de hoogere posten uitsluitend gereserveerd
blijven voor joden! Huismoedertjes begint het te dagen, dat niet
Stinnes er met hun spaarpenningen vandoor gegaan is, maar een
der drie honderd Wijzen van Zion. En de winkelmeisjes en
dienstbodes, die van avond in de zaal zijn, omdat hun vrijer bij
de S.A. is, knikken instemmend als de spreker het heeft over de
uitbuitingsmethodes der joodsche ondernemers. Frits wordt er
wee van.
Hij is b lij als het doek einde lij k neergaat om even later, in
plaats van den redenaar, een tableau vivant te onthu llen. Koningin Louise op haar doodsbed. In afwisselend bengaalsch roode of
lijkblauwe verlichting trekken de verschi llende heldentafereelen
der Duitsche geschiedenis voorbij. „Schill's officieren trachten
de Fransche geweerloopen moedig in de oogen te kijken," brult
de aankondiger de zaal in. „Pruisische landweer bestormt de
Diippeler schansen!" En even later staan, voor het fort Douaumont, diezelfde Duitsche helden in dezelfde uniformen aan de
andere kant van de omgeworpen groentenmanden die, dwars
over het tooneel heen, een barricade vormen. Hans zit op het
tooneel, temidden van zijn kameraden, wier lansknechtenliederen hij op zijn trekharmonika begeleidt. Hoewel de scène vroolijk moet zijn, kijken zijn oogen als gewoon lij k ernstig en bijna
een beetje droefgeestig voor zich uit. Denkt hij aan de avonden
bij het kampvuur naast Bruno of heeft hij misschien daarnet in
de zaal Frits zien zitten, die even half van zijn stoel is opgestaan
om de aandacht van zijn broer te trekken? In ieder geval verraadt niets op zijn gezicht dat hij hem herkend heeft. Deze
avond is dienst en zoolang de dienst duurt, bestaan er geen broers
of vrienden. En toch dwalen in werkelijkheid zijn gedachten
telkens naar Frits. Met de hardnekkigheid van den fanaticus kan
Hans niet toegeven, dat het onmogelijk zou zijn een eerlijken
proleet als zijn broer te overtuigen. Een ongelukkig begin was
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dat gisteren avond. Maar het is tenminste goed dat hij nu gekomen is. Als hij nu maar blijft zitten tot dat Goebbels gesproken heeft... En dan vanavond, bij de uitgang hem oppikken...
Voorloopig eerst laten bezinken..., nergens over spreken... Gut
Ding muss Weile Naben.
Achter in de zaal vliegt de deur open. Het gezang breekt
plotseling af, alle S.A.-heden staan in de houding. Een reusachtige chauffeur in lederen pak slaat de hakken tegen elkaar:
„Herr dr. Goebbels!"
Iedereen is opgestaan. Een kleine donkere man loopt haastig,
maar met stijve passen om zijn horrelvoet te maskeeren, zoo
dicht mogelijk langs de rij stoelen de zaal door. Bijna onmiddellijk begint hij te spreken. Scherpe, korte zinnen, die als afgeschoten pijlen vibreeren in de borst der hoorders. Telkens, wanneer
de hartstocht der woorden zijn climax bereikt schijnt te hebben een lange, bijna adembeklemmende pauze, waarna de pointe
als een weggeslingerde handgranaat plotseling losbarst.
—„Het roode gepeupel heeft vandaag rust en orde verstoord.
In Wedding en Neukolln staan barrikades !"
Als met een zweep ranselt hij zijn mededeelingen de zaal in.
—„De onderwereld is losgebroken, maar niet alleen de onder-

wereld! Duitsche proleten schieten op proleten! Wie zijn schuldig ? Aziatische joden die met hun giftige leugens de harten der
eerlijke arbeiders bedriegen!"
Iedere zin van den handigen redenaar is precies afgewogen.
Hij vermijdt alle afgesleten frases, maar ook elke gedachte die
hoogere eischen zou kunnen stellen aan het denkvermogen
van zijn hoorders. Als een kindermeisje kauwt hij hun de gedachten voor, die ze hebben te denken, roert het papje om,
tot het smakelijk geworden is zelfs voor den domste die in de
zaal zit.
—„Wat hier vandaag gebeurt is symbolisch. Bij ons in
Duitschland gebeurt alles slechts op commando van vreemdelingen. Een volk van slaven zijn we geworden. Onze souvereine
rechten heeft men ons afgenomen, slaven mogen geen wapens
meer dragen, wat zijn wij anders dan de lastdieren waarop het
internationale beurskapitaal zijn vracht laadt totdat wij er onder
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neerzinken ?" Als een martelaar staat hij achter zijn katheder,
klemt er zich met beide handen aan vast en werpt het lichaam
achterover.
— „De joden zijn ons ongeluk! De kleine joden verkoopen
jullie goedkoope rommel op de markt, die onbruikbaar b lij kt
als je thuis komt, de middeljood leent geld uit tegen woekerrente
of bedriegt je met schijnbaar gemakkelijke afbetalingsvoorwaarden, maar de groote joden gebruiken ons heele volk om er,
als uit een citroen, de rente uit te persen, waarmee hun geldzakken gevuld zijn, en de joden van Moskou bereiden de burgeroorlog voor waarin wij elkaar zullen verscheuren!"
Zooals altijd gaat de spreker niet van algemeene theorieën of
grondslagen uit, maar van kleine alledaagsche gebeurtenissen.
Wie zich een keer slechte scheermesjes heeft laten aansmeren of
een half afbetaalde stofzuiger weer terug moest geven, voelt
zijn eigen levensmoeilijkheden begrepen, en aanvaardt als een
onthulling, de conclusie die achterna komt.
-- „Daarom eischen wij, nationaal-socialisten, de strijd tegen
deze schande ! In ons volk leven drie millioen menschen, die
misschien stuk voor stuk tienmaal zooveel waard zijn als die
joden, maar aan wie men het werk weigert voor hun handen.
De regeering kletst over saneering en over de zon die schijnt
achter de wolken. En de bonzen hebben waarachtig ook geen
klagen, iedere dag komen de schapen zich trouw laten scheren,
maar het volk lijdt honger!
Daarom eischen wij, nationaal-socialisten, voor iederen Duitscher, die werken wil, het recht op brood en arbeid. Terwijl het
Duitsche proletariaat in de loopgraven om zijn bestaan vocht,
kochten oostjoodsche zwendelaars onze huizen en boerderijen
op. Nu wonen de joden triomfeerend in hun paleizen aan de
Kurfurstendamm en jullie in je krotten, die voor een hond nog
te slecht zijn!
Daarom eischen wij, nationaal-socialisten, voor iederen Duitschen soldaat en arbeider een menschwaardige woning. Als er
geen geld is, dan moet men de indringers het land uitjagen, zoodat de Duitschers weer op Duitsche grond kunnen wonen.
Een volksstaat heeft men ons beloofd! Een socialistische maat249

schappij ! Wat is daarvan overgebleven, behalve dan een socialisatie-commissie, die voor vergaderen en kletsen haar presentiegeld opstrijkt? Daarom eischen wij, nationaal-socialisten, medezeggenschap voor iederen hand- en hoofdarbeider in staat en
bedrijf. Hebben ze jullie niet, volksgenooten, met de inflatie,
de laatste penning uit je zak geklopt ? Nooit is er in de wereldgeschiedenis op schaamteloozer wijze gestolen ! Wij nationaalsocialisten eischen teruggave van die roof. En als men het ons
niet vrijwillig geeft, dan zullen we het nemen met geweld!"
Op het voorhoofd van den kleinen man, wiens horrelvoet nu
achter het spreekgestoelte verborgen is, zwellen de aderen op.
Zijn borst welft zich. Telkens weet hij, precies berekend, het
applaus uit te lokken dat zijn woorden moet onderstrepen. Dan
schijnt zijn blik over de hoofden heen in de verte te zweven.
Dan is het of hij de hatelijke kleinheid van zijn figuur een
oogenblik ontgroeid is. Maar als hij dan weer om zich heen
de S.A.-lieden ziet staan, die groote zware arbeiderstypen, germanen zooals hij zou willen zijn, stijgt de nooit rustende verbittering over zijn eigen mislukte krimpgermanendom met
dubbele kracht in hem op. Nog vijandiger hakt hij zijn zinnen.
— „Iedereen mag over Duitschland meepraten, de joden, de
Franschen, Engelschen, Chineezen en de volkenbond! De Benige
die niets te zeggen heeft is de Duitsche arbeider. Die moet zich
koest en braaf houden en mag één keer in de vier jaar zijn eigen
pijnigers kiezen. En daarna blijft dan alles zooals het geweest
is, nee, nog erger wordt het.
Daarom eischen wij nationaal socialisten: Vernietiging van
dit systeem! Opruiming van de uitbuiterij ! Schepping van een
waarachtige Duitsche arbeidersstaat ! Duitschland aan de Duitschers!
We zu llen niet ophouden met roepen tot het heele volk achter ons staat. We zullen doorvechten tot we aan de macht zijn.
We zu llen ons programma tot op de laatste letter uitvoeren.
En dan pas zal de arbeidersklasse vrij zijn!"
De rede is ten einde. Scherp en geaccentueerd hamerde de
spreker zijn zinnen de zaal in, maar het gedragen pathos van zijn
haat gaf aan de woorden een inner lij ke gloed, die zich mede-
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deelde aan de hoorders. De beambten die over de woekerprijzen
der kleinhandelaars klaagden vergaten hun wrok tegen de proleten, de arbeiders hun doffe haat tegen de vreters uit de staatsruif. Zoolang die kleine man met de gebogen neus sprak, voelden ze zich één, drong de gedachte tot hen door: „de werke lijke
vijand schuilt op de achtergrond, de oorzaak van onze nood zit

dieper.
Zelfs Frits is onder de indruk. De spreker heeft het verstaan
zijn eigen wonden open te leggen, zijn taal was minstens even
vlammend en opstandig als die der communisten, deze eischen
schijnen rechtvaardig en licht te begrijpen. Een zonderlinge verwarring groeit in zijn hoofd. Zou het dan toch kunnen zijn dat
Hans gelijk heeft? Hij wilde dat hij Rinus of een dier jongens
van gisterenavond naast zich had, om hun te vragen wat zij er
van denken. Eensklaps drukt hem de ontoereikendheid van zijn
eigen kennis, het onvermogen, achter de klank der woorden
waarheid of leugen uit elkaar te herkennen. Op het podium
bedankt de voorzitter den spreker met enkele ontroerende woorden. Machteloos en slap rust de bleeke hand van Goebbels in
zijn zware arbeidersvuist. Nu de rede ten einde is, schijnt hij met
dubbel gewicht de zwaarte van zijn orthopaedische schoen te
voelen. Achter de smalle, halfgesloten oogleden loert de afgunst.
Telkens wanneer hij deze zware, stevige lichamen der S.A.lieden om zich heen ziet, herinnert hij zich, als een Mene Tekel,
het scherpe woord waarmede een Strasser, in schijn zich tegen
de communisten wendend, hem heeft getroffen: „Hoedt u voor
den geteekende !"
Nog stijver dan zoojuist gaat hij, vlak langs de stoelen, de
zaal uit. Nu hij de oogen van de hoorders nog slechts in zijn rug
voelt, branden hun blikken als naalden. Vandaag hebben ze hem
toegejuicht, nog eens waren ze in zijn macht, maar zullen ze
hem morgen niet ontsnappen en „kruisigt hem" roepen? Geen
oogenblik mag de vindingrijkheid van zijn hersens verslappen,
het eenige waarmee hij hen in bedwang houdt. Onder a llen die
hem vandaag bewonderd hebben is er geen een die hem lief
heeft. Geen een die hij niet, onder het spreken, om de minderwaardigheid van zijn verstand veracht heeft. Beneden wacht zijn
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auto. In razende vaart gaat het naar de redactie, waar hij nog zijn
vlijmend in gift gedrenkt artikel voor morgen heeft te schrijven.
De zaal met zijn opgezweepte toeschouwers ligt achter hem.
Geen vrienden heeft hij onder hen en geen makkers. Niets beteekenen ze voor hem, dan ieder van hen een kleine sport op de
ladder waarlangs hij omhoog klimt. Maar de ladder schijnt steeds
langer en zijn horrelvoet hindert hem bij 't klimmen. Hij bijt
de lippen op elkaar. Zijn wil, deze door eerzucht opgejaagde
wil, en het scherpe verstand in zijn hoofdje zu llen over de logge
sterkte van hun lichamen en hun massa toch zegevieren. De
N.S.D.A.P. is slechts een middel.

Bij het uitgaan van de zaal tikt Hans zijn broer op de schouder.
er. — „Ga je mee naar huis toe ? "
Frits antwoordt niet, maar loopt zwijgend naast hem. Hans
meent het goed, denkt hij, en eigen lij k willen we toch allebei
het zelfde. De rede van Goebbels heeft iets van zijn koppige
gevoelsweerstand gebroken. Argumenten van Rinus komen
weer boven. „Duitschland voor de Duitschers, waarom? Waarom zouden er geen Hollanders in Duitschland meer mogen werken en geen Duitschers in Holland? Moet de heele wereld dan
een dierentuin worden waar geen enkel beest meer zijn eigen
kooi uitmag?
Maar is het dan niet waar, wat Goebbels zei, dat Duitschland
een volk is zonder ruimte en dat iedere natie de plicht heeft in
de eerste plaats aan zichzelf te denken?
Hij is blij dat Hans hem op dit oogenblik niet dwingt te
discuteeren. Samen bereiken zij de woning.
— „je moet niet denken," zegt Hans, — terwijl hij het avondeten klaar zet, — „dat ik je tot iets wil dwingen. We hebben
alleen iets aan degenen, die werke lijk bij ons komen uit overtuiging !"
Zonder het te weten spreekt hij een der grondstellingen uit
van het Marxisme als hij zegt: — „Ik begrijp dat het de omstandigheden zijn die je zoo doen denken. Als je gewoon werk had zou
je alles heel anders inzien."
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Naast elkaar liggen ze nu in bed, zooals vroeger, toen ze nog
jongens waren.
— „Mijn jongske," zegt Hans, terwijl hij met de hand over
Frits' weerbarstige haar strijkt. — „Ik meen het immers goed met
je. Weetje dat ik in de pauze met dien onde rnemer heb gesproken ? Als je morgen met een briefje van mij naar hem toegaat,
kun je werk bij hem krijgen."
Frits heeft zich met zijn gezicht naar de wand gekeerd: — „Een
fascist, denkt hij, die me werk geeft om me voor het fascisme
te lijmen!" Maar tege lij k ziet hij zich zelf staan voor de werkbank, in een schoon gewasschen blauw arbeiderspak met een vijl
in zijn handen. Is het niet alles om het even bij wie je werk
krijgt, of het de eene uitbuiter is of de ander?
Zonder zich om te keeren drukt hij Hans' hand.
— „Dank je wel, broer," zegt hij schor. — „Ik zal er morgen
heen gaan."
Hoewel Frits de manier waarop de directeur hem aansprak,
bijna als van een volwassene die zich tot een kind neerbuigt,
als onecht voelde, was hij toch half ontwapend door de hartelijkheid, waarmee hij werd ontvangen. — „Zoo, zoo, de broer
van Hans Waschinsky! Een kr anige kerel! Ja, dan moeten we
maar zien hè, dat we ergens een plaatsje vrijmaken. Als kameraden zijn we toch in de wereld om elkaar te helpen! Je begrijpt,
een geschoolde bankwerker heb ik in mijn bedrijf eigenlijk niet
noodig, maar, zooals je zegt, als het je in de eerste plaats om
werk te doen is, kan ikje voorloopig helpen. Het loon is natuurlijk wel minder dan je eigenlijk hoorde te verdienen. Maar je
weet zelf het beste, hoe de toestand op het oogenblik bij het
kleinbedrijf is. Wij zitten op de schopstoel. Ik heb ook geprobeerd dat uit te leggen in mijn rede. Aan de eene kant het buitenland, dat ons met goedkoope artikelen overstroomt, aan de
andere kant het j oodsche grootkapitaal dat ons probeert te drukken. Wij kleine ondernemers vechten, net als de partij, op twee
fronten. Daarom ben ik er ook op gesteld kameraden in mijn
zaak op te nemen. Niet zoo maar wi llekeurige arbeiders die zich
door den eersten den besten gekochten agitator op laten hitsen,
zonder zich af te vragen of het bedrijf hun eischen kan dragen.
Last, Kruisgang 17
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Zulke types zijn, zonder dat ze het weten, handlangers voor het
grootkapitaal dat ze wi llen bestrijden. Ze breken het huis af
waarin ze zelf moeten wonen. Het kleinbedrijf geeft tien keer
zooveel menschen werk als de groote gerationa li seerde fabrieken. Daar zijn de arbeiders slechts nummers. In mijn zaak worden ook opofferingen gevraagd, en een groot verantwoordelijkheidsgevoel, maar ik ben me bewust dat het moet komen van
béide kanten. Waar ik naar streef is de vorming van een waarachtige werkgemeenschap, a llen voor één en één voor a llen.
Als het mij goed gaat, gaat het mijn arbeiders ook goed. En er
zit toekomst in onze branche, de partijgenooten beginnen te
begrijpen dat ze hun partijgenooten moeten steunen. Bovendien, radio en gramofoon zijn de allerbeste hulpmiddelen voor
onze propaganda. Hoe meer de autarkische gedachte veld wint,
hoe meer men Duitsch fabrikaat zal koopen in plaats van buitenlandsche rommel. Dan wordt meteen je loon hooger. Voorloopig had ik gedacht is Mark in de week, omdat je de eerste
vier weken toch in ieder geval noodig zult hebben om je in te
werken. Ik weet dat het weinig is, maar je broer schrijft me dat
je voorloopig bij hem kunt wonen, dat spaart dus een kamer.
Koffie in schafttijd verschaft het bedrijf. Iedere Vrijdag wordt er,
na werktijd, een voordracht over onze beginselen gehouden,
waarbij ik natuurlijk verwacht dat iedereen present is!"
Wat moet Frits zeggen?
Aan Hans wou hij bewijzen dat hij niet te lui was om te
werken en is Mark in de week vast was toch altijd nog beter
dan ronddolen langs de straten.
Bovendien, al kon hij dan niet in zijn eigen vak terecht, een
dergelijk kleinbedrijf had op zichzelf zijn bekoring.
Frits wende weldra ook bij zijn nieuwen baas, zoowel aan
het eentonige werk dat hij te doen had, als aan de inderdaad
patriarchale atmosfeer van het bedrijfje. Hoewel de patroon
nooit, zooals zijn vroegere baas, inderdaad kameraad werd,
kende hij hen toch ieder persoon lij k en deed zichtbaar moeite
een goede verstandhouding tusschen zich en zijn personeel te
scheppen. De leertijd van Frits had zes weken geduurd in plaats
van vier. Zoodra hij iets meer verdiende had hij een eigen kamer
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in Wedding gehuurd, omdat hij zijn afhanke lijkheid van Hans
steeds drukkender voelde. Desondanks bleven ze vrienden en
de regelmatige kleine doses nationaal-socialistische propaganda
begonnen geleidelijk te werken. A lleen ten opzichte van het
antisemitisme stond Frits nog vol twijfel, vooral sinds hij bij toeval op het kantoor eens een wel heel erg semitisch heer in druk
en b lijkbaar vertrouwe lijk gesprek met den patroon had gevonden. Kon het waar zijn wat de jongens in Wedding beweerden,
dat zijn baas bezig was, met joodsch kapitaal een grootbedrijf
op te bouwen? In het algemeen ging Frits de jongens van de
buurt zooveel mogelijk uit de weg, niet uit tegenzin, maar omdat hij voelde minder recht van spreken te hebben sinds hij bij
een nazibaas in dienst was. Wat hem echter, als typisch kind van
zijn tijd, het meest imponeerde, waren de onloochenbare,
snelle successen der nazi's. Bij de landdagverkiezingen in Saksen
hadden zij hun aantal zetels verdubbeld en ook Baden en Thiiringen brachten een bruine springvloed. Er moest toch wel iets
zitten in een idee, die zooveel millioenen menschen achter zich
vereenigde ! De snelle successen van de nazi's bleven overigens
ook op het bedrijf, waar Frits werkte, niet zonder invloed. De
advertenties in Stiirmer en Volkische Beobachter brachten steeds
meer volksgenooten er toe zich een goedkoope volksontvanger
aan te schaffen, om de stem van den Fi hrer te kunnen hooren.
Auto's met luidsprekers werden ingericht voor de verkiezingsreclame. Een prachtidee was het op gramofoonplaten brengen
van de redevoeringen der voornaamste leiders. Overwerk was
nu aan de orde van de dag, geregeld werd nieuw personeel aangesteld en de eene muur na de andere tusschen het bedrijfje en
de belendende perceelen werd doorgeslagen. Steeds minder liet
de patroon zich in de fabriek zien. Hij had nu voortdurend
lange conferenties in het kantoor, waarbij een rood lichtje waarschuwde dat hij voor niemand uit het bedrijf te spreken was.
De enkele keeren dat de patroon zelf een voordracht hield,
sloeg hij een geheel nieuwe toon aan. Sinds eenige tijd was een
bedrijfsleider aangesteld en toen de nieuwe werkmethoden, welk
deze invoerde, op verzet stuitten, kregen ze plotseling een rede
te s li kken over de noodzake lij kheid van rationa lisatie.
2S5

„In de strijd met de buitenlandsche concurrentie kan onze
industrie slechts met de uiterste opoffering, zoowel van de zijde
der ondernemers als van die der arbeiders, staande b lij ven. Onze
strijd om de afzetgebieden is een strijd voor Duitschland. Deze
strijd echter kan niet gewonnen worden zonder dat wij ons de
allermodernste techniek eigen maken. Het Duitsche leger verdedigt zich niet met speren en schilden, maar met mitrailleuses
en gifgas. Op het front der industrie moeten wij de gerationaliseerde industrie van het buitenland slaan met haar eigen wapens.
Organisatie en discipline zijn de beginselen, die onze weermacht
sterk gemaakt hebben, maar een goede weermacht is zonder een
sterke nationale industrie niet denkbaar. De deugden van de
oorlogstijd moeten in de vrede aangekweekt worden. De nieuwe
maatregelen, die wij doorvoeren, beteekenen een militarisatie
van ons bedrijf, dat met de ontwikkeling van onze partij ge lij ke
pas wenscht te houden. Wien het niet bevalt, begrijpt niet dat
de leidersgedachte ook in het bedrijf gehandhaafd moet worden
en kan zich, als hij wil, morgen bij het stempelbureau melden.”
Dat was twee weken voor dat het bedrijf plotse ling overge-

bracht werd naar een nieuwe fabriek, die intusschen, zonder dat
een der oude arbeiders het wist, ingericht was.
Van nu af veranderde ook het werktempo, dat voortaan door
de mechanische beweging van een loopende band bepaald werd.
De eerste weken voelde Frits, tegen het einde van de werktijd,
een stekende pijn in de lendenen en rug, gevolg van de halfgebukte houding, waarin hij zijn werk moest verrichten. Naarmate hij wende werd dat minder, maar soms gebeurde het, dat
hij midden in de nacht wakker schrok en dan merkte, hoe zijn
hand onwillekeurig de zelfde automatische bewegingen herhaalde. Bovendien werkte hij nog altijd onder het door de
bond vastgestelde tariefloon. Het ergste waren de steeds vaker
voorkomende dagen, dat ze overwerk moesten maken. Om
4 uur 's middags begon de zon te branden op het dak van de
zolder waar Frits werkte. Om vijf uur, in de zomer, was het
een oven, zoodat het zweet tappe lings over zijn rug li ep. Als
tegen zes uur het tempo dreigde te verslappen, werd een luidspreker aangezet, die meestal mi litaire marschen liet hooren.
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Een enkele maal ook de op gramofoonplaten gebrachte rede van
een leider. Overwerk werd nauwelijks betaald. Het was een van
de opofferingen, die de arbeiders zich, van hun kant, voor de
vaderlandsche industrie moesten getroosten. En het kwam voor
dat er, na het overwerk, zelfs geen tijd meer overbleef zich te
verkleeden eer, in het groote schaftlokaal, de wekelijksche voordracht werd gehouden. Frits voelde zich onderkruiper en had
vaak lust het werk er bij neer te smijten.
Iedere dag opnieuw stond Frits halfgebogen over zijn werkbank en wikkelde ankers. Drie slagen naar links, dan een slag
terug en opnieuw drie linksche slagen. De volgende ijzerkern
lag dan reeds naast hem te wachten. Waarvoor ze dienden en
waar ze heen gingen bleef hem duister. Hij wist a lleen dat, volgens het loonsysteem van Gaus, achterb lij ven bij de norm een
loonverlies van minstens 25 % meebracht. Daarom wikkelde je
zoo hard alsje maar kon. De loopende band bepaalde het tempo.
Denken was niet noodig, maar de wil moest voortdurend gespannen blijven, om het weerspannige, onregelmatige rhythme
van je eigen bloed te overwinnen. Reeds dikwijls had hij er
over gedacht zijn ontslag te vragen, maar de krisis werd van
dag tot dag dieper, duizenden vlogen de straat op en de kranten
spraken over drie millioen werkloozen.
Hans, die nooit in een fabriek gestaan had, kon Frits' steeds
geprikkelder ontevredenheid niet begrijpen.
- „Dacht je," zei hij, - „dat exerceeren zoo lollig is ? Duitschland staat in strijd met heel de wereld, dat vordert de uiterste
krachtsinspanning van iedereen. Dacht je soms dat je patroon
achter zijn bureau geen kopzorgen kende ? Op hem rust de verantwoordelijkheid, dat jullie allemaal Zaterdags je loon krijgt!"
Frits dacht aan de fraaie redes van den patroon, en aan de
glanzende auto waarmee die tegenwoordig iedere middag, precies om vier uur, naar zijn nieuwe huis in het Griinewald reed.
Hij had geen lust lang met Hans te debatteeren, voelde zich er
ook te moe voor en zocht zoo vroeg mogelijk weer zijn kamertje
op in Wedding. Dikwijls, wanneer de wekker om zes uur
's morgens a fliep, had hij geen zin op te staan om de kamer aan
kant te maken.'s Avonds kroop hij dan lusteloos in zijn bed,
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dat onopgemaakt was blijven li ggen. Het portretje van Ne llie
hing met een speld tegen de wand, maar de herinnering aan haar
was vaag en schemerig geworden. Hij drukte zich tegen de kussens en verlangde naar een warm en levend lichaam om te
omhelzen. Maar de weelde van een meisje kon hij zich niet
permitteeren. Een meisje moet je zoo nu en dan kunnen vrijhouden. Bij hem was het al mooi, als er eens in de week geld
overschoot voor een bioscoopje. De keer, dat hij zich, door
kameraden, had laten verleiden naar de hoeren te gaan, maakte
hem, als hij er aan dacht, nog altijd misselijk. „Maak toch wat
voort," had het kreng gezegd, dat als een dood blok hout in
het bed naast hem lag. Van zulke marktklanten moest ze er op
één avond minstens zes hebben, als de molen wou blijven
draaien.
Vlak beneden Frits' afdeeling was de pakkamer en wanneer
in beide zalen de ramen openstonden en de luidspreker zweeg,
kon je dikwijls, boven het gonzen der motoren uit, de meisjes,
die daar werkten, hooren zingen. Dat was vrijwel ook het
eenige wat je van hen merkte. Hun werk begon en eindigde
op verschillende uren; de patroon, die sterk op zedelijkheid
stond, had afzonderlijke ingangen voor het vrouwe lij k en mannelijk personeel laten maken en zelfs bij de voordrachten zaten
de meisjes zedig in een afzonderlijke hoek van de zaal, bewaakt
door vrouwelijke controleurs, die ook buiten de fabriek zooveel
moge lijk toezicht op het moreele gedrag der werksters hadden
te houden. Toch was het bij een der vergaderingen, dat Frits
Liesbeth, of Liesbeth Frits (dat is nooit heelemaal uitgemaakt)
het eerst opmerkte. Frits zat op de achterste mannenrij, geeuwde
van verve ling en deed zelfs geen moeite de voordracht van een
gepensionneerden marineofficier, die het over de noodzakelijkheid had om voor Duitschland weer koloniën te veroveren, te
volgen. Hij keerde zich tersluiks om en liet zijn blik dwalen
langs de rij der, in keurige witte fabrieksuniform gekleede, meisjes. Hun oogen ontmoetten elkaar en in eens had hij het gevoel
alsof ze hem en den redenaar en het heele personeel dat daar
dociel luisterde, straal zat uit te lachen. Frits keek, als een betrapte schooljongen, dadelijk voor zich, maar een oogenblik later
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kon hij het niet laten over zijn schouder heen nogmaals naar haar
te gluren. Dit keer was er geen vergissing moge lijk, ze fixeerde
hem en haar lippen vormden een woord dat hij niet kon lezen.
Om haar te toonen dat de heele ceremonie ook hem gestolen
kon worden, gaf hij een knipoogje, maar ze maakte een bijna onmerkbare beweging met het hoofd, alsof ze op de opzichteres
wou wijzen die, vier stoelen verder, met een gezicht, waarop
duidelijk stichting en geestdrift merkbaar waren, luisterde naar
den spreker. Frits sprong, dade lijk toen het applaus was uitgeklonken, op en nam zijn weg naar de uitgang zóó, dat hij een
oogenblik vlak langs de in gelid opgestelde rij der meisjes ging.
Voor hij wist hoe zij het hem leverde, had hij een samengeknoedeld papiertje in zijn hand. Buiten vouwde hij het open: Woensdagavond groote openbare bijeenkomst der comm. jeugdcel
Wedding. Om 8 uur in
Frits liep twee keer de straat op en neer eer hij besloot het café
binnen te treden, waarvan de deur onophoudelijk voor nieuwe
bezoekers open en dicht ging. Dit heele jaar had hij telkens
weer het gevoel gehad, Rinus en de kameraden, waarmee hij
die eerste Meidag als vee opgejaagd was, op de een of andere
manier te hebben verraden. Ging het spreekwoord niet op:
„Wiensbrodmtwensprkt?"hadij
al die tijd niet met zijn geweten en dat wat hem uit Miilhausen
bijgebleven was, geschipperd omdat hij het brood der nazi's at?
Uit een zaaltje, dat blijkbaar achter het tooneel gelegen was,
kwam een verward gegons van stemmen. Aan de ingang stond
het meisje, ze leek nu, in haar gewone kleeren, nog robuster dan
in het schaftlokaal. Meteen toen ze hem zag, stak ze Frits de hand
toe. - „Fijn dat je gekomen bent ! ik heet Liesbeth Schreiber."
Voor dat Frits ook zijn naam kon noemen, wenkte een groote
knul in roodfront uniform haar terzijde. - „Ik wou je even spreken, Liesbeth." Ze knikte dat ze kwam, maakte een beweging
met de hand tegen Frits - „ga maar vast naar binnen, daar vindt
je al de kameraden."
Het stoffige lage zaaltje herinnerde Frits in tal van opzichten
aan de S.A.-kazerne. Er hing 66k een roode vlag aan de wand,
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met sikkel en hamer in plaats van het hakenkruis, en portretten
van Thalmann en Stalin, waar de anderen Hitler en Goebbels
hadden hangen. Daarnaast kleurige oleografieën uit de revolutietijd met onderschriften in Russische letters. Hoewel verschillende jongens de grijze blouse en platte pet der roodfrontstrijders
droegen, was er toch van militair vertoon, hakken samenklappen en in de houding springen, zooals bij de S.A.-lieden, geen
sprake. Allen stonden genoeglijk in groepjes te praten en het
viel Frits op dat er bijna evenveel meisjes waren als jongens.
Daar aan de overkant beschouwde men de vrouw als een wezen,
dat buiten de politiek had te b lijven, al was ze goed genoeg
voor een avondje uit en later om zich aan de kinderen en het
huishouden te wijden. Hoe sappig kon Hans niet op die voorgewende gelijkheid van de vrouw afgeven: — „Stel je den generaal voor die haar op een heuvel bevelen geeft, terwijl ze tege lijk
haar kind staat te zoogen!" De meisjes der S.A.-lieden stonden
buiten het lokaal te wachten, als voor een kazerne, tot de dienst
van hun vrijers afgeloopen was. Hier scheen niemand het gek
te vinden dat ze het hoogste woord mee voerden. Om zich een
houding te geven was Frits blijven staan voor de wandkrant.
Ineens kwam de jongen naar hem toe, die destijds met Hans
en den stormcommandant gedebatteerd had. — „Zeg eens
kameraad, heb ik jou niet al eerder gezien met een bruin hemd
aan?" — „Ja," zei Frits, — die geen lust had om te huichelen, —
„in het lokaal van storm 44."
—„Hoe heet je?"
—„Frits Waschinsky."
De andere floot veelbeteekenend door zijn tanden. In een
oogenblik was Frits omringd door een kring vijandige gezichten
— „Een broer van den vaandeldrager" hoorde hij mompelen;
„geen spionnen noodig ! Smijt hem er uit," zei iemand hardop,
„zooals ze ons er uit geranseld hebben." Liesbeth drong zich
met een rooie kop van kwaadheid door de kring heen. — „Ik
heb hem uitgenoodigd," zei ze zoo luid dat het rumoer bijna
onmiddellijk verstomde. — „En ik heb het gedaan omdat jullie
zelf er voortdurend op aandringen, dat we eindelijk eens vaste
voet krijgen in de bedrijven."
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—„Een fascist !" riep iemand uit de achterste rijen.
Frits stond uitdagend met zijn rug tegen de muur, de vuisten
klaar om zich te verdedigen.
—„Natuurlijk is hij fascist of half fascist," antwoordde het
meisje. — „Dacht je soms dat onze baas bij voorkeur communisten aannam ? Maar bij de laatste voordracht heb ik gezien, wat
voor een gezicht hij trok en ik weet dat hij nattigheid begint
te voelen.
—„Goeie god," wond ze zich ineens op. „Is het dan soms
absoluut verboden om wat dan ook van den vijand te leeren?
Hoeveel jongens hebben ze al van ons naar de overkant gelokt,
juist door ze kameraadschappelijk te ontvangen en met hen
te discuteeren ! Denk je nou heusch dat onze jeugd alleen
maar door wantrouwen en telkens nieuwe uitsluitingen kan
groeien?"
—„Liesbeth," waarschuwde de jongen in de grijze kiel. — „Ga
niet te ver ! Bovendien is dit een bijzonder geval. De broer van
een bekenden S.A.-man!"
-- „En ben jij zelf soms niet de zoon van een bekenden
S.P.D.-er?"
„Ze heeft gelijk," riep een jongen. — „Ik ken dien gast. Hij
heeft destijds in z'n bruine hemd meegeloopen toen Zorgiebel
ons uit elkaar sloeg!"
—„En als hij alleen maar gekomen is om te spionneeren?"
vroeg de grijze.
—„Jij met je eeuwige spionnenvrees ! Wat valt er dan te
spionneeren? Zijn we soms bezig de gewapende opstand voor
te bereiden ? Zijn we terroristen, die een bomaanslag van plan
zijn ? Laat hij maar gerust aan zijn broer overbrengen wat hij
hier gehoord heeft! Misschien kan die nog wat leeren..."
Achter in de zaal hadden een paar menschen plaats genomen
aan de roode tafel. Een jonge man klopte ongeduldig met zijn
hamer.
Liesbeth pakte Frits bij zijn arm en bracht hem naar een vrije
plaats op een der banken.
—„De verantwoording is voor hou," hoorde Frits den jongen
in het grijs nog fluisteren.
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Liesbeth wierp haar hoofdje trots achterover in de nek.
— „luie neem ik, ten volle!"

Wanneer Frits er later over nadacht begreep hij niet, hoe hij
twee zoo volkomen verschillende types als Nel en Liesbeth allebei, en toch eigen lijk de een niet minder dan de ander, had
kunnen liefhebben.
Was Nellie de rust geweest, als de Zondag na een zware week
werken, Liesbeth daarentegen prikkelde, joeg hem op, maakte
honderd nieuwe gedachten, maar ook honderd begeerten in hem
wakker. All es aan haar was dynamisch. Stappen nam ze als een
man, haar schelmsche vroolijke oogen leken wel de heele wereld
tege lijk te willen omvatten, ze had altijd a llerlei nieuwigheidjes
te vertellen, zat vol plannen en zelfs haar donkere krulhaar scheen,
pikant en weerbarstig, voortdurend van onder het scheef opgezette hoedje te wi llen ontvluchten. In de eerste weken had
ze zich met een ijver op Frits' politieke opvoeding geworpen,
alsof de achterstand van jaren in enkele weken ingehaald moest

worden. Zonder zich om de afkeurende blikken van verflenste
buurvrouwen ook maar in het minst te bekommeren, klom ze
drie keer in de week de trap op naar Frits' kamer. Ze stond immers persoonlijk voor Frits borg en, zooals ze dat op de partijschool geleerd had, moest met de stelselmatige lezing van het
communistisch manifest worden begonnen. „Vooral," zeide ze,
„omdat menschen die het ergste tegen het Marxisme te
keer gaan, meestal zelfs geen letter van Marx hebben gelezen.

Frits spande zich in om te begrijpen, maar kon niet helpen
dat zijn gedachten, telkens als zij, met een kort schokje, haar
hoofd achterover wierp, afdwaalden en dat hij dikwijls meer
op haar rood aangezette lippen lette, dan op de woorden, welke
deze vormden. Het scheen hem toe dat ze veel knapper dan hij

zelf was en dat hij hun goede kameraadschap zou breken door
avances te maken. Reeds de derde avond echter bleek het dat
Liesbeth minder van haar cursussen onthouden had dan ze zelf
geloofde. Frits vroeg haar uitleggingen van een paar dingen,
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die hij niet had begrepen, ze probeerde met een rood hoofd te
verklaren, haperde, stokte en in eens viel in de kamer een stilte
waarin je de wekker op het kastje duidelijk kon hooren tikken.
Frits' hand die, op tafel, dicht naast de hare lag, beroerde deze
onwillekeurig en speelde met haar vingers. Ze trok haar hand
niet terug, maar toen ook zijn hoofd verdacht dicht bij haar
Kom zei„We
ze. —
lokken kwam, stond ze plotseling op. — „Kom,"
zijn hier voor de theorie en niet om te vrijen. Dat vraag ik dan
nog even na en vertel het je de volgende week wel." Toch
meende Frits gemerkt te hebben dat haar boezem iets sneller
op en neer ging en dat er geen grein van boosheid in haar stem
lag. Daarna sluimerden de theorielessen langzamerhand in. In
plaats daarvan sleepte Liesbeth hem nu mee naar iedere groote
vergadering, die in de stad werd gehouden. Zelf was ze onvermoeibaar. Al een half uur voor het begin colporteerde ze
en verkocht, met haar aardige figuurtje, meer dan een van de
anderen. In stilte waren veel andere meisjes daarop afgunstig,
men beschuldigde haar van coquetterie, maar het scheen wel
alsof Liesbeth de snibbige opmerkingen achter haar rug eenvoudig niet hoorde. Frits wou niet achterb lijven en al gauw zat
hij tot over zijn ooren midden in de propaganda. Samen gingen
ze op colportagetocht door de straten, verkochten kaarten voor
vergaderingen, maar het oogenblik van die eene avond scheen
niet terug te wi llen komen. Zelfs de Zondagen dat ze, met de
groep, naar buiten trokken, leek het wel alsof ze ieder oogenblikje alleenzijn met hem onwi llekeurig uit de weg ging. Toch
was ze allesbehalve preutsch, schertste en flirtte met a llemaal en
had, van een cursus van Dr. Reich, een heel breede opvatting
over het geslachtsleven over gehouden. Misschien dacht ze, net
als Hans, dat ze voorloopig geen tijd had voor liefde?
Haar oude en meest geliefde stokpaardje bleef echter de
fabriekscel. In de laatste tijd waren de toestanden in hun fabriek
steeds do ller geworden, een streng boetesysteem was ingevoerd
en op iedere deur hingen plakkaten waarop te lezen stond dat
eigenlijk alles, tot zelfs trouwen toe, zonder speciale toestemming der directie, op straffe van zooenzooveel mark of direct
ontslag, was verboden. Er waren tijdklokken ingevoerd, waar263

op men zijn kaart, zelfs als men naar de WC ging, af moest
stempelen. In de mannen WC's was een spiegelsysteem opgesteld, zoodat de portier, over de halve schotjes heen, kon
controleeren of iemand niet de krant las. Nu had, op de laatste
voordrachtavond, een officier een cursus over het nut der invoering van uniformen en onderscheidingen in het grootbedrijf
gehouden. Volgens hem moest de directie gelijk gesteld worden
met de staf, ingenieurs met officieren en de meesters en ploegbazen zouden strepen krijgen als sergeants en korporaals.
—„Nu of nooit," had Liesbeth gezegd, „is het oogenblik om
onze eerste bedrijfskrant uit te brengen!"
Voor de eerste keer sinds weken was ze weer op Frits' kamer
gekomen. Haar hoofdje stak vol ideeën.
—„Natuur lij k," zei ze, „moeten de mannen hun onderscheidingsteekenen dragen op de plaatsen die bij hun werk het best
te zien zijn. De jongens die de lorries duwen krijgen dus twee
roode cirkels op hun achterwerk, net als een mandril."
—„Met een hakenkruis er in," vulde Frits aan.
—„En onze reizigers, die dikwijls een regenjas dragen, krijgen een zilveren band hakenkruisjes om de opgelegde zoom
van hun broek."
—„De portier," bedacht Frits, „een rond spiegeltje op zijn
revers, boven het nummer honderd."
Ze brulden allebei van het lachen.
Frits, die aardig teekenen kon, had het al met een paar vlotte
krabbels op papier staan.
Liesbeth boog er zich over heen. Daarbij was, beneden de
bruingebrande hals, haar naakte rug tot aan de schouders zichtbaar. Zonder eigenlijk te weten wat hij deed drukte Frits er
een kus op. Ze draaide zich haastig om, maar hij had zijn armen
al om haar heen en hun gezichten waren nu vlak bij elkander.
Dit keer kuste hij haar mond. Ze trok die niet terug maar ademde
zwaar, haar oogen schenen plotseling met een vochtig waas
overtogen en een siddering liep door haar lichaam. — „Frits,"
fluisterde ze, — „jongen!"
Een oogenblik later had hij haar op zijn bed neergelegd. Ze
vergat alles, niet slechts het communistisch manifest en de be264

drijfskrant, maar zelfs de primaire voorzichtigheid die dr. Reich
hun geleerd had. Frits had nooit geweten dat een meisjeslichaam
zich met zulk een hartstocht tegen het zijne kon drukken. Bij
Nel lie was alles passief geweest, nu scheen het alsof ze zich beiden voor jaren onthouding schadeloos gingen stellen.
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Hoofdstuk IX
Freek van Leeuwen, de jonge dichter, stond voor het raam
v an z'n kamer aan de Uiterste Gracht en keek naar de gasbellen
die, de een na de ander, zwart uit het leverkleurige water opborrelden en aanzwollen, tot ze einde lij k openbarstten, de afschuwelijke lucht van rotte eieren nalatend, die in de zomermaanden karakteristiek is voor de pittoreske grachten van het
oude Leiden. In het water dreven, als altijd, krengen van dieren,
bananenschillen, afval der groenten-inmakerijen en hier en daar
was het water plotseling indigoblauw of purperrood, waar een
buis er op uitloosde van een der gevangenisachtige textielververijen. Meer dan al het andere echter hadden die bobbels vandaag
zijn aandacht en hij begon een gedicht, waarvan de eerste regels
luiden:
Het grijze afwaschwater van ons leven
bloedt etterstinkend uit zijn zwarte zweren.
Hij zocht lang en vergeefs naar een volgende regel, die zijn
gedachten precies uit zou drukken. Waren niet, net als deze
glinsterende blazen, de laatste jaren al de i llusies één voor één
gebarsten, waaruit hij zoolang, in het optimistische voetspoor
van Margot Vos, zijn dichtkunst gevoed had? De gedichten die
hij tegenwoordig schreef vonden geen genade meer in de oogen
van Vorrink's vrienden.
„O, Godverdomme, vervloekt zij de man
die de wekkers heeft uitgevonden..."

Dat was uit de tijd, toen hij nog op de groentenfabriek werkte.
Van Leeuwen had tusschen het proletariaat willen leven en achter de snijmolens de volle ruwheid en meedoogenloosheid van
hun bestaan Zeeren kennen. Het klopte niet altijd met de blijde
liederen die ze op wandeltochten hadden gezongen:
Wij zijn jong, de aard' ligt open,
Lokt en roept met blij geluid.
Maar hij was desondanks van deze schreeuwerige, vechtlustige,
verwaarloosde en dikwijls van jongsaf vergiftigde kameraden
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gaan houden en de woorden bij het Pinksterfeest: „Wie uwer
het brood der gemeenschap breekt", had hij niet slechts voor
de A.J.C.-ers, maar ook, ja in de eerste plaats, voor hen geschreven. Daarna werd, als zooveel fabrieken, ook de groentendrogerij wegens de crisis gesloten en de dichter, die zoo slecht opstaan kon, vloog, samen met tweehonderd andere jongens, op
de keien. Bijna voor hij het zelf besefte was Freek, uit het
proletariaat weg, terecht gekomen bij de paupers. En het waren
pauperliederen waarin hij de laatste tijd, met de bitterheid van
een Francois Villon, hun a ller leed uitsprak:
Men zegt aan de werkbeurs: niet noodig,
Men zegt aan de haven verrek,
en wat helpt het of ik mijn buikriem
al gaande wat strakker aantrek.
Je zult in het zweet van je aanschijn:
Het staat er ! verdienen je bik.
Verdomme, hoeren en sloeren
hebben het beter dan ik!
Heel de stad stonk naar verrotting. Ze was het diepste punt
in een moeras waaruit enkel nog maar de verpeste malariawalm
der werkloosheid opsteeg. Iedere dag groeiden de slangen voor
de stempellokalen, iedere dag bracht de berichten van nieuwe
gesloten fabrieken. Het heele bouwsel der cultuur, waarop men
jaren lang zoo trotsch geweest was, werd aan den meestbiedende
verkocht voor afbraak. „Aanpassing" noemde men zoo iets.
De subsidies aan speeltuinen en vereenigingen ter bescherming
van het prae-tuberculose kind werden verminderd of ingehouden. De klassen der volksscholen op 45 of So leerlingen gebracht, waarin geen onderwijzer meer orde kon houden.
Scholen werden bij dozijnen gesloten en de mooie, maar dure
arbeiderswoningen uit de naoorlogsjaren stonden bloksgewijs
leg,vorz nitwefmrgznisaehokten. Alleen de Uiterste Gracht was even arm, even
troosteloos miserabel gebleven als ze altijd geweest was. En
toch voelde Freek zich hier thuis, hier te midden van de
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solidariteit der allerarmsten, in dit wonderlijk gastvrije huis
van juffrouw Van Deil, waar vogels van iedere pluimage onderkomen vonden bij een arbeidersvrouw, die niets van politiek
verstond, maar bij wie niemand ooit te vergeefs aanklopte. In
de kleine ongerieflijke kamertjes woonden Van Breeda, de anarchistische student, Jefke, een metselaarsknecht, die pas zijn laatste
drie maanden gevangenis had uitgezeten, een verpleegster die
aan spiritisme deed, Van Oosten, de vegetariër, die altijd met
bloote voeten in z'n sandalen liep, de dichter zelf en, sinds hij die
keer moe en hongerig was komen aanzetten, ook weer Rinus.
Tusschen hen a llen bestond een soort gemeenschap van goederen,
waaraan de voortdurende en vaak uiterst scherpe botsing der
meeningen geen afbreuk doen kon.
Is het waarheid of is het inbeelding van den dichter, wanneer
hij meent dat ook in deze debatten dezelfde duffe, taaie stank
der verrotting steeds duidelijker valt te ruiken?
Nog altijd zijn er de oude tegenste ll ingen tusschen anarchisten,
communisten en sociaal-demokraten. Is er daarbij niet een
nieuwe, oneindig gevaarlijker tegenste lling uit het moeras opengebarsten, die tusschen de werkenden en werkloozen ? Een tegenstelling die steeds meer door afgunst en verbittering wordt

vergiftigd?
Nog altijd is er de gemeenschappe lij ke haat tegen het kapitalisme, die hen allen bindt en die, hierin Leiden, telkens opnieuw, aanleiding geeft tot allerlei knokpartijen met de politie. Maar is er
niet, in deze haat, meer en meer iets van wanhoop te bespeuren,
een dofheid, alsof men zich begint neer te leggen bij iets dat nu
eenmaal wel steeds zoo zal blijven ? Wijkt het perspectief der
revolutie niet zienderoogen verder van hen ? Gelooven de dienstweigeraars, wier aantal reeds sedert jaren constant blijft, nog
inderdaad aan het succes van hun actie ? Staat de S.D.A.P. niet
op het punt nationale ontwapening en dappere ongehoorzaamheid gelijkelijk, als oude plunje, in de vuilnisbak te deponeeren?
De communisten spreken nog over Rusland, maar zij die luisteren doen het, zooals men vroeger luisterde naar de sprookjes
uit de duizend en één nacht, ...het is prettig te hooren dat daar
in de Sovjet Unie wenschdroomen werkelijkheid zijn geworden,
2 68

maar hoe beter het daarginds gaat, des te minder schijnt al wat
er gebeurt van invloed op de toestanden in Holland. Hoe kan
men „voor de verdediging van het socialistische vaderland"
vechten, zoo lang men nog niet eens in staat is de verlaging der
eigen steunnormen tegen te houden? En zelfs de „erkenning der
Sovjet Unie" als strijdleus schijnt slechts een tame lij k verwijderd
verband te hebben met de crisis in Ho llan d. Er is geen tegenspraak mogelijk, dat met de vertwijfeling iedere nieuwe dag
van werkloosheid ook de twijfel doet groeien...
Voor het oog van den oppervlakkigen toeschouwer is er weinig
veranderd. Evenals aan de Uiterste Gracht sluiten de arbeiders,
die aan het Levendaal wonen, iedere avond hun vensters tegen de
walgelijke stank die dan uit het melaatsche water omhoog stijgt.
Iedere morgen zendt de gemeente een schuit van de reiniging
en visschen twee arbeiders, met aan lange stokken gebonden
netjes, zwarte kwabbige rommel en veen uit de gracht, die dan
in de violette schaduw der oude huizen, met vieze, blauwe zalf
schijnt overstreken.
Even later komen de werkloozen hun kaart aan het loketje
van het stempelhok toonen, daarna slenteren ze de brug op,
hangen als gewoon lij k over de leuning en spuwen zoo nu en dan
kleine, bleeke kringetjes in het water. Tusschen de werkloozen,
ook zooals altijd, gaat Rinus rond met zijn krantjes, die hij de
vorige avond samen met Van Rooyen opgemaakt en vannacht
gecyclostyleerd heeft. Nu nog voelt Rinus het steken van z'n
oogen, die altijd dubbel pijnlijk zijn na zulke, bij het lamplicht
doorwaakte nachten.
— „Je maakt je zelf nog kapot," bromde Jacques nijdig toen
hij gisteren avond laat nog even op de zolder, waar Rinus zat,
kwam aanloopen.
Rinus heeft er maling aan.
Het werk moet gebeuren en als je, met een goeie maag, van
zeven gulden vijf en twintig in de week rond moet komen,
waar dan nog de huur voor het jeugdgebouwtje afgaat, is het
vooruitzicht van weer een paar weken in de kliniek, heusch niet
het ergste.
Last, Kruisgang 18
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Zonder te roepen, — alsof hij bang was opdringerig te schijnen, — biedt hij zijn krant aan.
Een lange, puisterige knul, wiens gerafelde pilotbroek ondanks het touw om zijn middel, neerhangt op zijn versleten
schoenen, krijgt de krant gratis.
—„Heb je geen centen ? Dan betaal je later maar eens, als je
er wel hebt!"
Daar heeft geen mensch wat mee te maken, want het papier
van het krantje dat ze drukken, betaalt Rinus altijd zelf, van
zijn invaliditeitsrente. En je moet hier wel wat weggeven, want
velen, die aan het hek komen, zijn al jaren zonder werk en veel
te gedallest om te koopen. Met de bedrijfskrantjes a an de fabrieken, als ze weten dat er wat over hun eigen baas in staat of,
zooals nou, als ze berichten over de groote landarbeidersstaking
in Groningen brengen, is dat nog wel eens an ders. Toen ze, na
het bloedbad in Finsterwolde, de krant die keer in twee kleuren
uitbrachten, gristen ze hem de nummers zelfs uit de h anden.
Reeds meer dan een uur biedt Rinus zijn waar aan:
—„De werklooze! — Uitgegeven door de communistische
jeugdbond afdeeling Leiden ! — één cent!"
—„Ik moet dat vod niet!"
Een paar jongens komen dichter bij, ze weten hoe Rinus altijd
dadelij k uit zijn geslotenheid loskomt als er valt te debatteeren.
—„Waarom zou 't een vod zijn?"
De arbeider, eentje van de gemeente, met een pet van de
electriciteit op, wijst met z'n voet naar 't blaadje in de modder:
—„Ken ik zoo wel zien. Als 't werke lij k over de werkloozen
was had ik er niks tegen, maar 't moet steeds tegen ons zijn. Dat
gedichtje bijvoorbeeld..."
Rinus knijpt z'n oogen half dicht, hij heeft het blaadje vannacht zoo vaak afgedrukt dat hij het gedicht haast uit z'n hoofd
kent. „Moet je hooren jongens:
Berlin — z Mei — kameraden hoort
Uw eigen makkers zijn vermoord
Neen zwijg maar hart, verbijt uw pijn
Elkwordzuenvkigj.
270

Potsdammer Platz, Berlin, 1 Mei
Ach bitterheid stijgt op in mij.
Dat is van een gewonen arbeidersjongen, van Freek van
Leeuwen. En overgedrukt hebben we 't uit ,,De Socialist",
een krantje van je partijgenooten! Maar jij bent er zeker voor,
dat Zorgiebel de arbeiders laat neerschieten als ze op 1 Mei
demonstreeren?"
„Dacht je dat Zorgiebel dat voor z'n plezier deed ? Maar het
is daar al net als hier, jullie zoeken het zelf. Jullie zuigen de
po litie. Jullie willen re lletjes hebben. Zooals de vorige week ook,
hier met die heibel, denk je dat je daarmee de boel verbetert?
Kon je zeker toch wel berekenen dat je ram krijgt!"
—„Als je bang bent om ram te krijgen zul je nooit iets bereiken," antwoordt Rinus. „Dacht je soms dat de burgerij voor
het mooie gezicht van jullie bonzen uit de weg ging? Het eenige
wat die kunnen, zooals nou ook weer in Groningen, is de aktie
breken ! Bes lissen in Utrecht dat de staking uit is, terwijl de
arbeiders zelf, God beter 't, nog minder over de eigen centen te
zeggen hebben dan de leden van een voetbalclub. Wat je al
democratie noemt ! Om zoo iets lacht het kapitaal, maar over
die heibel van ons hebben ze tenminste in de raad moeten
spreken.. .
—„En jij draait er voor de kast in..."
Een po litieagent dringt zich tusschen de stempelaars door:
—„Doorloopen, mannen."
—„Of ik zitten moet of niet," zegt Rinus, alsof er geen vuiltje
aan de lucht is, „gaat mij alleen aan. De rooie hulp zal me verdedigen. In ieder geval zu llen er bij een revolutie wel zwaarder
offers gebracht worden!"
—„Heb je niet gehoord wat ik gezegd heb ?"
Rinus kijkt den agent uitdagend aan.
—„En zou jij misschien niet op m'n voeten willen gaan staan?
hoor!"
D'rismeplatod
De agent is de wijste.
Als hij fluit komt er hulp opdagen en leveren ze den jongen
weer, net als de vorige keer, met bebloede kop op het bureau
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af. Maar het is ook gebeurd, dat Rinus een agent, eer die hulp
er was, dwars door de spiegelruit van een winkel heeft ge-.
slingerd.
— „Moet het dan altijd bes list knokken worden?" vraagt de
diender ernstig, — „als ik niks dan m'n p licht doe?"
Voor zulke woorden is Rinus gevoe li g. „Als je het behoorlijk vraagt," zegt hij, „ben ik niet te beroerd om te luisteren."
Hij loopt langzaam door naar de brug en de agent hangt de
knuppel weer aan zijn gordel. „Eigenlijk is het zoo'n beroerde
jongen nog niet," denkt hij, „het is er tenminste eentje die moed
heeft en die voor z'n overtuiging staan b lij ft."
Zoo denken ze tenslotte allemaal over Rinus in Leiden en dat
is de oorzaak van een zeker respekt voor hem, zoowel bij de
jongens als bij de politie.
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Maar Rinus zelf, hoe denkt hijer eigenlijk over? Hij verkoopt
weer zooals altijd, zijn krantjes. Gebeurt het ook nog met
dezelfde, onwrikbare overtuiging? Destijds, na zijn brief, is hij
een paar maanden later weer bij de jeugdbond terug gekomen,
omdat hij eenvoudig buiten de beweging en buiten de aktie niet
meer kon leven. Sindsdien heeft hij niet één, maar al twee keer
zijn bedankje in gestuurd bij den secretaris en het weer teruggenomen. Als Rinus zoo nu en dan eens, met auto's meerijdende,
naar Amsterdam komt, waar Piet tegenwoordig woont, moet
hij wel erkennen dat er in de partij zelf allerlei ten goede is veranderd. De leiding is sinds het laatste congres sterker en bewuster
geworden, van een pauper-partij, zooals ze in Leiden nog is,
groeide de partij in Amsterdam reeds tot een waarachtige beweging, die haar vaste wortels heeft in de arbeidersklasse. De
eenheid is eindelijk hersteld, de discipline wordt streng doorgevoerd en de tijd is voorbij, dat allerlei avonturiers en demagogen op eigen houtje politiek konden maken. Komt Rinus
echter op het jeugdbureau, dan vindt hij daar, zooals altijd, een
paar vroegrijpe jongens, die hem met de theses van het zooveelste
congres precies bewijzen kunnen, dat a lles wat hij denkt fout is.
En toch heeft Rinus, ondanks al hun knapheid, het gevoel dat
ze van de gewone jongens, waarmee hij in Leiden te doen heeft,
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geen bliksem begrijpen, dat ze loopen l angs een voorgeschreven
lijntje van theorie, dat met de werke lijkheid geen enkel verband
houdt. Hij komt terug in Leiden, probeert zich te onderwerpen,
voelt de groeiende koude en het wantrouwen der oudere partijgenooten om zich heen, en botst op een goeie dag weer opnieuw
tegen de schoolmeesterachtige correctheid van Van Rooyen. Dan
vlucht hij uit de vergaderingen weg en voelt zich pas weer thuis,
als hij tusschen de jongens zelf op de hoek van de straat staat.
In de giftige moerasatmosfeer van het stervende stadje woekerden, welig als zwammen, allerlei sectarische groepjes. Het
oude anarchisme bloeide er, naast resten van de Wijnkoopbeweging, naast Pannekoek-communisme, en raden-communisme, dat op zich zelf weer in minstens vier groepen gesplitst
was. Rinus had, tot nog toe, altijd minder op de tegenstel lingen
acht geslagen dan op den gemeenschappelijken vijand, die voor
hem in de sabels en gummistokken der agenten geconcretiseerd
scheen. Zijn hoofd, dat slechts moeizaam en uiterst onvolledig
theorieën verwerkte, stond weinig naar principieele oppositie.
Hij had in de wirwar der meeningen zich tot nog toe aan twee
grondslagen vastgehouden; de ééne partij die noodig was om de
arbeiders op het beslissende oogenblik aan te kunnen voeren en
het ééne perspectief: Rusland, dat voor hem bewees hoe de arbeiders, als ze de kans maar beetpakten, in staat waren om, evengoed
als de knappe bourgeois, hun eigen boontjes te doppen. In de
stemming, waarin hij de laatste weken verkeert, beginnen de
stemmen der opposities echter te klinken als de echo van zijn
eigen, innerlijke malaise.
„Waarom, als er daar ginds zoo'n behoefte aan arbeiders is,
laten ze niet een aantal van de kameraden hier, al is het maar
voor een jaar, overkomen, dat ze een tijdlang uit de misère weg
zijn, dat ze zich kunnen herstellen en tege lijkertijd kunnen
leeren ?"
Vroeger antwoordde Rinus: omdat we de besten juist hier
voor de strijd noodig hebben!
— Maar hoe, als zelfs de besten, op de duur, door de werkloosheid kapot gaan?
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Rinus balt zijn vuisten.
Hoe l an g loopt hij nu al rond! Hoeveel keer heeft hij, telkens
opnieuw, dan dit, dan dat geprobeerd?
De anderen probééren het niet eens meer.
Wanneer Rinus wist wat de heer Van Wijk geschreven heeft,
zou hij hem gelijk moeten geven. „De massa jongens zijn voor
het meerendeel schreeuwerige, maar in hun hart laffe klanten,
ze hebben het laatste greintje idealisme al l an g verloren, ze liegen
en bedriegen elkander, ze verzuipen zoo gauw ze kunnen de
weinige centen, die ze zoo nu en dan verdienen." En toch hoort
Rinus bij hen. Rinus, die zelf niet zuipt, niet rookt, niet jat, die
zijn laatste centen nog voor een ander vrij heeft, Rinus weet
béter dan de heer Van Wijk waarom deze harten gederai lleerd
zijn, hij weet wat het beteekent, je er van jongs af te moeten
doorslaan tegen een vijandige wereld, hij weet hoe hulpeloos,
hoe schreeuwend eenzaam, hoe kinderlijk verlangend naar een
beetje liefde, al deze branieachtige, vechtlustige, opgeschoten
jongens eigenlijk zijn gebleven. Hij weet, dat zijn lot onverbrekelijk met het hunne is verbonden.
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Zoo ontstond het plan:
Ze hadden hun praam liggen in een van die stille vaarten, die
doodloopen tegen de duinen. L an gs de kant bloeiden irissen en
blauwe glazenmakers zweefden met hun dunne, doorzichtige
vleugels, over het water. De lucht was ijlblauw, de wind ziltig
en als gekruid met de geur van thijm en vlier uit de duinen.
Binnen de zwarte boorden van de praam teekende het zand, dat
ze die morgen geschept hadden, een gouden pyramide. De mu lle
helling, waarop ze lagen, was warm van de zon en boven het
eiken hakhout dat, aan het andere einde van de vaart, het uitzicht afsloot, zong een eenzame vogel.
Jacques lag met zijn handen onder het hoofd en zijn pet over
de oogen.
Rinus, die zijn laatste boterham op had, zat hardop te droomen.
— „De jongens uit de stad weghalen, en dan hier in tenten.
's Avonds bij een kampvuur praten over kommunisme. Over2 74

dag werken, zooals wij nou, als kameraden, zonder bazen.
- Jacques, waarom zouden we niet met een veertig man dat
stuk duin aannemen waar ze 't van morgen over hadden?"
„Dat bollenland moet worden?"
- „Ja, dat ze af willen graven!"
Nu gaat ook Jacques rechtop zitten en lacht: - „Jij altijd met
je plannen ! Herinner je maar eens hoe het met je fruit- en groen-.
tenwinkel voor den minderen man is afgeloopen!"
Rinus laat zich niet uit het veld slaan.
- „Dat plan was goed! Als we handelsgeld gehad hadden om
het de eerste paar maanden te kunnen uitzingen, zou het gelukt
zijn!"
- „Precies. En voor het afgraven van zoo'n stuk duin is nog
veel meer geld noodig. Dacht je dat je zoo iets, in onze rijd,
kon beginnen met een paar kruiwagens en schoppen? Wij zijn
toch geen Gandhi's ! Kranen, lorries en rails heb je er voor noodig, minstens voor een drieduizend gulden!"
Daar liggen Rinus' mooie plannen in puin. Als het over praktische dingen gaat weet hij uit ervaring, dat Jacques haast altij d
gelijk heeft.
De twee jongens staan op en verleggen de pl ank van de praam
naar de zandhoop. Jacques kruit de wagens. Telkens als hij met
een leege terug komt zorgt Rinus dat er een volle klaar staat.
De zon is hoog in de hemel geklommen en Rinus' bezweete
hemd kleeft om zijn lichaam. Hoe goed doet het, de kracht van
zijn spieren eindelijk weer eens te kunnen omzetten in arbeid!
Hoeveel beter is de lucht hier, dan in de stegen en sloppen v an
llemaal hier waren, Jan, Henk, Daan, Leidn!Alszua
Koos, al de jongens die vandaag weer, als iedere dag, doelloos
over de brugleuning van het Levendaal hangen, bij een kar toekijken hoe een vischboer z'n aal vilt, of op de stoepen van de
steeg zitten te kaarten!
- „Drieduizend gulden!"
Als Jacques weer met een leege kruiwagen terug komt, gooit
Rinus zijn schop neer: - „Ik ga ze verdienen!"
- „Wat?" vraagt Jacques sceptisch. - „Die drieduizend gulden ? Uit de loterij zeker?"
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— „Niet uit de loterij. Uit de prijsvraag van 't Leven. Jacques,
kerel, ze loven S 000 gulden uit voor den eersten Hollander, die
over het Kanaal zwemt, en ik zwem toch zeker al van Scheveningen naar Noordwijk !".. .
Jacques is er even stil van. — „Watje nou zegt, is zoo gek niet,"
zegt ie dan langzaam. — „Zoo makkelijk als jij het je voorstelt
zal het wel niet gaan, maar het valt te probeeren..."
— „Overmorgen," beslist Rinus, — „zoo gauw dit werk klaar
is gaan we samen naar Amsterdam toe. Spreken met de redactie !"
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Enkele weken geleden waagde een Rotterdamsche arbeidersjongen de doodensprong van de 67 meter hooge toren der hefbrug. Hij is geen lid van een der bekende zwemvereenigingen
(de contributie daarvoor zou hij niet kunnen betalen), hij is
nooit afgevaardigd in het nationale team voor de Olympische
spelen, in geen enkele krant stond zijn naam ooit afgedrukt en
alleen de jongens van de werf, waar hij werkte tot het crisis
werd, weten dat hij er niet voor terugdeinst om van de brug der
hoogste schepen in het water te duiken. 67 meter ! Is het mogelijk zulk een sprong te wagen zonder dat de schedel tegen het
watervlak te pletter slaat, zonder dat de huid afschroeit door
de wrijving met het water ? Vlasblom vraagt het zich niet af.
Hij heeft eindelijk genoeg van de werkloosheid, die slechts met
darmenschrappen in een stinkend en vochtig lokaal afwisselt.
Hij is een massa jongen, die de kracht heeft al zijn energie één
oogenblik op dit punt te concentreeren, zooals anderen, in een
vlaag van verbittering, haar concentreeren op een inbraak. Nog
geen week later zal een andere arbeidersjongen zijn nek breken
bij een tweede poging. Vlasblom slaagde, omdat hij geluk had,
omdat hij op het juiste oogenblik zijn zenuwen bij elkaar hield
en ook een beetje, omdat er voor een sprong van de hefbrug
niets anders noodig was dan een zwembroek.
Maar er stond geen prijs v an S 000 gulden op deze sprong,
na een huldigingsavond in de Tuschinskybioscoop werd de
torenduiker binnen enkele weken vergeten en als ik het wel heb,
staat hij tegenwoordig weer darmen te schrappen.
276

Jacques is een betere rekenaar dan Rinus, maar van wat er
te pas komt aan een Kanááltocht heeft hij al evenmin begrip als
een der jongens in Leiden. Zelfs de redactie van Het Leven heeft
er geen begrip van, anders zou ze weten dat S000 gulden normalerwijze niet eens voldoende zijn om de kosten van zoo'n
tocht te dekken. De redactie is a lleen maar op sensatie uit, ze
vindt het aardig haar lezers een kiekje voor te zetten van „den
energieken jongen man die een gooi naar onze groote prijs doen
wil". Verder niets, geen cent voorschot, hoogstens een handdruk en de raad het eerst eens te probeeren op de afstand Enkhuizen—Stavoren. Maar om van Enkhuizen naar Stavoren te
zwemmen is een volgboot noodig en al de vrienden in Leiden
bij elkaar zijn niet in staat de kosten van zoo'n volgboot op te
brengen. Dus blijft het voorloopig bij trainen voor de kust, bij
Noordwijk.
's Morgens voor dag en dauw gaat Rinus, nu eens met Van
Erkelen, dan weer met Jacques er op uit. Meestal schijnen de
sterren nog, de eerste wagens ratelen door het nog slaperige
dorp, als ze na 12 kilometer marcheeren de kust bereiken. Op
de duinen hangt de stormbal uit. „Ik schouw je waar, neef!"
zegt een visscher, wiens huid wit afschilfert boven de ringetjes
in zijn ooren. „Ik schouw je waar, neef! Met zulk weer in zee
gaan is God verzoeken !" Rustig kleedt Rinus zich uit. Jacques
bindt het onoog lijke bundeltje kleeren met een riem bij elkaar;
de afspraak is dat hij Rinus langs de kant zal volgen. Tegen het
strand aan bulderen de golven. Hun grimmige heksendans loopt
in lillende schuimvelden vast, waaruit de wind vette, met zand
verontreinigde vlokken losplukt, die kleven aan de kleeren. Af
en toe wervelen witte wolken zand op, minuten lang het gezicht
verblindend. Rinus' naakte borst en beenen zien er rood van,
als of hij met een handdoek was geslagen. Rustig stapt hij in
het water. Het komt tot aan zijn knieën, nu tot aan zijn zwembroek, even is zijn heele lichaam weer te zien boven de eerste
zandbank, dan begint hij te zwemmen. Zijn hoofd is een ronde,
donkere plek, telkens overspoeld door de aanstormende brekers.
Van alle kanten valt het water op hem aan. Golven schateren,
brullen, zenden witrennende stekelvarkens op hem af, wier pen277

nen in de hijgende wind verwaaien. Een nieuwe breker bedelft
hem onder zijn schuimkam.
Jacques tuurt en tuurt, maar het blonde hoofd van den zwemmer duikt niet meer op. Van het strand af is niets meer te zien
d an alleen het woelige watervlak van de zee en eindelooze
nieuwe waterbergen, die zich v an de einder dichterbij haasten,
alsof ze b an g waren te laat te komen om hun slachtoffer te be-.
delven.
—„Die is er geweest," zegt de visscher laconiek, — „en geen
mogelijkheid ook om met dit weer een boot uit te brengen.
Bezorg die kleeren maar bij zijn moeder en zeg dat het lijkie
over een paar dagen wel ergens aanspoelt!"
Jacques kan het niet gelooven. Met de handen als een kijker
voor zijn oogen tuurt hij over het water.
Niets dan de witte stormkammen en de lucht, dreigend en
loodkleurig over de zee als een lij kkleed.
—„Rinus !" schreeuwt Jacques, — „kom terug, Rinus!"
De wind slaat met de vlakke hand tegen Jacques' mond en de
woorden, met schuim en zandvlokken gemengd, waaien terug,
de troostelooze verlatenheid van de duinen tegemoet.
Zonder te weten waarom, begint Jacques te loopen. Het is
duidelijk, dat de visscher gelijk heeft. De een of andere machtige
breker moet Rinus verdoofd hebben en een van de vele stroomingen sleurt zijn lichaam zee in. Daar is Jacques zelf schuld a an ,
de vriend, die zijn vriend gaan liet, omdat hij aan de overwinning van de dood op dit sterke jonge lichaam niet kon gelooven.
Ook nu nog niet. Ondanks zijn wanhoop en zelfverwijt b lij ft
een sprankje dwaze hoop over en drijft Jacques voort in de richting van Scheveningen. Telkens blijft hij stil staan. De wind langs
het lage strand dreigt hem omver te werpen, verraderlijk aanrollende zeeën overspoelen zijn voeten en een tegen de wind
in zeilende meeuw is het eenige levende wezen in deze chaos.
„Rinus!'' roept Jacques schor. „Rinus!'' Maar opnieuw slaat
de wind zijn woorden terug naar de duinen. Nog lager hangen
de wolken. Een paarse regensluier dekt het silhouet af van
Scheveningen en doorweekt Jacques' kleeren. Achter hem zijn
zelfs de lage huizen van Katwijk nauwe lij ks meer zichtbaar.
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Even scheurt de wind de regen uiteen en even meent Jacques
— of is het een fantoom ? — enkele kilometers verder, de naakte
gestalte van eenjongen uit de golven te zien stijgen. Een nieuwe
wervelstorm van zand en water verblindt zijn oogen. Hijgend
rent hij voort, door het mulle zand dat zich vastzuigt aan zijn
voeten. Een paar oude haringmanden heeft de br anding tegen
de duinen geworpen. Daar staat Rinus voor hem. — „Het
schermpje deugt niet veel," zegt hij, — „ik dacht al dat je nooit
kwam." Hij voegt er aan toe:
„Ik ben er maar uit gekomen," omdat die golven zoo driftig
beukten, dat mijn rug heelemaal blauw is."
Jacques zegt niets, maar wrijft het lichaam van zijn makker
zoo krachtig met de handdoek, alsof hij al zijn vreugde in deze
enkele bewerking wilde toonen.
„Nou mijn diner," zegt Rinus, en pakt de homp oudbakken
bruinbrood uit, die in een oude krant gewikkeld, in zijn zak
steekt.
Eindelijk hadden de vrienden zooveel bij elkaar, dat een paar
nieuwe schoenen gekocht konden worden en een jas die, hoewel tweedehandsch, er tenminste nog vrij behoor lijk uitzag.
De oude droom van den Ako j ongen, die de treinen verlangend
in de richting van Frankrijk had zien verdwijnen, ging werkelijkheid worden. Als vroeger zijn vader, — als Kromme Pietje
zwierf Rinus langs de wegen. Jacques zal Rinus' pensioentje
in Leiden voor hem innen zoo lang hij op reis is.
Rinus zwerft langs de wegen, maar het is anders d an het zwerven van Frits, die zijn dagmarsch onderbrak waar een klaterend
beekje of de schaduw van een dennenbosch daartoe lokte.
Ondanks al hun eeuwen zeevaart en hun imitatie-w andeltochten
van de laatste jaren, hebben de Hollanders niet dezelfde soort
zwerflust in hun bloed als de Duitschers. Wanneer Rinus op
tocht gaat, loopt hij met een doel, zijn gang is even voorover
gebogen, alsof hij op de rug de zware korf droeg v an Kromme
Pietje, zijn bijziende oogen richten zich op het stof van de weg
en op de kilometerpalen, die hem zeggen hoeveel afstand hij
nog heeft af te leggen.
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België ? Frankrijk?
Voor Rinus is de grens niet anders dan een rij paaltjes. De
menschen aan de andere kant zijn moeilijker te verstaan, maar
het leven der armen is in a ll e landen weinig verschillend. Ze
begrijpen elkander, ook zonder de woorden van de andere taal
te kennen. In Antwerpen vindt Rinus jongens als in Leiden,
werkloozen, zwervers, gasten die weten hoe laat er aan het klooster een bord soep uitgedeeld wordt en tot welk uur je kan zitten
maffen in de hal van de statie.
Rinus moet verder.
Zijn weg kruist een oogenblik die van andere jongens, op
weg naar Brussel, Parijs of Ostende. Ze dragen dezelfde eenzaamheid met zich, dezelfde verwarde, vertwijfelde en toch oproerige gedachten.
Ergens aan een kruispunt nemen ze afscheid.
Bleek wit li gt de weg voor Rinus en een auto rijdt in een
wolk van stof voorbij, zonder te letten op zijn wenken. Meestal
zijn het alleen vrachtwagens, die een bestoven zwerver als Rinus
een aantal kilometers mee laten rijden.
*
De waard stond achter zijn ronde toonbank en de Duinkerker
lebberde behaaglijk aan zijn troebele pernod, die Rinus betaald
had. Buiten lag het hobbelig steile straatje, stil als de binnenplaats
van een begijnhof. Een stekelige maanvisch hing aan een koord
boven het buffet en een trage horzel botste tegen het raam aan.
Rinus dronk verveeld zijn koffie, het ergerde hem dat die twee
daarnet zoo uitbundig en schijnbaar zonder reden, om hem
lachten. Wat hij dien schipper daarnet, niet zonder moeite, uitgelegd heeft: dat hij een logies zoekt en met werk wil betalen,
is toch duide lij k genoeg en ook dat hij de rest zal bijbetalen als
hij er werkelijk in slaagt het Kanaal over te zwemmen. Trouwens,
als de visscher het niet gesnapt had, zou hij hem niet direkt, door
het heele labyrinth van de oude stad, hierheen gebracht hebben.
Beroerd dat je nou dat vreemde gesmoes niet verstaan kunt!
Nu komt de waard langzaam en waardig achter zijn toonbank uit en blijft voor Rinus stilstaan. Als oud-lutteur, en nog
altijd voorzitter van de worstel- en gymnastiekvereeniging La
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Force, weet hij de kracht van een lichaam, ook onder zulke afgedragen kleeren als Rinus nu aan heeft, dadelijk te schatten.
Blijkbaar maakt de jongen een goede indruk. De waard schenkt
uit eigen beweging drie glazen vol en het gesprek begint, gedeeltelijk in gebaren, gedeeltelijk door bemiddeling van den
Duinkerker, die een tijdlang van Zeebrugge heeft gevaren en dus
Vlaamsch verstaan kan. De waard neemt aan, Rinus te huisvesten en de kost te geven, als Rinus binnen drie weken het
schuurtje kan bouwen, dat in de tuin moet verrijzen. Bij zichzelf overlegt de waard dat de bouw hem zoo nog op geen derde
te staan komt van wat hij anders een beroepsmetselaar zou moeten betalen. Rinus straalt van tevredenheid en de visscher niet
minder, die nu al aan zijn derde gratis apéritif toe is. — „Zeg
hem," stoot Rinus den Duinkerker aan, — „dat ik om de andere
dag zal werken, omdat ik geregeld moet trainen. En dat ie niet
bang hoeft te zijn, want dat ik goed zal betalen, als ik de prijs win."
De visscher knipt met zijn oogen, zegt een paar radde woorden in het Fransch en opnieuw schateren de twee mannen van
het lachen. — „Zeg hem maar," zegt de waard, „dat we het daarover nog wel eens zu ll en hebben als de boel eenmaal af is!" Hun
glazen klinken tegen elkander, en zelfs de maanvisch boven het
buffet schijnt mee te grijnzen over de mop die hij gehoord heeft.
Het K an aal over zwemmen!
Daar zitten nu de wereldkampioenen van Europa in hotel
Royal en hotel la Sirène met een staf van trainers, — daar heb je
journalisten en ingenieurs, die hun heele leven niets anders doen
dan precies, naar de nieuwste gegevens der Engelsche admiraliteit, de tijen en gemiddelde stroomingen van het Kanaal te
berekenen, — daar heb je de loodsen, de masseurs en de specialiteiten in het invetten, -- den schipper van de sleepboot, die alleen
al een paar duizend francs voor de overtocht berekent... en daar
komt zoo'n jongen verte llen dat hij wel zal betalen als hij eerst
eventjes is overgezwommen!
Rinus heeft zijn koffie leeg gedronken en het glas wijn, dat
de waard hem inschonk, ongemerkt verwisseld met het leege
glas van den visscher. Hij is blij als de waard hem het kleine zolderkamertje wijst waar hij mag slapen. Morgen zal hij voor de
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eerste keer stof en vuil van de weg in de lang verbeide golven
van het Kanaal afspoelen.
Wat het schuurtje betreft had de waard zich niet verrekend.
Binnen de drie afgesproken weken was het onder de pannen.
In die tijd leerde Rinus een paar woorden Fransch, net genoeg
om zich in de allerprimitiefste dingen begrijpelijk te kunnen
maken. Hij leerde alikruiken met een lange speld uit hun huisjes
te wurmen en de uniformen der gendarmes te onderscheiden
van die der gewone soldaten, waarvoor je niet op je hoede
hoefde te zijn. Hij slaagde er zelfs in met de sjouwers aan de
haven een soort politiek gesprek te voeren, dat in drie woorden:
„communisme, proletariërs en Lenin", culmineerde. De bootwerkers klopten hem kameraadschappelijk met hun zware vereelte handen op de schouders, ze namen hem lachend en met
een overvloed van gebaren mee naar een bistro en waren zichtbaar beleedigd dat hij de wijn niet wou drinken, die ze hadden
laten komen. Tot er eentje op het idee kwam, dat de jongen
misschien bij de meisjes het een of ander had opgeloopen,
daarop schaterde het lachen nog luider dan te voren door het
café, vooral omdat Rinus op al hun vragen alleen maar met een
tevreden lachend gezicht „oui" zat te knikken.
Hij probeerde hun uit te leggen, dat hij over het Kanaal wou
zwemmen en daarop werd de vroolijkheid nog grooter. Ze hingen nu bijna over hem heen, teekenden met hun vingers in de
wijn de kusten van het Kanaal en maakten met hun armen de
beweging van zwemmen.
„Monsieur Webb, tu comprends? Monsieur Webb." Op de
klok wezen ze het aan: 21 uur 3 kwartier.
Een ander riep: „Burgess !"
Een vinger schreef het getal op tafel: 3 I X , tu comprends?
3 I X , en schudde met het hoofd: non. La trente deuxième fois,
hij telde het op zijn vingers af, 22 uur 3 5 minuten.
Rinus probeerde, met gefronst voorhoofd, deze eerste les
over de Kanaalzwemmerij te begrijpen.
Een kameraad tikte met zijn vinger op het voorhoofd: „Traverser la Manche," zei hij: „pas sport, maladie !"

—
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Langzamerhand, door inlichtingen die Rinus hier en daar, te
hooi en te gras, maar voorname lijk van een toevallig ontmoeten
Duitschen journalist opdeed, begon hij te begrijpen waarom de
visscher en de herbergier destijds zoo hadden gelachen.
Johnson had het, na 22 uur zwemmen, op anderhalve km. van
Calais op moeten geven. De beste Nederlandsche zwemmers:
Maas en Oomkens warenjaar op jaar terug gekomen, zonder ooit
te slagen. De Engelschman Duke hadden ze bewusteloos aan
boord moeten trekken. Helfferich, de kampioenzwemmer van
Duitschland, was de kolk tusschen Boulogne en de Kaap ingezogen, waar hij bijna verdronken was tusschen een school dolfijnen.
Frau Faber Johanny raakte in de nacht het contact met de volgboot kwijt en zou verdronken zijn, als ze zich niet toevallig,
een nacht lang, aan een drijvende boei had kunnen vastklampen.
De Amerikaansche recordhoudster Ederle werd zenuwziek,
Vierkotter zakte bewusteloos, een lichamelijk wrak, in elkaar,
toen hij na I2 uur 42 minuten Dover bereikte.
's Avonds als Rinus, moe van zijn werk, een bankje in het
park Richelieu opzocht, overdacht hij dit a lles en wou dat er
iemand was, Jacques of Koos bijvoorbeeld, met wien hij er over
kon spreken. Daarginds, aan het strand, waar de vroolijke tentenstad zich tot aan de eerste blauwgrijze rotsblokken onder het
observatorium uitbreidt, heeft de journalist hem a lles precies
uitgelegd. Kanaalzwemmen is tegenwoordig geen sport meer,
als in de dagen van Webb, het is een fel verbeten recordjagerij
geworden, die alle vindingen der moderne wetenschap in haar
dienst gesteld heeft. Niet bij ieder tij en niet op iedere dag kan
men zwemmen. Er zijn kampioenen die maanden en maanden
op een gunstige gelegenheid wachten en einde lijk wegreizen
zonder zelfs een poging geda an te hebben. Met een doodtij,
zooals nu, doe je in het Kanaal niets. Het verschil tusschen hoog
en laag water moet ver over de S meter zijn als men eenige
kans wil hebben boven de Goodwinbanken uit te komen. Weerberichten moeten ingewonnen worden. De m anagers beschikken over grafische voorstellingen, snelheidskaarten, parallelogrammen van krachten. Ieder kwartier moet de koers opnieuw
vastgesteld worden. Het oogenblik van vertrek wordt tot op
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een kwartier precies berekend in verband met de gemiddelde
uursnelheid van den zwemmer. Wie te vroeg start, loopt kans
dat hij regelrecht de Noordzee in wordt gezogen zonder eenige
kans om, met het keerende tij, de Britsche kust bij South Foreland nog te bereiken.
Wie kon dat a lles weten in Holland en wie zal hem gelooven
als Rinus zonder resultaat terugkeert?
En toch, Rinus klampt zich aan deze eene gedachte koppig
vast, toch heeft een outsider, een meisje nog wel, Sunny Lowry,
het klaargespeeld om in is uur en 45 minuten, zonder eenige
hulp van theorie, het Kanaal over te zwemmen.
*
Is het hem mogelijk i s of 20 uur achter elkaar te zwemmen?
Nu reeds heeft Rinus, de enkele malen dat hij is gaan trainen,
de plotselinge ijskoele stroomingen leeren kennen, de kwallenscholen, waarvoor de zwemmers zoo bang zijn, en de korte
nijdige golfslag die de oogen blind maakt. De beroepszwemmers laten zich invetten door beroepsmenschen die, a ll een daarvoor reeds, een paar honderd franken opeischen. Heel precies
moet het gebeuren. Het dunne, vloeibare bovenlaagje v an l anoline wordt over de naakte huid uitgestreken, daarover komt de
dikkere laag die, goed verdeeld, een paar millimeter dik, aansluit
bij het badpak. Kap en een monsterachtige bril sluiten het hoofd
af. En desondanks dringt het water door de bril heen en verblindt
de oogen, het vet valt bij brokken af, krampen van de kou doorhuiveren het lichaam, duizeligheid volgt op de urenlange eenzijdige crawlslag en slechts de muziek van een gramofoon en het
voortdurende fe ll e schreeuwen der supporters op de volgboot, is
in staat de telkens inzinkende energie steeds opnieuw op te voeren.
Moet Rinus dan zijn plan maar opgeven nog voor dat hij
iets geprobeerd heeft ? Moet hij zich storen aan den waard, die
steeds onvriende lijker wordt, nu het schuurtje eenmaal klaar is
en hij toch blijft hangen ? Rinus bijt zijn mond nijdig op elkander, hij ontwijkt nu de jongens van de Russische buurt en de
havenarbeiders, die hem nawijzen als hij voorbij komt. Het is
zijn laatste kaart in het leven en hij zal hem uitspelen, ook al
moet hij daarbij verzuipen.
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Ook Greta Mohren dacht zoo. Er bestaat alleen dit verschil,
dat in Leiden hoogstens twee- of driehonderd jongens Rinus kennen, terwijl de naam van Greta Mohren, Oostenrijksch recordhoudster over de lange afstand, in de heele wereld bekend is.
Wanneer Rinus zijn laatste kaart verspeelt kan hij terug gaan
naar Leiden en zal hij er, tusschen de grijze huisjes en hofjes
het leven hervatten, waarmee millioenen jongens van zijn soort
iedere dag genoegen hebben te nemen. Men zal misschien een
paar dagen over zijn mislukte poging praten, sommigen zullen
van opschepperij spreken, voor anderen zal toch een zeker
aureool om zijn hoofd blinken, daarna keert iedereen terug tot
de zorgen van elke dag en het zal zijn alsof er niets gebeurd
was. Men kan immers ook een lot in de loterij nemen en over
de honderdduizend fantaseeren, zonder te winnen!
Voor Greta Mohren daarentegen beduidt het verspelen van
deze kaart het onherroepelijk einde v an haar loopbaan. In a lle
kr anten hebben vette koppen haar vertrek gemeld, er verschijnt
geen sportkroniek waarin niet over haar k an sen wordt geschreven. Zij is niet a lleen Greta Mohren, zij is Oostenrijksch zwemkampioen en heeft het verlangen naar roem en eer te bevredigen
van tienduizenden, die slechts in de successen der sporthelden,
waarmee zij zich vereenzelvigen, hun minderwaardigheidscomplex kunnen overwinnen. Wee de wraak dier tienduizenden,
wanneer zij hen teleurstelt ! Wee de leegte der koel hate lij ke vergetelheid, waarin men haar, als een afgedankt vod, weg zal
werpen.
Die dag nadert. Het eigen lij k sportleven van een zwemster is
kort v an duur. Records, die men vandaag maakt, worden morgen gebroken, voortdurend moet het apparaat der sensatie met
nieuwe, nog krankzinniger prestaties op g ang worden gehouden, geen oogenblik mag het licht der reclameschijnwerpers afblenden, en al die tijd pompt het hart, in steeds waanzinniger
tempo, het bloed door het gemartelde, tot het uiterste gespannen, lichaam.
De dokter schudt bedenkelijk het hoofd.
Na die laatste wedstrijd op de 'Seine begrijpt Greta Mohren
nog niet, hoe zij de kracht heeft kunnen vinden tegen reporters
Last,
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en fotografen te glimlachen. Wat daarna kwam... de hartkrampen op haar kamer, de angst heel alleen in dat kale hok te sterven... daarvan weet het pub liek niets, daarmee heeft het niets
noodig.
Sterk verhoogde bloeddruk, constateerde de dokter. En als
hij nu eens gelijk heeft, als ze in deze laatste poging om haar
tanende roem opnieuw te vestigen, b lijft, wat dan nog ? Welk
beter einde kan ze zich wenschen?
Ook Greta Mohren komt van beneden.
Ze heeft de armoe gekend der eenkamerwoning waar de
wasch te drogen hing, de avonden dat haar vader smoordronken thuis kwam. Het schrikbeeld van haar moeder, verworden
tot een slonzig, afgeleefd sloofje, heeft ze nooit kunnen vergeten.
Daarna de jaren op kantoor.
Het sparen voor een goedkoop japonnetje, dat met goedkoope
strikjes nog wat opgesierd werd. Avondjes naar de bioscoop
met onverschillige jonge mannen. Wenschdroomen als op de
film: De directeur der onderneming die de kleine, kwieke privésecretaresse tot vrouw koos.
Daarna haar eerste successen als zwemster. Dr. Martin die haar
ontdekte en zich tot haar impresario opwierp tegen betaling met
haar lichaam. De eerste huldiging. Goedgekleede jongelui vroegen haar handteekening. Roode loopers in de marmeren gang
van het hotel, badkuip, manicure. Dolle avonden als de champagnekurken knalden! Het heeft haar tenslotte a llemaal niet gegeven wat ze verwachtte.
Onder de schijnbaar harte lijke kameraadschap der collega's
loerden in werkelijkheid kille haat en afgunst over haar successen. Ze heeft leeren begrijpen dat ze grofgebouwd was, weinig
sex appeal, — als de jonge snobs haar protegeerden, deden ze het
om samen gezien te worden met de beroemde zwemster. In de
wervelende razernij der recordjacht bleef geen tijd voor teederheid over. Ze heeft bij vlagen de korte zwijmel gekend der zinnelijkheid, maar nooit de warmte van een werke lijk blijvende,
trouwe liefde.
Telkens opnieuw, als zij in het water dook, meende ze het
kleffe vuil te moeten afwasschen dat de begeerige blikken van
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vieze, maar geld voorschietende oude heertjes, op haar lichaam
achterlieten.
En altijd opnieuw had ze voor iedere onderneming geld noodig. Hoe langer hoe moeilijker wordt het dat te krijgen. Er
zijn jonge paarden op de baan, waarin de bookmakers meer vertrouwen stellen. Haar tijden worden slechter. Nooit heeft ze zich
zoo moeten prostitueeren als dit keer, om geld te krijgen. En
wanneer ze ditmaal terugkeert zonder succes, is het afgeloopen.
Misschien kan ze ergens een plaats krijgen als zwemleerares en
trainster. Een bovenkamertje huren ergens in een achterafstraat.
Iedere dag een stap verder doen op de weg naar de eenzame dood
van een vergeten oude vrijster...
Dan liever riskeeren. Nog één keer het licht van de schijnwerpers, de handdruk der journalisten en het geschreeuw uit de
volgboot. En als het mis gaat, de laatste, vetgedrukte berichtjes
in de kranten...: „Greta Mohren, Oostenrijksch wereldkampioen
op de lange afstand, is bij haar laatste poging het Kanaal over
te zwemmen aan hartkramp gestorven. Ze bevond zich op dit
oogenblik nog slechts z soo Meter v an de Engelsche kust verwij der ...
Greta Mohren stelt zich de kopjes voor en haar portret, — van
vier jaar geleden, — dat voor de laatste keer zal prijken in alle
kranten. In ieder geval wil ze het probeeren. Als nu in Godsnaam dat vervloekte doode tij eindelijk maar eens voorbij was.
Maar Dr. Martin blijft zijn hoofd schudden. En ondertusschen
wordt de rekening hier in het Grand Hotel iedere dag grooter.
4,
Greta Mohren en Rinus stonden naast elkaar op de pier, die
middag dat Lore Schliitter haar vergeefsche start zou wagen.
Het tij was die dag reeds zoo laag, dat de sleepboot uit Duinkerken slechts met moeite tegen het uiterste puntje van het
havenhoofd kon meren. Rinus zag de gascylinders aan boord
dragen, de machtige schijnwerpers met hun accu's, de bussen
met lanoline en de doeken. Een jong journalistje wist niet hoe
hij, met de koffergramofoon onder zijn arm, naar beneden moest
klimmen. Rinus bood zich aan om te helpen. Toen hij weer
boven kwam, botste hij haast tegen den dokter. Een groep jour-
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nalisten kwam met de laatste weerberichten aandraven, ze hadden zware actentasschen, vol leeftocht, kaarten, teekenstiften en
meetinstrumenten bij zich. Impulsief wendde Rinus zich tot
Greta — die nog altijd in gedachten over de borstwering geleund
stond: „Zou ik niet meekunnen ?"
—„Waarom?" vroeg de zwemster verbaasd.
—„Ik wil toch ook overzwemmen !" antwoordde Rinus.
Een oogenblik dacht ze, dat hij haar voor de mal hield. Toen
keek ze in zijn oogen en begreep, dat hij van een andere soort
was dan de winderige journalisten, de half blasé sceptische jongelingen en het geldstukslaande publiek van snobs uit het Grand
Hotel en la Sirène.
„Onmogelijk!" zei ze ernstig. „Het aantal zwemgordels is
precies berekend."
Toen ze de teleurstelling in zijn oogen zag, voegde ze er aan
toe: — „Ik geloof toch niet dat ze het haalt, de stroomingen
zijn nog niet gunstig. — Kom maar eens aan Griz Nez, daar train
ik iedere morgen, dan kunnen we eens praten!"
-

Rinus had een vrachtwagen gevonden die iedere morgen
vóór zeven uur zijn lading wijn en spuitwater van Calais naar
Griz Nez bracht. Naast den chauffeur zittend reed hij mee. Het
kromme zigzagpaadje bij la Sirène loopt stijl naar beneden. Voor
Rinus uit vlogen twee vlinders. Toen hij einde lijk aan de baai
stond met, over zich, de zwaar kantige he lling van de rots, was
het strand verlaten.
Een uurtje lang rustte Rinus tusschen de rotsen.
Toen er niemand kwam zwom hij zee in. De koelte van het
water maakte hem rustig. Hij bemerkte hoe sterk de zuiging
was en roeide nu met krachtige rustige slagen weer naar de kust
toe. Op een paar honderd meter afstand ontdekte hij een roode
badmuts. Toen hij naderbij kwam herkende Rinus Greta Mohren. Ze zwommen een tijd lang naast elkaar, lang genoeg voor
haar om de kracht van zijn armslag te bewonderen. Jammer dat
de jongen zoo weinig systeem had!
Daarna zaten ze samen op het witte strand, in dat hoekje onder
de falaise, waar de rotsen tot grillige orgelpijpen uitgehold zijn.
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Het viel Greta niet lastig Rinus gebroken brabbel-Duitsch te
begrijpen. Zijn eenvoud deed haar goed en de harmonische
stevigheid van zijn lichaam stak gunstig af bij de vergroeide
vormen der meeste mannen die hier kwamen baden. In haar
nerveuze angststemming, door het mislukken van Lore Schluters tocht nog geprikkeld, werkte zijn trage primitiviteit als een
zenuwstillend middel. Weldra beschouwde ze Rinus als haar
mascotte. Het werd haar nieuwste gril hem aan al haar vrienden
hoogst ernstig voor te stellen: - „Onze Hollandsche collega! Als
hij de crawl nog een beetje beter onder de knie heeft is er geen
een die het tegen hem opneemt. ik wed op den outsider. Bij de
paardenrennen is het ook meestal eentje waar niemand op rekent,
die met de prijs gaat strijken."
Ze nam hem, in zijn voddige kleeding, mee naar het hotel.
Niemand mocht lachen. „Dit is mijn teddybeer," zei ze, terwijl
haar slanke arm op zijn breede rug lag. „Ik ben bezig hem in
al de geheimen van de zwemkunst in te wijden, a lleen voor de
lol dat hij jullie allemaal zal slaan."
Inderdaad gaf ze hem allerlei raad om zijn stijl te verbeteren.
Rinus volgde haar als een hondje. Hij had een portret van haar
gekregen en dat met een speld vastgeprikt boven zijn bed. Zijn
zelfvertrouwen groeide. Met het geld, dat hij zich door Jacques
had laten sturen, wist hij den waard weer voor een paar dagen
tevreden te ste llen.
Dr. Martin schold haar uit. „Je maakt dien jongen de kop op
hol en je weet dat hij zelfs geen cent heeft om een boot te
betalen!"
Greta bitste van zich af. „Ik heb hem beloofd, als ik zelf zwem,
dat hij met onze boot mee mag." Dr. Martin haalde de schouders
op. Het was al te dwaas. Twee zwemmers, die als aan elkaar gebonden, met dezelfde boot zouden starten ! Maar wanneer Greta
in zulke buien verkeerde, was het beter haar niet tegen te spreken.
Ze zou zich op het laatste oogenblik nog wel bedenken!
Rinus echter, die het heele gesprek gehoord had, straalde van
verrukking. Hij zag zich al thuis komen met de s000 gulden
van Het Leven in zijn handen. Voor Greta Mohren zou hij, zonder bedenken, van de klippen omlaag zijn gesprongen.
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Maar Greta Mohren zwom niet.
In de nacht na haar laatste groote trainingstocht meldden zich
de krampen erger dan ooit te voren. „Onmogelijk," zei de
dokter. „Een jaar lang rust minstens, als u niet, bij de eerstvolgende zwemmerij, binnen het uur wilt sterven !"
Greta vertrok met de ochtendtrein, zonder van Dr. Martin,
Howard of een van haar vele kennissen afscheid te nemen. In de
coupé van de trein, waar ze gelukkig alleen was, verscheurde
ze huilend al de persberichten, die ze had meegenomen en vond
daarbij, op de bodem van haar tasje, een smerige pasfoto van
Rinus. Ook die wierp ze, in snippers gescheurd, uit het venster.
Ze wist ergens een dorpje in de Alpen, waar ze de eerste drie
maanden, volkomen alleen, wou leven.
4,
Rinus kon het niet gelooven toen, bij de haven, de journa li st
Howard hem het nieuws meedeelde... „Sie ist abgereist, verstehst du, plotzlich abgereist, wegen Herzschwáche." Rinus'
oogen keken in de verte alsof hij geen woord verstaan had. Op
't laatst zei hij : „Ohne mich zu grossen ?" De jou rn alist moest
zich even omkeeren. Ook voor hem had de flirt met deze vrouw
en de tragiek van haar vlucht meer beteekend, dan hij wel wou
bekennen. Hij voelde zich ineens week worden, in een gezamenlijk gedragen leed, en vergat hoe Greta hem, met haar aanhaligheid tegenover Rinus, had geërgerd. „Kom jongen, zei hij, „kop
hoog, trek het je niet aan. Ik zal eens spreken met de anderen in
het hotel. A lles was klaar voor haar start. Misschien dat zich nog
iets voor jou doen laat."
Het deed hem goed tegenover den ander de sterke te spelen,
al wist hij dat er van al die voorspellingen wel niets zou komen.
De kansen van den jongen waren méér dan dubieus, en bovendien: ze zouden daar gek zijn om hun eigen concurrent te helpen!
Rinus slenterde naar huis toe, waarbij hij onwillekeurig een
groote boog maakte om de haven. Vandaag wou hij niemand
meer spreken. Hij kon echter het gesprek met den gendarme
niet ontgaan, die in de gelagkamer zat te wachten. De waard had
er genoeg van en beweerde dat Rinus al drie weken schuld had.
Nog die zelfde nacht zetten ze hem over de grens. Het Nieuws290

blad van Calais bracht de volgende dag het bericht: „De politie
heeft den op li chter R. W. over de grens gezet, die zich voor
Kanaalzwemmer uitgaf." Toen Howard op het terras het berichtje las, bestelde hij een nieuwe koffie. „Een oplichter was
hij niet," dacht hij, „maar het is misschien toch maar het beste
dat het nu meteen uit is." Hij had zich al die heele morgen
beklemd gevoeld door zijn belofte. Je maakte je immers alleen
maar belachelijk als je over zoo'n zwerver de filantroop wou

spelen."
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Hoofdstuk X
„Deksels ! — Frits!"
Paul stond dwars in de weg van zijn broer, hij droeg een wijde
matrozenbroek, tot op zijn grijze schoenen neerhangend en een
blauw klimvest met nikkelen knoopen. Het hemd hing open
om zijn hals en een zeemanspet met verguld anker stond brutaal
scheef op z'n blonde haren. Frits daarentegen kwam van zijn
werk, hij had zijn vormlooze vetleeren schoenen nog aan en het
emaille drinkenskommetje bengelde over zijn schouder.
— „Hoe kom jij zoo in eens uit de lucht vallen," vroeg hij,
zonder blijk te geven van een bijzondere vreugde over dit
weerzien.
Paul deed of hij de blijkbare koelte v an zijn broer niet merkte,
kneep zijn oogen half dicht en zei listig: — „Dat is een heele geschiedenis, die ik je beter bij een glas bier dan zoo droog kan
vertellen. Jammer genoeg ben ik blut en kan ik je niets presenteeren."
Frits duwde, zonder te antwoorden, de deur open van het
café waarvoor ze stonden. Op dit uur was het daar binnen nog
leeg, de vaste klanten kwamen pas later. Het licht zelf had de
groezelig bruine kleur der stoelen en tafels. Een Ioorne kat lag
voor het venster te slapen.
Toen het meisje twee schuimende glazen bier voor hen neergezet had, vroeg Frits: — „Ik dacht dat graaf Hellriegel je werk
bezorgd had? Moeder schreef dat het je goed ging ? "
Paul slurpte met welbehagen zijn bier. De smaak van asfalt
en stoffige straten kleefde nog aan zijn verhemelte. — „Zou je
misschien ook niet zoo'n worstje voor me kunnen bestellen,"
vroeg hij, bijna onderdanig, — „ik heb vandaag nog niets gegeten."
Frits keek naar het grage slokken v an zijn broer en moest denken aan zijn eigen hongerige dagen langs de straatweg: Deze
gedachte stemde hem milder.
— „Heeft hij je de zak gegeven?"
Paul haalde de schouders op. — „Ach wat ! De graaf is netjes
geweest tegen me zoolang hij zelf geld had. Ja, ik ben bediende
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bij hem geweest, heb ook een beetje koken geleerd... eigen lij k
was ik meer zijn reisbegeleider."
—„wat is dat?"
—„Nou, zie je, de graaf reisde veel en dan moest ik voor alles
zorgen, kaartjes nemen en zoo, hotel bespreken, de koffers aangeven, of als we met de auto reisden, zorgen voor benzine."
Het woord auto wekte in Frits de herinnering aan het soupertj e met den graaf en luitenant Heinrich.
Brutaal vroeg hij: — „En 's nachts ook dienstdoen?"
Paul kijkt zijn broer recht in het gezicht. Wat helpt het verstoppertje te spelen? — „Dat gaat niemand aan," zegt hij nu
even scherp, — „wat er gebeurt tusschen twee vrienden."
—„Een mooie vriend, die zoo goed voor je zorgt, dat je nou
om een worst moet bedelen!"
—„Dat kan hij niet helpen! Ik ben bij hem weg, omdat hij
zelf over de kop is en geen bediende meer kan houden."
—„Ik dacht dat ie een eigen goed had?"
—„Was ook zoo," beaamt Frits, — „maar met al zijn reizen en
ook doordat hij graag een borrel lust en soms speelt, heeft hij dat
moeten verkoopen. De hoofdzaak is dat hij nooit tijd had voor
zijn eigen zaken, omdat hij altijd voor de partij in de weer was."
—„welke partij ?"
—„De N.S.D.A.P. natuurlijk! Dacht je soms de communisten?"
Nu is het Frits' beurt om niet te antwoorden. Hij vraagt ontwijkend: — „Hoor jij daar soms ook bij?"
—„Natuurlijk ! Ik zeg je toch dat ik bij hem in dienst was!
spreekt dat toch van zelf! Bovendien ben ik het met hen Dan
eens. Al de anderen zijn a lleen maar kiesclubs. Dat heb ik daar
bij den graaf op het landgoed goed leeren zien. Kijk maar eens
hoe ze de boeren behandeld hebben. Bij ons in Holstein zijn heele
boerenopstanden geweest, omdat ze de hofsteden voor schuld
wilden verkoopen. Je hebt toch zeker wel in de kr ant gelezen
over die bomaanslagen? Nou, toen heeft de graaf achter de boeren gesta an , hij was bij al die acties betrokken, daarom kon hij
ook nergens meer geld krijgen en kwam zijn eigen land tenslotte
onder de hamer."
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—„En eerst zei je dat hij het verwaarloosd en verborreld had!
Wat moet ik nou gelooven?"
—„Je moet gelooven," zegt Paul kwaad, — „dat je van een
graaf niet kunt eischen, dat hij als een daglooner zal leven!"
—„Maar wel van de daglooners, dat ze hun belasting en de
landbouwsteun aan de jonkers betalen?" vraagt Frits.
—„Ik geloof dat jij nog altijd communist bent!"
—„Een communist was ik nooit. Dat ben ik hier pas geworden. En het meeste heb ik geleerd van den nazipatroon, waar
Hans me een plaats bezorgd heeft!"
—„Hoe gaat het Hans ?" vraagt Paul haastig.
—„Goed. Die is nog altijd bij zijn storm. Ik zal je zijn adres
geven, jullie zijn immers toch partijgenooten. Misschien kan hij
je helpen. Je begrijpt dat ik er zelf zoo weinig mogelijk over de
vloer kom. Hoogstens als er weer eens een brief is van moeder.
Trouwens, ik zou er ook geen tijd voor hebben, want als ik nou
vrij ben, ga ik uit met mijn meisje."
Frits kan niet helpen dat hij het woord „mijn meisje", met een
zekere, bijna uitdagende trots, heeft uitgesproken.
Paul luistert aandachtig.
—„Zoo, zoo, je meisje... ben je soms van plan te trouwen?"
Het lichte lij k ironische in Pauls toon hindert Frits.
—„Nog niet, maar het kan er natuurlijk van komen. Zie je,
zoo met een meisje, dat is toch wat anders dan jij met je graaf!

Goddank gaat dat wat dieper!"
—„Wij waren toch niet verloofd!" zegt Paul geërgerd.
—„Nee, natuur lij k niet. Maar dat hij je hier laat rondhongeren
nou de centen op zijn, bewijst mij dat er ook van werkelijke
vriendschap geen sprake geweest is!"
—„Omdat hij zelf niets meer heeft!"
—„Dat zal nog wel meevallen. Die heeft zijn bekenden wel,
die hem helpen. Of loopt hij misschien ook voor de café's op
klanten te wachten? En zelfs dan nog. Ook als Liesbeth of ik
een van beiden werkloos worden, laten we elkaar nog niet
loopen."
—„Je spreekt als de dominee."
Frits antwoordt niet. In één slok drinkt hij de laatste rest van
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zijn glas leeg. Met de bittere smaak van het bier komt al zijn
vroegere haat tegen den graaf weer boven.
Een drukkend zwijgen valt tusschen de twee broers. Verveeld
bekijkt Paul de teekeningen langs de muur; krabbels van Zille
die vroeger in deze kroeg zijn modellen placht te zoeken. Van
de straat komt kinderlawaai en het ro lluik van een slagerswinkel
wordt rammelend gesloten. In de gracht achter de huizen toetert
een sleepboot. Oskar, de kellner, buigt zich over de tafel om de
geelflakkerende gaslamp aan te steken. Een dronken kerel leutert
en hikt voor de toonbank.
Frits haalt zijn portemonnaie uit de zak om te betalen. Dan
gaan ze naar buiten. Vluchtig geven de broers elkaar de hand,
maar hun blikken ontwijken elkander. Hun wegen scheiden
zich, ze hebben elkaar niets dan de conventioneele afscheidsgroet
te zeggen.
Nog diezelfde avond zocht Paul zijn broer Hans op. De paar
marken die Frits hem bij het afscheid in de hand gedrukt heeft
waren net voldoende voor de autobus, die als een zwaar, voorwereldlijk monster, knorrend zijn weg door het opdringende
verkeer baande. Uit de hoogte van zijn zitplaats keek Paul neer
op de menschenstroom, waarboven de lichtreclames reeds zenuwachtig begonnen te knipoogen. A lle aanplakzuilen en iedere vrije
wand waren volgeplakt met verkiezingsreclame. De stormlokalen der S.A. waren van boven tot onder met leuzen beplakt en
beschilderd, maar ook al de verkiezingslokalen der communisten
waren reeds van ver af aan hun roode doeken met witte koeien-.
letters kenbaar.
De storm van Hans heeft tijde lijk een leegstaand huis gehuurd
en het, zoo goed als het ging, ingericht met geleende en bij elkaar
gebedelde meubels. In de vroegere salon wordt aan een groote
behangerstafel gegeten en langs de wanden zijn kooien opgesteld
met stroozakken, oorspronkelijk waarschijnlijk uit de een of
andere kazerne afkomstig. De vensters, volgeplakt met verkiezingsplakkaten, hebben geen gordijnen noodig en als wandversiering fungeert een levensgroot portret van Hitler naast de
slanke beenen van Marlene Dietrich en het buitgemaakte vaandel
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van de een of andere communistische jeugdgroep. De gebroken
vlaggestok legt een zwijgend getuigenis af, dat die verovering
niet zonder het noodige geweld heeft plaats gevonden. Hans
ontvangt Paul in een klein kabinet, dat met een oud bureau,
tijdelijk tot kantoor ingericht is. Het gesprek lijkt bijna op een
verhoor, zoo zakelijk stelt Hans zijn vragen. Het eenige wat hem
met Paul verbindt, is, dat ze allebei lid van de N.S.D.A.P. zijn.
Er is zelfs een merkwaardig verschil tusschen deze koel gereserveerde toon en de hartelijkheid waarmede H ans, nog nauwelijks
een jaar geleden, Frits heeft ontvangen. Het is zelfs niet zeker,
dat hij nu anders tegen Frits zou spreken, want een onberedeneerd zwak voor zijn jongsten broer heeft H ans altijd gehouden.
Toch is Hans in de zestien ma anden, die hem nu van die eerste
Mei scheiden, sterk veranderd. Van eenvoudig S.A.-man is hij,
in zekere zin, een vertrouwensman der partij geworden en deze
verantwoordelijkheid heeft de ascetische trekken in zijn karakter
nog versterkt. Zoo ziet het gezicht er uit van een zendeling of
van een apostel. Doch tegelijk hebben deze oogen iets triomfeerends. Het is niet a lleen de groei van zijn storm, die hem het
bewustzijn heeft geschonken drager van een idee te zijn, en
wanneer zijn oogen stralen is dat niet slechts, omdat de overwinning bij deze verkiezingen voor de deur staat. Het is in de
eerste plaats omdat hij, einde lijk, ook met zijn verstand de rechtvaardiging van zijn nieuwe geloof heeft gevonden.
Op een van zijn eenzame wandelingen in de omgeving van
Berlijn heeft Hans, aan het Spandauer meer, Bruno teruggevonden. Het gezicht van Bruno was nog bleeker en strakker dan
vroeger, zijn oogen hadden het onrustige flikkeren van iemand
die koorts heeft. Lang liepen ze te praten. Daarna kwam Hans
telkens weer op het hooge zolderkamertje aanloopen, waar Bruno
woonde en leende er boeken. Het waren niet de voor de dag
geschreven partijbrochures, niet het fel spottende boek „Isidor"
van Goebbels, en zelfs niet „Mein Kampf " die ze, in lange
avonden samen, bespraken. Bruno gaf Hans Muller v. d. Bruck'
„Das Dritte Reich" en Rosenberg's „Mythos des Zoen Jahrhunderts".
— „Onze beweging zou niets zijn," zei Bruno, — „wanneer het
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alleen om de verovering van de politieke of de economische
macht ging. Het gaat om de ziel van Duitschland, om dat
Duitsche wezen, waarvan eens gezegd is dat de wereld er aan
zal genezen. Onze revolutie moet een revolutie zijn, die de geheele moraal en zelfs iedere re ligieuze conceptie zal vernieuwen.
Het is de lichtgod van den noordelijken mensch, eindelijk over
het zwoele donker van den zuiderling triomfeerend."
Sindsdien zit Hans achter zijn bureau, ook wanneer de storm
geen dienst heeft, en de kameraden slapen of zich in een Lunapark en langs de drukke straten van Berlijn amuseeren.
Het zijn harde noten die Bruno hem mee heeft gegeven om
te kraken. Telkens weer grijpt Hans naar de kleine Liebknecht,
de volksencyclopaedie, die bij een strooptocht in een der communistische lokalen in handen van de storm geva llen is, om er
de vreemde woorden op te zoeken, waarv an de beteekenis hem
onbekend is. Iedere mogelijkheid tot vergelijking van Rosenberg's conceptie met andere filosofische systemen of geschiedopvattingen ontbreekt Hans. Hij voelt daartoe ook niet de behoefte. Niet om te twijfelen leest hij, maar, zooals de eersteprotestanten bevestiging van hun geloof zochten in de eindelijk in hun
landstaal vertaalde bijbel. Hoe minder hij weet van de dingen,
die hier aangesneden worden, hoe meer hij door deze encyclopaedische etalage van historische beweringen geïmponeerd wordt .
Iedere pagina, die Hans doorworsteld heeft, versterkt zijn meerderwaardigheidsgevoel en de overtuiging dat Frits bijvoorbeeld
nooit een zoo diepgaande studie heeft gelezen. Met zijn blauwe
potlood streept Hans zinnen aan om ze voor een moge lij k debat
van buiten te Zeeren. Haast nog meer d an in de taaie geleerdheid
van Rosenberg vindt hij in het mystieke enthousiasme van Mu ller
v. d. Bruck de openbaring van a lles, wat tot nog toe slechts als
schemerig aanvoelen in zijn onderbewustzijn leefde: „Als getuigenis, niet als resultaat van rationeel denken, vindt de terugkeer tot de nationale gedachte haar uitdrukking in de gewijzigde
opvatting der jong-communisten, die thans, als een concessie
aan het nationa lisme, overgenomen en gepropageerd wordt.
Zelfs Clara Zetkin heeft reeds in haar groote programmatische
rede gezegd, dat het proletariaat weliswaar geen vaderland heeft,
297

maar dat het zich zijn vaderland dient te veroveren ! Dat is geen
andere eisch dan de onze, het proletariaat moet deel krijgen aan
de nationale waarden... Ook de wereldrevolutie kan slechts nationaal verwerke lij kt worden. Iedere natie heeft haar bijzondere
roeping. En ook een revolutionnaire roeping is slechts als nationale roeping te vervullen. Wij gelooven dat het de roeping van
het Duitsche volk is, door de wereldrevolutie Europa te redden.
Maar wij gelooven niet, dat deze revolutie er uit zal zien zooals
Marx zich die voorstelt." Pas sinds Hans derge lijke zinnen heeft
leeren begrijpen, voelt hij zich zijn plaats als vaandeldrager werkelijk waardig. Deze oude schrijftafel, waaraan hij heeft leeren
studeeren, verheft hem pas werkelijk boven de massa van zijn
kameraden, zij is de barricade geworden, waarachter hij zich
verschanst, wanneer de oude twijfel op hem storm loopt. Bijna
werd zij in zijn gevoel tot een soort altaar. Het hakenkruis neemt
de plaats van het kruis in, Hitler's „Mein Kampf" vervangt de
bijbel en de boeken van Rosenberg en Muller v. d. Bruck zijn
die der evangelisten. Met deze oude, volgekraste schrijftafel, heeft
zich Hans' karakter zelf gewijzigd. Soms voelt hij zich als de
kleine werkbaas, die het eindelijk tot een eigen bureau, in een
eigen zaak gebracht heeft. Vol liefde strijkt zijn hand over het
gladde oppervlak van het bureau en drukt onwillekeurig het
groene vilt terug op de plaats, waar de hout lijm los heeft gelaten. Hans' knie drukt automatisch het deurtje toe, dat telkens
open dreigt te gaan, omdat het slot defect is. Tegelijkertijd hoort
hij Paul verder uit, zooals een fabriekschef vragen stelt aan zijn
ondergeschikten.
—„Waar is graaf He riegel nu?"
—„Naar München geloof ik," antwoordt Paul zijn examinator.
—„Wil je hier lid van de S.A. worden? We hebben hier in
het huis juist een kok noodig. D'r zijn elf kameraden intern hier.
Je bent toch nog in de partij ?"
—„Natuurlijk. En voor kok voel ik ook meer dan voor de
buitendienst, dan kan ik hier eerst een beetje het leven leeren
kennen."
—„Ben je direkt uit Holstein hierheen gekomen?"
—„Nee. Ik ben al twee weken in Berlijn."
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—„Twee weken al? En je komt nou pas hier? Heb je je al
aan het gouwbureel gemeld?"
—„Nee. ik heb zoo lang bij kennissen geslapen."
—„Zeg eens Paul, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je,
midden in een verkiezingsstrijd, hier zoo maar rondgezworven
hebt zonder te werken? Wij jakkeren ons af van de ochtend tot
de avond, dikwijls hebben we geen tijd om te slapen en jij boemelt door de stad!"
Paul zwijgt ontstemd. Alweer een dominee, denkt hij. Is hij
dan soms, voor a lles wat hij doet, aan zijn broers rekenschap
verschuldigd?
Hans zou wel graag willen weten bij wit voor kameraden
Paul die twee weken eigenlijk gewoond heeft, maar hij voelt aan
de andere kant dat hij zijn instructie niet al te ver moet drijven.
De S.A. is geen klooster ! Alleen waarschuwt hij Paul nog uitdrukkelijk, geen meisjesgeschiedenissen aan te halen, zoolang hij
hier in het huis is. „Daar hebben we, zoolang de verkiezingscampagne duurt, geen tijd voor !" Paul knikt opgelucht ja. Blijkbaar vermoedt Hans dus niets van zijn verhouding met He ll
-riegl,andsh ijwelandrsgpoken.
Hans staat op en brengt zijn broer in de kazerne. De elf S.A.heden zijn allen thuis, ze moeten voor iedere eventualiteit klaar
staan. De kommune houdt een vergadering in Charlottenburg
en ieder oogenblik kan een bevel komen dat ze de straat op
moeten.
In de achterkamer wijst Hans zijn broer de laatste leege krib
aan. Het kastje moet Paul met een v an zijn kameraden deelen.
Dan sluit Hans zich weer op in zijn kantoortje en nog geen vijf
minuten later zit Paul met zijn nieuwe kameraden als vierde
man te petoeten.
ic

Vlugschriften verspreiden.
Met een roode band om de arm in de vergaderingen de orde
bewaren.
Huisbezoek.
Demonstraties.
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Liesbeth liet Frits geen oogenblik tijd, overal was ze bij, overal eischte ze, als niet meer d an natuurlijk, dat haar jongen vooraan stond. Geen tijd meer voor de rustige avonden samen, schijnbaar over een studieboek gebogen, geen tijd voor een bioscoopje,
waar hij haar hand vast hield, geen tijd voor de lange zwerftochten door bosch en heide. Iedere zenuw van Liesbeth is in deze
dagen gespannen, als bij een paard tijdens de wedstrijd. Haar
gedachten zijn met niets anders bezig. Het komt voor, wanneer
ze samen op Frits' kamertje de fabriekskrant cyclostyleeren, dat
ze zelfs zijn hand niet voelt op haar schouder. Langzamer draait
Frits de zwengel van de machine. Zijn hongerige oogen zoeken
de hare, hij meent dat ze zijn adem in haar hals moet voelen. Liesbeth telt slechts de bladen. - „Opschieten, jongen," lacht
ze, - „morgen moeten ze het bedrijf in !" Frits krijgt een kleur
zonder dat ze het merkt en draait plotseling aan de machine,
alsof de heele verkiezingsuitslag van het tempo dezer vijf minuten afhing ! En vijf minuten later is hij, in de ijver van het werk,
zijn opwelling van daarnet inderdaad vergeten. Liesbeth's op-.
winding werkt aanstekelijk, hij is niet meer Frits Waschinsky
met zijn eigen, persoon lij k leven, hij is een voetballer midden in
de match en mag aan niets anders dan de overwinning denken.
In de laatste dagen voor de verkiezing kwam Frits heele nachten niet uit de kleeren. Zoo hoog was de spanning in hem opgezweept, dat het oogenblik waarop hij eindelijk zijn eerste stembiljet in moest vullen, bijna als een ontnuchtering werkte. Met
verbazing keek Frits naar het potlood waarmee hij zoo juist het
kleine, ronde cirkeltje rood gemaakt had. Dat was dus alles ? Dat
was het einde van een heele campagne, het oogenblik waarop hij
zijn hoogste en belangrijkste burgerplicht vervulde! Zoo groot
was, na de spanning der laatste dagen, de reactie, dat Frits die
Zondagmiddag drie uren lang wi lloos op zijn bed lag, doodmoe en toch zonder dat de voortdurend in hem rondto llende
gedachten het moge lijk maakten te slapen. Was het geen zelfbedrog om te meenen dat men l angs deze, louter papieren weg,
ooit het communisme zou bereiken? Tegen zeven uur belde
Liesbeth. Haar wangen waren nog rooder dan anders en, nauwelijks op straat, kreeg de geladen spanning der massa ook Frits
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weer te pakken. De eerste uitslagen konden pas tegen tien uur
bekend worden en om de tijd door te komen stelde Liesbeth
voor, dat ze naar de schouwburg zouden gaan. Daarna gingen
zij de straat op, waar nu reeds de massa schouder aan schouder
stond voor de krantenbureaux. Lantarenplaatjes brachtten de
uitslagen. Bij ieder nieuw cijfer steeg een gejuich op. Het was
duidelijk, dat de nazi's sterk vooruit gingen, maar ook het cijfer
der communisten ging sterk naar boven. Het was al over tweeën,
toen Frits Liesbeth naar huis bracht. Verbeelde hij het zich, of
klom ze werkelijk als iemand, die plotseling uitgeput is, de trap
op ? Hij herinnerde zich niet dat hij haar ooit moe gezien had.
Ze gingen op de rand van het bed zitten en nu zag hij pas, dat
alle kleur uit haar gezicht was geweken.
—„Liesbeth!" zei Frits geschrokken, — „wat is er?" Ze weerde
zijn kussen niet af, maar greep zijn hand en dwong hem naast
haar te gaan zitten.
—„Niets, jongen," glimlachte ze, — „het is goed dat we hebben
gewonnen.
Ineens begon ze zonder b lijkbare reden te huilen. Ze was
plotseling niet meer de kranige kameraad van al deze weken,
leek alleen nog maar een klein hulpeloos meisje.
—„Ik heb er niet over willen spreken," snikte ze, — „voor a lles
voorbij was, ik kon immers niet weten hoe je het op zou vatten
en ik was bang dat..."
—„Maar wat dan toch, Liesbeth?"
—„Dat ik nu al zes weken over tijd ben..."
Het duurde een paar minuten voordat de beteekenis v an haar
woorden tot Frits doordrong.
Eerst werd hij rood en toen begon hij langzamerhand met zijn
heele gezicht te lachen.
—„Domme meid!" zei hij, — „moet je daarom huilen? Dan
is het vandaag immers een dubbele overwinning!"
Ze keek nog altijd naar de grond.
—„Ben je werkelijk niet boos?" vroeg ze aarzelend, — „dat
ik onvoorzichtig geweest ben?"
Hij sloot haar mond met een kus.
—„Eén keer moest er het immers toch van komen," zei hij
Last, Kruisgang
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eenvoudig. — „Morgen schrijf ik aan moeder en over een maand
gaan we trouwen.
*
Hans' wantrouwen tegen Paul, over wien hij bij zijn enkele
bezoeken aan Mulheim a ll erlei ongunstige geruchten gehoord
had, werd langzamerhand minder. Misschien waren het slechts
de omstandigheden van de inflatietijd geweest die hem, net als
zooveel andere jongens, tijde lij k naar het hoofd waren gestegen.
Altijd, wanneer hij zoo nu en dan een korte inspectietocht door
het huis maakte, vond Hans zijn broer ijverig bezig. Paul zorgde
niet a ll een voor het eten, waarbij hij met weinig geld werke lij k
wonderen verrichtte, hij hield ook de boel schoon en zelfs de
groote zaal kreeg een beurt, waar tot nog toe iedereen met zijn
baggerschoenen maar in en uit was geloopen..Ondertusschen
liep Paul te zingen en het was duidelijk dat hij de kameraden
door zijn goeie humeur, en misschien niet minder door zijn fantastische verhalen, reeds voor zich had gewonnen. In werkelijkheid wierp Paul zich op het werk zooals een zieke hond gras
vreet. Het was een onbewuste angst voor de hartstochten, waarop hij, tusschen de toffe jongens van Mulheim, blufferig placht
te pralen. Af en toe, als hij alleen was, voelde hij zich glijden.
Het werk verdoofde hem en in de goedkeuring der anderen las
hij de gerustste llende verzekering, dat het er heusch nog wel mee
door kon. Het werk, en deze achting van zijn kameraden, waren
als een huis, waar hij altijd weer heen kon. Meestal wist hij zich,
door vermoeidheid voor te wenden en door te wijzen op zijn
inderdaad zware dagtaak, aan de avonddienst te onttrekken. Onweerstaanbaar lokten hem dan het halflicht der straten om de
Alexanderplatz en de klaterende schijnweelde van halfslachtige
cafétjes. De luxe die hij een tijd lang gekend had, was die van de
nacht, ze had de smaak van prikkelende sigaren en sterke likeuren. Hoe harder Paul overdag werkte, hoe weelderiger 's avonds
het rood fluweel der banken aanvoelde en juist het besef, dat
Hans, noch een van de anderen, wist waar hij heen ging, gaf hem
het listige gevoel, dat hij hen allemaal te slim af was. Hij had
vaste vrienden die tege lijkertijd in zijn gezond lichaam en zijn
lenige geest pleizier hadden. Wanneer Paul dan later, in de een
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of andere danszaal, met het pas verdiende geld een meisje vrij
hield, gaf het weer stiekeme lol, dat hij hen tenslotte a llemaal
voor de gek hield. Soms kwam de gedachte bij Paul op dat hij
desnoods, even gemakkelijk als de beroemde Horst Wessel, zijn
brood zou kunnen winnen. Wat hem weerhield was geen moraal of geweten, maar uitsluitend een instinctieve angst, voortkomend uit de oorspronkelijke gezondheid van zijn constitutie.
Ergens moest een stok zijn, waaraan je je vastgreep ! Paul had,
met bittere ervaring, geleerd hoe plotseling je, ondanks a lle
schijnbare terreinkennis, soms in de donkere plekken van dit
moeras weg kon zakken. Wat als vermaak zijn bekoring had,
werd bittere onrust en honger als je probeerde er van te leven.
Er s li epen knappere jongens dan hij zelf 's nachts onder de bruggen ! De fout van de meesten was dat ze geen berekening kenden en geen vooruit zien. Paul waande zich nuchter. Hoewel
drinken er bij hoorde, had hij geen aanleg voor dronkaard, en
zelfs wanneer a lles reeds voor zijn oogen begon te draaien,
bleven zijn hersens functionneeren. Hij minachtte allen die zich
goedkoop maakten en nog meer degenen die voor een portefeuille of een goed gevulde beurs hun handen niet thuis konden
houden. Zijn spelletje was het om weer, zooals bij graaf He ll
-riegl,htvouwnaerijkvdtwn.Waneer hij ooit toegreep, moest de buit zoo groot zijn dat die het
risico loonde. In ieder geval zou hij wel gek zijn om niet te
profiteeren van wat je maar één keer werd geboden. Het
strakke leven van Hans, die oud werd zonder dat hij het merkte,
scheen Paul in zulke uren het summum van dwaasheid. Hij lachte
er om, en kon zich toch, zoodra hij a lleen was, aan een zekere
waarschuwende onrust niet onttrekken. Zoodra de laatste café's
sloten besefte hij, in de stillere straten, weer ineens wat a lleen
staan beteekent. Terwijl het eerste morgen licht reeds begon te
schemeren opende Paul, zoo geruischloos moge lij k, de deur v an
het huis en sloop op de teenen naar zijn brits toe.

Was dat einde lij k de groote visch waarop hij gewacht had?
Hethadrsomvnlfhijzesctonlkei
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spierinkje was dat voor de wijd geopende bek van een groote
kabeljauw uitzwom!
Zoo, en niet anders tenminste was het gevoel geweest
op die eerste avond toen Paul „den meester" leerde kennen.
Sedert eenige tijd had Paul zich aangewend, onder een grijze
regenjas, zijn S.A.-uniform ook op zijn nachte lij ke escapades te
dragen. Het was niet heelemaal zonder gevaar voor herkenning,
maar zoowel de jongens als de heeren, die deze lokalen bezochten, waren, in hun eigen belang, gewend te zwijgen. En S.A.
was de mode. Wanneer Paul, nonchalant maar berekenend, zijn
jas uittrok en aan de kapstok hing, wist hij dat aller oogen op zijn
slank sluitende uniform gericht waren. Daar kon geen van de
andere jongens tegenop ! Ook al droegen ze nog zulke kwieke
matrozenbloezen met open borst, of zetten ze hun platte petten
zoo schuin als apachen. Het waren de geur van zijn leeren koppel, de uniformknoopen, maar vooral de blinkend gepoetste
hooge laarzen, die het hem deden. Ze wekten masochistische
verlangens en de herinnering aan de kazerne. Een grijs heertje,
waarvan Paul wist dat hij rechter was, zat letter lij k te kwijlen.
Maar die vrijer had geen duiten.
De S.A. uniform veroorloofde Paul bovendien een brutaliteit, die in de stijl viel, maar die niet minder bij zijn aard paste.
Hij handelde in liefde met dezelfde onbeschaamdheid, waarmede hij vroeger cocaine en andere bedwelmende middelen had
geleverd. Voor sentimentaliteit had Paul niets dan verachting en
de enkele verlegen bezoekers, die probeerden tusschen zich en
de jongens een soort gevoelsgemeenschap te scheppen, waarbij
ze meestal, met een beurs vol centen, over de misère van hun
eigen eenzame leven klaagden, beschouwde Paul als halve garen.
Hij keek op hen neer en had slechts een zekere achting voor de
schaamteloozen, die geen i llusies meer hadden, even glashard
waren als hij zelf, en met geen sprookjes te bedriegen. Met hen
voelde hij zich quitte, zooals de strooper met den boschwachter,
of de gauwdief met den heler. Zij vormden de upper ten
van deze wereld en Paul verkeerde met hen op voet van volkomen gelijkheid.
-
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Nooit, voordat die avond „de meester" binnen kwam had hij
zich hier door iemand ook maar een minuut laten intimideeren.
4(

Oh là là ! Paul zou geen echte jongen van het Berlijnsche asfalt
geweest zijn, als hij niet gauw genoeg had door gehad hoe de
vork in de steel zat! Zelfs dat, wat hem die eerste keer zoo machtig imponeerde: — de deuren, die, zonder dat men ze aanraakte,
vanzelf open weken voor den meester, was al de derde dag geen
geheim meer. Ergens weigerde het mechanisme. Een doodgewone electricien, die er aan te pas gekomen was, had hem dat
alles haarfijn uitgelegd: Een selenium cel, onzichtbare straal en een
electrische stroom, die tijde lij k werd onderbroken. Kunstjes voor
de kermis !
De „meester" had nooit zoo'n goede „leerling" gehad. Nu,
na vier weken, wist Paul reeds meer, dan al de deftige dames,
artisten, litteratoren en politici, die zich hier dagelijks, tegen So
mark per vraag, kwamen laten bedriegen. Als hij wou zou hij
nu al een aardig boekje kunnen opendoen. Maar hij wil niet. In
de eerste plaats heeft hij het goed hier. Paul kan zich niet meer
voorste llen hoe hij ooit op zijn knieën, met een vuile dweil, over
de planken van het S.A.-huis heeft gekropen. Hij voelt niets dan
afschuw, wanneer hij terug denkt aan het vette spoelwater en
de aangebakken pannen in de keuken. Hans heeft nooit gezien
wat er in hem stak en waar zijn plaats was. A lleen graaf Hellriegel
en de „meester" nu, hebben dat begrepen. Maar Hellriegel was,
ondanks alles, een vriend; de meester daarentegen is slechts de
meestergauwdief, van wien zelfs Paul nog a ll es kan leeren. Maar
Paul is niet op zijn achterhoofd geva llen en hij ziet en hoort meer
dan ze gelooven. De leertijd zal spoedig voorbij zijn en dan komt
misschien het oogenblik, dat het net plotseling om de groote,
onvoorzichtige zilvervisch kan worden dicht getrokken.
Zoo denkt Paul, en vraagt zich toch tege lij k af, óf hij wel een
net in handen heeft en of hij niet eigenlijk a lleen maar een kleine
spiering is, die wat al te dicht naast de bek van een groote kabelj auw voortzwemt.
Die eerste avond...
4,
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Nu, — achteraf gezien, nadat Paul, Hanussen al vier maanden
kent, weet hij heel goed, dat alles, ook destijds, a lleen maar
comedie geweest is. De „meester" is nu een keer met zijn rol
vergroeid, hij kan het niet meer nalaten, zelfs wanneer hij slechts
met een of twee personen samen is, voortdurend te acteeren.
Het diep ingewortelde minderwaardigheidsgevoel van den man,
die met alle middelen zijn afkomst verbergen moet, dwingt hem,
als een soort obsessie, tot een voortdurend imponeeren. Honderd
keeren minstens heeft Paul, in de groote séances, deze zelfde
gebaren gezien, dat gedreven, door plotselinge aarzelingen onderbroken, gaan, als in trance, de oogen die door een lichte roes
beneveld schijnen en het onverwachte uitschieten van zijn hand,
dat de vrouwen doet schreeuwen. Paul lacht er om dat iemand
zoo dom kan zijn er in te gelooven. Hij zou het immers zelf
kunnen nadoen!
En toch, toen de „meester" destijds, door het lokaal, recht op
hem afging, alsof er niemand anders in het café was..., toen alle
gesprekken ineens afbraken en hij ineens zijn slaapwandelaarshand naar Paul uitstrekte...
Hoezeer Paul zich ook verstandelijk overtuigt, dat a ll es slechts
truc is, het griezelen van die avond zit hem in het bloed, hij is
als degenen die aan geen waarzeggerij als zoodanig gelooven,
maar in wier onderbewustzijn de onrust om een bepaalde, hun
persoonlijk gedane voorspelling, nooit afslijt. Hoewel de oogen
van den „meester" in de zijne rustten, had Paul de indruk dat
deze hem niet werkelijk zag. Ook de stem klonk alsof een ander
door diens mond sprak en de lippen, slechts half onwillig, achterna, de woorden vormden: — „jou moet ik hebben want ik zie
dat de wereldgeschiedenis groote dingen met je voorheeft!"
Was dat niet wat Paul, van kinds af aan, eigen lijk gevoeld
had? Dat hij sluwer was dan zijn kameraden ! Dat hij slechts toevallig bij moeder Waschinsky geboren was, niet thuis hoorde in
de fabriek of de S.A.-kazerne van zijn broer, maar ergens waar
lichten flonkerden, champagnekurken knalden, en hij over allen
commandeerde?
Fluisterend vroeg de stem: — „Je kent hém?"
— „Graaf Hellriegel ?"
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- „Wie anders? Ook om hem zie ik vlammen!"
Paul is er nu nog van overtuigd, dat de meester de naam
Hellriegel wist, eer hij haar uitsprak. Hij was volkomen verdoofd, en volgde den meester als een kind naar diens auto.
Pas terwijl de wagen in sne lle vaart door de straten van
Ber lijn reed, kwam Paul gedeeltelijk weer tot bezinning.
Lichten flitsten voorbij, de hand van den ander rustte nadrukkelijk op zijn knie, hij stak langzaam een sigaret aan,
zag bij het gloeien van de aansteker het zinne lij ke gezicht
van den ander en rook diens drank-bezwadderde adem. Dit
alles was zooals Paul gewend was. Nauwe lij ks echter viel de
deur der vi lla achter hen in slot, of de spokerij ging verder.
Blauwe en roode lichten gleden met hen mee door de gangen,
deuren openden zich vanzelf, ze traden een zaal binnen waar een
orgel in eens ophield met spelen. De koepel ging van een phosforesceerend groen door diep paars, in een brandachtig rood
over. - „B lij f staan !" beval de meester.
Nog geen oogenblik geleden had de arm van den man om
Paul's lichaam gelegen. Nu scheen het alsof hij door een vreemde macht steeds verder van Paul afgesleurd werd. Het licht van
de koepel weerkaatste nu spookachtig wreed in het nikkel der
stalen meubels. De meester beklom langzaam een soort tribune
die in het midden van de zaal opgesteld stond. Zachtjes gloeide
onder hem een blauw licht aan, zoodat het scheen alsof hij i n een
opstijgende zuil van rook stond. Een cirkel met grillige, rood
brandende teekens vormde zich om hem heen.
Even streek de meester met de hand over het voorhoofd, alsof hij nu pas goed wakker werd, en zijn trekken spanden zich
om een blijkbaar heftige begeerte te onderdrukken.
- „Ik hoor het doffe dreunen v an zware fabrieken. Je komt uit
de Roerstreek..."
- „Uit Mulheim."
- „Ik wist het, ik wist het. Je moeder..."
- „Woont daar nog."
- „Maar jij bent weggetrokken. Niemand kan zijn noodlot
ontgaan. Je broers..."
- „Zijn ook in Ber lij n."
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— „Maar ze willen je niet kennen! Loochen het niet. Ik zie het,
ik zie het. Ze begrijpen het niet, ze kunnen niet weten waartoe
je bent verkoren."
Paul mag zich honderd keer zeggen, dat het voor een geroutineerd iemand niet moeilijk kan zijn de streek waar een ander
vandaan komt uit zijn accent te raden, dat iederéén een moeder
heeft en proletariërsgezinnen rijk gezegend zijn met kinderen.
In werkelijkheid zou hij onmogelijk meer weten, hoeveel hij
zelf den ander in de mond gelegd heeft. Hij kan zich niet los
maken van de indruk dat het, die ééne keer, écht geweest is, dat
er ondanks alles toch iets achter al die hocuspocus ligt verborgen,
dat niet de handige intrig ant Hanussen, maar het werkelijke
noodlot, op dat ééne heel bijzondere oogenblik, tot hem heeft
gesproken.
Als het anders was, dit is het ééne, onbegrijpelijke, dat Paul
altijd weer verwart, omdat het met al zijn ervaringen in strijd
is, — waarom nam Hanussen hem dan die keer niet mee naar zijn
kamer! Hij had opgebeld om Erik, hij had gedronken, zeker was
hij met geen andere bedoeling naar dat café gekomen en toch...
...,,Het mag niet zijn !" had de meester met zijn doffe stem
gezegd, — „vannacht niet, de teekens zijn te duidelijk. Maak
rechtsomkeert en kijk niet meer om. De gele lichten zullen je
wijzen waar je kunt slapen."
Natuurlijk had alles de volgende morgen nuchterder, heel
anders geleken.
Er waren nog wel onbegrijpelijke dingen: een ontbijt dat ergens uit de wand kwam direkt toen Paul zich in zijn bed oprichtte en de oogen uitwreef. Een badkraan die uit zichzelf begon
te loopen. Maar het mechanisme van al derge lijke technische
wonderen bleef hem niet lang verborgen. Paul was werke lijk
niet een jongen die spoken bij klaarlichte dag zag. En de meester, die hem liet roepen, was nog maar een doodgewoon mensch,
zooals hij daar, met pantoffels aan, voor zijn weelderig ontbijt
zat. Wat meer zegt, zijn oogen waren nu doodgewoon, hard en
berekenend, — oogen van dezelfde wolfsoort waar ook Paul toe
behoorde. Ze hadden niet veel woorden noodig gehad om elkaar
te begrijpen. In deze tijd en voor iemand die veel vijanden had,
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was een S.A.-man naast den chauffeur van niet te onderschatten
waarde. Bovendien beteekende het een demonstratie. Iemand als
Hanussen moest natuurlijk wei inzien, dat er aan de kant van het
marxisme, met zijn nuchtere, a lles ontledende dialectiek, voor
helderzienden geen plaats was. Daar waar a lles op mystiek en de
donkere oerkrachten van het bloed berustte, zag hij betere kansen. Hij had geroken van welke kant de wind woei en de zeilen
er bij tijds naar gezet. Paul kon van groote beteekenis worden,
als hij Hanussen in connectie wist te brengen met figuren als
graaf Hellriegel of luitenant Heinrich. 0, de kaarten lagen, naar
Paul meende, op het oogenblik bijna volledig open. A lleen de
troefaas had nog ontbroken.
Hanussen had drommels gauw dóórgehad, dat Paul nog tot
heel wat meer dan chauffeeren, boodschappen loopen, of als een
soldaat bij de deur schildwacht spelen, in staat was. Merkwaardig
snel was Paul, van duvelstoejager in het huis: liftboy, begeleider
op autotochtjes enz., opgeklommen tot helper, bijna tot vertrouwde. Paul zat in de wachtkamer, tusschen de klanten en lokte,
in argeloos gesprek, de confidenties uit die, door een in de
wand verborgen microfoon, den „meester" bereikten. Hij had,
bij stukjes en beetjes, de geheime taal der teekens geleerd, waarbij een schijnbaar onwi llekeurige beweging naar de kin, het aarzelend draaien aan een knoop, of het opsteken van een sigaret,
voldoende waren om Hanussen te oriënteeren. Hij kende het
subtiele systeem van vingerdruk en wrijving om den helderziende te geleiden naar de juiste plaats, waar een voorwerp verborgen was.
Was de kennis van zulke feiten voldoende om hem een zekere
macht over zijn patroon te geven ? Paul besefte van niet. Een
linksgericht blad zou misschien een armza li g bedragje voor zulke
onthullingen betalen, het tiende deel van wat hij bij Hanussen gemakkelijk verdiende.
De klanten waar het op áán kwam, lazen zulke bladen niet.
Ze wilden bovendien bedrogen worden, stonden onder suggestie
van Hanussens merkwaardige oogen en zouden, zelfs als men
hun de bewijzen in handen gaf, niet wi llen gelooven. En lag het
soms in Paul's belang blinden ziende te maken ? Had de heele
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universiteit der onderwereld hem niet geleerd, dat men alleen
blinden straffeloos uit kan buiten ? In deze school echter leerde hij
meer over psychologie, dan alle professoren hem bij hadden
kunnen brengen.
Het voornaamste was evenwel dat Paul, in zijn hart, niet aan
het overwegend belang van al die trucs kon gelooven. De herinnering aan die hypnotische eerste avond zat hem nog in het
bloed. Zeker waren het belangrijke hulpmiddelen, maar een
ander dan de „meester" zou met die zelfde kunstjes nooit het
zelfde resultaat kunnen bereiken. Paul was, au fond, te materialistisch aangelegd om lang aan mystieke hocuspocus te gelooven,
maar hij voelde dat de ander, door zijn combinatievermogen,
intuitie, en menschenkennis, superieur was. Het feit, dat Paul dit
inzag, was van groote beteekenis, want hoewel Paul zijn licht
allerminst onder de korenmaat stelde, miste hij toch van nature
de aspiraties en de zelfverzekerdheid van een „leider". Hij voelde
zich geroepen om een groote rol te spelen, en de voorspel ling van
Hanussen had zijn ijdelheid geprikkeld, maar de rol waarvoor
hij geschikt was, was die van den typischen tweede, den luitenant
van het opperhoofd der g an gsters. Juist de aangeboren, aristocratische superioriteit van graaf Hellriegel, die zich ook in de
meest intieme oogenblikken nooit verloochende, maakte dat
Paul zich bij hem, in de rol van goed behandelden hoorige, op
zijn plaats voelde. Hier bestond, hoe parodoxaal het ook moge
klinken, de oude, feodale verhouding van schildknaap tot ridder.
Met Hanussen lagen de dingen anders. Op een zeker gebied
had Paul respect voor hem, maar het was dat voor de vakbekwaamheid in schurkerij, die men zich met vlijtige studie en
toewijding, desnoods zelf eigen kon maken. Daarnaast echter
had hij den „meester" te vaak in négligé gezien om werke lij k
menschelijke eerbied voor hem te voelen. Wat Paul bij Hellriegel imponeerde: het resultaat van een goede kinderkamer, het
door eeuwen gegroeide standsgevoel en de heerschersallure die
zich zelfs in de grootste roes nooit verloochende, ontbrak bij
Hanussen volkomen. Ondanks al zijn arrogantie voelde deze
zich, in het diepst van zijn ziel, voortdurend onzeker. Hij was
een man vol felle hartstochten en van een platte zinne lij kheid, die
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hem in oogenblikken van ontspanning telkens de baas werd.
Paul, met zijn veel koelere berekendheid, amuseerde zich, maar
keek tevens met een zekere minachting op Hanussen neer, wanneer die zich, aan boord van zijn jacht, door allerlei vulgaire sletten of door jongens, voor wie hij een plotselinge passie opgevat
had, op de kop liet zitten. We liswaar duurde dat nooit lang.
Hanussen kon buien hebben waarin hij met geld letter lij k gooide,
maar ook daarin kende hij geen maat en de volgende dag was
hij ineens weer van een afstootende, schrale schrielheid, die op
een cent dood bleef. Hanussen miste volkomen die seigneurale
onverschilligheid v an den graaf, voor wien geld wérkelijk een
bijkomstig iets was. Hellriegel liet het geld ro llen zoo lang hij
het had en wanneer het op was moesten de schuldeischers maar
zien dat ze het kregen. Hij zou zich nooit, zooals Hanussen, tot
allerlei donkere affaires en het uitleenen van geld tegen woekerrente laten verleiden. Geestelijk schreef hij geld af, op het oogenblik dat het uit zijn hand ging.
Hanussen had al gauw een zwak voor Paul opgevat, wiens
nihilistisch cynisme en brutale, maar rake opmerkingen, zijn
levensbeeld schenen te dekken. Vooral wanneer hij veel gedronken had, en dat gebeurde eigenlijk voortdurend, deed Hanussen
Paul de intiemste confidenties. Paul stemde steeds met hem in,
maar grifte ondertusschen ieder woord zorgvuldig in zijn memorie. De tijd kon komen dat hij dat a lles zou gebruiken. In
deze tijd was het niet meer, zooals die eerste nacht, de meester,
maar hij zélf, die afstand bewaarde. Er was hem niets aan gelegen met den eersten den besten jongen, zooals hij die zoo nu
en dan voor Hanussen bestelde, op één lijn gesteld te worden.
Zijn groote creditpost was, dat hij werke lij k Hanussen met He ll
llende-riegl,dwnBjterugas,mnovchi
andere nazileiders in contact gebracht had. Tegelijk was het echter vooral hier, dat de schoen wrong. Ten opzichte van Hellriegel beschouwde Paul zich als degene met de oudste en intiemste rechten. Dat Hanussen meer geld had, deed hiér niets
ter zake, want in verhouding tot een echten graaf waren ze allebei maar plebejers. Paul was gewend met den graaf zooal niet
als gelijke, dan toch als kameraad te verkeeren. Hij voelde zich
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achtergesteld en beleedigd wanneer het, tegenwoordig steeds
vaker, voorkwam dat Hanussen den graaf apart nam in zijn
kamer en lange gesprekken met hem voerde, waarvan Paul blijkbaar de inhoud niet mocht hooren. Paul kon niet weten dat het
in werke lij kheid om financieele transacties liep, waarbij het er
om ging de altijd slechte financiën van den graaf te saneeren die,
ondanks de hooge positie welke hij nu, als gouwleider van
Ber lijn, had gekregen, — het geld altijd tweemaal zoo snel door
zijn vingers liet rollen als het inkwam. Veeleer vermoedde Paul
bij Hanussen een neiging om hem zelf ter zijde te schuiven en
als bagatelle te behandelen, nu diens doel eenmaal bereikt was.
Voortdurend zon Paul op middelen om zich weer in te schakelen
en onmisbaar te maken. Daarbij kwam een verhouding met een
meisje, dat hem de laatste tijd steeds meer geld begon te kosten.
Het was een blond actricetje uit Neu Babelsberg, wier grootste
attractie wel daarin bestond, dat Paul, in haar gezelschap, veel
S.A.-jongens de oogen uitstak. Hoewel Paul haar zoo krap mogelijk hield kon het toch niet anders of hij moest zoo nu en dan
wat uitleggen voor een nieuw hoedje of een bontje. Meer in
ieder geval dan hij, enkel uit zijn loon bij Hanussen, kon verdienen. Misschien was het daarom, dat hij zich de laatste tijd bij de
opdringerige liefkoozingen van den „meester", die zijn oude uitspraak: „het noodlot wil het niet", al lang had vergeten, wat
toeschietelijker toonde. Hij duldde, hoewel hij van deze zinnelijke, naar brandewijn stinkende lippen, sinds hij Kathe had leeren kennen, veel meer walgde dan vroeger, een arm om zijn
schouder, een hand die met zijn oor speelde, een kus op zijn
voorhoofd, zonder dat hij zich terug trok. Bovenal echter hoopte
hij van deze hernieuwde intimiteit nadere confidenties, die het
hem misschien moge lijk zouden maken een wig tusschen Hanussen en den graaf te drijven. In dit opzicht waren Pauls
hoogste verwachtingen nu overtroffen. Eindelijk had hij toegegeven, trachtende zoo kostelijk mogelijk te doen schijnen wat
hij enkele maanden geleden nog voor weinig marken veil bood.
Desondanks ging het zooals Paul voorzien had. Hanussen was na
die nacht merkwaardig koel, hij scheen plotseling alle interesse
in den jongen, die nu geen geheimen meer voor hem had, te
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hebben verloren. Hoe dikwijls had Paul niet gezien, dat de helderziende hen, die hij gebruikt had, met een bruutheid, waarin
weerzin over zijn eigen hartstocht zonder twijfel meespeelde, koelbloedig afsneed en hun verdere toegang tot zijn huis ontzegde!
Maar Paul had geen angst meer. Sinds vanmorgen jubelde het
in hem: de visch zat in het net, hij hoefde wanneer hij wilde het
touwtje slechts aan te trekken. Hanussen had, in zijn roes, zijn
laatste troefkaart uit handen gegeven. Het was dus waar wat
Moetke, Hanussens door beroepsnijd verteerde mededinger, in
zijn blad schreef. De „meester", deze profeet en propagandist
van de nazi's, deze opperhetzer tegen alles wat jood was, stamde
zelf uit het ghetto ! Deze germanenfiguur met door waterstofsuperoxyde ontkleurde haren, was de zoon van een kleinen
rabbijn en zijn heele anti-semitische hysterie was slechts een listig masker om zijn gehate afkomst te verbergen. Daar zou Hellriegel van opzien, die pas voor enkele weken de eerste jodenpogroms in Berlijn georganiseerd had. En Hellriegel zou hem
gelooven! Paul had de sleutel tot de heele situatie in handen,
maarhij wilde de visch zien spartelen eer hij het net dicht trok. Het
bankbiljet, dat de meester achteloos op tafel wierp, had Paul
aten liggen. Hij verwachtte heel andere veeren dan een vijftigmark biljet van dit vogeltje te plukken ! En Paul verkneukelde
zich bij voorbaat, als hij er aan dacht hoe hij het diertje straks zou
laten zingen!
Paul had een lange wandeling door de Tiergarten gemaakt
om zich zorgvuldig op het gesprek voor te bereiden en had ieder
woord vooraf overwogen, dat hij straks zou zeggen. Hanussen
daarentegen was, zooals gewoonlijk om deze tijd van de middag,
lichtelijk dronken. Hij lag achterover in een luie fauteuil, zijn
voeten op een taboeretje en een flesch cognac met glas op het
Turksche tafeltje naast zich. In zijn elegante, lichtgrijze pak, terwijl de slanke hand slap over de leuning van de stoel hing, maakte
hij de indruk van een nog betrekke lijk jongen, geblaseerden
dandy. Zijn troebele oogen tuurden in de ruimte en daardoor
scheen het Paul toe, dat de inhoud van zijn woorden eigen lijk
niet tot den meester doordrong. Het verwarde hem, dat hij op
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deze manier genoodzaakt was zijn van te voren geprepareerde
zinnetje nog eens te herhalen. De woorden klonken daardoor
reeds minder brutaal en overtuigend.
Nog altijd bleef de meester zwijgen. A lleen zijn blik was wakker geworden, de oogen hadden nu iets hard fascineerends,
zooals Paul dat in de diergaarde wel eens bij katachtige dieren
gezien had. Ook de hand begon zich te spannen.
Eindelij k opende Hanussen de lippen. Op zijn gewone
theatertoon, alsof de woorden door een onbekende kracht
uitgedreven werden, zei hij:
—„Ik wist dat het komen ging... alles staat geschreven... ik
wist dat een groote domheid op het punt stond te gebeuren."
Het trage accent, de spanning van het wachten, maar bovenal
dit onverschillig b lijven liggen van den meester, die blijkbaar
dacht dat hij hem nog eens met zijn hocuspocus in de luren kon
leggen, irriteerde Paul, zoodat hij grover uitviel dan hij van
plan was.
—„Die kunsten kan je j met mij sparen. Moetke zal er zeker
een aardig sommetje voor betalen, als ik hem vertel wat ik weet!
Meer dan ik aan jou net gevraagd heb!"
De meester scheen nu klaar wakker. Toch had zijn stem nog
altijd dezelfde slaperige onverschilligheid toen hij zeide:
—„Voor zulke gevallen kent de Pruisische wet gelukkig nog
altijd de paragraaf tegen chantage. Men sluit de deur door op dit
knopje hier te drukken. Dan telefoneer ik om de politie en de
zaak kan binnen de vijf minuten tot ons beider tevredenheid
onder zes oogen worden geregeld!"
Eer hij kon opstaan om te telefoneeren speelde Paul zijn laatste
kaart uit.
—„En zal de politie mij kunnen verhinderen," flapte hij er
uit, „dat ik graaf Hellriegel een briefje schrijf om hem te waarschuwen dat je een jood bent?"
Als het Paul er om te doen was geweest den ander uit zijn
apathie op te schrikken, kon men zeggen, dat hij zijn doel bereikt had. Met de lenige sprong van een panter stond Hanussen
naast hem. Zijn oogen waren nu volkomen klaar, hard en koel,
maar hij sprak met een v lij mende, metalen ironie, die Paul meer
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dan al het andere van zijn stuk bracht en verontrustte.
—„Is dat je bedoeling ! Maar dat is hoogst belangrijk jongen,
hoogst belangrijk ! Dat kan de graaf werkelijk niet gauw genoeg
weten!"
Hij duwde den verbluften Paul voor zich uit, naar de deur toe.
—„We gaan samen met de auto ! Ik sta er beslist op om de
indruk te zien die je verpletterend nieuws zeker zal maken!"
Terwijl de auto met razende vaart over de weg snorde, voelde
Paul dat hij op een of andere onbegrijpelijke wijze het spel had
verloren. Hij kwam de kamer van Hellriegel binnen als een
schooljongen, die door zijn leeraar bij den directeur gebracht
wordt. Hanussen liet hem trouwens geen tijd om tot bezinning
te komen.
—„Onze vriend hier, Hellriegel," zei de meester, met opzet
het woordje graaf voor de naam weglatende, „meent dat hij een
uiterst belangrijke ontdekking gedaan heeft. Zoo belangrijk dat
hij io.000 Mark wou hebben om haar te verzwijgen. Hij neemt
uit dat riool van Moetke over dat ik een j óód ben. Ik meende..."
—„Niet van Moetke," wierp Paul er tusschen, — „ik weet het
zeker omdat je..."
—,,Zwijg !" zei Hellriegel.
Hij speelde nerveus met de lineaal van zijn tafel.
Dat Hanussen een jood was had hij sinds lang vermoed, maar
aan het geld dat de meester hem leende viel dat niet te ruiken.
De wissels zouden binnenkort verva llen. Om zijn stand als gouwleider te kunnen ophouden had hij veeleer een nieuwe leening
noodig, dan dat hij in staat was te betalen.
Hellriegel keek naar Paul, die bij zijn harde woorden onwillekeurig in de houding was gesprongen. Het wasjammer voor den
jongen maar op dit oogenblik moest het kleinere voor het grootere wijken. Later kon men nog altijd zien wat er gebeurde. Hij
zei: „Ik heb over mijn vrienden van niemand inlichtingen
noodig!"
Hanussen lachte brutaal: „Verraders verva llen aan 't veemgerecht," zei hij. „Zoo bloeddorstig ben ik niet, maar ik meende
aan u verplicht te zijn, om u te laten zien welk vleesch we in de
kuip hadden. Voor het overige laat ik de behandeling van het
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geval nu verder vol vertrouwen aan u, als Paul's direkten superieur, over.
Paul stond nog altijd in de houding toen Hanussen reeds lang,
met overdreven harte lij kheid, afscheid had genomen.
De graaf liep, zonder te spreken, op en neer achter zijn tafel.
Ineens bleef hij vlak voor Paul stil staan.
—„Je bent een ezel!" zei hij grof. — „Je hebt te slim wi llen
zijn, maar soldaten die, zonder commando, op eigen houtje oorlog willen voeren verdienen de kogel."
Hij stak een sigaret aan.
—„Omdat jij het bent," zei hij iets zachter, „zal ik niet tot het
uiterste gaan. Maar ik heb je een goede raad te geven. Toon je
gezicht niet meer in Duitschland. Ga naar Polen, naar Zwitserland, voor mijn part naar Ho lland."
Paul salueerde stram. Zelfs de gedachte aan verzet kwam niet
bij hem op. Hij wist dat hij buiten.en tegen de partij nergens vei..
'g zou zijn.
—„Afgemarcheerd!'' zei Hellriegel.
Paul maakte correct rechtsomkeert.
Toen hij bijna bij de deur was comm andeerde de graaf:
— „Halt!"
Paul draaide zich om.
—„Hier !" zei Hellriegel, in eens vertrouwelijk, — „heb je 200
mark voor de eerste tijd. Houd me op de hoogte waar je rondzwerft. Het kan zijn dat ik je nog eens noodig heb en terug
roep.
Paul salueerde. Er zat iets in zijn keel dat hem belette te
spreken.
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Hoofdstuk XI
„Jij groote, verdomde, stijfkoppige ezel! Zelfs zonder hongerstaking zou je krepeeren als je de heele dag in zoo'n hok zit!"
Jacques kijkt hulpeloos om zich heen in het dakkamertje, waar
Rinus' matras met een paar kisten om op te zitten het eenige
meubel is. Boven die kisten is het ruitvormige dakvenstertje stijf
bevroren, a lleen de ijspegel die vanmorgen nog tusschen de pannen naar beneden hing is tot een groezelig plasje op de vloer gesmolten, dat komt van de lichaamswarmte der jongens, die de
heele dag in en uit zijn geloopen. De lucht van hun kleeren en
van uitgebrande sigaretten kleeft nog aan de wanden. Dit is nu
al de derde keer dat Jacques vandaag de stijle trap opklimt.
De heele dag heeft hij van het kastje naar de muur geloopen om
iemand voor Rinus' geval te interesseeren, maar, net als al deze
dagen, is het zonder eenig resultaat gebleven. En toch is het nu
al de vijfde dag dat Rinus weigert te eten en met zijn stijfhoofdigheid is er nog geen einde te zien aan die dwaasheid. De
direkteur van maatschappelijke steun, waar, Jacques vandaag weer
geweest is, blijft onvermurwbaar. Dat Rinus' pensioen verlaagd
is, en dat hij nu niet meer rond kan komen, laat de direkteur niet
gelden; iedereen, tot de koningin toe, heeft in deze tijd zich offers
moeten getroosten. Of de jongen nieuwe kleeren noodig heeft
wil hij desnoods nog eens door zijn armbezoekers laten onderzoeken, maar in geen geval voordat de jongen dit verzet opgeeft. Door geen enkele intimidatie en zeker niet door een hongerstaking laat de direkteur zich dwingen.
Jacques had een kleine hoop dat Kanter, die toch communistisch raads li d is, in de gemeenteraad over het geval zou
interpelleeren. Maar Kanter b lij ft al even steenhard als de
direkteur. Dat zou Rinus passen hè, de partij voor zijn wagentje te spannen, nadat hij haar eerst een trap heeft gegeven!
Persoonlijke reclame maken voor mijnheer, dat de algemeene belangstelling weer eens op hem gericht wordt. We
kennen toch zijn kuren. Mijnheer moet, kost wat het ook
kost, een held zijn en laat zich nou als hongermartelaar door
de dommen bekijken.
Last, Kruisgang
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„Daar zit een stukje waarheid in, Rinus, dat je je als een soort
Papus ten toon stelt.”
Met een stem die merkwaardig zwak klinkt zegt Rinus:
„Andershftgwa.Mijnstkglemarn
middel om ze, stuk voor stuk, zelf ook tot een individueele daad
aan te zetten!"
Om dat punt draait nu al deze vijf dagen reeds hun discussie.
De standpunten blijven onveranderd met alleen dit verschil, dat
Rinus de laatste dagen steeds meer, zonder te antwoorden, zijn
hoofd naar de muur draait.
Ook nu heeft hij, naeenenkelzinnetje, weerzijn oogen gesloten.
Maar Jacques weet precies wat zich achter dit stug gesloten
voorhoofd aan gedachten afspint. Door de tijd heen heeft hij
geleerd Rinus te begrijpen, zelfs wanneer deze zich in onbeholpen zinnen, of in betoogen, waaraan de slotconclusie pleegt te
ontbreken, op zijn verwarde manier uitdrukt.
Het is begonnen door die kennismaking met Sirach, die Rinus
een keertje dat hij weer eens in Amsterdam was, bij zijn broer
ontmoet heeft.
Om Sirach's hoofd hing voor Rinus al dadelijk het aureool
van den muiter. Die levendige kerel, met het tanig gele gezicht
en zijn onverhoeds grillige bewegingen, als hij in vuur kwam,
was het dus geweest die, eerst in zijn eentje, later met een paar
vertrouwde maats, de sabotage op een oorlogsschip was begonnen, tot de officieren geen raad meer wisten en met hun straffen
en dwangmaatregelen de heele equipage zelf tenslotte in een
gistende massa oproerlingen hadden veranderd. Achter dat sma ll e
voorhoofd met de uitstekende jukbeenderen waren de fantastische plannen gegroeid om met de heele Indische vloot als een
eskader Potemkins, de oceaan op te varen. Sirachs handen hadden geheime orders geschreven, die door zwijgende inlanders
naar Soerabaya en Batavia gebracht werden, in Sirachs hoofd
was de gedachte geboren, waaruit de eerste soldaten- en matrozenraad van Indonesië ontstaan was. Zevenjaar tuchthuis hadden
hem niet klein kunnen krijgen. Hij had niets verloren van zijn
opgewektheid, niets van zijn onverzettelijke haat tegen het kapitalisme, niets van zijn macht om anderen te overtuigen. Zeker,
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hij was listiger geworden, voorzichtiger. Meer dan vroeger
werkte hij in het donker. In die zeven jaar eenzaamheid hadden
zijn gedachten zich ontwikkeld zonder weerstand; zij pasten in
het hokje van geen enkele partij of groep meer, het was een
systeem geworden, krachtig door zijn eenzijdigheid, maar dat
nooit de krachtproef met een werkelijk ernstigen tegenstander
doorstaan had. Ook in dit kringetje speelde éénoog koning.
Piet, die de teruggang van Wijnkoop naar de officieele partij
niet mee gemaakt had, zwenkte, teleurgesteld, meer en meer af
naar een politieke indifferentie. Hij was te onzeker van zichzelf
om met eigen argumenten op de proppen te komen. De andere
arbeiders die bij Sirach, als in het kerkje van een kleine sekte, bij
elkander kwamen, beschikten niet over een tiende van Sirachs
kennis aan feiten en theorieën. Rinus luisterde als naar een evangelie. Zijn zelfvertrouwen groeide door het feit dat deze man, net als
hij, buiten de partij stond en toch ook verder revolutionnair bleef.
Sirach predikte de desorganisatie. „Wij kunnen het kapitalisme niet met zijn eigen, maar uitsluitend met onze wapens
bestrijden. Organisatie is het voornaamste wapen van het kapitalisme. Daarin zullen ze altijd sterker zijn dan wij. De vakbonden konden a ll een maar winnen, zoolang de patroons zich niet
in nog veel sterkere vakbonden hadden samengesloten. Als op
het oogenblik de metaalbewerkers in Duitschland staken, betalen de Fransche ijzerbaronnen aan hun Duitsche co llega's een
schadevergoeding zoolang de fabrieken stil staan ! Maar wat zouden ze kunnen doen tegen een algemeene sabotage? De heeren
bonzen wi ll en dat niet, omdat ze van hun vakbondspelletje leven
en god zoo bang voor iedere illegaliteit zijn. Eigenlijk komt het
op precies hetzelfde neer. De eene leeft als ondernemer op kosten
van zijn arbeiders, de ander parasiteert op hun contributies en
een derde op hun stemmen. De exploitatie blijft dezelfde. En
allemaal maken ze de arbeiders wijs dat een ander het zaakje wel
voor hen gezond kan maken, als ze hem maar goed genoeg betalen. Dat is het ergste, omdat ze daardoor een excuus krijgen
voor d'r eigen luiheid en laksheid. Maar het socialisme is niet een
beter loon en een beter huis dat Vadertje Staat of de een of andere
diktator je in de schoot gooit! Het socialisme is misschien, in
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eerste instantie, wel méér leed en méér ontbering, dan we ooit
hebben geleden. Dat moeten we accepteeren, want het socialisme is de eenige weg waarlangs we van proleten tot menschen
kunnen worden. Menschen, daar bedoel ik mee individuen die
zelf denken, zelf verantwoordelijkheid durven dragen, in volle
vrijheid over d'r eigen zaken beschikken, de moed hebben om de
gevolgen v an hun fouten te dragen en door die fouten zelf groeien
tot steeds meer rechtvaardigheid en steeds meer kameraadschap.
Socialisme is de wereld zonder kindermeisje, het zelfbeheer der
werkelijke levenseenheden, de toestandwaariniederekeukenmeid
de staat kan beheeren. Daarom houd ik me aan de sowjets."
„Maar," vroeg Rinus verward, „hoe wil je daar dan ooit toe
komen, zonder een organisatie?"
„Iedere organisatie," zei Sirach, „maakt van zijn leden een
kudde. Kijk maar naar de royementen in de vakbeweging of
naar de congressen in Rusland, waar ieder besluit met algemeene stemmen er doorgejaagd wordt! Kijk maar naar de papegaaien, die vandaag deze en morgen weer een andere these gehoorzaam opzeggen, zonder zelfs te merken dat ze het tegendeel
is van wat ze vroeger beweerden ! En de heele kudde wacht dan
om te handelen op een bevel van de leiding. Maar als de leiding
op het beslissende oogenblik gevangen wordt genomen heb je
een reuzenlichaam zonder kop, en iedereen is in zijn hart blij,
dat hij zonder commando niets te doen heeft. Dacht je dat een

roodfront-strijdersbond in straatgevechten ooit tegen het officieele leger was opgewassen? Ons wapen is de guerilla. Onze
organisaties zijn de stempellokalen, waar we samenkomen, de
fabrieken waar we werken en waar we reeds thans moeten beginnen de bedrijfsraden voor te bereiden om op het juiste oogenblik de boel stop te kunnen zetten en later over te nemen. Hoe
minder kassen wij hebben, hoe minder de vijand in beslag kan
nemen. Hoe minder ledenlijsten, hoe minder menschen de politie straks zal arresteeren. A lles komt er op aan of we de woorden
van Marx eindelijk leeren begrijpen: a lleen de arbeiders zelf kunnen de arbeidersklasse bevrijden. Maar daarvoor moeten die

arbeiders zelf leeren denken en handelen en evenmin op Albarda
of De Visser als op onzen lieven Heer vertrouwen!"
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„De individueele daad? !” vroeg Rinus.
„Ja," zei Sirach hard. „De individueele daad... massaal." En
de voorbereiding daartoe door ons persoonlijk leven." Sirach
sprak uit in woorden wat bij Rinus langzamerhand aan levensgevoel gegroeid was.
4,
Wanneer Rinus uit Amsterdam terug kwam met zulke theorieën, die in zijn onbeholpen woorden nog verwarder klonken,
heeft Jacques het hoofd geschud en getracht hem het nuttelooze
en onjuiste er van te doen beseffen. Maar Rinus wilde niet loslaten. En nu ligt hij hier, en weigert koppig al vijf dagen lang
te eten! Misschien zal de dokter van de geneeskundige dienst
morgen komen kijken en wordt hij dan in het hospitaal kunstmatig gevoed. Misschien ook laten ze hem kalmpjes krepeeren
en dan is er eenvoudig een lastigewerklooze minder in de wereld.
„Rinus," schreeuwt Jacques wanhopig, „gebruik dan toch
je verstand. Jij in je eentje kunt de wereld niet veranderen!"
Maar Rinus blijft met zijn hoofd naar de muur liggen en het
is voor Jacques weer als op die dag toen hij langs het strand liep
in Katwijk, toen Rinus ver in zee was, en de wind zijn woorden
nijdig in zijn gezicht terug sloeg.
Opnieuw stappen op de trap.
Waarschijnlijk weer jongens en hoe meer er komen hoe zwaarder het Rinus zal vallen zijn verzet op te geven. Jacques zou ze
het liefst de trap af willen schoppen. Hij gaat moedeloos op een
kist zitten en ziet dat het Koos is. Koos b lijft in de deur stil staan.
„Rinus, d'r is een vreemde snuiter bij Van Breeda gekomen, een
Duitsche student of zoo iets, die naar jou gevraagd heeft." Van
een verkreukeld papiertje leest hij de naam voor: „Waschinsky
heet hij. Zal ik hem hierheen brengen?"
Wat al de zwaarwichtige redeneeringen van Jacques vier dagen
lang niet bereikt hebben, bereikt Koos met z'n papiertje.
„Waschinsky !" flitst het door Rinus' hoofd. „Frits, de jongen
aan wien hij deze dagen telkens weer heeft liggen denken.
Maar tegelijk ook: Frits met wien hij destijds over strijd en
communisme heeft gesproken — nee hij wil niet, dat die hem hier
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zoo, als een dwaas, ziet li ggen... wat voor een idee zou hij krijgen van een communistischen strijder!
„Zeg em... dat ik kom... vanavond nog..., vraag Van
Breeda of ie daar mag blijven."
Rinus wil opstaan, maar een duizeling van zwakte doet de
heele kamer voor hem draaien.
„Niet zoo haastig, jong," lacht Jacques met vochtige oogen.
„Niet zoo haastig. Blijf rustig liggen tot ik een flesch pap gehaald heb, dat je weer wat bij komt."
De jongens hadden alle beschikbare plaatsen in het kamertje
in beslag genomen en zaten, voor zoover ze geen stoel meer konden vinden, op de grond. Tusschen hen zocht Rinus vergeefs
het gezicht van Frits. Door de blauwe sigarettenrook heen hoorde
hij Van Breeda zeggen: „Das ist er." Een netjes gekleede jongeman stond van de divan op en stak Rinus de hand toe. „Ich
heisse Paul, mein Bruder Frits ldsst dich grussen." Terwijl Rinus
deze hand drukte, scheen het hem toe of de kamer opnieuw
begon te draaien. Het gezicht van den Duitscher had, door de
nevel heen gezien, inderdaad een vage gelijkenis met dat van
Frits, maar minder hard, alsof met een doezelaar de scherpste
trekken weggevaagd waren. Het was ongetwijfeld vaag-sympathiek, maar de oogen waren onrustiger dan die van Frits en hadden soms een onverwachte weerschijn, als bij een kat die op de
loer ligt. Misschien kwam dat alles Rinus trouwens alleen maar
zoo voor omdat hij zich nog slap voelde en zijn teleurstelling, zijn
duizeligheid en de verslagen tabaksgeur door elkaar vloeiden tot
een leege weeheid, als bij iemand die voor de eerste maal op zee is.
De Duitscher was weer gaan zitten en het gesprek ging door
alsof er heelemaal geen Rinus binnen was gekomen. Van Breeda
vertaalde en telkens weer werd het verhaal door een algemeen
schaterlachen v an de jongens onderbroken. Die knul kon vertellen ! In een eigenaardige droge humor flapte hij er schijnbaar
alles zoo maar uit, wat hem voor de mond kwam. Met de brutaliteit van een straatjongen die voor niets en niemand respekt
heeft, In werkelijkheid lette Paul ondertusschen voortdurend op,
hoe zijn verhaal werd ontvangen. Hij had al gauw in de gaten
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dat er in deze kring geen sympathie bestond voor de bonzen en
een voor een moesten ze 't ontgelden. Over Hitler, Goering,
Goebbels wist hij ontelbare moppen, maar ook Th almann, Torgler, Remmele en Neumann moesten het ontgelden. Van Breeda,
die zich kostelijk amuseerde, moest denken aan een album van
Grosz, maar dan met grovere, meer volkstii.mliche krijtstrepen
geteekend. Ongeveer zooals een trottoirkunstenaar vlug zijn
caricaturen op de straat schetst.
„Ben jij communist?" vroeg Jacques op de man af. Paul's onrustige, wantrouwige blik speurde haastig over de gezichten.
Het zag er niet uit of hij in een kring van honderd percentigen
terecht was gekomen.
„Ach God ja, communist, zooals we immers a llemaal communist zijn. Maar niet aangesloten. Als het er op aan komt weten
we wat ons te doen staat, maar aan de leiband kan ik niet loopen."
Hij maakte een harde beweging met het hoofd alsof hij een
halsband af wou schudden. Onze leuze is „Wild Frei". We hebben een bende gevormd met een eigen clicquenkoe die overal
mee heen trekt."
„Wat dat is ?" „Eén meisje voor de heele troep en we onderhouden haar samen. Zoo gauw het mooi weer wordt trekken
we naar buiten. Wat we noodig hebben halen we. Trouwens,
als de boer ons aan ziet komen, weet hij meestal uit zichzelf
wel, dat ie beter zoete broodjes kan bakken. Anders zou het wel
eens kunnen zijn dat ie een kwaaie nacht de rooie haan op zijn
dak zag ! Maar als ie ons behoorlijk laat schaften en maffen, trekken we de volgende dag weer verder."
Nogmaals die schichtige, onderzoekende blik langs de gezichten, of hij niet te ver gaat. Neen, wat hij daar vertelt is voor de
meesten van deze jongens het avontuur, waarnaar ze in de vaalheid van hun dagelijksche sleur hunkeren.
Paul heeft nu een gewaagder thema aangeslagen: De autodiefstallen in de stad zelf, in de winter. Een paar man op uitkijk,
eentje heeft een sleuteltje dat overal op past, en dan, als de Razende
Roland, weg met de kar, dwars door de drukte heen, zonder je
van verkeerssignalen of wat dan ook iets aan te trekken.
Sommige jongens hebben roode koppen gekregen, als ze zich
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de doodenrit voorste llen met zoo'n gestolen auto en hoe eentje,
met een geladen revolver, achterin klaar zit om desnoods op vervolgers te schieten.
Alleen Jacques zegt ineens: „Dat heeft toch alles geen bliksem
met communisme te maken! Dat is het bendewezen uit Amerika,
dat nou overal opkomt. Maar een bankroover heeft met een
werkelijken revolutionnair niets uitstaande!"
Dadelij k wijzigt Paul zijn koers.
„Natuurlijk heb je ge lij k," zegt Paul, „en d'r is er ook geen
een van ons, die niet dade lijk met die rotzooi op zou houden,
als ze ons maar werk wilden geven. Daarom kom ik immers ook
naar Ho lland! Maar je moet niet denken, dat we bij al die boevenstreken de strijd vergeten!"
Paul is een keer mee geweest met de storm van Hans, toen ze
een overval pleegden op een socialistisch tuindorp. Met zijn
lenige geest heeft hij, in een handomdraaien, zijn geheele verhaal
klaar. Alsof hij zelf, in plaats van bij de storm, bij de tegenpartij
geweest was, vertelt hij: „we s li epen rustig in een schuur. In
eens: signalen. Vlak bij mij zie ik drie kerels in bruine hemden
de weg opspringen. De eerste de beste, dien ze tegenkwamen,
werd met ploertendooders neergeslagen. Bij alle uitgangen hadden ze posten neergezet met revolvers. Ik geloof niet, dat de
kameraden in het heele tuindorp met elkaar twee blaffers hadden. Ze zochten in der haast wat ze konden grijpen aan wapens,
de een kwam met een schop en de andere met een kapmes aanloopen. Overal in de barakken kon je vrouwen en kinderen hooren gillen. Als er ergens licht werd opgestoken, rinkelde het volgende oogenblik een schot door de ruiten!"
Rinus is rechtop gaan zitten, zijn duizeligheid voelt hij niet
langer: „De lafaards !" sist hij. „De vervloekte honden !" en denkt
„Als ik er bij geweest was !" Paul windt zich aan zijn eigen verhaal op. „Ze hadden het voorzien op het clubgebouw, een zelfgetimmerde kast, waar de rijksbanierjongens hun vaandels bewaarden. Over het algemeen was er in het dorp nogal wrijving
tusschen communisten en sociaal demokraten. Daarop rekenden
de nazi's. Maar ze vergisten zich, want toen het er op aan kwam
maakten die van roodfront één front met de socialisten. Ze bra-
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ken het tuinpad op dat dwars door het dorp liep en ineens
regende het keien. Een paar nazi's waren achterom geslopen en
haalden een van de vlaggen uit de kast. Bij de ingang van het
dorp werden ze achterhaald. A lles vloog op elkaar in, je kon
in het donker niet meer zien wie vriend was en wie vijand.
's Morgens vonden we een nazi, met een gat in z'n hoofd, tusschen de struiken, een ander brachten ze met ingeslagen hersenpan naar het hospitaal toe en twee jongens van ons hadden een
schot door d'r pens waar ze later aan gekrepeerd zijn!"
Rinus kijkt naar het gezicht van Paul; het lij kt toch meer op
dat van Frits, dan hij eigenlijk gedacht had.
Een zware, loome moeheid, gevolg ook van de warmte hier
in de kamer, omvangt hem. „Ik ga maffenjongens," zegt hij, en
tegen Paul „wij spreken elkaar nog wel."
4,
Rinus zag Paul, die zich bij Van Breeda genesteld had en uit
de algemeene pot mee at, inderdaad bijna iedere morgen. Hij was
niet wantrouwig van aard en begreep zelf niet waar de eigenaardige twijfel vandaan kwam, die hij soms plotseling tegen Paul
voelde en die door niets scheen gerechtvaardigd. Om er tegen
in te gaan zocht hij des te meer Paul's gezelschap. Bovendien was
zijn honger naar berichten uit Duitschland werke lij k onverzadigbaar. Het scheen Rinus toe dat heel Holland in slaap lag, terwijl
daarginder, vlak over de grenzen, de eindstrijd werd geleverd.
Hij probeerde verschillende keeren Paul op wande lingen mee te
nemen, zooals hij dat met Frits gewend was. Paul echter was lui
en wou dan meestal reeds na een paar kilometer een biertje drinken in het een of ander cafétje. „Ik houd wel van zwerven," zei
hij, „maar je reist makke lij ker in een auto dan op je twee beenen." Hij openbaarde Rinus de geheimen van de Bond van
Internationale Auto Parasieten. „De fout van de meesten," zei
hij, „is dat ze te vlug toehappen. Je moet een goed plaatsje uitzoeken, ergens bij een brug of een overweg en dan geduldig
wachten. Eindelijk komt er altijd wel een luxewagen, die je
meeneemt en dan rij je binnen het kwartier al de vrachtwagens
voorbij, waarop je anders je heele kloffie had kunnen ruïneeren.
En geloof maar, dat het er op aankomt hoe je er uit ziet. Voor
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een landlooper zijn ze bang, maar als je een behoorlijk stel
kleeren aan je lijf hebt nemen ze je gauw mee en dan is het
ook makkelijk genoeg een heel verhaal te verzinnen waardoor
ze medelijden krijgen. Ik heb vaak genoeg heeren leeren kennen die me onderweg lieten eten en mij geld gaven om te slapen.
Zoo doe je een hoop menschenkennis op."
Hij kijkt Rinus weer met zijn loerende blik van terzij aan.
Die zegt alleen maar: „Niks voor mij, ik zou niet weten wat
ik tegen die heeren moest zeggen. Naast den chauffeur van een
vrachtwagen voel ik me thuis en of het wat vlugger of langzamer gaat komt er toch niet op aan, als je niets te doen hebt."
Paul heeft zich weer dade lijk aangepast: „Gelijk heb je van
jouw standpunt. Maar in ieder geval zou ik er eens op uit trekken." Hij rekt zich loom uit. „Als ik hier in dit gat moest blijven, verrekte ik van verveling."
Paul is in Leiden goed opgenomen. „De student", zooals ze
hem algemeen noemen, wordt behandeld met de gastvrijheid,
die den vreemdeling toekomt. Maar zijn onrustige geest vindt
geen bezigheid in het doode stadje. En nu hij gisteren die brief
van graaf Hellriegel kreeg met het bevel om terug te komen,
brandt deze grond hem onder de voeten. Het eenige is dat hij
graag een paar centen voor de reis zou opdoen.
Voorzichtig vraagt hij: „Die studenten hier, dat zijn toch bijna allemaal rijke gasten. Laten die de jongens nooit eens wat
verdienen?" „Hoe bedoel je?''—„Nou, d'r zu llen d'r toch allicht
ook wei onder zijn, die geen meid lusten..." Rinus zegt hard:
„Daar hoeven ze bij ons in Leiden niet voor te komen. Die zóó
wat willen, gaan naar Den Haag toe." Paul rolt het gedachtenballetje heen en weer in zijn hersens. „Den Haag," zegt hij onverschillig, „dat is toch de stad waar jullie koningin woont?
Naturlijknedáom,azurtchwelnsi
gaan kijken. Dan trek ik meteen verder. Ik wil weer naar
Duitschland terug, eens zien wat daar loos is. „Hij voegt er na
een oogenblik aan toe: „Waarom ga je eigenlijk niet mee. Hier
is het voor jou toch ook niets?"
Rinus schopte een steentje voor z'n voet weg. Als het Frits
geweest was zou hij dit keer geen oogenblik hebben geaarzeld.
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Tegenover Paul heeft hij dat telkens weer opkomende vage wantrouwen, dat hij zich zelf kwalijk neemt, nooit geheel kunnen
overwinnen.
Hij zegt vaag: „Ik kom wel na, als het wat beter weer wordt."
Paul haalt zijn schouders op. „Moet jij tenslotte weten." Hij
geeft Rinus een op de r an den doorgesleten reclamekaartje. „Als
je ooit door Ber lij n trekt, weten ze in dit café altijd wel waar ik
uithang."
De woorden van Frits en Paul klopten telkens weer aan een
deur die Rinus zorgvuldig met ketting en grendels had gesloten. Door die deur was, 's morgens vroeg, de venter Wolfaart
weggeslopen, terwijl zijn vrouw en de jongens nog s liepen. Het
verlangen naar avontuur en vrijheid werd dan plotse ling zoo
sterk, dat hij het, in de bedompte bovenkamer van de Walvisch, niet meer uit kon houden en de roep van de lokkende
straatweg wel volgen moest. Rinus, die als kind reeds de dagen
had leeren kennen dat er geen brood in huis was, — vreesde en
haatte deze roep van de straatweg, zooals de zoon v an een dronkaard de drank haat, des te erger naarmate zijn verleiding heftiger
in zijn bloed brandt. Zijn moeder, — de dominee, — Cornelis, —
allen hadden ze het stempel der zonde gedrukt op alles wat
zwerven genoemd werd, tot het in Rinus' bewustzijn met bandeloosheid en landlooperij onverbrekelijk was verbonden. De korte
tijd, dat hij Ako j ongen was, tartte hem het schrille fluiten der
locomotieven, wanneer ze met ongetemde vaart voorbijstormden naar de verte. Destijds meende hij, met zijn vaste werk bij
de bouwerij, de deur voor goed te hebben gesloten. Het werk viel
weg, maar Rinus smeedde zichzelf een nieuwe ketting van werkelijke of vermeende plichten: zijn taak in de jeugdbond, de
jongens die op hem vertrouwden en die hij niet in de steek
kon laten. Maar het kwam voor, dat hij zelf de ketting terugschoof, de poort opende en voor twee of drie dagen wegglipte
naar buiten. De eerste dag maakten de geur van de hagedoorn,
de zoete smaak van bramen en het ruischen van de herfst, die
de bladeren der boomen omlaag deed dwarrelen, hem dronken.
De tweede dag kwam, met het gevoel van eenzaamheid, ook
dat van wroeging op. Wie zonder doel, in het wilde weg langs
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de wegen zwierf, hoorde tot de paria's die alle hoop op een
terugkeer in de vastgevoegde maatschappe lijke orde opgegeven
hadden. Wanneer Rinus dan na een paar dagen terugkwam
aanvaardde hij, als iemand die zich zelf schuldig voelt, de standjes van Van Rooyen over zijn onverantwoordelijk wegtrekken
en over het werk dat was blijven liggen. Zijn tocht naar
Calais had hem nergens, ook maar voor één dag, van de voorgeschreven route af doen wijken. Voor Rinus' bewustzijn was
dat geen zwérftocht, maar een laatste, wanhopige poging om,
binnen de gevestigde orde, opnieuw een bodem te veroveren
waarop men staan kon.
Die poging was mislukt en voor het jeugdwerk hadden ze
hem tegenwoordig niet meer noodig. Langs de vaarten buiten
de stad bloeiden de eerste katjes, een zwoele lentélucht woei
's morgens door het open dakvenstertje van zijn kamer naar
binnen en Rinus stelde zich voor, hoe Paul op dit oogenblik
langs de Rijn trok of door de bergen waarvan hij verteld had.
De dag kwam, waarop Rinus de poort opende en naar buiten
sloop, zonder echter de sleutel te vergeten, waarmee hij, wanneer hij dat wilde, op ieder uur van den dag weer terug kon
keeren.
4,
Eindelijk weer de weiden ! Einde lij k de witte wegen weer en
de verre vaarten en de kleine dorpstorentjes nieuwsgierig uitkijkend boven de reeds ontbottende boomen. Eindelijk weer,
op zijn tong, de frissche smaak van een zuringhalm en de smaak
van het water dat in breede straal stroomt uit de dorpspomp en,
's morgens, met het stroo van de schuur nog in zijn haren, de
versche smaak van boerenbrood, terwijl hier en daar de hanen
nog kraaien en een hond, uitgelaten blaffend, tegen zijn baas
opspringt. 's Middags, als de zon fel brandde, lagen ze met een
zakdoek over hun oogen als boeren die een oogenblik rust houden, aan de wegrand te slapen.
In de middag waren overal in de lage dorpshuisjes de proper
witte gordijnen zorgvuldig gesloten alsof er niemand in zoo'n
heele straat thuis was, dan zag je later de kinderen in heele trossels, klompkletterend de school uitkomen, nog later groetten
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hen de landarbeiders, met loonre trekken en even gebogen
lichaam terugkeerend van de velden. Dat was dan ook reeds het
uur waarop hier en daar, in de verre boerderijen, lichtjes als roode
signaallampen opgingen achter de vensters. Er was altijd wel
een boer te vinden die hun logies gaf en, 's nachts in het stroo,
als Rinus even wakker werd, kon hij de rustige ademhaling
van Henk hooren. Dat gaf dan een gevoel van plotselinge geruststelling, te weten dat je niet a lleen was. Want Henk, hoe
dan ook, was toch eigenlijk een klein stukje van de jongenswereld in Leiden, dat Rinus had meegenomen. Een klein stukje,
dat echter iedere dag zwaarder op Rinus' stemming begon te
wegen.
De keuze van Henk als reiskameraad was eigenlijk niets dan
een toeval. Veel liever zou Rinus er op uit getrokken zijn met
Jacques, hoe zeer die dan ook de gewoonte had, in ieder gesprek
over politiek, den schoolmeester te spelen. Maar Jacques moest
iedere dag stempelen, als hij niet wilde dat zijn vader de toch
al kleine steun inboette, en net zoo staat het met Koos en met
Piet den sportman, en met Wi llem, die de lange afstanden met
zijn harmonikaspel had kunnen opvroolijken.

Dan, Henk zou er, zonder Rinus' aandringen, niet licht toe
zijn gekomen de stad te verlaten. Door Henk's aderen vloeit
het trage bloed der Leidsche peueraars, in hem leeft heel een
verleden van bleeke fabrieksgasten die, na de 14 of meer uren
arbeid in de bestoven weverijen, geleerd hebben iedere niet
strikt noodige beweging als een zondige verkwisting van kracht
te vermijden. Henk's voorouders: dat zijn misschien de weesjongens geweest, aan Leidsche textielfabrikanten in naam der
weldadigheid verkwanseld, en die men 's morgens met naakte
voeten op de zaalvloer moest zetten om hen wakker te krijgen.
Henks vader trok Zondagsmorgens zijn pantoffels aan, slenterde 's middags naar het poortje dat op de gracht uitzag, en
de waard van het café op de hoek wist dat hij, wat hem aanging, geen concurrentie van andere, verder afliggende kroegen
had te vreezen. Henks broers schurkten, wanneer de zon scheen,
hun ruggen tegen de warm gebakken muren van het hofje, de
kaarten gingen van hand tot hand, de wereld interesseerde hen niet
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verder dan het binnenplaatsje waar ze waren geboren. En ook
Henk zelf, wanneer hij klaar is met zijn bloemenventen langs
de huizen, meent dat hij zijn rust wonderwel verdiend heeft.
Maar Henk heeft ééns, hij zou zelf niet kunnen zeggen door
welke donkere drang gedreven, zijn arm opgestoken en een
voor Rinus bestemde sabelslag in ontvangst genomen. Van dat
oogenblik dateert hun vriendschap. Die van Rinus omdat zijn
geheugen bijna onfeilbaar is voor ook maar het kleinste bewijs
van kameraadschap, — die van Henk, omdat er iets in hem opengegaan is, sinds hij de eerste keer, voor iemand anders, pijn heeft
geleden. Bovendien: tusschen de jongens van de straat is Rinus
een figuur, en iets van de bewondering en de belangstelling voor
Rinus straalt ook op Henk af, sinds hij diens vriend is. Niet
dat hij iets meer begrijpt van Rinus' verwarde betoogen dan
Rinus zelf de ingewikkelde, dialectische uiteenzettingen van
Dr. Kanter kan volgen. Maar omdat Henk, zooals iedere jongen, nu eenmaal een held noodig heeft, werd Rinus het orakel
en kan iedereen, die het zou wagen de moed, het doorzicht
of de edelmoedigheid van Rinus in twijfel te trekken, met
de groote vuisten en de nog grootere bek van Henk kennis
maken. En zooals Henk's lange gestalte, bij iedere demonstratie,
vlak achter Rinus opduikt, ook al heeft hij zich van de zin dier
demonstratie nauwelijks rekenschap gegeven, — zoo heeft hij
ook, zonder veel wikken of wegen, Rinus' voorstel dadelijk
aangenomen een propagandatocht mee te maken.
Dit woordje „propagandatocht" n.l. heeft Rinus bedacht om
voor zijn zwerftocht een bruikbaar excuus te vinden. Vroeger
reeds is hij op het jeugdbureau in Amsterdam geweest om te
vragen, of ze hem niet als algemeen landelijk propagandist konden gebruiken. Ste ll en ze daar geen vertrouwen in hem, goed,
dan zal hij op eigen houtje toonen wat hij waard is. Hun rugzakken zijn volgepakt met a llerlei vlugschriften en brochures.
Komen ze aan een dorp en staan tegen de avond de boerenjongens in groepjes op het kerkplein, dan beginnen ze eerst
samen te zingen om de aandacht te trekken en bieden daarna
hun lectuur aan. Soms ook gaan ze deur na deur de huizen af
en Rinus Iaat zich de grap nooit ontgaan om bij den geestelijke:
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„dominee, pastoor of rabbi” hun lectuur te koop aan te bieden. Er zijn dorpen, waar men uit nieuwsgierigheid enkele
blaadjes koopt en Rinus, tot laat in de avond, tusschen de jongens staat te debatteeren. Er zijn andere dorpen, waar ze met
koel wantrouwen of openlijke vijandigheid ontvangen worden,
dorpen waar Henk's vuisten de aftocht moeten dekken, soms
nog versneld door een regen van steenen. Dat alles is het avontuur, zooals het alleen met Rinus valt te beleven en tegen zulke
gebeurtenissen, waar ze later samen om lachen, heeft Henk geen
bezwaren. Bezwaren heeft hij tegen het knellen van de rugzakriemen op zijn schouders, tegen de lange afstanden en de blaren
op zijn, aan marcheeren ongewende voeten. Bezwaren heeft
Henk vooral, wanneer het geld zoo schaarsch wordt, dat er niets
meer kan overschieten voor een biertje of voor sigaretten. Want,
anders dan Rinus, heeft Henk allerlei materieele behoeften,
waarvan hij zich maar niet zoo een, twee, drie los kan maken.
Wanneer dan, op de stoffige weg, het verlangen naar een sigaretje een kwelling wordt, waartegen noch de zon, noch het
ontluiken der knoppen, noch een van de dingen, die zijn maat
tot vroolijkheid stemmen, opweegt, — dan ergert Henk zich
alleen nog maar aan de koppigheid van Rinus om de met hun
krantjes verdiende centen met alle geweld voor afrekening te
willen bewaren.
„Je kunt niet leven," moppert Henk, „als je niet iets hebt
waarvan de opbrengst heelemaal voor je zelf is."
„Wat bedoel je?" vraagt Rinus verschrikt, „leuren?" Plotseling ziet hij zijn moeder, neergebogen onder haar mars, en de
kromme, verzopen typen 's avonds in de lage gelagkamer van
de Walvisch.
„Nee," zegt Henk. „Dat vast niet, dan kan ik in Leiden beter
met bloemen op stap langs mijn vaste klantjes. Maar ansichtkaarten, net als die cowboys en wereldreizigers ! Je hebt verleden keer toch nog zelf met die rare gasten staan kletsen die
naar China toe wilden."
„Dat is gewoon bedelen," aarzelt Rinus.
„Dat is géén bedelen," antwoordt Henk, „als je reis een doel
heeft. Wanneer we nou bijvoorbeeld een kaartje van ons tweeën
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laten maken en we zetten d'r op „arbeiderssport- en -studiereis
naar de Sowjet Unie", daar zullen een heeleboel menschen toch
wat voor voelen !"
4(

De Sowjet Unie! Henk kon niet weten hoe hij met zijn, op
goed geluk afgeschoten woorden, midden in de roos geraakt
had. De Sowjet Unie, dat was het sprookje waarmee Cornelis
naar Den Bosch terug gekomen was. Soldaten, zei Piet, hadden
de geweren omgedraaid tegen hun officieren, hun de epauletten
afgerukt en, tegen de wil van diplomaten en ministers in, vrede
gesloten. Arbeiders hadden de fabrieken bezet, de huizen der
rijken onteigend, hun lot in eigen handen genomen en de welgewapende troepen der interventie het land uitgeworpen. Lenin
was de naam geweest, waarin Rinus had leeren gelooven,
toen het beeld van den Christus, door zalvende domineepraatjes ontluisterd, langzamerhand zijn glans had verloren. De
Sowjet Unie... wanneer op de bouw tegen beter onderlegde
Christelijke of Sociaal Demokratische arbeiders, hem geen argumenten meer te binnen schoten, was het bestaan van de proletarische staat a lleen reeds het triomfantelij ke bewijs, dat hun heele
redeneering weerlegde. Het was geen droom als die der anarchisten, geen onbewijsbare utopie, geen vertroosting met het
hiernamaals. Het was tastbare werkelijkheid dat daar ginds, op
een zesde van de oppervlakte der aarde, doodgewone arbeiders
de macht in handen hadden genomen, — dat ze, tegen een wereld
van louter vijanden, volhielden, — dat ze uit hun eigen rijen de
kaders gevormd hadden voor de opbouw.
Zeker is het, dat noch Rinus, noch een van zijn maats zich
ook maar een oogenblik kon voorstellen, hoe het er daarginder
werkelijk uit zag. Evenmin als de burger in het achterland besef
heeft van de loopgraaf, konden zij zich de ellende indenken der
afschuwelij ke woningtoestanden, de winters zonder brandstof,
wanneer men, met laarzen aan en in de reeds door en door versleten wollen jas, huiverend ging slapen, de typhuslijders, zonder verpleging achtergelaten langs de wegen, de honger der
boeren, die als wanhopigen nog trachtten mede te rijden op
buffers en daken der treinen, — de eindelooze marschen barre332

voets door de steppen, de corruptie bij verantwoorde lijke elementen, de wanhoop, oververmoeidheid en de zenuwcrisis bij
de leiders.
Als goede burgers van het nieuwe vaderl and lazen zij van
het front uitsluitend de overwinningsberichten. Al de rest was
voor hen leugen. Vuig verzinsel van een burger lijke pers of
lage afgunst van verrader lijke sociaal-demokraten.
De Sowjet Unie ! Millioenen malen is zij, als wenschdroom,
wakker geworden in millioenen harten en heeft hun de kracht
gegeven opnieuw de dag te trotseeren en heeft de moed doen
ontvonken om telkens opnieuw de anders nutteloos schijnende
strijd te herbeginnen. Waarom zou men hier niét verwezenlijken kunnen wat daarginds bereikt werd?
En toch, hoe mooier alle berichten k linken, des te verder
verwijderd schijnt Rinus het droomland soms te zijn. Zoo ongeveer als, in zijn jeugd, de paradijstuin, die door een muur en
een drabbig riviertje van zijn schemerige steeg was gescheiden.
Zeker moet het goed wandelen zijn onder de hooge olmen.
Zeker zijn de menschen gelukkig, die op de grasvelden van die
tuin kunnen spelen en van wie soms een enkele blijde kreet
over de muur klinkt. Maar hoe kan men zich het leven binnen
die muur voorstellen wanneer men zelf slechts de stegen en de
sloppen aan de andere kant kent ? Welke gemeenschap bestaat
er nog tusschen de kameraden aan beide kanten van de grensrivier der revolutie ? Welke maatregelen, die men daarginder
toepast, hebben nog eenige betrekking op de strijd en de toestanden in Holland ? Hoe is het moge lijk dat men daar in Moskou
nood en vertwijfeling der Leidsche werkloozen zou kunnen
begrijpen? En bovenal, waar b lijft de toegestoken hand, waar
de hulp, waar de solidariteit, waarvan men gedroomd heeft?
Rinus, door zijn eigen ontevredenheid voor de kritiek van
allerlei ontevreden elementen toegankelijk, had tot nog toe naar
de kritiek op de Sowjet Unie niet geluisterd. Zijn behoefte om
te gelooven was daardoor te groot. Maar het verlangen om zelf
te zien werd sterker en sterker. Een sport- en studiereis naar de
Sowjet Unie, dat plan scheen nog zoo gek niet. En zeker zouden er arbeiders bereid zijn hen te steunen, omdat ze het sympaLast, Kruisgang

22

333

thiek vonden als een paar jongens eens op eigen gelegenheid
op onderzoek uit wilden.
Rinus twijfelde er niet aan dat het moge lij k zijn moest de
Russische grens te bereiken. En eenmaal daar, zouden ze, in de
proletarische staat, toch niet het hart hebben twee proletariërs,
die heelemaal uit Holland getrokken kwamen, de toegang te
weigeren!
4(
Binnen de tijd van twee dagen wist de heele stad het. Henk
in de eerste plaats zorgde daarvoor doordat hij, tege lij k met zijn
bloemen, van huis tot huis hun ansichtkaarten te koop bood.
„Ja, juffrouw, we hebben d'r genoeg van hoor, nooit verder
te kunnen d an de Morspoort of de Witte Wegel. We wi ll en
eens met onze eigen oogen gaan zien wat er in de wereld te
koop is ! Als we dan terugkomen, huren we een zaal en houden
hier in Leiden een voordracht. Ons kunnen ze niets wijs maken,
want we krijgen geen tolk mee om ons de weg te wijzen, we
gaan ook niet bekijken wat ze ons wel willen laten zien, maar
we trekken doodgewoon, zooals we dat zelf wi ll en, het land
door ! Dan zu llen we toch wel a an de weet komen wat er van
al die praatjes over hongersnood en zoo waar is !"
De juffrouw kocht de bloemen en bewonderde, meer nog
dan Henk's radde tong, het machtige bovenlichaam dat onder
zijn nauwsluitende trui viel te raden.
Leutig liep Henk verder. Zijn linkerzak rammelde al zwaar
van de centen. Hij had meer dan de helft verkocht v an zijn
kaarten en dat zou Rinus hem niet nadoen. Die probeerde a lleen
onder de jongens te venten en wat hadden die zelf nou! Al
lapten ze dan ook, uit vriendschap, met hun drieën of vieren,
wel eens een dubbeltje bij elkaar om er een te koopen, dat zette
toch geen zoden aan de dijk. Maar Henk had zijn tong niet voor
niets gekregen en hij wist zelfs a an christelijke en katholieke
menschen de kaarten aan te smeren.
„We zijn strikt neutraal, juffrouw, we hebben niets met de
communisten te maken."
„Wat beteekent die ster dan?"
Henk wist heel goed, dat het de sowjetster voor moest ste llen,
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maar hij loog zich er uit: „Dat, juffrouw, is de ster van het
esperanto, de taal waar je overal mee terecht komt."
Een kwartje dat je van de wijven krijgt, was zijn theorie, is
evengoed 25 centen als dat van kameraden.

Nooit waren Henks zakken, op het eind van de week, zoo
vol geweest met dubbeltjes en kwartjes als die Zaterdagavond.
Nooit ook werd hij, in het kleine stamkroegje, met zoo'n gejuich
van stemmen, als held van de dag ontvangen. „Ha llo die Henk !
Wereldreiziger ! Bolsjewiek! Kilometervreter !"
Manke Krelis met zijn schorgeschreeuwde stem van marktkoopman bestelt een rondje. Schuimend bier op tafel. De stemming is warm, opgewekt als voor een wedstrijd waarbij het
voor ieder vaststaat, dat de eigen favoriet zal winnen. Ze hebben
dan wel geen Pijnenburg, geen Van der Veer of anderen kampioen in hun midden, maar iedere stad neemt genoegen met
zijn eigen helden. Henk een beetje goedmoedig plagen is geoorloofd. In ernst aan zijn succes te twijfelen zou ongepast zijn,
erger, een soort twijfel aan eigen superioriteit of aan de overwinning van het nationale elftal. Als hij terugkeert zal immers
het heele vischcollege, alsof ze zelf meegeweest waren, deelen
in z'n glorie. „Ik huur eigenhandig een bakkie!" dreunt de
stem van den marktkoopman weer boven a lles uit. „Met m'n
harmonica op de bok zu llen we hem als Olieslagers de stad rondrijden." En opnieuw bier. En het orgel nu ook, dat bonkend
en daverend begint te spelen. En de prikkelende zware geur der
sigaretten en het goedmoedige schertsen en lachen der vrienden.
En het feit, dat je plotse ling iemand geworden bent waar ze
allemaal naar kijken. Henk bestelt ook een rondje. „Op de goeie
afloop jongens!"
Henk is het middelpunt van de bewondering. De held van
de avond. Henk wil zich niet laten kennen, hij wil toonen, dat
hij hun vriendschap op prijs stelt. En wat komt het op een paar
kwartjes meer of min aan als z n zak toch tweemaal zoo zwaar
is als die van Rinus ? „Niet naar huis gaan, niet naar huis gaan,
of de flesch moet op z'n kop staan !" „En er is geen tippelaar
te vinden, die Henkie kan verslaan, 't zal niet gaan !" De glazen
'
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bonken de maat op de tafel, de voeten stampen, de kamer begint
te draaien. „Ik betaal, jongens ! We nemen het er voor 't laatst
van. Laat een paar taxi's halen, dan gaan we met a llemaal naar
de Vink." De menschen loopen te hoop als de stoet taxi's
voorrijdt. Nieuwsgierig dringen de gasten op. „Hoera voor den
wereldreiziger !" De muziek zet een marsch in. Henk is de koning
van de avond. Henk wordt op een tafel geheschen. Henk betaalt
de rondjes. 's Nachts dragen ze hem tuimelend de steile trap
op naar zijn zolderkamertje. Z'n moeder, 'n klein oud menschje,
staat beneden in het portaaltje — „ach jezis — ach jezis, net als
z'n vader !"
Als Henk de volgende ochtend zijn portemonnaie opent,
merkt hij, dat niet a lleen het geld van de kaarten, maar ook
het grootste gedeelte van zijn handelsgeld is verdwenen. Hij
draait zich weer om in de kussens. Slechts één gedachte heeft
hij, vandaag ergens heen gaan, waar hij Rinus tenminste niet
zal ontmoeten !
Ook dat wist de heele stad nog geen twee dagen later. Van
Rooyen triomfeerde. Altijd opnieuw had hij zich verzet tegen
de terugkeer van Rinus' aanhang, die hij „de bende" noemde.
De tijd dat allerlei ongure elementen de partij bij vele arbeiders
en sociaal-demokraten in discrediet brachten, moest voorbij zijn.
Nu zag je eens wat ze waard waren ! Van Rooyen haatte de herinnering aan Rinus' populariteit die, zonder de vaste basis van
een organisatie te leggen, toch telkens weer in staat bleek te
zijn de grijze massa voor een meestal onzinnige actie te electriseeren. Deze geschiedenis tenminste zou voldoende zijn om
hem voor goed onmoge lij k te maken! Een zwerver, die met
een maat centen voor zich zelf bedelde, ze opmaakte en dan,
na al zijn bluf, bij gebrek aan geld rustig thuis bleef zitten!
Kanter schreeuwde van woede.
„Het is volkomen ontoelaatbaar, dat iemand die zich nog
altijd lid van de partij noemt, de naam van de Sowjet Unie aan
zijn persoonlijke oplichterijen durft te verbinden !" De jongens
van de A.J.C. zetten een hooge borst op. Nu kon je eens zien
wat voor crapule zich zoo al voor revolutionnairen uitgaf.
336

Winkelbelletjes rinkelden en kijvende vrouwen ergerden zich
dubbel over hun gulheid van een kwartje, nu ze bedrogen bleken.
Ze giftigden over de toonbank. Alleen de jongens, tusschen
wie Henk leefde, namen het meestal goedmoedig als een lo lletje
op. Ze treurden niet lang over de een keer uitgegeven centen.

De meesten hadden het wel eens meegemaakt, dat vader Zaterdagsavonds zonder weekloon naar huis kwam. Dat waren nu
een keer van die ongelukjes, die je kunnen overkomen als het
eerste glas door de keel is. Nog twee dagen later was de zaak
alweer grootendeels vergeten. Henk stond weer op de hoek van
zijn straat te kletsen, of er niets gebeurd was en de Maandag
daarop begon hij, met geleend handelsgeld, weer bloemen te
venten langs de huizen. De vrouwen, die hem uitgescholden
hadden, vergaten hun boosheid als ze zijn kwajongenslach zagen
en zijn prachtig lichaam. Alleen Rinus droeg de schande, die
dubbel zwaar scheen naarmate hij zich meer had moeten overwinnen om centen voor zichzelf te vragen in plaats van ze, naar
zijn gewoonte, aan anderen te geven of uit te leenen. Hij meende
dat iedereen hem aankeek als hij voorbijging. De i 5e, twee
dagen voor de datum die ze afgesproken hadden, zei hij bij
vrouw Van Deil de huur op. Hij had zich stug voorgenomen
de reis, in zijn eentje, toch te volbrengen.
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Hoofdstuk XII
Honderd, tweehonderd, vierhonderd, duizend kilometer.
Nijmegen, Kleef, Osnabruck, Hannover...
Gymnasiasten die met hun leeraar een vacantiereisje maakten,
stonden in het oude Valkhof en vertaalden: — Hic stetit hic frendens aquilas hic lumine torvo Claudius...
— Hier stond Claudius Civilis tandenknarsend, hier zag hij met
norschen blik de adelaars der wrekende legerscharen naderen.
Ze herinnerden zich daarbij de vaderlandsche geschiedenis en
beseften eerbiedig dat ze op gewijde grond stonden. Later wandelden ze van de kleine kapel naar de kerk achter de groote
markt, waar de leeraar hun het verschil tusschen Gothische en
Romaansche bouwtrant verklaarde. In Kleef, waar ze de avond
doorbrachten, vertelde hij hun over Elsa en den zwaanridder.
In Osnabruck traden de schimmen van in pelzen gekleede kooplieden uit de schaduw der vooroverhangende, middeleeuwsche
gevels. Al reizend leggen ze de grondvesten voor de algemeene
ontwikkeling, welke in de beschaafde conversatie den patriciërszoon onderscheidt van den plebejer.
De Amsterdamsche reisvereeniging organiseerde een tocht
naar Duitschland, vier dagen met hotels en middageten inbegrepen, tegen het minimale bedrag van vijftig gulden. Alle
deelnemers droegen een oranje bloem in het knoopsgat en ze
wendden hun koppen naar links en naar rechts zoodra de reisleider hun door zijn toeter toebrulde, dat er iets merkwaardigs
te zien viel. Bij de halten streken ze als wespen neer op de caféterrassen, dronken met smaak het krachtige en goedkoope bier,
maar waren het er over eens dat, wat b.v. een degelijk middagmaal of de beroemde Hollandsche zinde lijkheid aangaat,
Duitschland toch niet bij Nederland in de schaduw kon staan.
Het verhoogde hun meerwaardigheidsgevoel spottende opmerkingen te maken over ambtenaren, wier zwaar lijvigheid slechts
met moeite in een groene uniform geperst zat. Ze droegen van
hun reis herinneringen mee a an knakworst, Eisbein en goedkoop
ingekochte kleinigheden, door hun vrouw handig over de grens
gesmokkeld. Ze waren het er over eens dat je goeie sigaren
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toch a lleen maar in Ho lland kon koopen. De landschappen en
steden die ze gezien hadden zagen er, na een paar weken, in
hun herinnering precies uit als de meegebrachte ansichtkaarten.
Volkomen anders zien de herinneringen er uit van zwervers
als Rinus. Het verschil tusschen gothische en romaansche bouwstijl, dat hij destijds op zijn cursus aan de avondschool toch
geleerd heeft, is met de jaartallen der vaderlandsche geschiedenis,
de dorpen en riviertjes van Drente en de geslachten der zelfstandige naamwoorden, terecht gekomen in de vuilnisbak, waar
alles, wat voor het leven geen direkte waarde heeft, weldra
wordt vergeten.
Zijn herinneringen zijn die aan de jongens die hij onderweg
ontmoette: een werklooze smidsknecht, wiens vuisten half open
hingen, alsof zij er niet aan konden wennen geen hamersteel
meer te omvatten, — een werkloos bakkersmaatje dat hem
's nachts, in het asyl, vanuit de brits naast hem, zijn hopelooze
eenzaamheid klaagde, -- een werklooze slagersjongen, die beweerde dat diefstal het eenige middel was om datgene te krijgen, waarop je recht had. Van de vierentwintig jaar, die hij oud
was, had hij er reeds vijf doorgebracht in tuchtschool en gevangenis. Desondanks bleef hij optimist. „Ze vingen me omdat
ik nog te groen was, maar iedere dag word je wijzer." Hij was
overtuigd dat het ze niet zou gelukken hem opnieuw te
knippen...
Van Breeda met zijn eeuwige hoogdravende citaten, had,
toen hij hoorde dat Rinus weer op trek wou, de woorden
van Chuang Tsze gedoceerd: „Zonder mijn huis uit te gaan
ken ik de wereld."
Rinus vond ze bevestigd.
Er waren wel steden met breed beschaduwde boulevards,
zonnige pleinen en plantsoenen, waar een weelde van bloemen
de gladgeschoren grasperken omzoomde.
En er waren andere steden, met straten, zoo nauw, dat de
twee trams daarin elkander nauwe lij ks konden passeeren.
Steden, trotsch en blank op een heuvel, als een koningin op
haar troon.
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Andere steden, die zich beschaamd verscholen en waarvan zelfs
de wanden der huizen vet en kleverig waren van roet en olie.
Wie echter niet, als toerist, van verre stil bleef staan om hun
silhouet te bewonderen, maar, zooals Rinus, vermoeid en hongerig voortsjokte, die vond, binnen de schijnbare verscheidenheid, steeds weer de zelfde, onverander lijk vaststaande geleding.
Het centrum met de officieels gebouwen, banken, kantoren,
en de bra llende weelde der uitstalkasten was de onverteerbare
kern. Zij die daar, 's morgens en 's avonds, gokten, sjacherden,
winkelden, theedronken, dineerden en dansten, waren een ander
soort menschen; en de gouden rand van de stad, waar zij woonden, was de schil van de vrucht, even hard als de kern en even
onverteerbaar. Tusschen schil en kern in lagen echter de smakeloos eentonige middenstandsbuurten, met hun tegen de zon
gesloten gordijnen, de van kinderen krielende arbeidersbuurten
en ergens, als een rotte plek in de appel, de stegen van misdaad
en prostitutie, beruchte straten als die in Den Bosch, waar de
herberg „de Walvisch" zijn bedelaars opzoog.
Rinus zocht de arbeiderswijken, die van de netjes verzorgde
voortuintjes der gemeentewerklieden afgleden tot aan de grauw
uitgeslagen kazernewoningen, waar, met de dekens en het waschgoed voor de vensters, de naakte ellende der werkloosheid naar
buiten puilde.
Iedere stad had zijn standbeelden en bezienswaardigheden, in
de Baedeker met een sterretje aangegeven, maar iedere stad had
ook zijn Heilsleger, zijn gaarkeuken en het asyl of politiebureau,
waar je op een brits kon slapen.
En overal vond Rinus, in wezen, de zelfde typen terug als
in Leiden.
De een was communist, de ander nationaal-socialist, een derde
anarchist of hyper-individualist in de geest van Stirner, - maar
altijd behoorden ze tot de uiterst radikalen en altijd ook, hoe
harder ze tegen elkander schreeuwden, trachtten ze, achter de
heftigheid van hun argumenten, de onzekerheid slechts te verbergen van hun veel te kleine begrijpen en weten.
De onzekerheid van iedere dag, de noodzaak hun aandacht
voortdurend slechts op het meest voor de hand liggende,
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concrete, praktische, te richten, hadden iedere capaciteit tot
concentratie in hen gedood, — hun gedachten waren even hongerig en schichtig als de blikken waarmede ze soms langs de vuilnisbakken naar etensresten zochten. Er waren er die, van jongs
af opgegroeid in de star onpersoonlijke sfeer van gesticht of
weeshuis, zelfs het begrip teederheid nooit hadden leeren kennen, wier b likken iedereen, dien ze tegen kwamen, slechts naar
één maatstaf schatten: sterker of zwakker ? De zwakkeren kon
men op zijn beurt uitbuiten of gebruiken om zijn opgekropte
woede te ontlasten, — de sterkeren moest men door gehuichelde
onderdanigheid, of met het primitiefste wapen van den zwakkere: de leugen, trachten te bedriegen.
Alles in de wereld was potentieel hun vijand. Zij traden iederen mensch tegemoet met het wantrouwen van den hond, die
een schop verwacht, en waren niet meer in staat spontane goedheid anders op te vatten dan als dwaze zwakheid. Tusschen de
anderen, — zij die nog van thuis beschroomde herinneringen
verborgen aan de veiligheid der avondlijke kamer en de stem
van hun moeder, — gingen zij rond als wolven. Zij waren de
sterkeren en verzengden met het vitriool van hun haat a lle
andere gevoelens.
En toch waren er oogenblikken, zoodra de zon scheen en
hun maag vol was, dat plots opbruisende levenslust ook in
hen, met de kracht der jeugd, al het andere onstuimig overrompelde tot ze, als kinderen op hun verjaardag, zich in het genot
storten, zóó overgegeven, dat hij die het aanziet, de Dionysische
oerkracht van hun vreugde benijdt.
En andere oogenblikken waren er, — Rinus wist het, — wanneer je met zoo'n type, zoo'n beachcomber en spotter, — samenging door de steeds dieper wordende stilte van de avond, dat
plotseling, ergens bij een beekje waar je halt hield, de lucifer
waarmee je een sigaret aanstak, een simpel, verdrietig kindergezicht onthulde, dat na veel schreien, omdat moeder wegbleef,
einde lij k tot berusting is gekomen.
Wat zal men daarover zeggen?
Het zijn ervaringen, die zich niet in een dagboek laten noteeren en die men, teruggekeerd, zelfs niet in het gesprek met
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vrienden kan vertellen. Het zijn kleine, slechts voor de bezitters
waardevolle geheimen, die men bij toeval ontdekt heeft. Het
zijn de oogenblikken van communie, waarin twee zielen zich
mengen, tot men niet meer weet welke de eene is en welke
de andere. Het zijn ook geen duide lij ke, scherp omlijnde herinneringen, maar veeleer slechts variaties op de trage, bijna sleepende melodie, welker rhythme met de vermoeide gang der
voeten langs de straatweg overeenkomt.
Honderd, - twee honderd, - duizend, - millioenen kilometers.
De duizenden Tippelbriider langs de Duitsche wegen zochten
niet, zooals ééns de Wandervogel, na de bedompte atmosfeer
van school, kantoor of gezin, - de vrijheid.
Zij zochten niet, als de blasé geworden toerist, de nieuwe,
scherpere prikkels van het exotische, niet de stilte der natuur
na het jachtig leven in de steden.
De meesten verbeeldden zich, met een hardnekkigheid die
slechts uit hun behoefte om het te gelooven verklaard kon worden, dat ze zochten naar arbeid. In werkelijkheid waren ze op
de vlucht. Vlucht voor de verwijtende minachting in het oog
van hun vader, voor een broer die werk had en van wiens
centen ze vraten, voor de betraande ellende van moeders mager
geworden gezicht, voor hun eigen hopelooze inner lij ke leegheid, voor de koude hartstochtlooze eenzaamheid, waarin zij
verzonken.
Voor de gedachte aan een meisje, dat niet meer met hen uitwou, omdat ze geen behoor lij k pak kleeren meer hadden en
geen centen voor een bioscoopje.
Ergens in de verte lokte de fata-morgana. De eenen noemden
haar „derde rijk", de anderen „communisme".
Het beteekende voor hen geen oeconomisch stelsel, geen politieke overwinning, - het was dat, wat ze een enkele keer vonden in de schuren, waar ze met een toevalligen maat overnachtten: gemeenschap - het was het communistische koninkrijk der
liefde, dat een Jan van Leiden binnen de muren van Munster
had gepredikt. Zonder het te weten waren zij de laatste discipelen van Tanchelin en Loiet, den zoeten Antwerpschen schaliedekker.
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Maar de predikers van de communistische Eros waren eeuwen
geleden verbrand door de inquisitie, - zij die thans spraken,
richtten zich tot het verstand dat, door honger, wrevel en
effekt vertroebeld, steeds hortender funktionneerde, - het leven
leerde hun, dat degenen die met de grootste bek en de brutaalste
vuisten optraden, in de regel gelijk kregen.
Ze waren voor het meerendeel gezond en krachtig, ondanks,
of tengevolge van hun ontbering. Ze hunkerden naar daden.
En omdat ze jong waren en met het cynisme van grijsaards
niet konden leven, droegen ze allen een ideaal met zich, zooals
de geloovige, voor anderen onder zijn kleeren verborgen, een
klein madonnabeeldje op zijn naakte borst draagt.
4,
telde
de
afgelegde
kilometers
en bracht ze in mindeRinus
ring op de afstand naar Moskou. Tusschen Moskou en Holland
echter lag Berlij n en wanneer Rinus volkomen eerlijk tegen zichzelf geweest was, had hij misschien moeten erkennen, dat zijn
voornaamste reisdoel dáár lag.
Over Rusland had men zoo vaak, en in de ijver om anderen
te bekeeren, met zooveel overdrijving gesproken, dat het op
het luilekkerland der kindersprookjes was gaan lijken. Juist de
paradijsachtige schilderingen maakten het irreëel en in ieder
geval scheen het omgeven door de beruchte rij stebrij bergen,
waarvan het erg onzeker was of men ze kon passeeren.
In Berlijn echter woonde Frits, wiens nieuwe adres Rinus
van Paul aan de weet was gekomen.
Waaruit viel deze bijzondere aantrekkingskracht van Frits op
Rinus te verklaren ?
Rinus had hem destijds gered en reeds daardoor zou een
dieper interesse voor het verdere leven van den ander begrijpelijk zijn, dat immers aan hém viel te danken. Merkwaardig
genoeg echter had Rinus aan deze redding geen bijzondere
waarde gehecht. In geen geval beschouwde hij haar als „de daad"
waarop hij wachtte. Geen oogenblik had hij zélf het gevoel
gehad, in gevaar te verkeeren, er was geen strijd met den drenkeling, zelfs geen inspanning van kracht bij te pas gekomen. Rinus
had niet veel meer gedaan dan een wandelaar die, veilig aan de
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kant, iemand in het water zijn stok toe zou steken. Nauwelijks
de moeite waard om er met vrienden over te spreken!
Veel belangrijker, in zijn bewustzijn, waren de dagen van hun
samenzijn geweest, na de redding. Rinus had er wel eens aan
getwijfeld of Frits geheel toevallig juist daar, bij die gevaar lijke
plek, te water gegaan was. Zeker reageerde hij op het direkte
gevaar met de spontaan natuurlijke angst van een jong lichaam
dat leven wil. Maar kon het niet zijn dat hij, desondanks, misschien half onbewust, dat gevaar gezocht had ? Zeker verkeerde
Frits destijds in een toestand van uiterste depressie. Voor de zoo-.
veelste maal had de storm zijn scheepje losgeslagen van onbetrouwbare ankers. Waarvoor zou hij het meisje losgelaten hebben, waarvan hij toch hield, als 't niet was omdat hij de toekomst die hem wachtte volkomen hopeloos achtte ? Frits'
ideeën, waarin de opvattingen van Hans en die van zijn ouden
leermeester zich wonderlijk mengden, waren te vaag en te onzeker om er een houvast aan te vinden. Zeker had de wereld
hem even leeg en troosteloos geschenen als het eenzame strand
waarlangs hij die morgen zijn weg koos. Rinus had hem méér
gegeven dan het oudbakken brood dat ze samen op zijn kamertje
deelden. Hij had Frits de internationale solidariteit der proleten
als een realitéit leeren voelen. Hij bood niet slechts een bed om
te slapen, dat deed iedere filantropische inrichting, maar hij had
iets van zijn ziel aan den ander geschonken. Hij had de eigen
zekerheid, waarvan hij destijds nog vol was, in den ander overgeladen als ballast in een te wankel scheepje. Zooals Sirach in
Rinus, had Rinus in Frits den discipel gevonden, bereid om,
met eindeloos geduld, te luisteren naar zijn redeneering. Hier
was iemand aan wien hij het zaad mee kon geven, dat verder
over de aarde uitgestrooid moest worden. Hier was iemand
die de draagwijdte van zijn eigen stem verdubbelde, een instrument waardoor hij in de verte kon werken.
Frits was de vriend waarvan Rinus hield, maar Frits was meer.
In zekere zin was hij Duitschland. Hij was een deel van het
meest mishandelde proletariaat der wereld, van dat proletariaat,
waarvan Rinus meende, dat het lot der wereld afhing. Zooals
ouders, wier kinderen jarenlang in den vreemde hun eigen leven
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leefden, er zich geen rekenschap van geven welke veranderingen
in hen zelf en in de anderen plaats hebben gevonden, geloofde
Rinus, dat hij Frits slechts op hoefde te zoeken om de oude
intimiteit en het geestelijk overwicht terug te vinden uit de
dagen in Leiden.
4`
Frits kwam zelf de trap afgeloopen, deed open en stond ineens
tegenover Rinus. Twee jaar hadden ze elkaar niet gezien en het
scheen Rinus toe dat Frits in die tijd zwaarder geworden was,
een man, en niet meer de jongen, dien hij destijds bij het zwemmen gered had. Frits is eer lijk b lij Rinus te zien, dade lij k neemt
hij hem mee naar boven om hem, in de woonkeuken, voor te
stellen aan Liesbeth en aan moeder Waschinsky, die sinds eenige
tijd bij hen inwoont.
— „Dat is nu Rinus — en dat is mijn moeder, en deze hier is
Liesbeth. Je noemt haar maar gewoon bij haar naam hoor ! We
zijn allemaal arbeiders."
Over haar bril heen bekijkt moeder Waschinsky den nieuweling. Liesbeth is dade lij k opgestaan om hem de hand te geven.
Ze is iets kleiner dan Rinus en door de dikte v an haar lichaam
krijgt haar gang iets waggelends: net als een gans loopt ze,
denkt Rinus. Maar direkt daarna begrijpt hij dat ze in haar
laatste maand is. Onwi llekeurig b lij ft zijn blik op haar rusten,
totdat hij voelt dat Frits op hem let. Verlegen zoekt Rinus, die
door het schemer licht in de kamer nog slechter zien kan, naar
een stoel. Hoewel hij wist dat Frits getrouwd was is het, alsof
hij nu pas beseft, dat deze niet meer de kameraad van vroeger
zijn kan, niet meer de zelfde, eenigszins afh ankelij ke leerling
van toen, maar dat hij een man is geworden met eigen verantwoordelijkheid en een eigen leven. En hoe netjes is deze kamer,
hoe anders dan het kale, slordige jongenshok in Leiden met zijn
gewitte wanden! Voor het raam weren hagelwitte portières
iedere inkijk, de eenvoudige tafel is met vroolijk gekleurd zeil
bedekt en de koperen knoppen van de groote tegelkachel glanzen als de gouden knoopen van Marker Visschers. Rinus vraagt
zich af waaraan hem deze kamer doet denken en ineens weet hij:
—anhetuisvCorl!HewhiétporvanLe
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boven de schoorsteen hangt en daarginds dat van Troelstra. Hoewel de meubeltjes in dit nieuwe huis nog maar heel spaarzaam
en waarschijnlijk op afbeta ling gekocht zijn. Maar het is het
begin van een vestiging, van een fami lie, het is, ondanks de
revolutionnaire wandkalender, een nieuwe, nog glimmende schakel in de eeuwenoude orde, die met de vestiging en het zich
afsluiten van het eerste gezin is begonnen. Het is niet meer de
gens, maar de hoeve, waar alleen de naaste familieleden onder
het beschuttende dak bijeen zijn. Het is één van de tienduizenden kamers, die 's avonds gesloten worden en waarvan de zwerver slechts het gele licht door een spleet in de leege straat ziet
vallen. Het is de goede, dege lijke wereld, met haar maaltijden
op vaststaande uren, haar warmte, haar liefde voor het eigene
en haar beslotenheid. Het is, hoe klein dan ook en hoe schamel,
de wereld der nette en zelfbewuste boerengezinnen, waarvan
de kinderen zongen: — „Rinus mag niet meedoen, Rinus heeft
zweren!" De wereld van Karel en andere A.J.C.-ers, waarin
Rinus hoogstens een oogenblik gast kan zijn, voordat hij zijn
zwerftocht door het leven weer moet hervatten. Dat alles is
natuurlijk slechts een vaag gevoel bij Rinus. Hoogstens is hij
zich even pijnlijk bewust, dat de rollen omgekeerd zijn. Destijds
was Frits de gast, door Rinus met het weinige dat hij had geholpen, dit keer is Rinus zelf de zwerver, die het genadebrood
van een ander moet eten... Genadebrood... Een woord dat hij
gelukkig even snel weer vergeet nu Frits hem, met een klein
knipoogje van verstandhouding, in het Hollandsch vraagt...
„Lust je een bakkie koffie ?" Hollandsch! Dat is de taal die zij
tweeën hier a lleen verstaan, de taal uit het zolderkamertje in
Leiden. En door die enkele woordjes is Frits meteen weer de
kameraad bij wien je geen „genadebrood" eét, maar bij wien het
van zelf spreekt dat je deelt in wat er valt te schaften. Het gesprek wordt nu ook dade lijk vlotter. Nu het licht aangestoken
is, schijnt de kamer meteen minder vijandig. Rinus haat schemering als een soort gierigheid, hem des te pijnlijker, omdat hij
zich, in het halfdonker, nauwelijks kan oriënteeren. Nu, achter
zijn kop dampende koffie, bekruipt hem weer de oude lust om
te vertellen. Al gauw is Rinus de eenige die het woord voert.
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Hij vertelt over zijn zwerftochten en over de indrukken opgedaan in allerlei steden en dorpen. Hij heeft heel andere demonstraties meegemaakt dan hij zich in Holland voorgesteld had.
Sirach had Rinus voorbereid op streng in de pas marcheerende
roodfront kolonnes, het beeld dat Rinus in werkelijkheid te zien
kreeg, geleek in zijn wan ordelijke kracht, veel meer op een
teekening van Káthe Kollwitz. Daar tegenover stonden de bruine
kolonnes, waarvan Rinus wel had hooren spreken, maar waarvan hij zich, tot nog toe, nooit een goed denkbeeld had kunnen
maken. In een klein dorp, ergens in Westfalen, was op een Zondag zoo'n troep S.A. voorbijgemarcheerd. De strakgerichte
gelederen, met muziek en de hakenkruisvlag voorop, wekten
Rinus' spotlust. Hij stond bij een groepje arbeiders op het trottoir en kon zich niet weerhouden allerlei stekelige opmerkingen
te maken. Tot zijn verbazing merkte hij, dat de anderen van
zijn spot niet gediend waren en hem weldra alleen lieten staan.
Slechts een oudere arbeider had hem aangestooten en met zich
mee naar huis genomen.
—„Je doet beter hier een beetje op je woorden te passen!"
had hij gezegd. „De anderen hier denken net als jij, maar ze zijn
voorzichtig geworden. Wat kunnen wij doen ? De politie ligt
met de bruinen onder één deken!"
Rinus begreep dat niet. Woedend had hij gezegd dat het láfheid van de arbeiders was om zich zoo kalm te houden. Met
steenen en drek moesten ze gooien!
—„Dacht je dat dat zoo eenvoudig was ? D'r is hier in 't dorp
genoeg geknokt, maar tenslotte waren wij het altijd die de
slagen kregen. En als het voor den rechter komt, leggen wij,
als arbeiders, al zóó het loodje. D'r zitten d'r al zeven van ons
in de bajes!"
—„Waarom dan?" vroeg Rinus.
—„Ze zijn gestraft," antwoordde de ander, — „wegens het in
stand houden van een verboden afweerorganisatie. De fascisten
hebben hier in het dorp op een Zondag een werfcampagne
gehouden. De Zaterdagavond tevoren al kwam het tot botsingen, voor het gebouw waar de nazi's ingekwartierd lagen. Toen
zich na een vergadering op straat groepjes vormden, kwamen
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fascisten naar buiten, begonnen d'r op te slaan en verwondden
een arbeider. Onze burgemeester wilde naar de nazi's toe om
met hen te onderhandelen, maar ze lieten hem voor de deur
staan. Hij liet politieversterking komen, maar die kon de volgende ochtend evenmin wat beginnen, want ondertusschen was
er, op vrachtauto's, nog een heele schep nazi's uit Paderborn en
Holzminden gekomen. De fascisten hadden zich in hun zaal gebarricadeerd met stoelen en tafels en de groote houten planken,
die anders voor tuintafels dienden, gebruikten ze als kogelvangers voor de vensters. Eindelijk telefoneerde de burgemeester
om het rijksweergarnizoen uit Biickenburg. Zoo gauw een
politieagent of een arbeider maar zijn neus liet zien, werd er
van daar binnen geschoten. Voor die troepen zijn de nazi's toen
tenslotte gecapituleerd. Natuurlijk hebben wij geëischt, dat men
hen fouilleeren zou op wapens. De officieren lieten hen ook
aantreden, maar even natuur lijk werd er niets gevonden. Toen
ze al op het perron stonden, wilde een van onze menschen een
knakworst koopen. Hij tilde het witte doek op dat zoo'n vent
over de winkel op zijn buik droeg en meteen ziet hij, dat de
heele bak vol ligt met revolvers ! Natuurlijk stonden wij dadelijk op onze achterste beenen en de politie was niet zoo goed
of ze moest den kerel wel arresteeren. Maar de rijksweer eischte
hem op, omdat zij het was die de orde hersteld had. Hij mocht
met dezelfde trein wegreizen als de anderen en van ons werd
niemand meer op het perron toegelaten. En nou komt het dolste !
Een paar dagen later werd onze plaatselijke leider gearresteerd,
wegens het laten voortbestaan van de roodfrontstrijdersbond,
en wegens ordeverstoring. Het heette dat wij met geweld een
wette lij ke bijeenkomst van de nazi's hadden willen verstoren!
Niet de nazi's, die geschoten hadden, werden veroordeeld, maar
onze jongens, omdat ze zich tegen de terreur hadden wi llen
verweren.
Rinus zag in dat a lles slechts een bevestiging van Sirach's
theorie, dat de arbeiders zelf de schuld waren, omdat ze a lles
maar op zich lieten zitten. Als ze werkelijk bewust waren, zouden ze zich nooit er toe geleend hebben zelf de kazernes en
gevangenissen voor hun bourgeoisie te bouwen. Sabotage was
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een beter middel, dat de bourgeoisie meer schaadde dan staking.
Als het dan met openlijke weerstand niet ging, bleef toch altijd
nog de economische guerilla, het lijdelijk verzet over. Men
legde veel te vlug het hoofd in de schoot en a anvaardde gebeurde
zaken als niet te veranderen. Dat kwam omdat de arbeiders naar
leiders luisterden, die zelf, door hun betere maatschappelijke
positie, bang waren iets te riskeeren. Het parlementarisme was
schuld, dat de massa's jaren lang geleerd hadden niet op eigen
kracht en inzicht, maar slechts op hun vertegenwoordigers te
vertrouwen.
Rinus heeft zijn oude spraakzaamheid terug gevonden, hij
spreekt nu zelfs Duitsch, Liesbeth's vragen in haar eigen taal
beantwoordend. In zijn oogen ligt de fanatieke glans die Frits
nog van vroeger kent, oogen, te zwak om de voor de hand liggende dingen te zien, maar die in de verte schijnen te turen,
met half gesloten oogleden, alsof ze tegen de zon beschermd
moesten worden.
Liesbeth weet niets van Rinus' oogziekte, zij merkt slechts de
starre blik en dat wilde fanatisme, waarvoor men op zijn hoede
moet zijn. Ze is altijd bereid met een nazi te debatteeren, maar
onverbiddelijk tegenover gevaar lijke afwijkingen, die verwarring zouden kunnen stichten in de eigen gelederen. Met de
strengheid waarmee een inquisiteur het oordeel over een ketter
uitspreekt, zegt ze hard: — „Dat zijn anarchistische, linksche afwijkingen." Tegelijk kijkt ze bezorgd naar Frits, bang dat hij
misschien, uit oude vriendschap, den buitenlander te veel ge lijk
zal geven. Haar standpunt is altijd: zonder juiste theorie geen
geslaagde revolutie. Maar Frits is juist in theorie altijd zwak gebleven, het communisme zit bij hem vooral in het gevoel en
in oogenblikken van verbittering is hij maar al te geneigd om
zich door de geweldmethodes van politie en fascisten te laten
provoceeren. De strijd tegen hun macht is echter een bij voorbaat verloren spel, wanneer niet de meerderheid der arbeidersklasse voor de revolutie is gewonnen.
„Maar jullie eigen leuze is toch: „slaat de fascisten waar je
hen treft"," roept Rinus nu, harder dan hij in zijn discussies met
tegenstanders gewoon is. Waarom maken jullie daar geen ernst
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mee ? Waarom zetten jul li e de jongens van je eigen jeugdbeweging, die nu alleen voor colportage gebruikt worden, niet
aan 't werk als detectives. Een heel spionnagesysteem moet er
komen, dat we precies weten waar de nazi's wonen en werken,
bij wie ze inkoopen, wat hun gewoonten zijn en wie met hen
sympathiseeren! De winkeliers die met hen heulen, kunnen we
dan boycotten, we kunnen hen opwachten, als ze niet in de
troep, maar alleen zijn, we kunnen hen het wonen in arbeiderswijken onmoge lij k maken, hen beletten te werken en zelfs om
er op uit te gaan met een meisje!"
„Terreur ?" vraagt Liesbeth uit de hoogte. „Mijn beste jongen, met terreur kan je misschien karakterlooze individuen in
toom houden, maar geen ideeën overwinnen. En die leuze waarover jij sprak is ook nooit anders bedoeld dan overdrachtelijk.
Overal waar we de fascistische ideologie ontmoeten, moeten we
de strijd opnemen. Maar die ideologie leeft bij de sociaalfascisten dikwijls even sterk als bij de nazi's. Objectief is het in
de eerste plaats de S.P.D. die de weg vrij maakt voor de nazi's!"
Frits aarzelt. Wat Liesbeth zegt klinkt heel mooi, maar een
feit is toch maar dat de nazi's, juist door het succes van hun terreurmethodes, hun ideeën ingang hebben doen vinden. En evenzeer staat het vast dat de K.P.D. nooit invloed heeft weten te
winnen op de arbeiders in de bedrijven. Hoe dikwijls heeft Frits
niet, bij zijn eigen propaganda, moeten merken dat de stellingen
en besluiten der partij veel te abstrakt en gekompliceerd zijn
om door de groote massa te worden begrepen.
Natuur lij k, met Liesbeth staat het anders.
Liesbeth bestudeert iedere regel van haar partijblad, en zoekt
zelfs conscientieus ieder woord, dat ze niet kent, op in de kleine
Liebknecht. Maar moeten dan krantenartikelen alleen geschreven worden voor lezers, even ontwikkeld als de redakteur, wiens
heele dagtaak uit het doordenken van resoluties en programma's
bestaat
Frits herinnert zich hoe hij eens, tegen zijn wil, door de eenvoudige, voor ieder begrijpe lijke taal van Dr. Goebbels bijna
uit het lood is geslagen...
Maar Frits wil Liesbeth niet tegenspreken. Juist in haar toe35 0

stand wil hij haar niet toonen door welke twijfel hij af en toe
geplaagd wordt. Moeder heeft hem gisteren nog uitgelegd, dat
je tegenover zwangere vrouwen toegefe lij k zijn moet. Over
een paar weken, als alles achter de rug is, zal er nog tijd genoeg
zijn voor discussies.
Als Rinus echter eenmaal in een politieke discussie betrokken
is, weet hij van tijd noch plaats meer. Hij ziet niet op Liesbeth's
gezicht de blauwe adertjes onder de bleeke huid; op dit oogenblik is ze voor hem a ll een nog de tégenstandster die hij wil
overtuigen.
„Denk je dat een wolf zich door redelijke argumenten laat
tegenhouden om de schapen te vreten ? Als ze mij aanvallen
verdedig ik me met mijn klauwen, en niet met het communistisch manifest." In de bruta li teit van zijn antwoord ligt de heele
haat opgesloten tegen Kanter, Van Rooyen en al de partijbonzen,
die hem voortdurend op zijn vingers getikt hebben.
„Hoe meer theorie, hoe meer uitvluchten om de werkelijke
strijd te vermijden. De leiders van de partij stoffen op hun
revolutionnaire ervaring, maar waaruit bestaat die anders dan uit
een serie nederlagen ? Van verkiezingssuccessen spreek ik niet,
we wéten wat die waard zijn als de gummiknuppel uit de zak
komt. Maar voordat ze recht van spreken hebben moeten ze
eerst eens aantoonen dat ze werkelijk kunnen overwinnen!"
„De Sowjet-Unie?" wierp Liesbeth hem tegen. Het woord
werkte als een tooverformule. Inderdaad, tegenover dit eene
woord ploften al Rinus' beweringen als zeepbe llen uit elkander.
De overwinning daarginds was het resultaat der ervaringen die
men uit de nederlagen in a lle landen der wereld had getrokken.
Op dit woord weet Rinus geen antwoord. Met lichte lijk voorovergebogen hoofd zit hij aan tafel en laat nu op zijn beurt de
woordenvloed der jonge vrouw over zich heen ga an , wier wangen, onder het spreken, een roode gloed krijgen van enthousiasme.
Was dat ook niet wat Rinus al die jaren als perspectief voorgezweefd heeft ? Was het niet deze proletarische gemeenschap,
die hem zijn plan ingaf om, met de andere werklooze jongens,
het afgraven der duinen aan te nemen ? Natuur lij k moest het
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mislukken, de krachten en het idea lisme van den enkeling zijn
onvoldoende en daar waar hij, zooals in Calais, hulp bij de
burgerij hoopte te vinden, bleken a lle beloften tenslotte niets
anders dan leege praatjes.
Bij Liesbeth's woorden vlamt het oude ideaal opnieuw omhoog van onder de asch der ontevredenheid en kritiek, die het
bedekken. Rinus denkt nu niet meer aan debatteeren, niets anders
leeft in hem, dan het verlangen om in die groote gemeenschap
opgenomen te worden. Juist de moei lij kheden, die Liesbeth schildert, trekken hem aan, juist de begeerte om de kracht van zijn
lichaam, het beste wat hij bezit, in dienst te mogen ste llen
van de opbouw. En hij is niet meer de vroegere leider van de
jeugdbond, maar a lleen een groot kind, dat het droomen nog
niet verleerd heeft, wanneer hij zegt:
—„Ik ben ook op weg naar de Sowjet Unie!"
*
Frits had op het laatste oogenblik toch nog zijn jasje aangeschoten en holde Rinus achterna de trap af. Op straat hield hij
hem tegen. Zijn oogen waren vochtig toen hij ruw zei: — „Kom,
idioot ! Wees nou niet bokkig. In ieder geval kan je toch vannacht bij ons slapen!"
Rinus liep met zijn hoofd voorovergebogen verder.
—„Nee," antwoordde hij. — „Ze heeft mij duidelijk genoeg
laten voelen: wie niet meer in de partij is, telt voor haar niet
meer mee. Die scheert ze over één kam met de fascisten."
—„Ze is wat gauw aangebrand," suste Frits, „maar dat komt
omdat ze zwanger is."
Rinus bleef nu ook staan.
—„Dat is het niet," zei hij iets zachter. — „Ik ben niet kwaad
op haar en nog veel minder op jou, maar ik voel dat ik er niet
bij hoor. Als ik bleef zou het alleen maar moeilijkheden tusschen jou en je vrouw uit kunnen lokken. En ik vind heusch
mijn weg wel."
Frits zocht in zijn zakken. Het eenige wat hij vond was een
half vol doosje sigaretten. Hij stak het Rinus toe, die het zonder
meer aannam. Op dit oogenblik was hij weer de sterkste.
—„We zien elkaar nog wel weer Frits, en als het er op
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aan komt zal 't wel b lijken wie aan de goede kant staat."
Voor Rinus lag de asfaltstraat en daarachter de grijze weg
naar Polen. Wat hem inderdaad kwelde was niet de koelheid
van Liesbeth, toen ze gehoord had dat hij zonder verlof van de
partij op weg gegaan was, maar de kracht van argumenten, die
hij vroeger zelf gebruikt had. Inderdaad, wat was een leger
waard zonder discip line, en hoe zou het er met de strijd uitzien,
wanneer ieder maar, zoodra het hem lustte, zijn post kon verlaten ? Was het proletarisch vaderland misschien een asyl voor
daklooze zwervers ? Welke staat van dienst gaf Rinus recht
daar toegelaten te worden tusschen de helden der revolutie?
Weer slofte Rinus langs de wegen, maar in zijn eigen overtuiging was iets gebroken. Liesbeth's vlijmscherpe argumenten
hadden, als een lancet, het gezwel van zijn fantasie geopend. Hij
kon zich zelf niet meer wijs maken dat het hem misschien toch
zou lukken er binnen te komen. Eigenlijk wachtte hij slechts
op een gebeurtenis, die als voorwendsel kon dienen, om de voor
hem zinloos geworden reis niet verder voort te zetten. Een arrestatie, ergens in de buurt van de Russische grens, deed hem
dan ook, zonder verdere pogingen, terugkeeren naar Ho lland.
Het deed hem bijna prettig aan, dat in Zevenaar een klamme
Hollandsche motregen hem opwachtte. Geen ander weer had
beter kunnen passen bij zijn stemming.
4(

Waarom keert hij terug?
Zijn matte oogen hebben de omtrekken gezien van het Zevengebergte, de rots waar de Lorelei sedert eeuwen haar gouden
haar kamt, den fonkelenden Rijn en de met wijndruiven beplante
hellingen der Vogezen. Hij is verder geweest dan een van zijn
vrienden, hij dwaalde door de middeleeuwsche straatjes van
Praag, tusschen de sier lij ke paleizen van München en over de
wereldberoemde, lachende Prater van Weenen. Hij heeft de
sneeuwbedekte toppen der Alpen gezien en de wijde, zonverschroeide Hongaarsche poesta's. Hij moet in Heidelberg de liederen der studenten gehoord hebben en, van een voorbijvarende
boot, de muziek der mandolines, de bengelende klokken der
koeien op de bergwei, het donkere dreigen van een verre
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lawine en de zoet klagende viool in het wagenkamp der zigeuners.
Hij was, ondanks zijn armoede, vrij als de vogels, die boven
zijn hoofd de zelfde weg zochten naar het Zuiden, hij heeft
overal menschen leeren kennen, die hem opnamen en te eten
gaven, hij heeft de rust gekend van avonden, met een toevalligen
kameraad, ergens naast de grillig opflakkerende vlammen van
een kampvuur.
Hoe komt het dat niets van dat alles in de onhandig geschreven bladzijden van zijn dagboek is te vinden? Leefde er dan
geen sprankje fantasie in deze ziel, was zijn hart reeds zoo blind
geworden, dat hij nog slechts de afgelegde nuttelooze kilometers telde, zooals in de gesloten kamer een mechanisch tikkende wekker de uren aanwijst?
Neen, Rinus heeft in zich het rustelooze van den man, die
geen werk heeft en geen taak vindt voor zijn handen. Voor
hem is de dag van morgen even leeg als die van gisteren. Hij
gelooft het a lleen niet, hij kan niet toegeven, dat zijn leven
nergens toe zou dienen, dat hij niet de een of andere dag God
weet hoe of wanneer, zal worden geroepen tot zijn eigenlijke
opgaaf. Hij leeft in een voortdurende afwachting van de daad,
die toch einde lij k moet komen. Hij heeft geen geduld voor de
dingen van buiten, omdat ze in zijn onrustige binnenste geen
klankbodem kunnen vinden. Zijn geest is des te onrustiger, naarmate het lichaam minder vermoeid is. Rinus tracht zich met
afstanden te verdooven, zooals Henk zich met bier verdooft,
maar zelfs het ga an wordt tot een gewoonte. Terwijl de beenen
nog automatisch bewegen, maalt een zelfde, onuitgesproken
vraag, aldoor hetzelfde wijsje: een boektitel, die hij ergens gezien heeft: „Moeder, waarvoor leven wij ?"
Er zijn oogenblikken, waarop Rinus zijn doel meent te kennen. Een hoertje in Boedapest neemt hem één nacht op en geeft
hem te eten. Hoewel ze elkander niet verstaan, leest hij in haar
oogen, dat ze verdriet heeft. De oude don Quichotte ontwaakt.
Haar lichaam li gt begeerlijk dicht naast het zijne, maar hij
beroert het die nacht niet. Wanneer hij helpen wil moet het
zonder eenige baatzucht gebeuren, zooals hij destijds Lena ook
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bij Cornelis ondergebracht heeft. Misschien is dit a lleen het
werke lijke doel van zijn reis geweest, dat nu pas openbaar wordt:
een meisje te bevrijden uit de modder. Maar de volgende dag,
als Rinus weer op straat staat, zijn zijn schoenen nog even versleten en zijn zakken even leeg. Wanneer hij haar uit dat leven
weghaalde, zou hij haar nog geen twee dagen te eten kunnen
geven.
Dan dringt de oude waarheid weer tot hem door, dat het
niet mogelijk is individueel te helpen, maar dat de arbeidersklasse slechts gezamenlijk en als geheel zich kan bevrijden. Was
zijn taak dan de strijd niet? In alle landen wordt hij gevoerd,
maar de zwerver langs de straatweg heeft er geen deel aan.
Rinus heeft naar Rusland wi llen reizen, maar welke route hij
ook kiest, het proletarische vaderland b lij ft hermetisch gesloten.
En had Liesbeth geen ge lijk, toen ze hem verontwaardigd toevoegde, dat men daarginds waarachtig wel wat anders dan deserteurs kon gebruiken? Als hij strijden wil moet hij naar het l an d
terug, waar ze hem verstaan, naar Ho lland. Maar hoe onrustiger
Rinus' hart wordt, hoe minder hij zich deze strijd onder het
aspect van enkel een legale verkiezings- en colportagecampagne
kan voorstellen. Anderen hebben misschien de tijd. Terwijl ze
kalm in hun huiskamer de verkiezingsresultaten afwachten, hebben ze als dagelijksche afleiding hun werk en hun familie. Rinus
echter heeft nog niets gedaan, hij is nu 21 jaar en zijn oogen
worden dage lij ks slechter. Zal de tijd dan voorbijgaan zonder
dat zijn daden noodig geweest zijn en zullen zijn oogen blind
zijn tegen de dag, dat het roode vaandel ook van de Westertoren zal waaien? Zal het dan weer geweest zijn als destijds op
school: „Rinus mag niet meedoen?"
4,
Sirach huppelde weer eens als een amokmakende Atjeher
door de kamer. Geen oogenblik kon hij stil zitten. Daarbij was
het, of de zuren, die zich in zijn maag vormden en hem de
laatste tijd steeds heftiger krampen veroorzaakten, tot louter
gift werden en opborrelende in zijn woorden: — „Rrrrevolutie !"
brouwde hij, „rrrrevolutie ! Zie je dan niet, jongen, dat ze daar
in Rusland in de eerste plaats en boven alles rust verlangen om
355

hun vijfjarenplan te kunnen voltooien ! Wat werke lij k revolutionnair was, is al lang afgezaagd en plat gemangeld tusschen walsen van laster. Alleen papegaaien kunnen ze nog in de leiding
gebruiken, iedereen die nog prestige bij de arbeiders heeft, of
ideeën, of, érgste van al, een eigen meening, is alleen dáárom
reeds onbruikbaar. Wat moet je met zoo iemand beginnen op
een congres, waar alle besluiten met volkomen eenstemmigheid
worden genomen? Maar ik zeg je, jongen, het zout van iedere
beweging is zijn oppositie. A lle nieuwe gedachten ontstaan in
oppositie tot de oude. A lleen waar oppositie is worden eigen
gedachten doorleefd als ze verdedigd moeten worden. Een partij
zonder oppositie, is als een kamer, waarin deuren en ramen
verstopt zijn. Heel knus en heel warm, maar je stikt er. Dat is
juist het heele geheim, dat we stikken moeten, zoo gauw mogelijk, omdat levende partijen mijnheer Litwinoff slechts kompromitteeren, als hij met z'n hooge hoed bij de andere mijnheeren
op bezoek komt!"
Rinus keek naar zijn lompe schoenen, waar stof en modder
van al 's Heeren landen nog aangebakken zat. Overal waar hij
geweest was werden communisten gevangen genomen, gemarteld, terechtgesteld, overal was het de partij, die door alles wat
kapita li stisch dacht, als een doodsvijand vervolgd werd. Zijn
verstand twijfelde aan Sirach's beschuldigingen, maar de gevoelens van wrok en verbittering in zijn hart waren sterker.
Wat had een derge lij ke, volstrekt legale partij, nog aan de
vertwijfelde — naar daden hunkerende jongens als Rinus te bieden ? Welke verantwoording legde ze op hun schouders, welke
avonturen wist zij te geven ? Ongetwijfeld kenden haar leiders
hun Lenin, maar wie van hen kende de mentaliteit der jeugd?
Waar waren de aanvoerders, die nog humor hadden of fantasie
of één dier gaven, waarmede men het hart van jonge menschen
kan winnen? Iedere vergadering geleek op de vorige, zooals die
op haar beurt in geen enkel opzicht verschilde van de vergaderingen die io of 20 jaar geleden gehouden werden. De redenaars
schenen in de meeste geva llen het hoofdartikel uit de Tribune
van de voorgaande avond slechts te herhalen. Zelfs het gebaar,
waarmede De Visser zijn lokken achterover wierp en het
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applaus afwachtte, was tot cliché geworden. Waar men de kwaliteit niet verbeteren kon of wilde, zocht men het in de kwantiteit
en de vergaderingsmoeheid, die toch reeds door radio, bioscoop
en dancing beïnvloed werd, nam toe. Waarom altijd weer
nieuwe woorden als er geen werk voor de hand was ?
Sirach echter bleef altijd op hetzelfde aambeeld hameren: de
individueele daad, waar hij a lle heil van verwachtte. „Het individueele voorbeeld," zei Sirach, „zou noodig zijn om den arbeiders weer hun zelfvertrouwen terug te geven en hun te leeren dat verzet iets anders is dan aan de haal gaan. Slechts uit
het verzet zal de massa groeien!"
Rinus legde zeven baksteenen op een stapeltje, netjes, precies
alsof het een tas was, die de opperman de volgende dag op
zijn schouders moest nemen. Het stapeltje stond langs de wand
van een oud pakhuis, tegenover de oude school met het verroeste hek en de met krijt volgekrabbelde muren, dat als bureau
voor maatschappe lijk hulpbetoon diende. Zelfs de kleine straatjongens wisten dat ze van dit stapeltje af moesten blijven: „die
steenen zijn van Rinus !" In de steegjes om de Uiterste Gracht
heerschte een opgewekte spanning, als in het circus, voor de
groote salto mortale. Rinus had weer eens een bravourstukje
aangekondigd en men vroeg zich af of hij werke lij k de branie
zou hebben. Een uitje werd het zeker.
Van Rooyen had er, door het smoezen en praten der andere
jongens, de lucht van gekregen. Met opgestoken zeil kwam hij
naar Rinus toe.
—„AI ben je nou uit de jeugdbond," zei hij, „je moet goed
begrijpen dat wij er nog altijd op aangekeken worden als jij
stommiteiten uithaalt ! Wat je nou voor hebt is een doodeenvoudige smerige provocatie ! Jij breekt de ruiten en wij betalen
de scherven!"
Rinus kneep zijn oogen half dicht, zooals hij dat gewend was,
wanneer hij met Van Rooyen moest praten.

—„Hoezoo, provocatie?"
—„Je weet heel goed dat onze partij tegen iedere individueele
terreur is ! De burgerij wordt er door afgeschrikt, en de autori357

teiten krijgen een voorwendsel om scherpere maatregelen tegen
ons te treffen. Bovendien is het een aanval op de takken en
niet op de wortel. Kon die ambtenaar er soms wat aan doen,
die verleden keer van Kees een pak op zijn donder heeft gekregen ? Die zat zelf vast aan zijn reglementen. En heeft het
Kees soms geholpen ? Die zit nou in de lik en zijn vrouw en
kinderen bijten op 'n houtje.
— „Nee," zei Rinus langzaam, „één zoo'n daad e pt niet.
Maar als de huisbezoekers wisten, dat ze a lle dag zoo'n pak
slaag konden krijgen, dacht je, dat ze dan nog met dezelfde
brutaliteit zouden nakijken of er niet ergens nog een goeie broek
hangt, die verkocht kan worden vóór je steun krijgt? Als de
deurwaarder zich in geen enkele straat meer veilig voelde, dacht
je, dat hij dan zoo opgewekt het boeltje op straat zou laten zetten ? Was dat geen individueele terreur, als we vroeger de onderkruipers de fabriek uit sloegen ? En wanneer we het niet individueel doen, maar demonstraties houden voor het stadhuis, helpt
dat dan soms meer en komen de jongens die er aan mee doen
niet ook op de zwarte lijsten?"
— „In ieder geval," zei Van Rooyen, - „verbied ik je dit en
ik hoef maar een politieagent te roepen om het te beletten."
Rinus lachte hatelijk: -- „Je moet doen wat je niet laten kunt
en dan maar zien hoe de jongens het opvatten. Jullie vergeten
een beetje al te veel, dat je hier nog geen GPU hebt om ons te
dwingen."
Inderdaad zag Van Rooyen in dat hij geen macht had Rinus
zijn dwaasheid te beletten. Toen diens verzoek om steun door
B.A. afwijzend beantwoord werd, vlogen de volgende dag de
steenen, precies volgens programma, door de zeven vensters
van het gebouw heen. Wat de uitwerking betreft had Rinus
ze precies even goed in het water kunnen werpen. Er kwamen
in de ochtend wat opgeschoten lummels langs en werkloozen
om zich aan de ingegooide ramen te vergapen. Vóór de middag
zette een glazenmaker nieuw glas in de sponningen. De krant
bracht een berichtje van vier regels, in de rubriek gemengd
nieuws en de arbeiders die het lazen tikten veelbeteekenend tegen
hun voorhoofd. Het leven ging verder alsof er geen „indivi-
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dueele daad" van Rinus geweest was. Geen Roode-Huipadvokaat verdedigde hem dit keer en bij de rechtszitting waren
hoogstens drie of vier van Rinus' intiemste vrienden op de
tribune aanwezig. Terwijl Rinus zich verdedigde, bladerde de
rechter geeuwend in zijn papieren. Rinus merkte dat de rechter
niet luisterde en keerde zich om naar de halfleege zaal.
„Hiérheen spreken," zei de aanklager boos. Daarop verwarde
Rinus zich in zijn woorden. De rechter had het dikke wetboek
al open geslagen. — „Drie maanden," zei hij. — „Kun je daarmee accoord gaan?"
Rinus knikte slechts. Hij begreep dat het nutteloos was voor
deze leege zaal te getuigen.
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Hoofdstuk XIII
Niets dan de vier witte muren van zijn cel, het tralievenster
en de krib waarop je overdag niet mag liggen. Door het hooge
raam zoo nu en dan een vleugje zilte wind en Zondags vroeg
brokstukken van een lied. Dat zijn A.J.C.-ers die langs de
Pompstationsweg de duinen intrekken. Overigens stilte. Een
gevangene, enkele ce llen verder, tikt op de buizen der verwarming, maar Rinus probeert niet te luisteren, hij weet dat de
ander niets mee te deelen heeft dan zijn erotische fantasieën. Hoe
laat kan het zijn? De ochtendwandeling in de trapeziumvormige
kale berenkuil is reeds lang voorbij, de schaduw van het tralievenster ligt nu bijna tegen de deur, over een uur of twee brengen ze dus het eten. Op de gang gaat de trage stap van een
wachter voorbij en even rinkelen zijn sleutels. Rinus is opgestaan. De onrust van zijn bloed drijft hem op en neer, altijd weer
dezelfde vier stappen diagonaalsgewijs zijn cel door. Hij sluit
zijn oogen en probeert zich in te beelden, dat hij loopt op de
straatweg, maar zijn handen raken de muur.
Heeft Rinus dan niet altijd verlangd naar het martelaarschap ?
Moest het hem dan niet vleien zich bij die anderen, wier namen
hij tientallen malen op vergaderingen genoemd heeft, te kunnen vergelijken?
Ach, hier in de eenzaamheid van zijn cel, nu het door veel
malaria geel geworden gezicht van Sirach hem niet meer aankijkt, weet hij maar al te goed, dat wat hij gedaan heeft geen
werkelijke politieke daad geweest is. Hoogstens heeft hij gespeeld en zich op zijn fantasie laten drijven, zooals destijds toen
hij, als jongen nog, predikte voor de meeuwen, of later, wanneer hij in het Leninhuis een optocht van kinderen maakte achter een paar roode lappen aan. Zooals werkloozen zich zelf voor
de gek houden en denken dat ze werken, terwijl ze slechts
bezig zijn uit wat triplexhout een nuttelooze lampekap te zagen
om in de café's te verkoopen. Rinus heeft in zijn ongeduld een
perronkaartje genomen voor een station, waar geen trein komt.
Hij is de zoon gebleven van den zwerver, die nergens thuis
hoort. „Rinus mag niet meedoen, Rinus heeft zweren."
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Rinus' handen vouwen doelloos het witte papier tot enveloppen. Trager. Nog trager. Nu rust zijn hoofd weer in de handen.
Hoort hij dan nergens bij ?
Ja toch.
Bij het leger der uitgeslotenen hoort hij, bij de vertwijfelden,
de verlatenen, bij de zwervers langs de wegen. In lange rijen
passeeren gezichten. Frans die zijn lichaam verkocht voor een
paar kwartjes, Heinrich de dief, Piet die zich bij het liegen in
zijn eigen verzinsels verwarde, Michael die aan de kloostertafel
met vroom gezicht bad en, nauwe lijks buiten, alle heiligen de
hel in vloekte, Henk de zuiplap, Albert die van smokkelen en
de verkoop van bedwelmende middelen tracht te leven. Jan
de pooier...
Rotte appels in de mand!
Kan het dan zijn dat het leven werkelijk zinloos is, dat al
hun harten voor niets geklopt hebben, al hun lichamen nutteloos sterk en mooi waren, al hun geluksverlangens slechts een
waanbeeld ? Is er in werkelijkheid niets, dat hun wacht, dan de
ouderdom en de dood van een spiritusdrinker ergens langs de
wegrand?
De schaduw van het traliekruis is nu reeds a an de deur voorbij gegleden en de wachter brengt het eten; een afschilferend
blik met waterachtige soep, waarop een paar dunne vetringen
drijven. Een nieuwe, nuttelooze dag van zijn leven is reeds bijna voorbij. Maar het leven in hem kan en wil aan die nutteloosheid niet gelooven. Ergens is een fout begaan, misschien door
hem zelf, maar in ieder geval een fout, — ergens moet het werk
te vinden zijn dat hij te doen heeft, de taak waarvoor hij is
geboren.
Rinus balt machteloos zijn vuisten.
Déze daad is dwaas geweest, omdat het slechts een steen was
in stilstaand water. Maar een daad of de dood alleen k an zin
geven aan zijn leven. Een daad die op het juiste oogenblik
gebeurt, die anderen wakker maakt, de daad die door a llen
begrepen wordt omdat ze een signaal is. Eén keer moeten toch
alle verworpenen er genoeg v an krijgen, één keer moet het
oogenblik komen en hij, Rinus, zal de vonk zijn die de lont
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aansteekt van het kruitvat. Wie weet wat er op dit oogenblik
gebeurt buiten de muren van zijn kerker? Rinus schreeuwt het
plotseling uit van ongeduld en woede. De waker opent de celdeur. — „Als je je niet direkt kalm houdt, maak ik rapport op!"
AlsdeurwgotnderpRiuszchvo
op zijn krib. Het licht in de cel dooft uit. Midden in de nacht
wordt Rinus wakker. Een oogenblik heeft hij gedroomd dat
Frits naast hem lag. Maar natuur lijk, Frits slaapt bij Liesbeth,
Liesbeth hoort bij de partij en zegt dat Rinus een deserteur is.
Vervloekte eenzaamheid!
*
Rinus, met de vale gevangeniskleur nog op zijn wangen, zat
weer tegenover Sirach. Sinds het dwaze avontuur met die baksteenen nam vrijwel niemand hem in Leiden nog ernstig. Des
te vaker reed hij nu, door regen en wind, naar Rotterdam, om
er, aan de voeten van den meester, de verkondiging te hooren
van het nieuwe evangelie. Het huis van Sirach zelf was als een
kerkje, waar de geloovigen, als in de tijden van Onzen Lieven
Heer op zolder, onder de dakspanten samenkwamen. Zoo lang
ze luisterden en hem om zijn aureool van ex-muiter respecteerden, vroeg Sirach weinig naar de kwaliteit van zijn hoorders.
Aan de vakvereenigingen die hem, de eene na de andere, wegens
oppositie geroyeerd hadden, had hij eeuwige vijandschap gezworen.
— „Verzekeringmaatschappijen tegen werkloosheid zijn het
geworden," orakelde hij, „waarin niet de voorhoede, maar de
achterhoede van het proletariaat zich, terwi lle der uitkeeringen,
vereenigt. Handjeplakspelers en medep lichtigen van de regeering. Wie zijn mond open durft te doen staat op de keien.
Bovendien zouden we geen vakvereenigingen moeten hebben
die loodgieters, metselaars of fabrieksarbeiders van elkaar scheiden door de nadruk te leggen op ieders bijzondere belangen.
In deze kwestie had Lenin onge lijk tegenover Gorter. Alleen
de bedrijfsvereeniging, die alle arbeiders van één onderneming
omvat is de logische overgang naar de Sowjet, die eerst de strijd
omhetbdrijf vnomarhetbdijfln.
Maar beter nog is het, heelemaal geen organisatie te hebben,
362

doch ervoor te zorgen dat de idee levend wordt in alle
koppen!"
4(
Lijnrecht tegen de hypothese van alle reformisten in, die aan
geen stakingsmogelijkheid in crisistijd geloofden, kwam het
tot een spontane uitbarsting in Twente. Tusschen de schrale
heidevelden en magere akkertjes was de industrie er, in de dagen
van het batig slot, oorspronke lijk als een mager bloempje van
regenten-filantropie omhoog geschoten. Aan het weefgetouw
op de deel had heel een geslacht van bleeke thuiswerkers zich
afgejakkerd, dat aan de gehoorzaamheid van lijfeigenen nog
de doffe arbeidswoede paarde van keuterboertjes, gewend van
vóór zonsopgang tot aan het donker, op hun landjes te ploegen.
Het willi ge menschenmateriaal bouwde niet slechts de zich
voortdurend uitbreidende fabriekscomplexen maar ook de pompeuse vi lla's, welker gothische torens en grieksche zuilengalerijen
de statige maar bescheidener luxe der feodale landhuizen in de
schaduw stelden. Het was of de zwarte struiken van de brem
niet slechts gele bloesems, maar werkelijk 14 karaats gouden
munten droegen. Dorpen groeiden in korte tijd uit tot onafzienbare, karakterlooze steden en ook de bewoners kregen een
eigenaardig halfslachtig type, waar koppige boerenaard slechts
binnen een vermomming van steedsche confectiekleeren en onverschillige levenshouding schuil ging.
Hier, zooals overal, kweekte het kapita li sme zijn eigen doodgravers en het geklapper der, thans mechanisch gedreven weefstoelen, werd weldra tot begeleiding bij de eerste maten der
Internationale. Noch de patriarchale filantropie van Stork, noch
de geeste lij ke adviseurs van Sint Lambertus, vermochten op de
duur het verzet te dooven, dat telkens opnieuw uit deze uitgemergelde, bleeke wevers met hun door tering aangevreten
longen, omhoog sloeg. In de geschiedenis der Nederlandsche
klasseworstelingen schreef het textielproletariaat telkens opnieuw
tragische hoofdstukken van strijd, ontbering en overwinning.
4,
Op de dag dat de loonsverlaging intrad, gingen, ondanks de
gehouden conferenties en tegen het advies der vakbonden, de
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arbeiders onverschi llig, of zij katholiek, modern of syndikalistisch georganiseerd waren, eenvoudig niet naar binnen. In de
leege zalen stonden slechts een paar werkmeesters besluiteloos
bij de onbezette getouwen. Zoo algemeen was het verzet, dat
de in allerhaast gevormde stakingsleiding het zelfs niet noodig
achtte posters uit te zetten bij de poorten.
De vrouwen in Twente beten de tanden op elkaar. Hadden
ze vroeger, toen er nog geen millioenenkassen bestonden, hongerend overwonnen, dan zouden ze nu ook desnoods tegen de
bazen en bonzen samen volhouden. De meesten waren toch
in hun jeugd met enkel brood en aardappelen groot geworden!
Nietomdknrsetpla,mrohectvan
het spel ging het. Hun staking was een industrieele Jacquerie,
die vooral uit een beleedigd rechtsgevoel ontstaan was. Met de
rationa lisatie had men hun arbeidsprestatie, het tempo en het
aantal te bedienen getouwen voortdurend opgedreven. De heeren moesten eindelijk maar eens merken dat ze menschen waren
en geen machines!
Maar achter deze strijd werd nog een andere gevoerd, die
van de partijen en vakbonden tegen elkaar, om de leiding van
de staking, die zij eerst hadden willen verhinderen, en om het
overwicht over de massa. Hier stonden niet meer, als vroeger,
slechts arbeiders tegenover patroons, maar werd een fe lle strijd
gevord schilneorgatmdbierszlf.
De een zette een nog grooter bek op dan de ander en onder een
niet rustende agitatie nam de verbitterde stemming voortdurend
toe. In deze heksenketel moest Rinus zijn weg zoeken, toen
hij op zijn oude fiets in Enschede aan kwam. In de straten waar,
ondanks het samenscholingsverbod, voortdurend heftige discussies plaats vonden, ging hij van groepje tot groepje. Sirach's

opdracht was geweest den arbeiders hier bij te brengen, dat ze
noch onder hun vakbonden, noch onder R.V.O. of eenige politieke partij hadden te strijden, maar hun eigen arbeidersstakingsleiding hadden te vormen. Tot zijn verbazing stuitte Rinus op
een koelheid en wantrouwen als hij nog nergens ontmoet had.
De arbeiders uit Twente vormden een uit de kleeren gegroeide
dorpsgemeenschap, alles wat hun dialect niet sprak was buiten364

staander en van dezen snuiter, die geen schering van inslag kon
onderscheiden, hadden ze waarachtig hun tactiek niet te leeren.
Wat wóu hij overigens eigen lij k, die a lle vergaderingen bijwoonde, zich telkens weer voor debat meldde en tegen links
en rechts even heftig te keer ging ? Was hij misschien een spion
van de fabrikanten of de een of andere provocateur die tot opgave had re ll etjes met de politie uit te lokken?
Rinus had verwacht een po litiek ontwikkeld proletariaat te
vinden aan de vooravond van de revolutie. In de plaats daarvan
vond hij verbeten, zwijgzame arbeiders, die met koppige stugheid volhielden, maar geen oogenblik, over het eigen lij ke loonconflict heen, de groote lijnen der algemeene po litieke ontwikkeling zagen. Wanneer Rinus meende dat hij einde lij k iemand
voor zijn ideeën gewonnen had, was het meestal de een of andere
beroepswerklooze die nooit een textielfabriek van binnen gezien had.
Rinus logeerde in een gezin bij kennissen van Sirach. De vader
leed aan asthma, dat hij na de gebeurtenissen in Indonesië, in de
gevangenis van Leeuwarden opgedaan had. Hij was een naar
het verleden gekeerde mensch en kwam altijd weer terug op
het eenige avontuur van zijn leven: de opstand op de „Regentes".
Hij beeldde zich in revolutionnair te zijn, terwijl hij in werkelijkheid slechts van een doffe verbittering tegen alles en iedereen
vervuld was. Met hem voerde Rinus l an ge en verwarde gesprekken en eens, op oudejaarsavond, kwam het tusschen hen
tot een fe lle discussie. Beiden beten zich vast in een standpunt,
dat ze geen van beiden goed verdedigen konden, omdat ze het
zelf niet volkomen begrepen. Rinus zwoer bij Duitschland.
Alleen dáár kon de wereldrevolutie beginnen, omdat geen
ander proletariaat zoo ontwikkeld en zoo potentieel revolutionnair was.
„Net als Rusland vroeger, is nu Duitschland de zwakste
schakel in de kapitalistische ketting," zei Rinus.
De ander haatte de „moffen". In werkelijkheid ging zijn afkeer terug op een toeval li ge ontmoeting met een Duitschen
onderofficier, die een afschuwelijke dienstklopper geweest was.
- „De Duitschers zijn a llemaal soldaten," riep hij. „Ze zu llen
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alleen revolutie maken als het hun van boven af officieel gecommandeerd wordt."
Volgens hem lag de sleutel alleen in de koloniën, al het andere
was bijwerk.
„Zoolang er koloniën bestaan zal het kapita li sme steeds opnieuw zijn meerwaarde kunnen realiseeren. Wij verwaarloozen
hier onze werke lij ke taak, door voortdurend naar Duitschland
te kijken, dat ons niets aangaat. Nederland kan voor de wereldrevolutie alleen van belang zijn, wanneer wij meehelpen, de
vonk in het koloniale kruitvat te gooien. Eén dag onder de
Rotterdamsche mariniers is belangrijker dan drie reizen naar
Duitschland."
Alleen de twee mannen spraken. Kinderen en vrouw konden
de discussie niet volgen en zaten om de tafel met slaperige,
verveelde gezichten. Ineens begon buiten een eerste fabriekssirene te blazen. Alsof er geen staking was werd het geluid
bijna onmidde llijk gevolgd door de stoomfluiten van honderd
andere fabrieken. Donderbussen knalden in de tuintjes. Uit a lle
huizen stroomden arbeiders de straat op, de jongens wierpen
voetzoekers en hier en daar werd met schorre stemmen gezongen.
- „Een za li g uiteinde en een goed nieuwjaar, buurman!"
De geur van oliebo llen drong naar buiten door de geopende
deuren. Maréchaussée en politie waren nergens te zien. Voor de
eene, armzalige feestavond, scheen de strijd vergeten. Men
genoot wat het leven te brengen had, zooals ze als kinderen
geleerd hadden, hun vreugde desnoods op een paar gevonden,
beursche kersen, te concentreeren. A llen schudden elkaar de
hand, want allen kenden elkaar sinds jaren en waren door gemeenschappelijke nood meer nog dan door afkomst één groote
familie geworden.
„Een gelukkig 1932 !"
Alleen Rinus stond er buiten. Hij kroop onder de grove
paardedekens, waarboven de ijskegels neerhingen van de spanten. Morgen zou hij zijn fiets nemen en terugrijden naar Leiden.
De jongens daarginds kenden hem tenminste. Wat had hij hier
nog te zoeken...
-
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Hoofdstuk XIV
De korte mededeelingen in het, overigens vrij lakonieke briefje
van den graaf aan Paul, waren inderdaad belangrijk. In Berlijn
was een gedeelte der S.A.-formaties onder Osaf Stennes openlijk in opstand gekomen tegen de leiding en niemand anders
dan luitenant Heinrich was geroepen om, als hoogste gouwleider, de orde te herste ll en. Zonder zich ook maar in het minst
af te vragen, waar de diepere gronden der rebellie konden liggen, begreep Paul direkt dat er bij dergelijke gebeurtenissen
groote verschuivingen plaats moesten vinden. Nu of nooit was
het oogenblik voor een algemeene amnestie van vroeger begane
zonden. Het was begrijpelijk dat de nieuwe leiders wenschten
zich zoo snel mogelijk met elementen te omringen, op wie ze
persoonlijk konden vertrouwen. Dat de graaf daarbij dadelijk
aan hem gedacht had en blijkbaar bereid was een streep onder
de oude rekening te zetten, verhoogde nog Paul's, bijna slaafsdankbare eerbied. Weliswaar had hij in zijn hart altijd vertrouwd
dat de graaf zijn domme jongensstreek eindelijk zou vergeven.
De terugroeping kwam echter eerder dan hij verwacht had. Hij
haastte zich naar Berlijn, zooals een in ongenade gevallen schildknaap terugkeert naar zijn ridder. Dat deze ridder een roofridder was kon hem in 't geheel niet schelen. Als het den graaf
betrof, kwam het bij Paul zelfs niet op hem, zooals hij andere
menschen deed, met de brutaliteit van een Berlijnschen straatjongen te critiseeren. Integendeel, juist het feit, dat hij zich zonder eenige remming of gewetenswroeging boven en buiten de
geldende moraal stelde, maakte dat Paul in hem slechts, afgunstig, een wezen van andere en hoogere orde zag.
Zooals hij Rinus voorspeld had viel het Paul, met zijn aardige
brutale gezicht en zijn beleefde manieren, betrekke lij k gemakkelijk, langs de wegen autotjes te pikken. Hij had oorspronkelijk
een beetje tegen het a lleen trekken opgezien. Achteraf was hij
blij, dat Rinus geweigerd had mee te komen. Het was nu veel
makkelijker en amusanter zich telkens met vlugge intuïtie bij
de inzichten van zijn medereizigers aan te passen. Bovendien
zou het toch wel eenigszins pijnlijk geweest zijn als Rinus, tegeni
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over wien hij voortdurend den communist had uitgehangen,
achter het bestaan van Paul's verbinding met de nazi's was gekomen. Paul voelde werke lij k in menig opzicht sympathie voor
de jongens, die hem in Leiden zoo goed hadden opgenomen.
Hij had zijn rol ook niet gespeeld om hun met opzet een rad
voor de oogen te draaien. Eigen lijk was hij geen pathologische
bedrieger, maar het leven had hem, zooals zoovele zwakke
karakters, geleerd, in geval van nood dade lijk naar de leugen als
het makke lij kste en meest voor de hand liggende wapen te
grijpen. Daarbij had hij de gave om, onder het vertellen, zelf
in de fraaie spinsels van zijn fantasie te gelooven.
Reeds in Hannover, waar Paul de tweede dag arriveerde,
kwam hem die gave te stade. Pas enkele dagen geleden was
bekend geworden, dat Scheringer, de wegens nationaal-socialistische propaganda tot vestingstraf veroordeelde luitenant, in
de gevangenis overgegaan was tot het communisme. Zijn populariteit onder de gewone leden der S.A. was groot geweest en
de rebellie in Ber lij n bewees ten overvloede, hoe dicht velen
van de proletarische manschappen eigen lijk bij de Marxistische
ideologie stonden. In communisten zoowel als in nazi's leefde
de chiliastische verwachting van een komend „rijk" en dikwijls
waren het slechts toevallige omstandigheden, waardoor in het
zelfde gezin de eene broer naar links en de andere naar rechts
overhelde. Dat scheen des te gevaar lijker, omdat ook in de hoogere kringen, figuren uit de groep om de Strassers heen, het
dikwijls veel te ernstig namen met de socialistische programmapunten. Wanneer Hitler noode het woord „socia li stisch" voor zijn
partij aanvaard had, dan was het, om met dit masker voor, proletarische weerstanden te breken, maar zeker niet om de steungelden
te verspelen, die van binnen- en buitenlandsche kapita listen steeds
rijkelijker begonnen binnen te komen. Er waren scherpe waarschuwingen uitgegaan naar de gouwleiders en ook binnen de
storm waar Paul zich meldde was de sfeer door een algemeen
onderling wantrouwen vertroebeld. Kon de nieuweling, die daar
zoo plotseling uit de lucht viel, geen spion ofprovocateur zijn van
de vijand? Het pleitte niet bepaald in zijn voordeel dat in Paul's
partijboekje de zegels voor de zes laatste maanden ontbraken!
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Ondervraagd door den gouwleider dichtte Paul zijn avontuur
met Hanussen vaardig om in zijn voordeel. Het heette nu dat
hij, op de Kurfurstendamm, een rijken jood in het gezicht had
geslagen, zonder te vermoeden wat voor een belangrijke politieke positie deze bekleedde. Daardoor was het voor hem noodig geworden tijdelijk te verdwijnen. Al improviseerend wond
Paul zich op tot verontwaardiging over het feit dat, in deze
zwijnenrepubliek, joden over ariërs konden regeeren en door
de politie beschermd werden als men hen aanviel. De tranen
kwamen hem bijna in de oogen, toen hij sprak over de ontberingen, die hij deze zes maanden doorstaan had. Het korte
briefje van Hellriegel, die algemeen als de organisator der eerste
jodenpogroms in Ber lij n bekend stond, diende als bewijsstuk.
Een uur later was hij niet meer een sjofele, van communistische
gezindheid verdachte zwerver, maar een martelaar voor de zaak
van het nationaal-socia lisme. Hij werd bij den gouwleider zelf
ten eten gevraagd en vertelde, tegenover diens blonde vrouw
zittend, zijn inmiddels reeds belangrijk verbeterd verhaal nog
eens in kleuren en geuren. Ze keek hem, langer en dieper dan
misschien noodig was, aan met haar smachtende blauwe oogen
en stopte Paul, eer hij naar bed ging, op onopvallende wijze een
biljet van 20 mark in de handen. Als een vacantiereiziger, gemakkelijk in de coupé zittend, reed Paul de volgende dag met
de sneltrein naar Berlijn toe.
Paul was teleurgesteld door het baantje dat graaf Hellriegel
hem, na een korte, en nog tamelijk koele ontvangst, bezorgde.
Paul had er genoeg van altijd weer a lleen maar voor chauffeur
en duvelstoejager gebruikt te worden. Als het nu nog voor den
graaf zelf geweest was ! Dan was de pil der dienstbaarheid tenminste door de nonchalant kameraadschappelijke omgang van
vroeger verguld geworden. Maar met iemand als Kobold, wiens
horrelvoet Paul reeds lichamelijk afstootte, viel aan een dergelijke vertrouwelijke omgang zelfs niet te denken. En toch had
men hem juist als adjudant aan dezen leider toegevoegd, van
wien Paul wist dat de officieren hem, ondanks al zijn scherpzinnigheid, eigenlijk als burger en intellectueel verachtten. Het
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heette, dat de toevoeging van een dergelijken adjudant, die
echter onder bevel van de S.A.-leiding bleef, de samenwerking
tusschen partij en S.A. moest bevorderen. Paul vroeg zich af
of hij dan werkelijk voor niets anders deugde, dan om tusschen
deze twee organen voor boodschappenjongen te spelen.
Reeds de tweede keer echter dat Kobold hem, met het een
of andere dossier, naar den graaf toestuurde, ontving Hellriegel
hem anders. Paul was, bij het binnen komen, met tegen elkaar
klappende hakken in de mi litaire houding gesprongen, maar
de graaf had een achtelooze beweging met de hand gemaakt
en hem uitgenoodigd te gaan zitten. Hij vroeg Paul belangstellend hoe het hem nu in Berlijn ging. Kwam hij nog wel
eens in het bekende café ? Het officieele „u" maakte weldra
voor het oude, vertrouwelijke „je" plaats. Lag in de blik, waarmee de graaf Paul aankeek, niet weer een vonkje van het vroegere zinnelijke verlangen ? Reeds het onderwerp zelf waarover
ze nu praatten had de afstand tusschen heer en bediende vernietigd. Als ze over bepaalde jongens spraken, die ze beiden kenden, was de lachende verstandhouding tusschen hen, als van
twee ingewijden die hun wereld kennen. Nu was de graaf ook
reeds opgestaan en schonk Paul zelf een cognac in. Paul was niet
langer de ondergeschikte, maar een vriend, die op voet van
gelijkheid werd behandeld. Ineens echter ging de graaf naar de
deur toe. Toen hij zich overtuigd had, dat daarachter niemand
luisterde, kwam hij opnieuw bij Paul terug. De oogen waarmee hij den jongen aankeek waren die van den commandant
die zijn manschappen in het vuur zendt. Hij zeide: — „Je begrijpt
dat ik je daarginds niet geplaatst heb om briefjes over te brengen. In het vervolg verwacht ik iedere week een grondig rapport over alles wat je bij Kobold te weten kunt komen!"
Paul spitste de ooren.
Hoewel de graaf bijna onmiddel lijk daarna in zijn gemoedelijke praterij terugviel, was de opdracht gegeven. Paul begreep
ineens ten volle de omvang van de taak die hem toebedacht
was. In stilte nam hij zich voor het vertrouwen, dat de graaf
in zijn geslepenheid stelde, niet te beschamen.
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Inderdaad had Paul, nu hij eenmaal op het spoor gezet was,
gauw genoeg in de gaten waarheen dit leidde. De eeuwige tweestrijd der Duitsche geschiedenis, tusschen militairen en burgers,
teekende zich ook binnen Hitlers partij af. Osaf Stennes was
gevall en, omdat hij al te voorbarig en in tegenstelling tot
Hitlers eigen koers, die meer en meer op een legale verovering
der macht gericht was, een putsch voorbereidde. Maar de nieuwe
heeren, die hem vervangen hadden, Heinrich, Hellriegel en
vooral de als soldaat geboren kapitein Rohm, dien Paul de
laatste tijd steeds vaker bij den graaf trof, waren hoogstens voorzichtiger, maar dachten in wezen niet anders dan Stennes. Zij
waren het die de S.A. groot en sterk gemaakt hadden en hun
suprematie in de nieuwe staat kon a lleen gevestigd worden,
wanneer de overwinning slechts aan het inzetten hunner S.A.troepen viel te danken. Kobold daarentegen, die als geboren
demagoog slechts op een radde tong en de onuitsprekelijke
invallen van zijn intrigeerend verstand kon bouwen, wilde
dezelfde overwinning met inzet der door hem opgezweepte
kleinburgerlijke en proletarische elementen, bereiken. De leider echter vreesde tegenover zijn lastgevers, het losbreken van
wat hij „janhagel" noemde, evenzeer, als de brutale machtsmethoden van zijn mi li tairen, die tot een breuk met de Rijksweer konden voeren. Hij vertrouwde minder op de S.S., die
als lijfgarde zijn persoon lij ke veiligheid garandeerde, dan op het
uitgebreide geheime apparaat waarmede hij béide partijen liet
bespionneeren. Wat echter de leider in het groot deed, volgde
iedere lagere leider in het klein na en zoowel Kobold als He ll
-rieglhadnu spiogeafdln.Pusphetzelfde spelletje als tijdens de Roerbezetting, toen hij er in geslaagd was, in het klein, het vertrouwen van beide partijen te
winnen. De kleine dokter kon over Paul's werk tevreden zijn,
zooals eens Hanussen tevreden over zijn bediende geweest was.
Reisde hij naar een stad in de provincie, dan was a lles in de
puntjes verzorgd, aankomst en hotelkamer besproken, de auto
stond reeds te wachten, en er ontbrak geen stuk aan de mede
te nemen brochures, documenten en bagage. Altijd wist Paul
zich beleefd op de achtergrond te houden, altijd scheen hij het
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oogenblik te voorvoelen dat men hem noodig kon hebben.
Zijn toewijding en ernst vielen aangenaam op. Op lange autotochten begon Kobold vertrouwe lij ker te worden; dan sprak
Paul woorden die de ijdelheid van den kleinen doctor streelden
en liet zoo nu en dan een, door Hellriegel geïnspireerde, opmerking vallen, welke bewijzen moest hoeveel hooger hij de spitse
geest van Kobold stelde, dan het verstand van zijn vroegere
meesters. Als naïef klapte hij daarbij enkele dingen uit de school,
bedoeld om het vertrouwen van den ander nog verder te winnen. De gedachte kwam bij Kobold op of hij aan dezen, schijnbaar naleven jongen, geen waardevolle intieme mededeelingen
over het andere kamp kon ontlokken. Toen Paul hem, zoogenaamd uit verontwaardiging, een jongen bracht, die zeer
precieze inlichtingen over Rohm's liefdeleven verschafte,
twijfelde Kobold niet meer dat zijn adjudant inderdaad aan zijn
kant stond.
Ondertusschen werden de in li chtingen die Paul aan Hellriegel
verschafte steeds belangrijker. Oorspronkelijk beperkten deze
zich tot een nauwkeurig rapport over het werk van zijn meester,
de personen welke deze ontving en een lijst adressen der verzonden brieven. Weldra leerde hij ook deze brieven, voor ze
naar de post gebracht werden, te openen en notities te maken
over hun inhoud. De papiermand werd nauwkeurig gecontroleerd en uit de notities van het schrijfblok, samen met de opmerkingen die Kobold als terloops liet vallen, reconstrueerde
Paul heele conferenties. Zoo kon hij den graaf bijvoorbeeld
mededeelen dat Kobold over het privéleven van Rohm een
zorgvuldig register aanhield, waarin fotografische reproducties
opgenomen waren van diens intiemste correspondentie. De
graaf bracht zulke mededeelingen weer over aan Ram, in de
hoop straks, als die twee elkander te lijf zouden gaan, in troebel
water te kunnen visschen. Dank zij Paul was hij in staat aan
den leider zelf mede te deelen, welke oneerbiedige woorden
Kobold zich had laten ontvallen toen Ram en niet hij gekozen
was om den leider bij zijn tweede bezoek aan den Rijkskanselier
te vergezellen.
4,
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Met zijn broer Hans was Paul, sinds hij bij Hanussen in dienst
trad, nauwe lij ks meer in aanraking gekomen. In die tijd had
Hans, bij een overval op een communistisch tuindorp, drie ernstige messteken opgeloopen en hij lag in het ziekenhuis, toen
Paul moest vluchten naar Holland. Van verschi llende kameraden hoorde Paul sindsdien a llerlei vage en donkere geruchten.
Een communist was, bij de verdediging van zijn partijlokaal,
neergeschoten en men beweerde dat Hans zich nu ergens op
een landgoed verborgen hield, om aan de naspeuringen van de
po li tie, die hem van moord betichtte, te ontkomen. Om Hans'
hoofd echter sponnen zich, binnen de S.A., a llerlei legenden,
vooral sinds hij de meest gevreesde storm van Ber lij n, die uitsluitend uit slagersjongens en andere, voor niets terugdeinzende
gezellen bestond, georganiseerd had. „De donkere" noemden
hem zijn kameraden, en een enkele, die over wat meer literaire
kennis beschikte, noemt hem „Hagen". Een keer was ook, in
Paul's aanwezigheid bij een gesprek tusschen Rohm en den
graaf, Hans' naam gevallen. Hellriegel vertelde met zichtbaar
leedvermaak hoe Hans plotseling in Meran was opgedoken en
daar, midden in Italiaansch Tirol, een rede had gehouden over
het derde rijk, dat eens a lles wat Duitsch sprak, zou vereenigen.
„De manitou was woedend," zei hij, „en kon toch, zonder zijn
eigen beginselen te grabbel te gooien, geen aanmerking maken.
Nu alles er op gezet wordt met Mussolini goeie vriendj es te blijven,
lag het natuurlijk in de lijn over den onderdrukten Duitscher
in Zuid Tirol met geen woord te spreken. Ik voor mij heb
respekt voor Hans, die daar ongetwijfeld zijn kop gewaagd
heeft. En tegenover dat namaak imperatortje met zijn groote
smoel kan het, dunkt mij, geen kwaad, er nog eens aan te herinneren, dat wij Duitschers met hem desnoods nog over wat
anders dan het mooie weer te spreken hebben ! Hij kon het eens
in zijn malle hoofd halen zich te herinneren dat het Romeinsche
keizerrijk zich eenmaal tot aan de Noordzee uitstrekte!"
Rohm lachte: „Hij zou gauw genoeg merken dat ook de
geschiedenis van Hermann zich kan herhalen." Daarna werd
hij plotseling ernstig. „Overigens kan ik die daad van Waschinsky alleen maar afkeuren. Waar zou het heen moeten als de jon373

gens al onze leuzen ernstig namen en op hun eigen houtje aan
het agiteeren trokken. Hans Waschinsky is in de eerste plaats
soldaat en heeft als zoodanig slechts te gehoorzamen. Een denkende ondergeschikte is van zijn superieuren de natuurlijke
vijand!"
Paul schrok, toen hij enkele dagen daarna Hans plotseling
trof in de ontvangkamer van Kobold. Hij wist nu immers heel
zeker dat zijn broer wegens moord door de politie gezocht werd.
Misschien echter viel hem nog meer de volkomen verandering
in Hans' gezicht op. De trekken waren nog magerder geworden
en Hans' door de zon verbrande huid deed aan een uit hout
gesneden gothische martelaarskop denken. In de oogen gloeide
een fanatiek licht en de scherpe, baardlooze kin scheen even
wreed en hard als de samengeperste lippen. Niet voor niets had
Hans nu reeds twee jaren lang de school van Bruno doorloepen. In deze school was de heele wereld één groote mestvaalt,
die door een nieuwen Hercules slechts met een rivier van bloed
gereinigd kon worden. „De menschheid heeft einde lijk weer

p ri esters en leiders noodig die de moed hebben bloed, bloed en
nogmaals bloed te vergieten en tot slachters te worden." Zeker,
aan het einde van deze donkere dagen was het ideaal van een
derde rijk, zooals Moe ller van den Bruck dat geschilderd had,
steeds duidelijker en lichter geworden. Maar juist vanwege dat
fantastisch mystieke licht in de verte, was in het heden iedere
duistere daad geoorloofd, die dwars over lij ken de weg er heen
kon banen. De Joden hadden het Christendom omgelogen tot
godsdienst van dulden en dragen. „Christus echter," schreef
Goebbels in zijn Michael," „is geen jood, dat hoeft niet eerst
bewezen te worden, want het is zoo." Maar was dan, voor een
echten Germaan, de zwaarddood niet duizendmaal begeerlijker
dan de stroodood? Was het niet oneindig beter tien dagen als
leeuw te leven dan tienjaren als haas ? Waarom zou men anderen
datgene sparen waartoe men zelf bereid was?
Eén ding echter bleef vaststaan. Het ging er niet om een volk
tot proletariërs te maken, maar bij de proletariërs de wil te
wekken om volk te worden. Deze lijn, had Bruno Hans geleerd,
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liep van Dostojefsky over Nietzsche als de eenige waarachtige
bloedroode draad, door de doolhof van het denken. Dan echter
moest het volk ook inderdaad één zijn, de proletariërs opgenomen in de cultuur en de laatste rest van uitbuiting verdwenen.
De knechtschap van de rente moest gebroken worden. Het
zwaard kende evenmin compromissen met de ondermenschen
als met de intellectualistisch vergiftigde ziel, die den bovenmensch uithing.
Hoe zeer de cynische scepticus, die Kobold was, ook om de
naïeve heilsverwachting van Hans in zijn binnenste mocht
lachen, op bepaalde punten lieden de sporen van hun gedachtensysteem samen. Kobold had om het vertrouwen van Hans geworven, zooals hij zich vastklampte en opdrong aan alles wat
een natuurlijke populariteit en gezag had onder de massa. Voor
hem als demagoog waren de gedachten van een eenvoudigen
jongen uit de troep belangrijker dan de hoogdravendste theorieën van Rosenberg of Feder. Met deze massajongens moest hij
overwinnen ! Zooals een dokter de stethoscoop aanlegt, beluisterde hij, door Hans heen, de stemming der massa's.
Daarom had hij de verbittering van Hans gedeeld, toen de
leider met zijn beloften aan de grootindustrieelen, de proletarische elementen van zich dreigde te vervreemden. Daarom was
hij er ook tegen geweest dat de manitou, door een aanstelling
als ambtenaar in Brunswijk, eigenlijk langs een achterdeurtje
het Duitsche burgerschap veroverde. Daarom had Kobold door
weten te zetten, dat deze geen compromis aanging met Hindenburg, maar zich zelf candidaat stelde voor het presidentschap.
En nu, na de bijna verbijsterende overwinning der nazi's bij de
verkiezingen, begreep Kobold de stemming in de troep, die
van een legaal aan de macht komen niets wilde weten, maar
aandrong op de gewelddadige staatsgreep, waarbij ze eindelijk
kon toonen wat ze waard was.
Niet dat Kobold, laf als hij in werkelijkheid was, deze staatsgreep, met zijn altijd dubieuze gevolg, wenschte. In werkelijkheid was hij het eens met den manitou, dat men het niet op
een botsing tusschen arbeidersmassa's en S.A. mocht laten aankomen. Hij vreesde evenzeer als deze de invloed der marxis375

tische leiders in tijden van werkelijke opstand. Maar hij zag
in, dat het tijd werd de een of andere concessie te doen aan de
antikapitalistische stemming. Het was noodig een daad te verrichten waardoor men het in eigen gelederen opkomende wantrouwen op lange termijn de kop in kon drukken. Daarom had
Kobold Hans nogmaals laten roepen, wiens prestige door het
feit, dat hij, ondanks de vervolging, actief aan de verkiezingscampagne had deel genomen, nog belangrijk verhoogd was.
Wat Hans hem vertelde over de naderende verkeersarbeidersstaking, was a lleszins geschikt om hem tot nadenken te stemmen. Anders dan Hellriegel, Rohm en Heinrich, die voor een
actie van het gepeupel slechts verachting hadden, zag hij in een
deelname aan deze staking het beste middel om, voor lange
tijd, de grootst mogelijke verwarring in de communistische
gelederen te brengen. Kobold was vast besloten ditmaal zijn
wil door te zetten en geloofde dat er, voor het leiden van deze
actie, geen beter man in aanmerking kon komen dan Hans
Waschinsky.
Paul bracht ook dit gesprek, waarbij hij, als broer van Hans,
zonder moeite aanwezig had kunnen zijn, getrouwelijk aan
Hellriegel over. Als terloops voegde hij nog daaraan toe:
„Behalve dat viert de doctor over twee dagen zijn 3 sste verjaardag. Hans heeft hem uitgenoodigd om die avond voor zijn
storm te komen spreken!"
Het was of deze, toch vrij bijkomstige mededeeling, Hellriegel
plotseling bijzonder interesseerde. Ineens zagen zijn oogen over
Paul heen in de verte. Hoe lang is het nu al geleden dat Hans
hem, Hellriegel, heeft uitgenoodigd voor zijn storm te spreken?
Eengvolabitr,psnjkevzuchtlopinar
binnen. Híj was het, die den jongen gemaakt en gevormd had,
maar tot een werke lij ke intimiteit, als met Paul, was het daarbij
tusschen hen tweeën nooit gekomen. Wanneer de graaf toenadering in die richting gezocht had, scheen Hans eenvoudig
niet te begrijpen. Vroeger waren zijn eerbied en vertrouwen
voor den beschermer van het huis zoo groot geweest, dat hij
bepaalde dingen van den graaf nooit geloofd zou hebben, zelfs
indien men ze had kunnen bewijzen. Hellriegel was er voor terug
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geschrokken dit vertrouwen te ondermijnen. Maar het natuurlijke gevolg was geweest, dat hij zich steeds minder voor het
personlijkvazbeschrmlingotesren. Die deed b lijkbaar zijn plicht als een goed soldaat en ging
overigens zijn eigen wegen, zocht zijn eigen vrienden. Bruno
eerst. Nu Kobold. Kon het zijn dat de gehate mededinger zich
van dit, door hem zelf geslepen, bruikbare instrument meester
gemaakt had, om het tegen hemzelf en zijn politieke vrienden
te gebruiken ? Moest Hans de man worden die den ontketenden
demon over de goedgedrilde militaire formaties deed zegevieren ?
Nerveus greep de graaf in de voor hem staande doos met
sigaren. Paul had, dienstvaardig als altijd, de lucifer aangestreken.
Een plotseling besluit deed Hellriegel opstaan. Schaamte en
partijdiscipline hadden hem tot nog toe van deze stap afgehouden. Eigenaardig. Bij andere gelegenheden had hij meestal niet
zooveel scrupules ! Maar Hans was de broer van Paul en Paul
was, voor Hellriegel, toch tenslotte iets meer dan de eerste de
beste S.A.-man. Maar het kleinere moet voor het grootere
wijken. Op dit oogenblik is Kobold de vijand en Hans de aanvoerder van zijn lijfwacht. Er is immers, de laatste tijd, geen
vergadering geweest waar Kobold sprak en de storm van Hans
niet de veiligheidswacht gevormd heeft!
Hellriegel ging aan zijn schrijftafel zitten en boog zich over
het papier heen, zoodat Paul de woorden die hij schreef niet
zien kon. Het briefje zelf was een korte, ongeteekende mededeeling:
„Wanneer u den, wegens moord gezochten, stormleider Hans
Waschinsky, wilt arresteeren, dan kunt u er zeker van zijn hem
's morgens tegen 7 uur in het tuindorp aan de Spandauer berg
te vinden. Op het bijgaande schetsje heb ik het huisje aangegeven waarin hij verb lijf houdt."

De graaf plakte en lakte de brief dicht. Als stempel diende
een vijfmarkstuk. „Hier jongen," zei hij tegen Paul, „dit is een
protest tegen de arrestatie van onze verkiezingspropagandisten.
Breng dat direkt naar het hoofdbureau v an politie. Maar trek
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eerst je bruine hemd uit, anders heb je nog kans dat ze jou daar
ook vasthouden!"
Terwijl Paul zich in de aangrenzende kamer verkleedde, zette
Hellriegel zoo ongedwongen mogelijk het gesprek voort:
„Een feestvergadering dus bij storm 33 ? Doe die blauwgestreepte das maar aan, die staat goed bij dat overhemd... En
Hans wil er bij zijn ? Verdomd onvoorzichtig van je broer!
lijk zijn er spionnen en hij kan toch wel op zijn vingers Natur
natellen dat de heele bende nu op zijn spoor is ! En morgen
komt de groote Manitou naar Berlijn om met Kobold te spreken ? Zie dat je wat gewaar wordt ! Ben je al klaar ? Die brief
hoef je alleen maar beneden bij den portier af te geven. Denk
er om dat ze er niets mee te maken hebben waar hij vandaan
komt. En kom meteen terug, dan gaan we vanavond samen in
het Burgercasino eten..."
4(
Het gevoel, waarmee Paul de volgende morgen de onverwachte arrestatie van zijn broer ontving, was nog geen twijfel,
maar toch zeker wel een zeer duide lijke ontstemming. Voor
een direkte verdenking tegen den graaf had hij geen reden.
Minstens dertig à veertig S.A.-jongens kenden immers de schuilplaats van Hans. Bovendien was Hellriegel, dadelijk toen hij het
bericht hoorde, in een stortvloed van kernachtige en verontwaardigde schimpscheuten over de verjoodschte politie uitgebarsten. Bijna té verontwaardigd, leek het Paul toe. Niet een
werkelijke verdenking tegen den graaf zat hem dwars, maar
het feit dat deze tot een mogelijke verdenking aanleiding had
gegeven. Paul had wel gemerkt dat Hellriegel zich gisteren
speciaal over dat papier heen boog om hem het lezen te beletten.
En waarvoor die gewichtige stempelarij met een vijfmarkstuk?
Als hij goed genoeg was om bij Kobold voor spion te spelen,
waarom beantwoordde de graaf, die toch den kameraad uithing,
zijn diensten dan niet met vertrouwen ? Paul was overtuigd dat
hij de laatste maanden goed werk had geleverd en het kwetste
zijn ijdelheid, dat hij nog altijd slechts als een blind instrument
werd behandeld. Zoo blind, dat hij zijn eigen broer verraden
zou kunnen hebben, zonder het te weten. Niet dat hij direct
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angst voor het leven van Hans voelde. De republiek had haar
verdediging aan rechters opgedragen die in het diepst van hun
hart met den vijand sympathiseerden. Zij waren clementer
tegenover politieke moordenaars dan tegenover een jongen die
een brood stal. En voor zoover er gestraft werd, trachtte toch
iedere nieuwe regeering met amnestie het hart, ook van zijn
vijanden, te vermurwen. Er was a lle kans dat men Hans niet
langer dan tot volgende verkiezingen gevangen zou houden.
De staking echter, waarop hij zijn zinnen gezet had, zou hij
in ieder geval niet meer meemaken. Wanneer tenminste de
S.A., ondanks de tegenwerking van Ram en Hellriegel, toch
aan de staking meedeed.
Hellriegel ondervroeg Paul:
„Heeft onze dwerg nog met den leider gesproken?"
„Hij wil dat we aan de staking meedoen."
„Wat zegt de ouwe?"
„Hij schijnt te twijfelen. De doctor heeft meer dan een half
uur door de telefoon met hem gesproken."
Slechts met tegenzin gaf Paul die dag zijn antwoorden. De
vraag lag hem op de lippen, wat er gisteren werkelijk stond in
het briefje dat hij over moest brengen.
„En de S.A. jongens zelf," vroeg Hellriegel, „geloofje werkelijk dat die bereid zullen zijn om met de marxisten één front
te vormen? Ik heb het er altijd voor gehouden dat je broer b.v.,
in dat opzicht, slechts een kleine, ultra radicale minderheid vertegenwoordigde?"
Paul antwoordde: „De troep denkt net als Hans. De meesten
zijn immers alleen uit haat tegen het kapitaal bij ons gekomen.
En nu Hans gev an gen is genomen zu llen ze nog des te verbitterder vechten !"
-
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Hoofdstuk XV
In het monsterachtige reuzenlichaam van Ber lijn is de bloedsomloop plotseling tot stilstand gekomen. Verbaasd luisteren
lijkgrauwe huizen en wanden naar hun eigen stilte, nu belgerinkel der trams, het schri lle schuren van hun wielen langs de rails,
het daveren van vrachtauto's en de schrille roep der sirenes,
tegelij k zijn gestorven. Paul zit in de voorkamer van den kleinen
doctor en stenografeert diens telefoongesprek mee: „Onze partij
moet het parool uitgeven de staking te steunen... deze staking
is een prachtgelegenheid om aan de massa's te bewijzen dat
wij het met onze oppositie tegen de regeering van Papen ernstig meenen... de transportarbeiders vormen de beste voortroep
van de communisten. Als wij de staking steunen, breken wij de
tegenstand van de regeering, die een algemeene staking niet
aandurft. Daartegen helpen geen machinegeweren. Wij moeten
tot iedere prijs de arbeidersklasse winnen... de kleinburgerij kunnen we altijd weer terug winnen, ze zwenkt heen en weer, maar
wanneer we de arbeiders gesloten tegen ons krijgen, zijn we
verloren... Ja, we moeten a an de grootkapitalisten duide lijk
maken dat het hier gaat om het behoud van onze invloed...
Thijssen is Berlijn niet... een vertrouwelijk rondschrijven moet
hun duidelijk maken dat we niet anders kunnen. Berlijn is het
rijk, en over vier dagen zijn de verkiezingen... — onze S.A.jongens wachten slechts op het commando. Als we nu omkeeren, zooals sommigen aanraden, verliezen we alles. Dan gaan
de actiefste elementen naar de K.P.D. over... — in de eerste
nacht is een S.A.-man neergeschoten door de po litie. Als we
daar goed gebruik van maken, levert die eene doode ons een
millioen stemmen..."
Voor de eerste maal bracht Paul dit gesprek niet onmiddel lijk
aan Hellriegel over. Het wou hem niet uit de kop, hoe Hans
eigenlijk alles op deze staking gezet had. „Wij zullen bewijzen,"
waren zijn laatste woorden tegen Kobold, „dat we niet alleen
nationalisten zijn maar ook socialisten!" Om zijn onaangename
gedachten te verjagen was Paul op zijn motorfiets gesprongen.
Eigenlijk zonder bepaald doel reed hij Berlijn door, Ineens viel
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het hem in, dat hier in de buurt Frits moest wonen. Hij herinnerde zich het huis waar destijds, op de huwelijksdag, de drie
broeders elkaar het laatst gezien hadden. Een onbestemde eenzaamheid, die hij sinds lang niet meer gevoeld had, dreef hem
er toe af te stappen. Terwijl Paul de trap opging, verontschuldigde hij zich in gedachte: „Als we nu toch samen staken is
er ook geen reden meer voor, dat ik Frits langer uit de weg
ga." Bovendien was het goed, moeder weer eens te zien én tegelijk Frits te toonen, dat hij niet meer de zwervende vagebond
was, die om brood moest vragen.
Frits was echter niet thuis en Liesbeth keek met zichtbare
vijandigheid naar Paul's bruine hemd en zijn hooge zwarte
laarzen. Misschien kwam het juist daardoor, dat Paul dade lij k
weer zijn oude brutaliteit terug vond. Hij liet zich toch door
zoo'n meid niet beletten om zijn broer te bezoeken! Zijn moeder begroette hij met een vluchtige kus, waarschijnlijk schaamde
hij zich toch in zijn hart een beetje, maar dadelijk daarop ging
hij, met de beenen wijd uiteen, alsof hij hier thuis was, in een
gemakkelijke armstoel zitten. Liesbeth vroeg: „Wat wil je?"
huis: — „Ik dacht dat het Frits mis-Paulviemtdrn
schien zou interesseeren om te hooren dat wij, als nationaal
socialisten, meedoen aan de staking !"
Dat was inderdaad een belangrijk bericht, als het tenminste
waar was.
Paul zag het wantrouwige ongeloof in Liesbeth's oogen en,
begon meteen te betoogen: — „Dat spreekt toch van zelf, bij
een arbeiderspartij als de onze ! Bij ons hebben de kapita listen
niets te zeggen, alleen de wil van de S.A. is beslissend!"
Paul gebruikte de zinswending, die hij zoo vaak uit de mond
van Hellriegel of Rohm had gehoord. Hij wist echter heel goed
dat zij er iets volkomen anders mee bedoelden. Wanneer Heinrich of Hellriegel over de S.A. spraken, bedoelden zij zich zelf:
de leiding. Zoo spraken vroeger Ludendorf en zijn generaals
over „de armee", die geen vrede zonder annexaties zou dulden.
Voor hen bestond „de armee" uitsluitend uit de staf en het
officierscorps. Ook voor Ram en zijn co llega's was de S.A.
slechts het, op zich zelf blinde wapen, dat hen aan de macht
Last, Kruisgang
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moest helpen. Zij lieten de mannen de 25 punten uit het partijprogramma van buiten leeren, zooals de rekruten vroeger de
militaire reglementen moesten bestudeeren. Het was in het geheel niet de bedoeling, dat de rekruten zelf over die reglementen
zouden nadenken.
Liesbeth voelde zeer goed het holle in Paul's fanfaronnade,
maar ze achtte het nutteloos om op dit oogenblik een discussie
te beginnen. Zij wist dat Paul op een post stond, waar het hem
mogelijk was bepaalde dingen uit de eerste hand te ervaren.
Het voornaamste is voorloopig, de partijleiding direct op de
hoogte te brengen, zoodat zij haar standpunt kan bepalen. Zonder veel woorden trekt zij haar mantel aan om Frits te gaan
zoeken. Zij wil er voor zorgen dat men in het Karl Liebknechthuis dadelijk op de hoogte komt.
In de stil geworden kamer zit Paul tegenover zijn moeder,
die voortgaat met breien. Ze zou haar jongen eigenlijk zooveel
willen vragen, maar het is, of de duide lij ke vijandigheid van
Liesbeth en het gesprek, dat weer dadelijk over politiek heeft
geloopen, de woorden in haar mond hebben doen verdorren.
Dieper buigt ze zich over haar werk heen, opdat Paul de tranen
in haar oogen niet zien zal. Nog altijd houdt ze van a lle drie
haar jongens evenveel en het is de tragiek van deze jaren geweest, dat zij, door Frits te kiezen, de weg tot de twee anderen,
zonder het te willen, heeft afgesloten. Slechts een enkele maal
gaat zij er met de tram op uit om Hans op te zoeken. Zij voelt
dan, dat de jongen inner lij k met andere dingen bezig is en,
ondanks zijn inspanning om hartelijk te zijn, eigenlijk wacht
tot ze weer weg gaat. Over Frits spreekt hij nooit en over de
dingen die hem interesseeren kan zij niet spreken. Haar rol
ten opzichte van dezen oudste is uitgespeeld, alleen bij Frits
hebben ze haar noodig voor de kleine. Van Paul weet ze nauwelijks waar hij uithangt of hoe hij leeft. De enkele keeren dat zij
er Frits naar gevraagd heeft, gaf hij slechts onwillig een vaag
antwoord. Ze vermoedt dat er iets niet in de haak is en haar
onrust doet haar soms nog des te meer naar dezen zwaksten van
haar kinderen verlangen. Maar ook nu durft ze niets vragen.
Ze heeft er zich aan moeten wennen dat ze, bij werkelijk be382

langrijke dingen, buiten het leven van haar jongens wordt gehouden, als iemand die toch niet kan begrijpen. In de aanliggende kamer begint de baby te huilen. Moeder Waschinsky
staat moeizaam op om hem de flesch te geven. Paul ziet hoe
gebogen ze loopt en ineens zou hij willen opspringen en haar
omhelzen. Was moeder toch niet de eenige bij wie hij tenslotte
uitkomst uit zijn innerlijke verwarring kan vinden ? Is het mogelijk haar nog een keer, als een kleine jongen, a lles te vertellen?
Nee, er is te veel gebeurd, déze biecht is onmogelijk, de bruggen tusschen het leven van nu en de oude veiligheid aan moeders
schoot, zijn voorgoed vernietigd. Hij moet zijn eigen weg gaan,
hoe eenzaam en leeg hem die ook, in de zeldzame oogenblikken
dat hij over zich zelf nadenkt, mag lijken. Het is al wonderlijk
genoeg, dat vandaag plotseling zulke gevoelens en deze behoefte
aan teederheid in hem opkomen. Kan dat zijn omdat Hans gearresteerd is ? Maar eigen lij k heeft hij het met Hans en zijn ernst
toch nooit kunnen vinden ? En toch is het een feit dat hij, sinds
van morgen, dat lamme gevoel niet kwijt kan raken, heel alleen
te staan in de wereld. Misschien omdat hij vandaag voor de
eerste maal aan Hellriegel heeft getwijfeld? Zijn moeder komt
weer binnen en Paul grijpt haar hand. Enkele oogenblikken
zitten ze zwijgend tegenover elk an der. Zij voelt dat hij verdriet
heeft, maar ook dat ze hem niet kan raden. Misschien als hij iets
wou zeggen... op dat oogenblik vliegt de deur open en komt
Frits binnen.
Dadelijk herstelt Paul zich.
Het doet hem bijna goed, dat zijn broer niet de minste hartelijkheid toont, maar dade lijk begint een aantal korte, zake lijke
vragen te ste ll en. Even zake lijk en kortaf geeft hij zijn antwoorden. Na vijf minuten nemen ze afscheid. De koele handdruk
bij de deur is een bloote formaliteit, waarbij ze geen van beiden
iets denken. Frits vraagt zich af wat voor strik er achter schuilt
dat Paul hem, zoo schijnbaar belangeloos, dit bericht is komen
brengen.
4c

Er was, sinds Rinus de laatste keer bij hen aan huis kwam,
heel wat in Frits veranderd. Liesbeth, die wist hoe zeer de mer383

ken bij Frits soms door elkaar liepen en die daarom altijd een
terugval vreesde, was bij de „opvoeding" van Frits uitgegaan
van de op zich zelf juiste gedachte, dat hij in de eerste plaats
een theoretische basis noodig had, waarop hij staan kon. Maar
haar pogingen hadden weinig resultaat bij Frits, in wien, boven
all es, het verlangen naar eenheid brandde om einde lij k door de
massale daad aan deze onhoudbare maatschappij een einde te
maken. Tot hij eindelijk, op een avondvergadering in het sportpaleis, Thalmann hoorde.
Misschien is het juister uitgedrukt, dat hij hem zag, want de
luidspreker functionneerde slecht en groote gedeelten van de rede
gingen door het weerkaatsen der klanken tegen de betonnen
wanden verloren. Desondanks scheen het Frits, die avond, toe,
alsof hij elk woord volkomen verstaan had. De gebaren welke
deze man onder het spreken maakte, waren niet de rhetorische
gebaren van den beroepsredenaar of den advocaat, zij waren
het arbeidsgebaar, dat met de geheele habitus van den mensch
vergroeid is. De vuistslagen, waarmee hij zijn gedachten hun
kop indreef, waren dezelfde, waarmee hij eens, op de werven
in Hamburg, de gloeiende nagels in de scheepswand had geslagen. De kracht van zijn overtuiging viel van de lichaamskracht in deze zware arbeidersgestalte niet los te denken. De
nuchterheid van zijn argumenten was dezelfde eenvoudige duidelijkheid, waarmede de eene maat aan den anderen een manoeuvre uitlegt. Hier kon zelfs geen twijfel opkomen aan een
gespletenheid tusschen gevoel en gedachte. Deze man sprak zooals hij was en de onbehouwenheid van zijn zinnen beantwoordde
volkomen aan de ruwe kracht in zijn, tot een vuist gebalde,
knuisten. Hier stonden de arbeiders niet slechts tegenover een
intellect, maar tegenover een mensch van vleesch en bloed. In
Thalmann vond Frits wat, meer dan welke geestesgaven ook,
vertrouwen wekt: een karakter. En de zekerheid kwam over
Frits dat ook voor dezen man alle woorden slechts een tusschenspel waren, tot op het oogenblik, dat hij in de strijd weer zijn
eigen lichaam en zijn eigen leven in zou zetten. Het directe
gevolg was geweest dat Frits zich, de dag daarna, aanmeldde
bij de Eenheid. En hier, bij de voorhoede, tusschen jongens die
384

iedere dag opnieuw in de guerilla tegen de S.A. hun leven waagden, hervond hij einde lijk het zelfbewustzijn dat hem in staat
stelde, zijn oorspronkelijk minderwaardigheidsgevoel tegenover
Liesbeth, waarin reeds bedenke lij ke kiemen van haat loerden,
volkomen te overwinnen.
Ook nu haastte Frits zich, door de zonderlinge straten waar
geen tram of autobus meer reed en a lle ingangen der ondergrondsche gesloten waren, naar het lokaal van de Eenheid.
In een hoek zaten de beide Erich's over een kaart van Berlijn
gebogen.
Frits' gezicht glunderde op, voor weinig andere aanvoerders
had hij zulk een eerbied.
Van Erich Staffenberg wist men dat hij, gedurende de opstand aan de Roer, een compagnie van het roode leger aangevoerd had. Ook tijdens de Beiersche radenrepubliek wees men
hem een belangrijke post aan. De zware tuchthuisstraffen, waartoe hij veroordeeld werd, hadden evenmin zijn overtuiging als
zijn jeugdig élan kunnen schokken. Zoodra hij vrij was, stond
hij opnieuw op zijn post, en zoo gevreesd was hij bij de nazi's,
dat de Angriff nog kortelings tot open lij ke moord op hem aangespoord had. Erich Krapolski echter had door het heele land
heen de lachers op zijn hand gekregen bij de radioaffaire. Hij
was het, die den sociaal demokratischen spreker net zoolang in
zijn auto rondreed, tot de communist zijn ongevraagde rede
tegen de pantserkruiserbouw voor de microfoon had uitgesproken. En nog grooter was zijn naam geworden, toen hij de communistische gevangenen uit de gevangenis van Moabit bevrijd
had. Op de Meidag van 1929 organiseerde hij, op zijn eiland,
in het hart van Ber lijn de weerstand en stond klaar om, indien
de onlusten tot een opstand zouden uitgroeien, deze door Spree
en kanaal omsloten vesting gewapend te verdedigen tegen de
politie. Niet slechts Frits, maar al de jongens van de Eenheid
zouden voor Erich Krapolski door het vuur gegaan zijn. Zij
wisten, dat hij persoonlijk voor geen gevaar terug deinsde, maar
ook, dat iedere actie waaraan hij deelnam tot in de laatste details
doordacht was. Nu deelde Frits aan Krapolski mede, wat hij
van Paul gehoord had en ook zijn angst voor een valstrik. Met
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enkele woorden stelde Erich hem gerust. „Het was te verwachten. Kobold weet dat de nazi's in het land over hun hoogtepunt heen zijn. Thalmann's manifest aan de kleine boeren begint
langzaam maar zeker door te werken. Hij is doodsbang dat de
eenheid van onderop, tusschen socialisten en communisten
tot stand zal komen. En hij is misschien nog banger, dat de
radikale elementen in zijn eigen S.A. naar links zullen vallen
wanneer, ondanks alle papieren verkiezingsoverwinningen, de
daden voortdurend uitblijven, die Hitler hun beloofd heeft.
Daarom wil hij bij deze staking zijn S.A. als een Trojaansch
paard binnensmokkelen in onze vesting."
Hij zweeg even en keek opnieuw naar de kaart van Berlijn,
alsof daar het geheim van de heele situatie te vinden was.
„Kobold is handig," zei hij toen weer bitter. „We kunnen
hem onmogelijk beletten ons te helpen. De arbeiders zouden
denken, dat het ons slechts om verdeeldheid te doen is en niet
om de staking te winnen. En toch zal hij natuur lijk slechts
trachten, zoodoende te weten te komen, wat onze beste troepen
zijn en welke jongens straks het eerst in aanmerking komen om
neergeslagen of gearresteerd te worden. We moeten van de nood
een deugd maken en deze gelegenheid ten vo lle gebruiken om met
de nazi-jongens kameraadschappelijk te debatteeren... En misschien kunnen we ze ook nog op een andere manier gebruiken..."
Dit laatste zei hij met een zekere bedoeling, alsof hem ineens een
nieuwe en misschien vruchtbare gedachte was ingeva llen.
Hij wendde zich tot Staffenberg.
— „Dat plan van jou,” zei hij, — „om het verkeer op de drukste
kruispunten volkomen onmogelijk te maken, is goed, maar
onze jongens zouden zeker door de mand vallen en er een
gijntje van maken, als ze zoo comedie moesten spelen. Laat
Frits hier naar zijn broer toegaan. Hij kan hem zeggen, dat vannacht een ploeg onderkruipers bij het Stettiner station de rails
wil repareeren en dat wij geen jongens vrij hebben om het te
beletten ! Maar hij moet op het láátste oogenblik gaan, zoodat
hun storm pas kan komen, als wij al aan het werk zijn!"
9(

Ongeveer io tot
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lijnen kruisen elkaar op het ovaalvormige

plein voor de Stettiner Bahnhof. In de nacht schijnen de straten
bergkloven tusschen de doode wanden der huizen. De bleeke
serie booglampen doet denken aan een vergeten i lluminatie.
Enkele late voorbijgangers kijken met norsche en onwillige gezichten naar een groep werklieden, die juist bezig zijn houweelen en vijzels uit de nog ronkende, groene vrachtwagens te
ontladen.
„Onderkruipers !"
„Doorloopen ! Doorloopen !" vermaant de politie.
Waarom, in hemelsnaam, denkt de dienstdoende brigadier,
hebben ze ons niet vooraf gewaarschuwd dat er hier gewerkt
zou worden? Als de stakers er straks de lucht van krijgen en
het hommeles wordt, zijn we met te weinig om ze tegen te
houden.
- Om versterking telefoneeren?
Maar de chef zou misschien denken dat hij bang is en het is
immers niet zeker dat de stakers werkelijk komen. Beter nog
een oogenblik wachten! Als het noodig is kan een overvalwagen
in twee minuten hier zijn. De voorman daarginds, met zijn uniformpet, schijnt zich ook niet heelemaal zeker te voelen. Het
lijkt wel een korporaal, zooals hij tegen zijn mannen te keer
gaat. Kijk ze eens werken ! Die wouen natuurlijk ook, dat het
karwei al lang achter de rug was !
Houweelen martelen het plaveisel.
Aan de toegang tot het plein zijn roode borden gesteld: „werk
in uitvoering", „doorrit verboden". Een particuliere auto maakt
haastig een omweg.
Grillige lichtplekken uit de aan het net opgehangen werklampen dansen over de zwoegende arbeiders. - Je kunt wel zien
dat het geen vaste werklui zijn. Bijna geen een heeft een behoorlijke overall aan. Natuurlijk het rapalje van de straat, dat ze
voor zoo'n karwei hebben geworven ! Maar ze werken als duivels. Daar kletst de eerste losgeschroefde rail reeds op het trottoir neer. Het lijkt wel of het een geschiedenis wordt van lange
adem. Zou het toch maar niet beter zijn als hij even aan dien
opzichter vroeg hoe lang het nog kan duren?
- „Aanpakken verdomme !" schreeuwt Erich. Al een paar
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minuten staat die beroerde brigadier nu naar hen te loeren.
Als hij iets in het snotje krijgt komt geen van hen er af met
minder dan een paar maanden bajes ! En het duurt nog minstens
een goeie anderhalf uur eer ze hier klaar zijn. Naast hem, met
de vilthoed diep in zijn oogen getrokken, ligt Frits op de knieën.
Erich vraagt fluisterend: „Wanneer kunnen ze hier zijn ?"
„Om 2 uur precies, heeft Paul gezegd. Daar kunnen we op
rekenen!''
De klok van de kerktoren speelt zijn voorspel. De brigadier,
die eindelijk zijn besluit genomen heeft, stapt het plein over
in de richting van Erich.
— „Onderkruipers! Onderkruipers !"
,
Frits herkent de schrille stem van zijn broer. Van alle kanten
tegelijk schijnen de nazi's te komen.
De brigadier is halfweg op het plein blijven stilstaan. Het
schrille snerpen van zijn politiefluitje gilt door de nacht heen.
Een steen vliegt door de ruiten van de telefooncel.
„Onderkruipers ! Onderkruipers!"
De jongens van Erich rukken aan de rails of hun leven er mee
gemoeid is. Als het al te bar wordt hebben ze in ieder geval nog
hun houweelen. Goeie God, dat was de knal van een revolver!
„Nog een ruk !" brult Erich over het tumult heen, „weg met
die wissel."
Dat dreigende loeien is van de sirenes der overvalwagens.
Dat stampen zijn de ijzerbeslagen laarzen der schupo's op het
asfalt ! Dat bonzen is het doffe neerkomen der gummiknuppels!
„Onderkruipers ! Onderkruipers !"
„Uit elkaar of we schieten!"
Voor de eerste maal werken de jongens van de Eenheid onder
bescherming der politie. Steenen va llen tusschen hen neer en
een verdwaalde kogel fluit over hun hoofden. Maar niemand
vraagt zich meer af wat ze eigenlijk doen en of het werkelijk
noodig is al de wissels van het plein los te breken uit het asfalt.
Het zweet druipt over hun ruggen. Vlak bij hen gaat het donkere tumult verder. Alle lantarens zijn stuk geworpen. Ieder
oogenblik kan een groep nazi's door het zenuwachtige kordon
van de politie heenbreken.
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— „De laatste rails jongens ! Nou nog cement hier!"
De aangeslagen motoren van de vrachtwagens ronken. In
vliegende haast laadt men het materiaal op. A lleen de bordjes:
„doritvebn"w rgt.Memoplivr
en achter hen, bereikten ze de garage. Erich wendt zich correct
tot den commissaris.
-- „Ik dank u in naam van al mijn werkwilligen voor de
verleende bescherming !"
Allen haasten zich naar huis toe. Aan het einde van de straat
keert Frits zich om. „Rood Front!" wil hij roepen. Erich slaat
zijn vuist weg.
„Ben je gek geworden jongen! Ze zu llen morgenochtend zelf
wel merken wat voor arbeiders er aan het werk geweest zijn!
Metdabonuschrilkteunms dag
om de boel weer in orde te krijgen. Als de nazi's het werkelijk
meenen met de staking, kunnen ze zich niet beklagen dat ze
voor niets klop hebben gekregen!"
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Hoofdstuk XVI
De dwarreling der herfstbladeren dreef Rinus als van zelf
naar zijn broer Cornelis. Overal stak de storm op, waarnaar
hij verlangd had, maar meer dan ooit voelde Rinus zich daarin
slechts een afgewaaid blad, dat zonder eigen koers, dan naar
links en dan naar rechts wordt gedreven. Ondertusschen struikelde je bij het gaan over de afgewaaide takken, die overal in
het rond lagen. Zooveel vrienden Rinus in Leiden had, zooveel
dissidente partijen: R.S.P.-ers, Trotzkisten, communistische oppositie, links socialisten, internationale communisten, radencommunisten, anarchisten en anarcho-syndicalisten. Bij allen
kon Rinus de kritiek ten deele onderschrijven, maar bij allen
miste hij de positieve lijn. Op het oogenblik, dat ze van de
groote boom loswaaiden, hield de toevoer van werke lijke levenssappen op en begon de sektaristische uitdroging van het organisme. Ze braken zoodra iemand er krachtig de voet op
zette. Hoevelen waren niet door de linkerdeur naar buiten
gestapt om later, door het rechtsche knechtenpoortje deemoedig
in de warme stal terug te keeren ! Hoeveel anderen waren
van een uiterst radica li sme bijna zonder overgang teruggezonken in politieke indifferentie ! En hier en daar vormden
zulke takken reeds verdachte stapeltjes, waaruit een demagogische vonk ieder oogenblik de a lles verterende vlam kon lokken van het fascisme ! Het waren oude teleurstellingen en geen
jonge hoop, die het afzonderlijke standpunt van vele dezer ontwortelde elementen bepaalden, persoonlijke verbittering en verbijstering, niet de kracht en moed verleenende vreugde der gemeenschap. Toch verlangden zij a llen, hoe fe ller zij elkander
verscheurden en verwondden, slechts des te heviger naar een
herstelde eenheid, als naar hun eenige redding. Maar de weg
daarheen terug, scheen voor goed versperd. Allen waren het er
over eens dat de eenheid moest komen, wilde men niet verslagen worden, maar de sociaal-democraten wilden hem binnen
de tweede, de communisten in de derde en de dissidenten in
een nog te stichten vierde internationale. Rinus geloofde dat de
eenheid slechts uit gezamen lij ke actie der arbeiders, van onderaf,
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kon groeien. Maar waar, zooals bij de Haagsche chauffeursstaking, deze eenheid van actie aanwezig was, werkte zijn leuze
van „eigen stakingsleiding", naast de officieele der vakbonden
en de oppositioneele der R.V.O., opnieuw als splijtzwam. Soms
scheen het Rinus toe dat a lles op z'n kop stond. Een keer had
hij zich, bij een vergadering in de Korenbeurs, laten verleiden
om de leuze, „slaat de fascisten waar je ze treft", in Liesbeth's
zin te interpreteeren. Omdat hij in Baars, den volksfascist, zelf
slechts een misleiden proleet zag, eischte hij dat men hem zou
laten uitspreken om een behoorlijke discussie mogelijk te maken.
Sindsdien beweerden juist de communisten dat Rinus zelf op
weg was naar het fascisme. Hij had, in het debat, geprobeerd
zijn eigen standpunt, tegen twee fronten, zoo duidelijk mogelijk
af te teekenen, maar voelde onder het spreken zelf dat hij zich
verwarde in zijn eigen twijfel. Sinds Piet uit Leiden vertrokken
was miste Rinus diens snijdende, vaak vijandige, maar altijd.
prikelndcot zjige,drvolnstmigen voortdurend vertroebelde denken.
Wanneer het hem dan allemaal te hoog kwam vond hij bij
Cornelis voor enkele dagen de rust, die hij tege lijkertijd verachtte en begeerde. Vroeger meende Rinus dat Cornelis, moe
van de opstandigheid uit zijn jeugd, laf in de pantoffelvrede van
een ordente lijk huishouden gevlucht was. Soms echter vroeg
hij zich af, of Cornelis niet eerder de kustwachter was die, rustig
achter de ramen van zijn wachtpost, over de kokende en woelende zee uitkijkt. Zeker heeft hij op dit oogenblik nog zijn
pijpje naast zich liggen, maar hij zal de eerste in de sloep zijn,
wanneer in de verte werke lijk een schip in nood gesignaleerd
wordt. Cornelis liet Rinus doordraven, maar het werd Rinus
de laatste tijd duide lij k, dat ook Corne lis de angstige voorzichtigheid van zijn vrouw slechts provisorisch aanvaardde. Zooals
iemand, die morgen de oorlog in moet, geen ruzie wil maken
en gehoorzaam zijn hoed opzet, omdat moeder bang is dat hij
anders kou vat. Tegenover Rinus, die zichzelf voortdurend
offerde en verteerde, scheen Cornelis degene die al zijn krachten
voor de eindspurt bewaarde. De oude opstandigheid in hem was
niet dood, zooals Rinus gemeend had, ze was slechts naar binnen
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gekeerd en had niet de voortdurende behoefte om zich zelf door
woorden en allerlei extravagante daden te bewijzen. Cornelis
was iemand geworden die aan een kathedraal kon bouwen,
zonder te eischen dat ze nog bij zijn leven klaar kwam. In het
werk van iedere dag vond hij de natuurlijke bevestiging van
zijn krachten. De fouten der sociaal-democratie zag hij even
duidelijk, zooal niet duidelijker dan Rinus. Maar anders dan
Rinus zag hij in dat deze fouten op de langzame weg van het
proletariaat naar bewustwording, onvermijde lijk waren. Slechts
dwaze, ongeduldige gouvernantes kunnen een kind verwijten
dat het moet va llen om te leeren loopen. In de rust van zijn
huwelijk vond Cornelis tijd voor de inkeer en de zelfbeschouwing die Rinus, bij al zijn koortsachtige activiteit, volkomen
miste. Omdat hij, duide lijker dan Rinus, zich zijn eigen fouten
bewust was, dacht hij milder over de fouten van anderen. Cornelis was een arbeider en wist dat een huis niet, met hocus pocus,
uit de een of andere hooge hoed te voorschijn wordt getooverd,
maar dat er plannen geteekend moeten zijn, berekeningen gemaakt, eindelooze besprekingen gehouden, voordat de metselaar
geduldig, steentje voor steentje, de muren op kan trekken. In
de avonden die hij voor studie vrij hield, had Cornelis de waarde
en moeizaamheid van werkelijke denkarbeid leeren kennen.
Daarom bewonderde hij het taaie, stugge doorzetten van een
Troelstra, de uitgewogen knappe tactiek van een Van der Velde,
de gigantische, zake lij ke opbouw van een Anseele, de edele
denklijnen op het voorhoofd van een Wibaut en de gestadige,
maar goed gevoegde, zake lijk geconstrueerde groei der vakbeweging. Niet het makkelijke omverwerpen lag in zijn aard,
maar de moeizame opbouw. Daarom voelde hij zich verwant
aan al de kleine, trouwe bouwers der sociaal-democratie, de
penningmeesters in afgelegen dorpen, de secretarissen met hun
notulen en leden lij sten, de huisbezoekers die straat na straat
regelmatig afwerkten in dagen van verkiezing. Omdat hij zelf
een vak geleerd had kon hij het vakmanschap bewonderen van
all en die, ieder op hun post, als ingenieur, als journa list, als
musicus, als jeugdleider de beweging steunden en méér deden
dan alleen maar af en toe van het podium een vlammende rede392

voering houden. Want Co rn elis was een arbeider op wiens
denkwereld de arbeid nog het stempel van zijn wilskrachtige
discip line gedrukt had en die zich niet, als een blad met de wind,
liet meedrijven op de onstuimigheid van zijn stemmingen en
gevoelens. Wanneer Rinus bij hem was kon deze dat soms voelen en vond dan, in dit vaste karakter, een steun zooals de hijgende
wandelaar een oogenblik bescherming in de luwte van een rots
zoekt. Maar zoodra hij even op adem was gekomen dreef de
onrust van zijn bloed hem altijd opnieuw, nutteloos de wind in.
Die middag, terwijl de kinderen in de keuken speelden, had
Cornelis gezegd:
— „Je weet dat ik vroeger net als jij dacht. Onze ellende was
zoo groot dat ook ik, in gedachten, a lleen met een plotselinge
en volkomen verandering genoegen kon nemen. We eischten
den toovenaar, die met één slag de leege tafel met lekke rnijen
zou bedekken. Daarna kon dan, tot in alle eeuwigheid, het
schransen beginnen. Sinds ik kinderen heb weet ik dat het anders
is. Ze zouden waarachtig niet gelukkig zijn, wanneer alles kant
en klaar gereed stond, het bedje gespreid en de tafel gedekt,
zoodat er voor hen zelf niets te doen bleef. Het socialisme bouwen is een werk van generaties, die in dat bouwen zelf hun
geluk zu llen vinden. A lleen wie geen werkelijk geloof heeft,
eischt het teeken van een wonder. Zij die gelooven haasten niet,
zegt de bijbel, dat is een van de weinige woorden van dominee
Heusde, die me zijn bijgebleven en waarvan ik later de beteekenis heb begrepen."
Hierover viel niet te debatteeren. Het was het oude meeningsverschil tusschen de hongerige ratten en de verzadigden. Tusschen hen die de tijd hadden, omdat hun leven reeds inhoud
had, en hen die de tijd zagen voorbijgaan, zonder inhoud aan
hun leven te kunnen geven. De mannen, die welbewust uit
hun warme huis in de reddingboot afdalen, zijn misschien dapperder en zeker ook bewuster, dan de in paniek verkeerende
schipbreukelingen op hun wrak, ze kunnen de gunstigste golf
afwachten om in zee te steken, maar wie durft aan de anderen
het radelooze ongeduld van hun doodsangst verwijten?
De postbode schoof de krant onder de deur door. Cornelis
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vouwde haar open en verdeelde, zooals dat zijn gewoonte was,
de bladen. Zijn vrouw kreeg de vrouwenpagina en het gemengde nieuws, hij zelf hield het tweede blad, waarin het hoofdartikel stond, en Rinus kreeg de eerste pagina met de telegrammen en belangrijkste berichten. Er volgden dan meestal een paar
minuten van volkomen stilte, waarin iedereen zat te lezen.
Dit keer echter sprong Rinus met een schreeuw op, bijna nog
voordat hij de vet over de geheele breedte der krant gedrukte
kopjes ten einde had gelezen: - „De Potemkin," schreeuwde
hij, „de Hollandsche Potemkin!" Als een Indiaan danste hij met
de krant om de tafel. Hij was te zenuwachtig om het artikel
zelf moeizaam verder te spellen, maar onderbrak Cornelis, die
het nu voorlas, telkens met opgewonden uitroepen. Iedere gedachte aan langzame evolutie, geleide lijke opbouw en alles wat
hem een oogenblik geleden nog had doen aarzelen, was plotseling verdwenen. Nu ging het beginnen ! Hier was eindelijk de
daad, waarop hij gewacht had. De kameraad daar in Twente
had toch gelijk gehad: niet hier in het vermoeide Europa, maar
daarginds in het Oosten slingerde eenjong proletariaat de fakkel
in het kruitvat.
Het scheen Rinus op dit oogenblik, dat de smaad en de
schande van zooveel jaren onderdanig dulden uitgewischt waren.
De trots, die hem op dat oogenblik van top tot teen doorgloeide,
was in wezen dezelfde, die kleinburgers voelden, als ze de overwinning lazen van het Nederlandsche elftal, of de kadetten in
Breda, als Van Heutsz weer een kraton had veroverd in Atjeh.
Ongetwijfeld voelde hij zich gelukkig als revolutionnair, meer
dan toch in de eerste plaats als revolutionnair Nederlander
Het ontging Rinus daarbij ook niet, dat zich hier een om-.
standigheid voordeed, die nieuw was in de revolutionnaire beweging van Indonesië. De muiterijen op de „Regentes" en de
„Zeven Provinciën", waaraan Sirach in 1919 had deelgenomen,
hadden zeker de sympathie der Indonesiërs, maar waren toch
slechts een daad geweest van louter Hollandsche schepelingen.
Voor de eerste keer was dit nu anders. Op de brug van de
„Zeven Provinciën" stond Tsjoemandrin naast Kroeskop, Javanen naast Maleiers, en het was een Hollandsche marconist die
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aan blanke en bruine schepe lingen in Soerabaja gelijkelijk het
telegram zond: „Wij komen de gevangen genomen makkers
bevrij den !"
Rinus kon 't in het stille Sassenheim niet langer uithouden en
ging nog diezelfde avond per fiets naar Amsterdam toe.
Hij vond de hoofdstad terug als een krioelende mierenhoop,
waarin iemand een stok heeft gestoken. Voor de bureaux der
groote kranten zag het zwart van de arbeiders en het was onmogelijk ook maar een moment te twijfelen aan hun sympathie
voor de muiters. Extra edities van Volk en Tribune werden
weggegrist uit de handen der verkoopers.
Aan de gevolgen die deze daad kon hebben, aan de oeconomische banden die Nederland en Indonesië verbonden, aan de
eeuwenlange opbouwende cultuurarbeid daar verricht, dachten
zij niet. Hun hart zag in deze muiterij niets anders dan de verwezenlijking van hun eigen, uit ellende geboren, opstandig
verlangen.
4,

Sirach schuimde letter lijk van opwinding en onrust. Hij kon
het zichzelf nauwe lijks vergeven, dat hij niet op de brug van
het opstandige schip stond. Al zijn theorieën schenen hem bevestigd. De ongeorganiseerden waren het, die het verzet hadden ontketend. En zij, die zich bereid getoond hadden hun
eigen makkers met geweld te bedreigen en te arresteeren, droegen het bondsboekje in hun binnenzak! Met sidderende ergernis
volgde Sirach van dag tot dag de bewegingen van de kruiser.
De muitende bemanning voer met het schip bijna een week
lang voort door de stille Straat Soenda, zonder iets uit te richten,
blijkbaar vertrouwende op de solidariteit hunner makkers op
de andere schepen en tegen beter weten in geloovende, dat de
overheid ooit bereid of in staat zou zijn om te onderhandelen
met muiters.
Rinus, die geen organisatie of zalen tot zijn beschikking had,
praatte zich op straat de keel rauw. Hij eischte en verwachtte,
dat door de Hollandsche arbeiders, om hun regeering onder druk
te zetten, algemeen het werk zou worden neergelegd.
395

In Indonesië zelf roerde zich niets. Sinds 1927 had het koloniaal bestuur a lles onderdrukt, wat maar eenigszins gevaarlijk
worden kon. Niet a lleen revolutionnairen, ook de rechts-nationalisten, ook de religieus ingestelden, tot zelfs de Padvinders to
waren beroofd van hun leiders. Ingenieurs, advocaten, journalisten werden naar eenzame eilanden verbannen. Alles wat spreken kon of sympathie had bij de bevolking werd uit dien hoofde
reeds gevaarlijk beschouwd. De knevel der pers-ordonnantie
en haatzaaiartikelen werd nog strakker aangelegd. Met de
schaduw der galg nog over het land lag de bevolking in schrik
en verbijstering gevangen. De kinderen aten vergiftige knollen,
vaders betaalden de achterstallige belasting met hun laatste
baadje, moeders boden hun eigen dochters te koop aan, maar
de leiding ontbrak, die het signaal der Zeven Provinciën met
een opstand had kunnen beantwoorden. Onder deze omstandigheden zagen de leiders in Nederland al heel snel de hopeloosheid van het avontuur in. Ze zagen hoe schrik, haat en woede
zich van de bourgeoisie meester maakte, die geen scherts en
geen ethica meer verdroeg, wanneer het ging om de koloniën. Een golf van reactionnaire maatregelen ging over het
land. De tegenstellingen werden zoozeer verscherpt, dat onder
deze omstandigheden de leiders de verantwoordelijkheid voor
een sympathiestaking niet a an durfden.
De arbeiders zelf konden echter nog maar altijd niet gelooven dat de regeering met haar dreigementen ernst zou
maken. Het optreden der muiters had al te duidelijk het karakter van een vreedzame demonstratie. De kanonnen waren gericht noch geladen. Telkens opnieuw hadden ze zich bereid
verklaard tot onderhandelen.
Zelfs Sirach had nog hoop. „Wanneer de jongens op de schepen in werkelijkheid tegenover hun makkers komen te staan,"
zeide hij, „en men hen dwingen wil te schieten op kameraden,
die tegen hun eigen loonsverlaging hebben gestreden, kunnen
er nog rare dingen gebeuren!"
Hij besefte niet dat geen regeering tolerant kan zijn wanneer

het gezag zelf in gevaar komt. Hij zag niet in dat harde en
zelfs wreede maatregelen noodzakelijk waren om een algemeen
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bloedbad, een chaos en het terugzinken in nog erger barbarij
te beletten. Hij geloofde in duivelsche haat, waar in werkelijkheid ook de regeerders slechts slachtoffers waren van het kapitalistische systeem, zijn crises en zijn ijzeren consequenties. De
bom die de Zeven Provinciën trof was het gewelddadige antwoord, dat iedere daad van geweld noodzake lijk uitlokt. Voor
Rinus en Sirach echter, die niet tot objectiviteit in staat waren,
beteekende ze het instorten van een wereld.
De leiders van de opstand vielen op de commandopost, waar
het vertrouwen van hun makkers hen gesteld had. Ze hadden
niet de moeite genomen zich in de bomvrije pantsertorens te verbergen. Anders dan de generaals uit de wereldoorlog, betaalden
zij met hun eigen leven. Het bloed, dat uit hun verscheurde lijken
vloeide, toonde geen kleurverschil tusschen dat der bruine en
blanke makkers.
Die dag scheen het Rinus toe, alsof deze bom de droom van
een revolutie van over zee in het hart had getroffen. Haat en
walging knepen hem de keel dicht. In de Hollandsche arbeidersmassa had hij zijn geloof verloren. Het eenige perspectief, dat
nog open bleef, was de opstand in Duitschland.

Last, Kruisgang
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Hoofdstuk XVII
Kerstamnestie!
De grimmige, met ijzersmeedwerk versierde deur van de
gevangenis week open. Buiten druilde de winterdag, maar voor
hen die, uit de schemer van hun ce llen, de straat op traden, leek
de witte vlakte der platgetreden sneeuw bijna verblindend. Te
lang hadden zij, door het scheeve tuimelraampje van hun kot,
slechts aan een klein vierkantje hemel het weer van de dag afgelezen. Het best te verdragen waren nog de dagen met regen.
Wanneer dan, op de kale binnenplaats, hun voeten in eentonige
cirkelgang de modder traden, gaf de terugkeer in de cel bijna
een voldoening. Ze hadden tenminste een dak boven hun hoofd
en hoefden zich niet, met lekke schoenen en doorweekte kleeren, af te vragen onder welke brug ze die nacht zouden slapen.
Veel erger was het als de zon scheen. In het kleine lichtvlekje
op de celwand projekteerden zich beelden van Wannsee, marschen door de bosschen, trage uren op een bankje in de Tiergarten. Het bloed rebe lleerde. Heen en terug, heen en terug
liep je door de cel, tot je v an vermoeienis languit neerviel op
de steenen. Het judasoog klikte. „Opstaan!" snauwde de bewaker. Op de binnenplaats kon je de lust niet weerstaan omhoog
te kijken naar het drijven van de wolken door de luchtzee. Het
bevel was: doorloopen met de oogen naar de grond. Je zou
ontploft zijn als je niet een paar woorden met den man achter
of voor je had gewisseld. Als het gemerkt werd kwam je op
water en brood, of in de donkere cel waar je ieder oogenblik
krankzinnig dacht te worden.
Het scheen Hans toe of de tram en een paar vrachtwagens,
die voorbij reden, een lawaai maakten dat niet viel te verdragen.
Ondanks de snerpende wind zette hij zijn pet af en knoopte
zijn kraag open. Het verlangen naar een glas bier en een paar
sigaretten werd ineens onweerstaanbaar, bijna nog martelender
dan het in de eerste dagen van zijn gevangenschap geweest was.
Over de hoofden van de makkers heen, die gekomen waren
om hem af te halen, berekende hij hoever de afstand was naar
het eerste cafétje. Het scheen oneindig ver en ineens zakte het
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verlangen weg, zooals ook in de cel, wanneer men zich plotseling de volkomen onmogelijkheid ervan bewust werd. Nu herkende hij gezichten. De opgewekte, lachende, harte lij ke gezichten van zijn stormjongens. Hoe dikwijls had hij zich die gezichten in zijn cel trachten voor te stellen en was wanhopig
geweest als ze vervaagden, hoe meer hij probeerde ze vast te
houden. Waarom vervulde dit oogenblik hem niet met de
vreugde, die hij verwacht had? Waarom had hij eerder de neiging terug te wijken en moest hij een zekere weerstand overwinnen om de toegestoken handen te drukken ? Wat was dit
voor een gevoel van plotseling opkomende angst, nu hij uit
de afzondering van zijn cel ineens weer werd neergezet in de
strijd en het leven?
De neiging om in zich zelf te kruipen, was door dit half jaar
gevangenis nog sterker geworden. Niet dat hij geslagen was,
zooals wel de bedoeling scheen van een systeem, dat alleen in
het breken van karakter heil zocht. Neen, iedere dag gevangenis
versterkte slechts zijn haat en verbittering tegen het systeem,
dat hij had bestreden. De gevangenis zelf werd tot een symbool
der maatschappij die vernietigd moest worden. Een wereld, die
met haar hartstochtelijkste en stoutmoedigste elementen niets
anders te beginnen wist dan hen, als beren in een dierentuin,
achter de tralies te zetten, was rijp voor de ondergang. Als een
kostbaar instrument had hij dag aan dag zijn haat op de ruwe
wanden van zijn cel geslepen. De verbittering had zijn wezen
zoo geheel en alles overwoekerend gevuld, dat het lachen en de
gulle opgewektheid der kameraden hem de eerste oogenblikken
onverdraaglijk toeschenen.
Zooals iemand, die door storm en hagel gegaan is, de behaaglijke warmte van de kachel pas later begint te voelen, duurde
het minuten voordat hij, tusschen de harte lij kheid van zijn makkers, einde lijk ontdooide. Meteen was het of er in de donkere
cel een lichtje werd ontstoken, dat hoe langer hoe fe ller ging
branden, tot a lles in zijn gloed dreigde te verteren. Hongerig
zocht hij nu langs de gezichten, trachtte zich iedere trek en
iedere beweging in te prenten, alsof ze hem het volgende oogenblik weer ontstolen konden worden. Bijna krampachtig drukte
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hij een hand, die naast hem lag op de tafel. Toch was het hem
nog onmogelijk aan het algemeene gesprek deel te nemen. Hij
dronk kleine teugen van zijn bier, fluisterde soms een paar
woorden tot zijn buurman, en trachtte uit de verwarde mededeelingen op te maken wat er in die tijd van zijn opsluiting
gebeurd was. Dat wat hij hoorde, stemde hem niet vroolijk
en langzamerhand kwamen aan de horizon van zijn ziel weer
die donkere wolken van wantrouwen op, die hem, meer nog
dan de smart om geva llen makkers, dikwijls bijna tot vertwijfeling hadden gedreven. Het was trouwens duidelijk dat er ook
onder de jongens zelf ontevredenheid heerschte.
De laatste verkiezingen hadden dus een ongehoorde nederlaag opgeleverd! Wie geloofd had dat de deelname aan de
transportarbeidersstaking het begin van een werkelijk anti-kapitalistische actie beteekende, voelde zich bedrogen. De S.A.
scheen een leger, dat tal v an slagen gewonnen maar de beslissende slag verloren had. In plaats van met dubbele kracht verder
te strijden, bereidden de leiders zich blijkbaar voor op een parade.
Men wilde niet meer door de strijd, maar door een diplomatiek
achterdeurtje het regeeringskasteel binnensluipen en de goeie
postjes verdeelen. Nu de militaire oefenterreinen niet meer ter
beschikking stonden, verliep het eigen lij ke S.A.-leven nog slechts
in de kazernes. Appèl, uniform borstelen, laarzen poetsen en
het eeuwig rekruten drillen! Daarnaast voortdurende bedelpartijen op de straathoeken om de volkomen uitgeputte kas der
partij weer te vullen...
Hans vroeg plotseling aan zijn plaatsvervanger wanneer hij
het bevel van de storm weer over kon nemen.
De ander antwoordde uitwijkend:
— „Het zal het beste zijn, dat je je zoo spoedig mogelijk in
verbinding stelt met Hellriegel."
Hans meende te voelen dat er ergens onder dit gras een addertje verborgen zat. Sprak het dan niet van zelf, dat hij automatisch weer het bevel overnam, nu hij vrij was ? Wie anders
dan hij had deze storm opgebouwd tot de meest gevreesde uit
heel Berlijn ? Moordstorm 33! Iederen jongen die hier zat had
hij persoonlijk geworven, hun karakters en capaciteiten lagen
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als een open boek voor hem. En wie anders dan hij zou deze
storm kunnen aanvoeren, wanneer eindelijk de aanval tegen het
systeem kwam?
Ineens heeft Hans geen zin om verder te praten. Voor hij iets
doet wil hij Bruno spreken en zich door hem laten uitleggen
wat er werke lijk gebeurd is. Wat heeft dat bezoek van den
leider bij den ouden brombeer Hindenburg te beteekenen en
al dit bedelen om een brokje van de macht in plaats van de macht
zelf te eischen ? Beteekent dat alles niet, dat men zich klaar maakt
in het systeem in te groeien in plaats van het omver te werpen?
llen HansEnwaromsGegStr,winsocalh
onverdacht scheen, uit de partij verwijderd? Bruno is de adjudant van Strasser en zal hem daar zeker over kunnen in lichten.
Maar als Hans in de donkere steeg komt, waar Bruno woont,
is diens deur gesloten. Hans aarzelt: waar nu heen? Ineens voelt
hij dat er toch iets aan de opbouw van de N.S.D.A.P. hapert.
Wat zou natuurlijker zijn dan dat hij zich nu tot een van de
hooger geplaatste leiders wendde om zijn twijfel open te leggen
en raad te vragen. Maar Hans beseft donker, dat het uitspreken
van deze twijfel voldoende zou zijn om hem voor goed te
discrediteeren. In de hoogere kringen der partij bestaat geen
kameraadschap, maar alleen discipline. Men zou er niet trachten
hem te overtuigen of te helpen, maar hem hoogstens in kennis
stellen van de nieuwste bevelen. Ieder symptoom zelf van twijfel
kan aanleiding worden om hem af te zagen. Alleen wanneer hij
onderdanig huichelt is het misschien moge lijk door list achter
de waarheid te komen.
Als hij eens naar Kobold toeging ?
4,
Paul diende Hans aan en Kobold maakte zich direct vrij om
hem te ontvan gen. Na zooveel maanden driepoot zonder leuning
werkte de breede leeren zetel, waarin Hans wegzakte, als een
verdoovend middel. Begeerig inhaleerde hij de rook der aangeboden Havana. Alles om hem heen stemde plotseling behaaglijk. Pauls duidelij ke blij dschap om het weerzien, de warme
weelde van de kamer en de opmerkzame, belangstellende oogen
van den doctor. Heel andere dingen kwamen bij Hans boven
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dan die waarover hij had willen spreken. Hij vertelde over de
gevangenis, over de kameraden met wie hij soms een paar
woorden had gewisseld, over de gevangenisbeambten, die sympathiseerden en over anderen die hem met opzet getreiterd en
zelfs geslagen hadden.
Kobold viel hem in de rede: „Onthoud hun namen! De leider
heeft niet voor niets gezegd dat er koppen zullen rollen!"
Pas langzamerhand begon Hans' woordenvloed trager te
vloeien. Tusschen het verhaal door kwamen pauzen. Hij meende
in die oogenblikken de stilte van zijn cel weer te hooren en zijn
gezicht werd donkerder en harder. Kobold zou de fijne psycholoog niet geweest zijn, als hij niet bemerkt had wat er in den
ander omging. Hij had al die tijd het zinnetje verwacht dat eensklaps ontsnapte: — Wat is er met Strasser ? Hans weet immers
dat Kobold de secretaris van Strasser geweest is en algemeen
tot de revolutionnaire vleugel van de partij wordt gerekend. Hij
kan zich echter niet indenken, hoezeer Kobold met dezelfde snelheid van overtuiging wisselt, als Goering van uniform, wanneer
hij daardoor de kans heeft sneller voorwaarts te komen. Desondanks zou hij het vertrouwen van dezen stormleider, die zich

uit de troep omhoog gediend heeft, niet gaarne missen.
Hij schuift zijn stoel nog dichter naar Hans toe, als om het
vertrouwe lij k karakter van dat wat hij gaat zeggen te onderstrepen:
— „Natuur lij k heb je er recht op, te weten hoe de vork in
de steel zit. Strasser was nu een keer niet de eerste de beste in
onze beweging. Maar zijn brief, waarin hij aan den leider meedeelde, dat hij al zijn ambten neerlegde, valt zelfs niet te bespreken. Strasser was van meening, dat de partij niet langer in de
oppositie kon blijven, maar binnen de tegenwoordige staat beginnen moest aan de regeering deel te nemen."
Loerend kijken de scherpe oogen van Kobold Hans aan. Zal
hij dit slikken? Maar Hans houdt de oogen naar het tapijt geslagen, zijn dunne lippen zijn op elkaar geperst, het is onmogelijk te doorvorschen wat er in hem omgaat, twijfel of alleen
maar echte verontwaardiging over Strasser.
De onzekerheid drijft Kobold er toe in zijn gewone ver402

gaderingsdemagogie te verva llen. Scherper en gezwo llener dan
in een gesprek onder vier oogen noodig is vallen zijn woorden:
„Ik behoef je wei niet te zeggen dat 't hem in de eerste plaats
om een ministerpost te doen is ! Wij staan voor de bes li ssende
stap, Hans, probeer dat goed te begrijpen ! Iedere beweging,
die de macht wil veroveren, moet door een periode van neergang. Dat is de tijd waarin de zenuwen op de proef gesteld
worden ! Nu minder dan ooit hebben we het recht om te twijfelen of het hoofd te laten hangen.
En als iemand soms beweert dat dit conflict met Strasser aan
mij te wijten is, dan liegt hij !"
Weer kijkt Kobold Hans onderzoekend aan. Is het toch niet
mogelijk, dat deze iets over zijn reis naar Thuringen gehoord
heeft ? In elk geval is het goed a lle twijfel uit de weg te ruimen
alsof hij ooit samenspande tegen den leider.
Bijna sentimenteel spreekt hij verder:
„Gisterenavond heeft de leider met a lle vooraanstaanden uit
de partij deze zaak besproken. Hij heeft ons bewezen, dat Strasser jarenlang letterlijk sabotage tegen de partij gepleegd heeft.
We hebben allemaal de tranen in de oogen gekregen over zooveel vuil en gemeenheid. Toen heeft hij ons de hand gegeven
en we hebben gezworen hem te volgen overal, al kost het ons
het leven. Daarna ben ik nog bijna een uur bij den leider gebleven. Hij liep heen en weer door de kamer en men kon zien
hoe diep dit verraad hem heeft getroffen. Toen bleef hij stilstaan
en zei: „Als de partij verscheurd wordt, maak ik met een revolver
binnen drie minuten een eind aan mijn leven!" Ik kan je zeggen,
Hans, dat dat woord als een centenaarslast op mijn ziel drukt."
Zonder dieper op dat wat Kobold gezegd had in te gaan, nam
Hans afscheid. Zijn gehoor is in de stilte der gevangenis scherper
geworden en het valsche pathos in de woorden van Kobold was
onmiskenbaar. Bovendien viel hem, toen Kobold over de centenaarslast op zijn ziel sprak, een woord van Bruno in: — „Het
gaat niet om den leider, het gaat om Duitschland! Wat deert
het ons of de leider valt als „het rijk" opstaat? Het ver lies zou
de inzet waard zijn."
Paul begeleidde zijn broer druk pratend naar de uitgang.
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Mechanisch nam hij afscheid. Zijn voeten wogen als lood en
zijn knieën waren stijf van de ongewone beweging. Donker
ligt de straat voor hem. Naar Bruno, denkt Hans, naar Bruno,
al zou ik de heele nacht voor zijn deur moeten wachten.
Aan een kiosk in de Friedrichstrasse kocht Hans het nieuwe
oppositieblad van Strasser. Terwijl hij op een bank bij de
Hallesche poort zat, dansten de letters voor zijn oogen. Langzaam
kroop de koude omhoog van zijn voeten naar zijn lichaam.
All een zijn hart gloeide en klopte als razend. Hier in dit blad
vond hij alles, wat hij zich zelve niet had durven bekennen,
bevestigd. Het bedrog van Kobold lag open, als bij een schurk
wien het masker van het gezicht gerukt wordt. Hans li et de
krant uit zijn handen va llen. Was hij dan bedrogen? Een arbeidersjongen ging voorbij en zijn magere, gele gezicht herinnerde
Hans eensklaps aan het gezicht van den communist, dien hij had
neergeschoten. Was dat bloed noodig ? Hij dacht aan Frits, aan
diens vrouw en kind, aan zijn vaste overtuiging, die op de komst
van het communisme gericht was. Hoe zou Frits hem ontvangen, wanneer hij nu aan diens deur aanklopte? Als de moordenaar van zijn makkers?
Nog kouder sneed de wind door zijn jas heen. Aan de andere
kant van het plein ging een licht voorovergebogen gestalte
voorbij.
Ineens sprong Hans op: „Bruno!" Met snelle passen haalde hij
hem in. Bruno keek in de oogen van een koortslijder. „Kom,"
zei hij alleen. Hij had direct begrepen wat zijn vriend scheelde.
Arm in arm gingen ze verder.
Bruno's kamer was een kleine mansarde, waarvan echter de
schuine wanden schuil gingen achter planken vol boeken. Ook
op de grond, en op de van ruw hout getimmerde schrijftafel lagen
kranten en brochures in stapels. In de andere hoek stond het
bed, dat nog onopgemaakt was, naast een wankel waschstel.
Aan een spijker tegen de deur hing een versleten broek en een
paar sinaasappelkisten dienden als stoelen. Hoe verschillend was
deze kamer van de weelde die Hans bij Kobold gezien had.
De laag neergebogen leeslamp liet de gezichten van Hans en
Bruno in de schaduw. Al wat Hans in deze maanden opgekropt
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had, vloeide in trage stroom als bloed uit een geopende wonde.
Bruno luisterde aandachtig. Voor hem was Hans niet de aanvoerder van een storm, eerder een zoon, een mensch wiens
denken en voelen hij gevormd had. A an hoeveel kampvuren
zaten ze samen, hoeveel boeken heeft hij hem geleend, hoe
eindeloos waren hun discussies. Hij wacht tot Hans uitgevraagd
heeft en stil is geworden. Dan zegt hij: „Luister eens jongen!
Die toestand waarin je nu bent, begrijp ik. Ik heb zelf lang
genoeg gezeten."
Bijna smartelijk vervolgt hij dan: „Volksbewegingen als die
van Hitler, Hans, hebben hun eigen dynamica. Jaren lang hebben wij, met a lle middelen, om de waarheid gevochten. Ik
bedoel niet de parlementaire, maar de werke lijke overgave van
de massa aan onze ideeën. Daarbij hebben wij beloften gedaan,
die men ons, als ongedekte wissels, iedere dag voor kan leggen.
De twijfel begint op te komen of we werke lij k kunnen betalen.
De 4o % , die we bij de stemming in Thuringen verloren hebben, zijn een symbool en een waarschuwing. Een waarschuwing
waarvoor ? Om dat te begrijpen moeten we eerst terugkeeren
tot onze grondslag. Er zijn in de wereld drie waarden waarop
all es berust: Ons Duitsche bloed, de bodem van ons land en de
arbeidskracht waarmee we die bewerken. Dat wil zeggen dat
alle leuzen als: „kapitaal schept arbeid" leugenachtig en zinloos
zijn. Het kapitalisme is onze aartsvijand, die de natuurlijke rijkdommen vernietigt. Kijk maar hoe het graan verbrand wordt om
de winsten te doen stijgen. En tegelijk leert men ons reéds als kind
dat er geen grooter zonde is dan het wegwerpen van brood. De
snelle groei van onze partij valt slechts uit de algemeene haat
tegen de brutale zinloosheid van dit stelsel te verklaren. Strasser
heeft gelijk wanneer hij beweert dat deze antikapitalistische hartstocht op het oogenblik leeft in drie vierde van de bevolking. Want
de communisten en sociaal-democraten wi llen in hun diepste
wezen hetzelfde, hoewel dan met an dere middelen. Dit antikapitalistische verl an gen bewijst dat wij op een keerpunt staan
van de geschiedenis. Het liberalisme is dood in de massa en overal
wint een nieuwe instelling tot de staat veld. Zoo a ll een valt ook
het overgaan van Scheringer tot de communisten te begrijpen!"
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Hans' hersens werken koortstachtig. Was dat niet hetzelfde
als wat de twee roodfronters destijds zeiden, toen ze over „dat
wat we gemeen hebben" wilden spreken ? Zijn de marxisten
dan niet degenen, die in de eerste plaats bestreden moeten
worden?
Bruno glimlacht om zijn verbazing.
Je moet agitatie van werkelijkheid leeren onderscheiden, Hans !
De werke lijkheid is, dat wij er niet in slagen werke lijk belangrijke massa's uit het marxistische kamp los te maken en voor ons
te winnen. Het communistische front groeit onder de arbeiders,
in plaats dat het afneemt. En een andere werkelijkheid is, dat
zij, even als wij, het socia lisme willen. Zonder bondgenooten
komen wij er niet. Bij wie zullen wij ze zoeken, bij de arbeiders
of bij de kapitalisten ? Dat is de vraag die de tijd stelt. Daarom
wilde Strasser in de regeering treden om met de leiders van de
vakbeweging en samen met de rijksweer een bewust antikapitalistisch blok te vormen. Ik weet niet waarom de leider op het
laatste oogenblik is omgeva llen. Ik weet a lleen dat Kobold ons
voor de tweede keer heeft verraden!"
Hans was niet in staat a lles wat hij hoorde ineens te verwerken. Na de lange eenzaamheid in zijn cel zonder gesprekken
of geeste lijk voedsel schenen zijn hersens hem nu een uitgedroogde spons toe, die zich plotseling met vocht heeft verzadigd. Een pijnlijke vraag echter bleef over, die direct beantwoord moest worden:
„Moet ik me onder die omstandigheden werkelijk bij He ll
-rieglmedn?"
Bruno klopte hem op de schouder.
„Natuur lij k, jongen ! Op dit oogenblik mag niemand in de
S.A. zijn post verlaten. De tijd zal komen dat we jou en je kameraden laten roepen !"
—

Die nacht kon Hans de slaap niet vatten, hoewel hij voor het
eerst weer in een zacht bed lag en tusschen heldere lakens. —
Waarom, ging het door hem heen, heeft Bruno de heele avond
over socia li sme gesproken en niet, zooals vroeger, over Duitschland. Duitschland, dat was een begrip, iets als een prachtige,
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machtige, stalen kolossus. En de kolossus kon slechts blijven bestaan door altijd opnieuw zich te verdedigen en de anderen te
vernietigen, die hem het leven niet gunden. Duitschland was
indiscutabel, was heilig. Voor Duitschland strijden was plicht
en zij die in de strijd tegen de S.A. gevallen waren, waren gesneuveld als vijanden in de oorlog. De soldaat heeft geen gewetenswroeging als hij soldaat nummer zooveel van een vijandelijk regiment heeft gedood.
Het socialisme echter was iets anders. Socialisme beteekende
ménschen, individuen, gezichten. Bij socialisme ging het om het
persoonlijke geluk van allen, niet daarom of de persoon lijke
kolossus, die „staat" heette, desnoods ten koste der individuen,
groot en gezond werd.
Wie over „Duitschland" sprak, kon tenslotte nog begrijpen
dat er prinsen en graven in de partij kwamen en dat de partij
weer aan één tafel zat met de nationale bankiers en den cavalier
von Papen. Wie socialisme zei zag de wereld anders en trok
de scheiding tusschen uitbuiters en uitgebuiten. Maar was het
dan geen dwaasheid die twee tegenstellingen in één woord:
nationaal-socialisme te willen vereenigen ? Liep de klassegrens
niet reeds op dit oogenblik dwars door zijn eigen partij heen?
Hans woelde onder zijn dekens, hij schrok terug voor zijn
eigen consequenties, die verder gingen dan die van Bruno. Wanneer Bruno thans één front met de Marxisten wilde maken,
welk excuus bestond er dan nog voor de daden, die hij met
zijn makkers tegen hen begaan had? Voor den gedooden arbeider, wiens schim vanavond over het plein voorbij ging ?
„Moordstorm 33 worden wij genoemd," hadden zijn jongens
trots onder de kerstboom gezongen. Grappen hadden ze er
bij verkocht over de drie communisten die ze neergelegd hadden. Maar ook de communisten zongen: „Ich hatte einen Kameraden". Vanavond op het plein had hij aan Frits gedacht. Hoe
zou het zijn als ze Frits de een of andere dag vermoordden ? Hoe
was dat ook weer in Potempa? Een gewone arbeidersjongen die
toevallig communist was... 27 messteken — de hals vertrapt onder
hun laarzen...
Hans zag het bleeke gezicht van die middag weer en daar-
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achter het gezicht van Frits, dat hem altijd deed denken aan
den ridder op Diirer's plaat: ridder, dood en duivel. Een gevoel
van afschuw wrong zijn keel dicht. Zoo had hij de dingen nog
nooit gezien, zelfs in zijn cel niet. En toch kon hij de conclusie
niet toelaten dat hij al die zes jaren verkeerd gemarcheerd had.
Hij was door duizend banden onverbrekelijk verbonden aan
zijn partij, gebonden aan de jongens die hem die middag uit
de gevangenis gehaald hadden en wier gezichten hem dierbaar
waren. Kon het dan niet zijn dat Bruno gelijk had, dat er slechts
een ommekeer in de partij zelf noodig was om a ll es nog ten
goede te keeren ? Krampachtig klampte hij zich vast aan deze
gedachte. Ineens meende hij te begrijpen waarom hij niet kon
slapen. Hij stond op en zette de wekker stil. Het regelmatig
zachte tikken van het uurwerk was hem onverdraag lijk.
4,
Hellriegel ontving Hans even joviaal en vriendschappelijk als
vroeger. Hij interesseerde er zich sterk voor hoe het hem in de
gevangenis gegaan was.
„Zie je," zei hij, „de gev an genis voor ons nationaal-socia li sten
is wat de oorlog voor Hindenburg was : „een staalbad". Ze denken
ons klein te krijgen en smeden in werke lij kheid het staal van
onze wil slechts harder. Natuur lij k neem je dade lij k het bevel
over je storm weer op je. Eerste opdracht: Zondag marcheer
je met de heele troep gesloten naar de kerk toe. Dat is de nieuwe
lij n: noodzakelijk voor onze propaganda in religieuse kringen!"
Hans klapte, zooals hij dat geleerd had, de hakken tegen
elkaar. Inwendig echter kookte hij van woede.
Verbeeldde men zich dan werkelijk, dat men met pastoors
en dominees samen de revolutie kon maken ? Dat het front
verbreed moest worden was duide lijk, maar een eenheid met
alles wat er aan geeste lijken, bankiers, industrieelen en jonkers
reactionnair was, kon de jongeren, op wie het toch aan kwam,
slechts afschrikken. Niet met hen, die voor iedere verandering
beefden, maar met de krachten die het nieuwe wilden kon men
in de strijd gaan. Zij die, met hun geheele gedachtenwereld,
afgedaan hadden voor de jeugd, dacht Hans, konden hoogstens
een blok aan het been worden van de beweging. En boven408

dien, welk vertrouwen kon men door deze huichelarij winnen?
S.A. gevraagd naar kerk of gods- Wiehadrvogn
dienst? Hans kende zijn jongens! Als hij hun beval om het stadhuis te bestormen, zouden ze gehoorzamen, maar geen van hen
zou het in zijn hoofd krijgen om zijn revolver te verwisselen
voor een gezangboek. Is het mogelijk deze jongens tot huichelen en maskeradespel te brengen zonder in hun hart de moreele
overtuiging te verstoren, waaruit ze de kracht putten voor hun
daden? Kon een mensch anderen meeslepen wanneer hij, al
sprekende, wist dat hij de halve waarheid verborgen moest houden ? Hans voelde steeds duide lijker, dat het hem onmogelijk
zou zijn dit bevel uit te voeren, ook al zou zijn ongehoorzaamheid als muiterij uitgelegd worden.
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Hans wist niet dat deze demonstratie van vroomheid in werkelijkheid een handige zet beteekende op het politieke schaakbord. Het was slechts de eerste beweging der pionnen, die
weldra door het vooruitschuiven der raadsheeren gevolgd zou
worden. Alles was van tevoren met von Papen besproken. Deze
manoeuvre moest dienen om den ouden heer op de presidentstoel te bewijzen, hoe vroom en ordelijk in werkelijkheid de
zoo zeer belasterde S.A. was. Als tweede zet moest een marsch
langs het Karl Liebknechthuis de communisten tot gewelddaden
provoceeren. Wanneer dan Schleicher niet in staat bleek de orde
te handhaven, moest hij plaats maken voor Hitler. Zoo had
immers ook de bloedige Zondag in Altona dienst gedaan om
Severing te verjagen. Von Papen en Hitler meenden, dat dié
partij zich in de publieke opinie moest discrediteeren en de strijd
verlizn,wkhtsargeldp.Dtcomunistische partij tot dan toe op geen enkele provocatie ingegaan
was, prikkelde hen tot het uiterste. Daarom moesten de provocaties steeds scherper worden om, dadelijk na de eerste terreurdaden, de regeering ten val te kunnen brengen en een kabinet
te vormen met Hitler als rijkskanselier, von Papen als vicekanselier, en Goering als minister v an Pruisen.
Het plannetje zou volmaakt geweest zijn, wanneer niet Ram,
diemtuznra deRijkswvrbona,e
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voor gezorgd had dat het doordrong tot Schleicher. Om zich
te verweren sloeg die een paar blaadjes van het Osthilfeschandaal
open. Tegelijkertijd werd de Rijksweer geconcentreerd in kampen om Berlijn heen. Wanneer het noodig was wilde Schleicher
zijn toevlucht nemen tot een mi li taire staatsgreep.
Snel handelen werd onder deze omstandigheden absoluut
noodzakelijk, als het scheepje van Hitler niet nog, in zicht van
de haven, wou stranden. Lukte het Schleicher om van Hindenburg verlof te krijgen de Rijksdag te ontbinden, dan was de
partij bankroet die, met een schuld van 12 millioen mark, geen
nieuwe verkiezingsactie kon voeren. Wist von Papen daarentegen
den ouden heer te bewegen om Schleicher te ontslaan, dan was
het gevaar voorbij, want tegen Hindenburgs wil in kon ook
de Rijksweer niet tegen Ber lijn opmarcheeren. A lles kwam er
dus op aan, von Papen te vriend te houden en de samenwerking
met de Duitsch-nationalen zoo snel mogelijk tot stand te brengen
4,
Voor de eerste keer, en misschien noch zonder te beseffen dat
hij daarmee definitief de Rubicon overschreed, weigerde Hans
een gegeven bevel uit te voeren.
Hij liet door Paul een briefje aan Hellriegel brengen om hem
mede te deelen dat hij met zijn storm niet naar de kerk ging,
daar de meeste jongens atheïst waren.
Hans ontving een even kort briefje terug met de mededeeling
dat hij als stormleider geschorst was. Tien minuten later stond
hij voor Hellriegel. In de grijze oogen van den graaf was geen
greintje van de oude vertrouwe lij ke vriendschap meer te lezen:
— „Over bevelen wordt niet gediscussieerd." Hans wist dat er
tegen dit vonnis geen beroep was, de woorden, diehij voorbereid
had, bleven hem in de keel steken. Hier stond hij niet als mensch
tegenover mensch, hier was slechts de onwrikbare, stalen, onvermurwbare machine van het apparaat dat geen ooren en geen
hart had. Bijna mechanisch klapte Hans de hakken tegen elkander en salueerde. Terwijl hij de trap afging, tastte Hans verstolen
naar zijn koppel, als een officier wien men zijn degen heeft
genomen. Hij was gedegradeerd en de smart daarover was op
dit oogenblik sterker dan a ll e andere overwegingen of gevoe410

lens. Het scheen hem, of men, met een handige operatie, zijn
hart uit zijn lichaam had weggesneden. Alles wat hij jarenlang
als onwrikbare en onbetwijfelde overtuiging had meegedragen,
was plotseling verdwenen en nog was er niets nieuws dat deze
leegte in zijn hart had kunnen vullen. Zoo liep hij lang en doelloos door de avondlijke straten. Pas in de eerste schemerige
morgenuren sloop hij naar zijn kamer. Hij trok zijn uniform
uit en hing het zorgvuldig over de hanger. De kastdeur piepte
bij het sluiten. Het scheen Hans toe alsof dit piepen door het
heele nog in slaap verstarde huis moest zijn te hooren. Nog is
het donker in de kleine kamer, enkel een eerste glimp van licht
dringt door de gordijnen en valt op het portret van Hitler, dat
Hans aankijkt alsof het hem dreigend vermanen wil trouw te
b lij ven en te gehoorzamen. Hans wendt zich af. Nee, niet hij
is aan de beweging en de idee der revolutie ontrouw geworden,
maar de leider zelf en a llen om hem, die thans de koehandel
met von Papen en met de krachten van het oude begonnen. A llen,
die in de beweging slechts een middel zien om het kapitalisne te
beschermen in plaats van het ten val te brengen. „De socialisten
verlaten de partij", schreef Strasser's broeder reeds jaren geleden.
Daarna rebelleerde de Osaf en nu gaan ook Bruno en Gregor...
Waarheen gaat de weg, die nu voor hem ligt ? Met wien kan hij
nog spreken? Immers ook Bruno heeft het mis, als hij meent
dat men van nationa listen socia li sten kan maken. Het een of
het ander! De macht grijpen of door de macht van de anderen
misbruikt en verpletterd worden. Wanneer men denkt zooals
Bruno, dan moet men ook tot het einde denken en erkennen
dat de eenig mogelijke leuze inderdaad het eenheidsfront is van
arbeiders, boeren en soldaten!
Als hij eens naar Frits ging ? Maar Frits zal in hem niet anders
kunnen zien dan de moordenaar van zijn kameraden en de
oogen van Liesbeth zu llen zich als de loopen van twee revolvers
op hem richten...
De volte der straten was erger dan de eenzaamheid in de gevangenis, waar Hans zich tenminste nog met zijn makkers
geestelijk verbonden gevoeld had. Het gevoel van absolute verlatenheid werd zoo kwe llend dat hij, als een hond door de nacht,
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de weg naar hen terug zocht. In deze uren van vertwijfe li ng
zocht hij niet de beweging en haar idee, maar de gezichten van
menschen die hij lief gehad had. Op het trottoir van de Bulow
Platz had hij hen in gesloten gelederen langs het Karl Liebknecht
huis zien marcheeren. De commune had order gekregen zich
niet te laten provoceeren en de jongens van de Eenheid waren,
om botsingen te vermijden, naar hun lokalen in de volkswijken
gecommandeerd waar ze, woedend over hun daadloosheid, de
smaad van deze vernedering trachtten te verbijten. De haat der
volksmassa's echter liet zich niet opsluiten in vergaderlokalen.
Over het cordon der po li tieagenten werden scheldwoorden als
steenen in de bruine rijen geworpen. „Fascisme is moord!" waarmee, zooals altijd in deze jaren, de arbeiders van Ber lij n de nazi's
ontvingen. Hans voelde de dreiging van deze haat aan alle kanten om zich. Was het niet duide lij k dat deze haat hem iedere
toegang tot Frits en de zijnen afsneed? Kon hij zich losmaken
van zijn verleden en kon hij, als een deserteur, deze makkers
verlaten, die hij toch zelf op hun onheilvolle weg geleid had?
Wanerspkwvnomer,sthdani
een omkeer zijn tezamen met hen aan wien hij door jaren ge-.
meenschappelijke strijd en gevaar was gekoppeld?
Wanneer het donker werd keerde Hans bijna iedere avond
naar het lokaal van zijn storm terug, als een hond die b lij is
wanneer hij zijn plaatsje terug vind onder de vertrouwde tafel.
De kameraden van Hans mogen hem nog altijd graag lijden,
maar zijn houding kunnen zij niet begrijpen. Zeker zijn die
bewuste morgen slechts de helft der manschappen aangetreden
voor de kerkgang, maar de gebeurtenis is gauw vergeten en
den meesten schijnt het, nu de zaak voorbij is, slechts een goeie
mop toe. Wat zal je je druk maken over dingen die alleen de
leiding kan beoordeelen en begrijpen ? Ze geven Hans goeie
raad: - „Maak toch je verontschuldiging bij Hellriegel, en je
zult zien, alles komt weer in orde !" A lleen de waarnemende
stormleider zegt niets. Hij weet dat Hellriegel nooit het commando terug zal geven aan iem an d, die zelfstandig en tegen
een gegeven bevel heeft gehandeld. Eigenlijk zou hij Hans het
komen hier in de kazerne moeten verbieden. Maar hij weet
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ook dat hij daarmee de beste jongens van de storm tegen zich
in het harnas zou jagen. Het is beter de zaak te laten uits lij ten.
Reeds begint men zich te ergeren aan Hans' koppigheid en
met de tijd zal men er aan wennen de aangelegenheid van Hans
als een afgedane zaak te beschouwen. Vooral omdat er ieder
oogenblik groote gebeurtenissen te verwachten zijn, die de beteekenis van persoonlijke strijdvragen volkomen uit zullen
wisschen.
Die groote gebeurtenissen lieten zich niet wachten. Volkomen onverwacht voor de troep viel op de 3oste Januari het
bericht uit de lucht: Hitler is rijkskanse lier geworden!"
-- Zonder strijd, dacht Hans bitter, — zonder S.A., binnen gelaten door het achterdeurtje dat von Papen met toestemming der grootkapitalisten stilletjes voor hem opengezet heeft!
Nooit had hij den leider zoo veracht als op dit oogenblik,
nu hij uit de handen der ergste reactie zijn nieuwe waardigheid aannam.
De jongens van de troep zagen echter slechts het succes. Zij
geloofden in de magische macht van Hitler, waardoor, van dit
oogenblik af, a lles met een tooverslag anders ging worden. Zonder slag of stoot, meenden zij, had de beangste vijand de sleutels
uit de handen gegeven, waarmede de baas, voor ieder van hen,
eindelijk de gesloten poorten zou openen, die toegang gaven
tot een gulden toekomst. De postjes als hulppolitie of ambtenaar
van het derde rijk, die gisteren nog onbereikbaar ver schenen,
lagen plotseling voor het grijpen. Zelfs bij hen die kort geleden
nog tegen de leiding morden is op dit oogenblik iedere gedachte
aan oppositie verdwenen. Welke Duitscher zou de Don Quichotte willen zijn, die zich het kansje om einde lij k ambtenaar
te worden, ontgaan liet ! Wie zou, op een dag als deze, de
vreugde der ongebreidelde verwachting door ki lle twijfel laten
blusschen!
„Eindelijk zijn we zoo ver !" juichen de jongens. Koeriers
hebben het bevel overgebracht om zich op een feeste lij ke overwinningsmarsch door de stad voor te bereiden. Koortsachtig
wordt het ledergoed gepoetst en worden de uniformen geborLast, Kruisgang
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steld. Niemand heeft tijd om te denken. Niemand heeft lust
om H an s' opmerkingen te overwegen.
— „Marcheer vanavond met ons mee, Hans !" Dat is het eenige
woord van kameraadschap dat ze voor hem over hebben. Hans
komt zich voor als de eenige nuchtere in een stad, waar plotseling iedereen dronken is geworden. Niet a lleen de S.A.-mannen
zijn in een roes, maar voor iedere kleine winkel staat de baas met
een gezicht alsof het duizendjarig rijk vandaag is begonnen.
Honderd armen gaan omhoog, wanneer een S.A.-man door de
straat voorbijkomt. De koeriers, die op hun motorfietsen van
kazerne naar kazerne rijden, zien er uit alsof ieder van hen de
bevrijdende boodschap in zijn binnenzak draagt. Zelfs de politieagenten groeten, hoewel nog onwennig, met Sieg Heil! De
kleine beambten, de bezitters van automobielen, tot de kellners
in de restaurants toe schijnen plotseling hun reserve opgeheven
te hebben en zich met geestdrift tot het hakenkruis te bekennen.
Het is de vlucht der menschen zonder inhoud tot de nieuwe
machthebbers, van de vertwijfelden tot de nieuwe heilstaat, van
de zieken tot den kwakzalver, die hun de genezing beloofd heeft.
Die gisteren „kruisigt" hem riepen, roepen vandaag „hosannah",
omdat de nieuwe messias hun onder de officieele bescherming
van leger, politie, geeste lijkheid en grootkapitaal is verschenen.
A ll een Hans Waschinsky juichte niet mee. Deze overwinning
zonder slag of stoot beteekende ongetwijfeld belangrijke machtposities voor Hitler, Hellriegel, Goebbels, Heinrich en de anderen;
maar hield ze niet tevens de nederlaag in van al de ideeën, waarvoor hij gemeend had te strijden? Zouden Hugenberg, de bondgenoot van heden, en het heele burgercanaille, dat een hakenkruis op zijn zondagspak droeg, reden hebben zoo te juichen
wanneer het woordje socialisme achter „nationaal" nog iets
meer beteekende dan een leege leuze? Welke geheime prijs had
men voor deze zetels moeten betalen ? En waarom was er vandaag eerder rouw dan vreugde in de arbeiderswijken, in dié
wijken waar hij, Hans Waschinsky, en zijn broeders werden
geboren?
Witte meeuwen streken krijschend op het grijze water van
het kanaal neer. De arbeidershuizen aan de overkant waren
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zwart als op iedere werkdag, geen enkele vlag hing er uit de
vensters. Daar woonde de commune. En daarginds in het lage
café met de nauwe vensters was het partijlokaal van de Eenheid.
Zou Frits daar nu zijn ? En wat zou hij denken?
De deur van het café gaat open en een arbeider treedt naar
buiten. Tegenover Hans, aan de andere kant van het water,
blijft hij staan. Evenals deze kijkt hij over de balustrade naar
het trage groene water in het kanaal, waarop een dunne, in
matte kleuren glanzende olielaag ligt.
Zou het Frits zijn? Zou het zin hebben op dit oogenblik over
het kanaal heen te roepen om zijn aandacht te trekken?
Een paar verdwaalde sneeuwvlokken dwarrelen uit de loodgrijze wolken. De arbeider aan de andere kant kijkt op en nu
herkent Hans hem. Ja, het is Frits ! Bijna treurig kijkt Frits voor
zich. Zeker heeft ook hij op dit oogenblik zijn broer herkend,
maar hij groet niet en Hans voelt hoe de woorden die hij wilde
schreeuwen in zijn keel bevriezen. Dus is hij inderdaad voor
Frits niets anders dan de moordenaar van diens kameraden ! Hij
laat de hand zinken die hij tot een groet had geheven. Sne ll er
dwarrelen de sneeuwvlokken omlaag, aan de andere kant heeft
Frits zich reeds omgekeerd en de deur van het café achter zich
gesloten. Er is geen brug meer tusschen deze oever en de andere.
Er is geen weg behalve die, welke aan deze hatende huizen
voorbij voert, terug naar zijn eigen schuilplaats.
ic
Het licht, dat door de beslagen ramen van het café naar binnen viel was even groen en troebel als het in het kanaal stilstaande water. De rook van de slechte sigaretten hing blauw
onder de balken.
„Natuur lij k demonstreeren we!"
„Warm aankleeden, jongens!"
Erich stond tegen de deur en keek naar zijn jongens. Zijn
magere gezicht was nog bleeker en strakker dan gewoonlijk.
„Warm aankleeden!" schreeuwden ze. Dat duidde niet op hun
armzali ge werkloozenplunje. De meesten zouden niet geweten
hebben waar ze een jas of een goeie trui vanda an moesten halen.
Warm aankleeden beteekende dat iedereen, die een wapen had,
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het vanavond bij zich moest steken. Maar hoeveel blaffers zou-.
den ze, alles bij elkaar, hebben ? Het was een zeldzaamheid als
drie of vier jongens zooveel geld bij elkaar wisten te lappen,
dat ze er een revolver voor konden koopen. Het was duide lij k
dat ze slechts bloedig verliezen kunnen als het hard tegen hard
gaat. En toch weet Erich dat er vanavond geen man op het
appèl zal ontbreken, dat ze a llen in hun vertwijfe ling naar dit
oogenblik verlangen. Zooveel is hun leven van elke dag stempelen waarachtig niet waard, dat ze het niet gaarne, desnoods
dade lijk, voor hun ideaal in de waagschaal zouden stellen. Het
leven is niet het hoogste en het is beter met eer te vallen dan
zonder strijd zich te buigen onder het juk van het fascisme. Beter
op straat te va llen dan later in koelen bloede afgeslacht te worden.
Erich weet dat zijn jongens hem zullen volgen. Hij weet dat
zijn plan voor de tegendemonstratie tot in a lle onderdeelen doordacht is. Hij weet dat het dooden zal kosten, maar ook, dat deze
dooden eindelijk duizenden sociaal democraten uit hun dommel
zullen wekken, dat het gevaar van een burgeroorlog dreigend
zal spreken tot heel een burgerij, die tot nu toe geloofde dat
Hitler, zonder zichtbare inspanning, zijn tegenstanders zou kunnen uitschakelen. Er is slechts één ding dat hem verontrust. In
al deze tijd, dat hij met de voorbereiding bezig is, is er taal
noch teeken van de partijleiding gekomen. Juist wil hij Frits
naar het Karl Liebknechthuis sturen, als de deur van het café
opnieuw opengaat en een koerier van het partijbestuur zich
aanmeldt.
Hij heeft geen schriftelijke boodschap bij zich. Het mondelinge bevel luidt: Paraat b lij ven in de lokalen om de aanva llen
op woningen van bekende partijgenooten, die waarschijn lij k na
de demonstratie plaats zullen vinden, af te weren ! Niemand
mag gedurende de demonstratie zijn post verlaten. Met een
soort galgenhumor voegt de koerier er aan toe: „De nacht der
lange messen is einde lijk gekomen!"
Erich kijkt den koerier aan alsof hij een spook zag. Koud zweet
parelt op zijn voorhoofd. Onbeheerscht, zoodat a llen het hooren en plotseling stil worden, barst hij uit:
„Zijn jullie gek geworden? Hier in het lokaal wil je ons hou416

den ? Wil het partijbestuur soms doen als Severing, die zich
door een luitenant en twee soldaten weg liet jagen ? Wat hebben we hier te beschermen ? De paar bierglazen misschien, die
ze kunnen kapot slaan? Breng maar aan de leiding over dat we
vast besloten zijn om te demonstreeren."
De koerier fronst zijn voorhoofd. Hij ergert zich aan de onbesuisde, doldriftige woorden van Erich. Hoewel het niet zijn
taak is om de opdrachten der leiding te commentarieeren, acht
hij zich verplicht om te spreken:
„Dat zou een verschrikkelijk bloedbad worden, Erich, waarvoor men in Moskou geen verantwoordelijkheid kan dragen.
Je weet zelf dat de S.P.D. niet mee doet. Wil je hun de gelegenheid geven om te beweren dat wij, door een provocatie,
de terreur van de nazi's uitgelokt hebben?"
Angstig kijkt Frits naar Erich, die op dit oogenblik geheel en
al zijn zelfbeheersching schijnt te hebben verloren.
„De S.P.D.," schreeuwt Erich, „als we daarop moeten wachten ! Die steken met een buiging zelf hun hoofd in de strop als
Hitler maar bewijst dat ze volkomen loyaal worden gehangen!
llen ieder eenheidsfront b lijven af-DelidrsvanS.Pzu
wijzen tot ze samen met ons tegen de muur gezet worden.
Maar hun arbeiders zu llen begrijpen en komen."
Als om meer kracht bij zijn woorden te zetten, pakt hij den
koerier bij de schouder.
„Je hebt toch zelf gezien, bij onze demonstraties, dat de arbeiders het eenheidsfront wi llen en dat het alleen de bonzen
zijn die het beletten. Stel je toch voor wat er vanavond gaat
gebeuren ! Half Berlijn zal op de been zijn als de S.A. door de
stad trekt. Morgen lees je dan in de Angriff dat er nog nooit
een rijkskanselier niet zulk een geestdrift is ontvangen. Snap je
niet wat dat beteekent ? Maar als er geschoten wordt, en er va llen
dooden, dan is diezelfde rijkskanselier met arbeiderslijken ontvangen ! Dat kan het signaal worden, jongen, waarop eindelijk
de ontevredenheid van de massa losbreekt!"
De koerier schudt het hoofd.
„Erich, je praat onzin ! Als jij je zin krijgt, staat morgen in de
Angriff dat wij, communisten, de gewapende opstand zijn
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begonnen. De geheele burgerij krijgen we tegen ons. Je geeft
zelf de wapens aan Hitler in handen en de bewijzen voor wat
hij beweerd heeft. Onze beste jongens worden neergeschoten
en een terreur zonder weerga begint, waarbij onze beste leiders
het eerst va llen. Is het niet beter onze krachten intact te houden
voor de illegale periode? De S.P.D. kunnen wij pas meekrijgen
als alle i llusies over Hitler volkomen zijn vervlogen. Dat hij
aan de regeering komt is geen nederlaag, maar het begin van
onze overwinning ! Met het geweld, dat jij wilt, jaag je ze
alleen nog verder tegen ons in het harnas!"
„En als we geen geweld gebruiken," roept Erich hem tegen,
„als we ons koest houden, wat gebeurt er dan? Dacht je dat de
nazi's ons daarom zullen sparen ? Dat ze onze adressen niet weten
te vinden? Denk aan de honderd makkers, die nu reeds door de
kogels van de nazi's zijn gevallen! Is het beter dat ze ons een
voor een weghalen en vermoorden dan dat ze ons in een open
slag tref fen ? "
De koerier brengt hem tot zwijgen.
„Ik ben niet hier," zegt hij, „om te discussieeren, maar ik
waarschuw je dringend, Erich, voor de consequentie. Nog is
de partij legaal, wil jij op je nemen dat ze met één slag wordt
vernietigd? We staan voor de verkiezingen ! Ben je zeker dat
we er niet in zullen slagen, Hitler daarbij ten val te brengen?
Wiljedbrugnafkvodtelswgbokrd
is ? Het is niet slechts het leven van jou en je makkers dat je
waagt, Erich! Het is de toekomst zelf van het communisme in
Duitschland !"
Erich ziet hoe de koerier zich omkeert, de deur achter zich
dichttrekt, hij hoort hoe de motor buiten aanslaat. Reeds is de
koerier zijn rondrit naar de andere lokalen der Eenheid begonnen.
Erich is gaan zitten. Hij weet dat hij met zijn groep a lleen
niets kan beginnen, hij weet dat het onmogelijk is deze verantwoordelijkheid, tegen de uitgesproken wil der partijleiding
in, te dragen. Dat was het oogenblik waarop Frits naar buiten
trad, omdat hij de druk van deze uren niet langer kon verdragen.
Hij had Hans aan de overkant van de gracht wel herkend en
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begreep niet waarom die in burger en niet in uniform was.
Kwam hij om te spionneeren wat de Eenheid van plan was?
Ofmoesthnruidagbetkn?Oflas
poging misschien om Frits te lokken naar de andere zijde? Had
Hans hem zwijgend willen duide lijk maken dat zijn leven in
gevaar was?
Neen, Frits dacht er niet over op dit oogenblik zijn makkers
los te laten! Meer dan ooit hoorde hij in dit oogenblik van het
uiterste gevaar bij hen. Liever gezamenlijk ondergaan dan alleen
zich redden. Hij zou niet deserteeren en tot het laatste oogenblik
zou hij gehoorzamen aan de leiding. Maar het was of de loodgrijze wolkenlucht klam op hem neer daalde. „Zich niet laten
provoceeren !" Een mooie leuze ! Maar waren de nazi's niet juist
door hun provocaties sterk geworden ? En was het niet beter er
op te slaan dan geslagen te worden?
Hans staat a an het venster en ziet hoe zijn storm voor de overwinningsmarsch door de Brandenburgerpoort aantreedt. Als
machtelooze vogels vliegen zijn gedachten tegen de vensters.
Hitler heeft de macht overgenomen en zijn eerste belofte, om
de S.A. door Berlijn te laten marcheeren, gehouden. Kan het
zijn dat Hans zich toch vergist ? Kan het zijn dat hij door persoonlijke verbittering verblind wordt omdat men hem afgezet,
heeft? Ziet Hitler misschien werke lijk verder dan Hans of Bruno
en kan het zijn dat hij toch nog het socia lisme zal brengen?
„Hanne, marcheer toch mee!" roepen zijn kameraden. Plotse-.
ling holt hij de trap af en loopt mee naast de kolonne.
Und wenn die Handgranate im Gurtel sitzt
dan haben wir frohen Mut,
und wenn's Judenblut vom Messer spritzt
dan geht's nochmahl so gut!
Waarom is de barbaarsche bruutheid van die woorden vroeger
nooit, zooals nu, tot hem doorgedrongen? Komt het alleen
doordat hij vroeger in hun rijen meemarcheerde en nu aan de
kant staat ? En hoe komt het dat in zijn bloed, ondanks a lles,
het rhythme van dat lied zijn maat slaat? Alleen omdat zijn
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voeten onwillekeurig trachten de pas over te nemen van de
marcheerende kolonne ? Neen, hij kan niet meezingen en niet
meemarcheeren ! Hij hoort niet bij de eenen en niet bij de anderen. Zijn uniform hangt in de kast en Hellriegel, die flikker, die
hem afgezet heeft, zal straks de parade groeten, wanneer storm
33, Hans' storm, met vliegende vanen door de poort trekt.
alle Kdse stinken, alle Kase stinken
nur der Zentrum-Kdse stinkt nicht!
Reeds honderd meter is de storm hem nu voor, maar nog
altijd kan men hun gezang hooren. Die kunnen lachen, die
voelen zich vandaag op straat de meesters. Die hoeven geen
angst meer te hebben dat de politie of de commune hen uit elkaar jaagt. Hans gaat het eerste het beste lokaal binnen dat op
zijn weg ligt. Uit de koperen horen der gramofoon schallen
nationaal-socialistische liederen. Het café is vol nette burgers,
die zich als op een carnaval aanstellen en zwaaien met kleine
papieren vaantjes met een hakenkruis, die de waard uitgedeeld
heeft. Hans tracht met het bier zijn ergernis naar beneden te
spoelen, maar een bittere, wrange smaak blijft in zijn mond
achter. Hij meent de storm, zijn storm, te zien marcheeren: door
de Tiergarten, door de Brandenburgerpoort, langs de rijkskanselarij, waar Hitler, Goring, Goebbels, Hellriegel en Heinrich op het balkon staan. A ll een Hans zal er niet bij zijn. Hij is
goed genoeg geweest om de messteeken te incasseeren in het
gevecht, goed genoeg om in de gevangenis te komen, maar op
de dag der overwinning, die vandaag door al deze zatte kleinburgers, en daarginds op het balkon der kanselarij tusschen
graven, baronnen en prinsen gevierd wordt... ? Is het een begin
of is het een einde ? Hans schijnt het een einde toe!
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Hoofdstuk XVIII
„Nee," zei de dokter. „Verder opereeren zou a lleen maar een
nuttelooze kwellerij zijn. Tegen oogtuberculose is geen kruid
gewassen.
Alsof het de gewoonste zaak van de wereld gold, vroeg Rinus:
„Hoe lang geeft u mij nog voor ik blind ben?"
„Eén, hoogstens twee jaren, jongen."
„Dank u wel, dokter."
Er was geen rimpeling in zijn stem te bemerken en hij groette
beleefd, zooals hij gedaan zou hebben wanneer een verkeersagent hem de weg had gewezen.
„Ik geloof dat het niet tot hem doorgedrongen is," fluisterde
de zuster, toen de deur zich gesloten had achter Rinus.
De dokter antwoordde niet, hij had de oogleden van den
jongen heel even zien tri llen. Langer dan noodig was poetste hij
de spiegel schoon, die hij in zijn hand hield. Wat beteekende het
of je als een der beste artsen bekend stond wanneer je in een eenvoudig geval van oogtuberculose niet de minste hoop kon geven?
Dwaze kerel, schoot het door zijn hoofd, — wil de wereld hervormen, terwijl zijn eigen lot hem zou kunnen leeren, dat zelfs
de beste wetenschap tegenover de diepste werke lij ke oorzaken
van geluk en ongeluk te kort schiet.
*
Rinus zat tegenover Sirach, zoo dicht mogelijk bij de kachel.
op straat kletterde nog altijd de regen en door de warmte van
de kachel steeg een wasem uit zijn vochtige broek op als van
waschgoed, dat te drogen hangt. Ik moet er toch dadelijk weer
door, had hij onverschillig gezegd, toen Lena hem voorstelde
droog goed van Sirach aan te trekken, — en mijn body kan er
tegen. Het gaf hem voldoening de baas te spelen over zijn
lichaam zooals hij zich ook gedwongen had tegen wind en regen
in, met een twintig kilometer vaartje de weg naar Amsterdam
af te leggen, zonder een enkel oogenblik te rusten. Langzaam
dronk hij de koffie, die Lena voor hem klaar gezet had, met
iedere teug van het heete brouwsel spoelde een golf welbehagen
door zijn lichaam. Het was of de kamer nauwer en enger werd
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en de woorden van Sirach vloeiden ineen tot een grijs behangsel,
dat nog slechts een achtergrond vormde voor het steeds duidelijker patroon van zijn eigen gedachten. Kon men het eigen lij k
wel gedachten noemen ? Er was vooral een zeer bepaald, scherp
herinneringsbeeld dat hij ook, terwijl hij tegen de wind in
trapte, reeds telkens gezien had. Eigen lij k niets anders dan een
klein bundeltje veeren in een wit houten kooitje. Zoo tastbaar
scheen het kooitje, dat je de vingers slechts uit hoefde te steken
om het kleine haakje los te maken, het deurtje te openen en het
vogeltje eruit te nemen, zoodat je het hartje tegen je hand kon
voelen kloppen. Rinus had het vogeltje aan de voet van de oude
noteboom gevonden, waarschijnlijk was het uit zijn nest gevallen en Rinus had gehoopt het zelf op te kunnen kweeken.
Toen Jordens van zijn werk kwam en even naar het diertje keek,
zei hij : „Veel te jong, dat leeft geen drie dagen." Rinus had,
na tafel, een soort nestje voor de vogel gemaakt van strootjes en
veeren. Iedere dag, dadelijk van school terug, zocht hij in de
tuin wurmpjes en v li egen, maar twee dagen later was het diertje
lle planten en dieren. Hij vergiste gestorvn.Jdka
zich daarbij even weinig als de dokter zich vergist ten opzichte
van zijn patiënten. Wanneer de dokter zegt, dat Rinus over
twee jaren blind zal zijn, hoeft men daar niet aan te twijfelen.
Trouwens, had hij zelf, op weg naar Amsterdam, niet reeds de
indruk of menschen en auto's nog slechts als vage schaduwen
langs hem gleden? Maar het is ook best moge lij k dat dat alleen
kwam door de regen en de inva ll ende schemer. De chauffeurs
zaten achter hun stuur gebogen en tuurden ingespannen door
het glimmende vak dat hun ruitenwisscher schoongeveegd had.
Wat zouden ze doen als hun ruitenwisscher plotseling haperde,
of als het glas zoo beslagen en verwaasd was datje er niets meer
door zien kon? De auto langs de kant van de weg zetten en
verder loopen! Maar als het glas van je oogen beslagen raakt,
wie kan dan de weg nog vinden ? En toch wandelt b linde Peter
door Leiden, bijna alsof hij zien kan en tast a lleen even met zijn
stok naar de grond als hij het trottoir af moet om de straat over
te steken. Van Breeda heeft hem dat eens uitgelegd. Herinnering
van de spieren. Door concentratie op je ruimte-herinneringen
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wordt de heele omgeving als een bekende kamer, waar je ook
in het donker de weg kunt vinden. Bovendien ontwikkelt het
waarnemingsvermogen van je andere zintuigen zich sterk als je
blindet.Jzoujvrbldmetgsno war
de keuken kunnen vinden door de geur van de koffie...
Waarom zwijgt Sirach nu plotseling, en waarover had hij het
eigenlijk ? Natuurlijk! Hitler rijkskanselier. En de vakvereenigingsleiders willen de algemeene staking niet omdat ze nog
altijd hopen ook onder Hitler hun oude bedrijf als gewoonlijk
te kunnen voortzetten. De verkiezingen heeft Hitler a lleen uitgeschreven om de aandacht der arbeiders af te leiden van een
komende staatsgreep. Maar voor het tot verkiezingen komt,
slaat Hitler toe en dan rolt de kop der partij zelf, met de koppen
die Hitler beloofd heeft te laten rollen! Reeds nu is daar aan de
top alles verlamd uit angst voor de nacht der lange messen. Ze
denken dat het mes in de schee blijft, als ze maar flink braaf zijn.
Alsof de makheid der schapen het mes van den slachter ooit
heeft weerhouden! Het mes is gewet, maar de lammeren hopen,
dat men hen zal laten stemmen of ze geslacht wi llen worden!
De meerderheid is er immers tegen! Ja, als ze tanden hadden om
te bijten en hoeven om te schoppen! Als ze wakker werden.
Als iemand het bedrog kon ontmaskeren en het signaal tot de
opstand geven nu het nog tijd is ! Als een kerel de moed had...
Waarom gaat Sirach dan zelf niet? Waarom zwijgt hij plotse-.
ling en zit hij met samengeknepen lippen doodsbleek aan tafel?
Een nieuwe aanval van zijn oude maagkwaal? Ja. Lena haast
zich al naar de keuken om melk op te zetten. Maar is het mis-.
schien waar, wat Van Breeda beweerde, dat menschen die blind
warden, daardoor een soort innerlijk gezichtsvermogen krijgen,
een intuïtie, die anderen missen ? 'Komt misschien daar vandaan
ineens deze gedachte, die Rinus vroeger, onder invloed van
Sirach's eigen optimisme, nooit gehad heeft: „Is het wel een
maagzweer? Is het niet misschien maagkanker en zijn de zweetdruppels op dat gele voorhoofd niet de voorboden van het
doodszweet? Is het pathos van Sirach niet het pathos van den
stervende die, voor zijn dood, zijn onvoltooide opgave wil
overdragen aan een ander ? Is er misschien toch niet een dieper
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noodlot dat alle toevalligheden beheerscht en was de stem die
hem vanmiddag influisterde Sirach op te zoeken niet dezelfde
stem, die hem, Rinus, ook in zijn meest verlaten oogenblikken,
altijd aan een roeping deed gelooven?
Het schijnt, dat de heete melk Sirach goed doet. Hij haalt
diep adem, veegt het zweet van zijn voorhoofd, glimlacht en
schopt dan ineens tegen de stoel naast zich, zoodat de ingedommelde kater verschrikt op de grond springt.
„jezus, als ik nog zoo jong was als jij, als ik een body had als
de jouwe, dat ik op één dag heen en terug naar Amsterdam kon
rif den. . . !"
Rinus geeft geen antwoord.
Twee jaar, zei de dokter, dat is twee keer 365 dagen, twee
keer lente, zomer en winter. Lang genoeg om nog met eigen
oogen de roode vlag of de vlag met het hakenkruis te zien
waaien van de Westertoren. De nederlaag van het proletariaat
te zien of zijn overwinning!
„De uitslag in Duitschland," zegt Sirach nog, „is beslissend
en wij zitten hier met gekruiste handen."
Door Rinus' hoofd gaat een oude spreuk: — Niets te verliezen
dan zijn ketens. Hij staat op en zegt: „Het wordt tijd, dat ik
terug rijd. Misschien ga ik dezer dagen toch nog weer eens naar
Duitschland. Zien wat daar loos is."
Bij het vallen van de avond blijft een vrouw even voor het
venster staan eer zij het gordijn laat zakken. Op het trottoir
aan de overkant gaat een zwerver voorbij, zijn houding is
lichtelijk voorovergebogen, zijn gang sloffend van vermoeidheid, polsen en vuisten die uit de te korte mouwen neerhangen
zien blauw van de koude.
Snel sluit zij de luiken en steekt het licht aan. Het gezicht
van deze monster lijke ellende doet denken aan inbraken, waarover ze in de krant heeft gelezen. Het zou misschien toch goed
zijn, net als buurvrouw, een ketting op de deur te laten maken,
vooral nu haar man 's nachts weer dienst heeft. Ze haast zich

naar de keuken en hervindt haar rust bij het zacht borrelen
van het koffiewater in de bekende warme ruimte. Daar haalt
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ze de restjes van het middagmaal uit de proviandkast, opgewarmd geeft het nog een lekker kliekje als haar man dadelijk
thuis komt. Ze dekt de tafel met een wit laken en verheugt
zich in de warme glans van het lamplicht op de gekleurde
borden en kopjes. De houtgesneden schwarzwalder klok tikt
rustig aan de wand en boven de deur hangt een in hout gebrande
spreuk: My home is my castle. De zwerver is vergeten. Niet
dat ze hardvochtig is of ontoeganke lijk voor het gevoel van
medelijden wanneer een mensch in troostelooze verlatenheid
de koude vriesnacht ingaat. Ze zou daarover tranen in de
oogen krijgen, wanneer ze het in een goed geschreven roman
las. Ze zou de eerste zijn om haar beurs te openen wanneer
een dame van liefdadigheid naar vermogen op bezoek kwam
en met ontroerde stem sprak over de nood der armen. Alleen
zijn er te veel werklooze stempelaars langs de wegen. We leven
in tijden van crisis en iedere krant brengt nieuwe berichten over
hopelooze ellende. Men zegt dat in Berlijn alleen iedere dag
ongeveer twaalf menschen een einde maken aan hun leven.
Eindelijk sla je die berichtjes over. Wat helpt het om aan al
die misère te denken die je toch niet kunt verhelpen. Beter
de gordijnen neer te laten, de deur te sluiten op het nachtslot
en in de intimiteit der eigen woning het beetje geluk vast te
houden dat de tijd je nog toestaat.
Ik herinner mij het verhaal van een Russischen goudzoeker,
die, op zijn zwerftochten, hongerig en verdwaald in een onbekend dorp terecht kwam. Men noodigde hem uit in de
warme isba, spreidde een leger van pelzen voor hem op de kachel,
men bracht warme melk voor hem, honig en verschgebraden
lamsbout. Dat kwam omdat er misschien eens in de tien jaar
een zwerver in dat dorp verdwaalde en ook omdat, in de wijde,
verlaten vlakten van Siberië een mensch nog iets heel bijzonders
is, niet slechts een vreemdeling maar een broeder, een makker
in de strijd tegen de eeuwige duistere nachten der steppe. In
de groote steden echter kan men nog altijd kleine zwervertjes
vinden, die, gehuld in lompen, de nacht doorgebracht hebben
in riolen of in het park op een bankje. De menschen gaan haastig, en in eigen zorgen verdiept voorbij aan hun e llende, ze
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stellen hun geweten gerust met de gedachte dat er openbare
instellingen moeten zijn die speciaal voor zulke geva llen geschapen worden. Hoe kan het ook anders?
Ga door de straten van een wereldstad en geef er u rekenschap van dat achter al deze matverlichte vensters, menschen
wonen. Tracht u voor te ste llen dat ieder van deze individuen
zijn droomen heeft, zijn verlangens, zijn onbevredigde begeerten. Kijk naar de gezichten van hen, die op de trottoirs voorbijgaan en zeg u zelf dat het de moeite zou bonen met ieder van
hen te spreken, dat zij allen hun eigen karaktertrekken hebben,
iets waarom men hen lief zou kunnen hebben, iets waarom
men hun hand zou kunnen drukken. Gij kunt het geen vijf
minuten volhouden zonder in de meest volslagen hopeloosheid
te vervallen. In deze maatschappij kunnen de menschen elkander
niet meer als menschen naderen, er zijn er teveel, de eenig
mogelijke omgang is die van de verzakelijkte verhouding waarin iedere dienst volgens een vast tarief betaald wordt. Zelfs
wanneer ge de straat oversteekt is de drukte zoodanig, dat ge
uitsluitend op u zelf kunt letten en niet op het kreupele, moeilijk gaande vrouwtje naast u. Daarvoor zijn de verkeersagenten.
En wanneer ge nog juist geld hebt voor uw eigen avondmaal
met een glas bier bij Aschinger, kan niemand eischen dat gij
het met al de verwaarloosde, hongerige zwervers in de Tiergarten zult deelen. Wij leven niet meer in de tijd der wonderen,
toen men een massa kon spijzigen met zeven brooden en zeven
visschen en allen werden verzadigd. Hoe meer ge door de
wereldstad loopt, hoe meer de menschen beginnen te lijken op
de teekeningen van Alma, een nulletje als hoofd op een lichaam,
dat evengoed aan een pop uit het een of ander modemagazijn
kon toebehooren. Statistische figuren die niet meer met het
gevoel maar a lleen nog met het abstrakte verstand zijn te omvatten. Figuren, niet eenheden, maar tot tientallen vereenigd
zooals vroeger de geelgroene krijtjes toen we het metrieke
stelsel leerden op de schoolbank. Alleen de veelvouden tellen.
Niet de mensch als mensch heeft beteekenis maar alleen de
eenheid die medehelpt om het totaal van een bepaalde groep
vol te maken. „Ben je partijgenoot?" vraagt een schrijver den
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emigrant die aan zijn deur komt. „Neen? Dan hoef je op mijn
hulp niet te rekenen, ik geef alleen aan geestverwanten!"
Dat de mensch als mensch waarde heeft, is een afgedane,
verouderde christelijke humanistische lafheid. De mensch heeft
alleen waarde wanneer hij tot een groep behoort die sterk genoeg
is om van andere groepen respect af te dwingen. Het interesse
van den mensch wordt berekend naar het aantal machinegeweren waarover zijn gangsterbende kan beschikken. Terwi ll e
van de grootheid en macht der bende leeft de mensch of ze
nu staat, partij heet of maffia. Terwi lle van de bende moet de
mensch zijn individualiteit verloochenen en vervlakken, want
van een veelvoud kan a lleen gesproken worden wanneer ieder
krijtje inderdaad dezelfde geelgroene kleur heeft. De volmaaktheid wordt pas bereikt daar waar iedere persoon lijke nuance
in de metalen luidspreker van het spreekkoor is versmolten. De
ware mensch van deze tijd is de mensch die voor zich laat
denken en voor zich laat handelen, het gezonde eenheidsdier
dat zijn eigen verstand en geweten in het tuighuis van zijn
partij heeft afgeleverd.
Wat heeft inderdaad in zulk een maatschappij een zwerver
als Rinus nog te zoeken? Tot welke groep, tot welke partij,
ja tot welke klasse moet men hem rekenen? Een proletarier
of een pauper ? Een pauper dan toch, die met al zijn bewuste
kracht voortdurend de weg tot het proletariaat gezocht heeft.
Een proletariër die, eerst door zijn ongeluk, dan door de crisis,
altijd opnieuw in de rijen van het pauperdom terug wordt
geworpen?
Een communist, deze man, die het eerste communistische
beginsel: de discipline, voortdurend met voeten treedt, die de
partij in- en uitloopt, als ware het een toevluchtsoord voor
onbehuisden, die op de laatste chauffeursvergadering in Den
Haag waar hij het woord voerde zich tot het meest volkomen
politieke nihi li sme beleed, tot het verwerpen van iedere politieke of economische organisatie.
Een anarchist misschien, deze rebel die nooit een enkel gezag,
noch dat der kerk, noch dat van zijn voogd, noch dat van de
staat of van eenige partijleiding boven zich erkende ? Vanwaar
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dan dit vastklampen aan de naam communist, vanwaar dit voortdurende hunkerende trachten naar gemeenschap ? Een terrorist
in woorden; in daden een zacht, bijna week mensch die weken
zelfkwelling kende wanneer hij een ander ook slechts nog zoo
weinig gewond of gegriefd had.
Een eeuwige protestant buiten het geloof der protestanten;
een schreeuwer, maar die in zijn schreeuw niet slechts zijn persoonlijk leed maar het leed van alle verdrukten aanklagend
uitschreeuwt.
Een machtelooze die de daad zoekt en weet dat in zijn
machteloosheid het voortdurend protest de eenig moge lijke
daad is.
Temidden van het overal veldwinnend conformisme een
non-conformist wiens zijn zelf in het protest tégen dit zijn,
zijn eenige reden van bestaan vindt.
Een vernederde en getrapte die slechts aan zijn niet accoord
gaan met de vernedering de kracht en de trots ontleent om met
zijn bestaan nog verder de wereld te tarten.
Moeten wij zoover gaan? Moeten wij niet simpel constateeren dat met het verminderen van zijn gezichtsvermogen ook
zijn inzicht in de maatschappelijke verhoudingen steeds onduidelijker en vager is geworden ? Dat hij zich in een steeds kleiner
kring van eigen leed en vertwijfeling terug trok waarbij iedere
indruk van buiten: de koude die door zijn kleeren drong, de
goedgekleede burgers voor een delicatessenwinkel, de hakenkruisvlaggen uit de huizen, het Horst-Wessel lied dat door een
voorbijmarcheerende troep werd gezongen, hem dieper in zich
zelf weg lieten kruipen als een slak die door vijandige, nieuwsgierige vingers aangeraakt wordt. Was niet elke nieuwe zwerversdag langs de wegen ook een nieuw bewijs voor zijn overtuiging dat deze maatschappij kapot moest ? Was niet iedere
eenzame wake in een nachtasyl het bewijs dat geen autoriteit
en geen bonze zich om zijn lot bekommerde ? Moest hij zich
zóó niet, in het ledige van zijn inner lijke nacht, vastklampen
aan laatste, uit kinderdroomen overgebleven mystieke roeping om de wereld te redden? Moest niet juist het overal afgewezen worden, het overal buiten staan de gedachte opwekken
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aan de verworpen hoeksteen die eens tot hoofd des hoeks gelegd
wordt ? Moest niet iedere daadlooze dag het verlangen brandender maken naar de verlossende daad hoe dan ook de gevolgen
van die daad er uit konden zien. Had de vrouw niet ge lijk die
huiverend haar luiken sloot omdat zij in dien eenen voorbijgaanden zwerver, onwillekeurig de dreiging voelde van honderdduizend vertwijfelde door het donker schrijdende zwervers?
Over de weg kropen als zwart gelakte torren de auto's,
welker gekriewel telkens slechts voor enkele oogenblikken
door het roodflikkerende kwade oog van een verkeerslantaarn
werd onderbroken. De uitgangen van de ondergrondsche braakten menschen. Heeren, die blij waren hun kantoorwerk een uur
lang te kunnen onderbreken, vormden ongeduldige rijen bij
voedselautomaten, vrouwen bestormden de warenhuizen, waar
een uitverkoop of witte week geannonceerd stond en werden
met moeite door de politie in toom gehouden. Alles was als
altijd en als overal, ochtend- en avondbladen, kindermeisjes in
de parken, doorloopende voorstellingen in de bioscopen, skaten biij ardwedstrij den, de restaurants aan de Kurfurstendam
waar een diner z S Mark kost en het heilsleger waar je voor
Is pfennig een kom magere soep met een paar verdachte vetkringen kunt krijgen. Hitler was nu reeds drie weken rijkskanselier, maar de gesprekken in het mannenasyl, waar Rinus
oudergewoonte overnachtte, waren nog in geen enkel opzicht
hoopvoller, en de sjofele zwarte rijen voor de stempellokalen
werden niet korter. Dat komt, zeiden de nationaal-socialisten,
omdat Hitler nog altijd niet de meerderheid heeft in deregeering.
Dat komt zeiden de marxisten, omdat het fascisme als eenig
doel heeft, de bestaande maatschappelijke ongelijkheid met geweld en bedrog in stand te houden. Beide groepen bereidden
zich voor op de verkiezingen, maar, hoewel de marxistische
partijen nog steeds legaal heetten, was hun verkiezingspropaganda reeds op a lle denkbare wijze gebreideld.
Rinus mengde zich tusschen de verbitterde groepen in de
arbeiderswijken, die machteloos moesten aanzien hoe nazicolonnes, voor het eerst straffeloos met ontplooide st an daards,
Last, Kruisgang
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door hun buurten marcheerden. Hij zeide zich dat uit deze gespannen onwil de vlam van het verzet toch einde lij k ergens
moest opslaan. Waar hij zich echter in de discussie mengde
weken de arbeiders onwillekeurig van hem weg; de een of
andere communist had, als hij al te heftig op de noodzakelijkheid van geweld wees, het woordje: provocateur gefluisterd.
Hij was weer eens, als in Twente, als in de korenbeurs of destijds op die vergadering in Den Haag, de buitenstaander die
enkel bij sommige desperados en lompenproletariërs van de
zelfkant gehoor vond. Op het blaadje, dat Sirach's groep zoo
nu en dan uitgaf, stonden aan de kop de namen van een paar
z.g. internationale communisten uit Duitschland, als medewerkers. Rinus trachtte tevergeefs hun woonplaats te vinden.
Misschien waren die namen slechts een uitvindsel van Sirach
zelf, die daardoor aan zijn sekte een schijn van internationaliteit
wilde verleenen. Misschien ook hadden zij, bij het opsteken van
de storm zich bijtijds in de luwte der illega liteit verscholen. Op
een dag dat Rinus weer eens door werkloozen, die hem meenden
te kennen, van het kastje naar de muur gestuurd was, kwam hij,
zonder er oorspronkelijk erg in te hebben de straat door waar
Frits en Liesbeth woonden. Hij herkende de huisdeur. Automatisch liep hij naar boven en bleef even in het donkere trapportaal stil staan. Achter de gesloten deur zong een vrouwenstem een lied dat hij kende:
Hoog uit het donker verleden
lokt ons de bloedroode zon!
Rinus klopte aan en de vrouw riep „binnen", hervatte echter
dade lijk haar lied weer. Het sneeuwen had die morgen vroeg
opgehouden en een heldere winterzon scheen door het raam
naar binnen.
Voor dat raam stond Liesbeth en beurde, in het zon li cht, een
kraaiend manneke omhoog van misschien negen maanden.
Rinus was verwonderd over de stralende uitdrukking van haar
gezicht, dat veel rustiger en zachter scheen dan een jaar geleden.
Ook haar stem was vriende lijker, toen ze den kleinen man in zijn
bedje legde en zich daarna wendde tot Rinus.
4 30

„Kwam je Frits zoeken?” Rinus knikte. „Hij is er op uit.
Je begrijpt, nu onze vergaderingen en het aanplakken van biljetten verboden, zijn moet al onze propag anda mondeling onder
de massa gebeuren."
Rinus zat sprakeloos. Hij had gedacht dat Frits, als lid van de
Eenheid, zich op het oogenblik met heel andere voorbereidingen
bezig zou houden. Ook meende hij een lichte spot in Liesbeths
stem te hooren toen ze vroeg:
„Wou je weer eens naar Rusland?"
„Nee," zei hij hard, „ik ben geen deserteur en als het hier
straks losgaat wil ik er bij zijn !" Liesbeth keek hem aan, alsof
hij uit de lucht kwam vallen.
„De revolutie bedoel je? Daaraan denkt hier niemand! Dat
zou de heeren nazi's passen als we hun door onordelijkheden
het voorwendsel gaven om de partij te onderdrukken!" Ineens
was ze weer de strenge schooljuffrouw die de partijtheorie v an
atozkend.„HbjiglzwatLenfschrv
heeft over de voorwaarden voor een opstand?" Ze nam van
de kleine plank met brochures een boekje en las hem voor hoe
Lenin voor het slagen van een revolutie noodzakelijk achtte, dat
de absolute meerderheid der arbeiders achter de partij stond.
„Zoover zijn we nog l ang niet, al begint de eenheidsgedachte
meer en meer onder de proleten te groeien. Bij de laatste demonstraties liepen overal sociaaldemocraten en communisten naast
elkaar in de rijen. De bonzen worden langzaam maar zeker v an
onderaf ms'gwone.Erizlfsdpakevn
onderhandelingen tusschen Wels en Thalmann. Maar zoolang
het nog niet zoo is, gelden de woorden van Lenin dat opstand,
enkel met de voorhoede, erger dan een domheid, een misdaad
zou zijn.
„En hoelang," vroeg Rinus met saamgeknepen vuisten,
„denk je dat Hitler jelui nog begaan laat om rustig en legaal dat
eenheidsfront tot stand te brengen en de meerderheid te winnen ?"
Liesbeth lachte als iemand die medelijden heeft met een dommen jongen.
— „Je begrijpt er weer niets van ! Hitler is niet zijn eigen baas,
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maar de gevangene van de feiten. Juist omdat hij, na de laatste
verkiezingsnederlaag, inzag dat hij de massa niet kon winnen,
heeft hij van zijn geweldplannen moeten afzien om bij de genade van von Papen en de heerenclub mee te mogen regeeren.
Dit keer, nu hij geen enkele belofte heeft gehouden, wordt zijn
nederlaag nog grooter. Dat hij, als gevangene van het grootkapitaal, rijkskanselier is geworden, maakt dat, met het niet vervullen van zijn beloften, de ontgoocheling in zijn eigen troepen
iedere dag toeneemt."
„En denk je," vroeg Rinus weer, „dat Hitler dat zelf niet inziet, dat hij niet nog op het laatste oogenblik een middel zal
vinden om de verkiezingen te verhinderen of te vervalschen?"
— „Daar zal Hugenberg wel voor oppassen," zei Liesbeth
rustig. „In dit geval is onze ergste vijand onze beste bondgenoot
geworden. Hugenberg beschermt onze partij en de sociaaldemocraten juist om te voorkomen, dat Hitler in de Rijksdag
de absolute meerderheid zal krijgen. Hugenberg aan de eene
kant en de staalhelm aan de andere zijn zon en maan waartusschen, als in het kinderrijmpje, de wolf gevangen zit!"
„Het zou me liever zijn," bromde Rinus, „als we vertrouwen

konden op onze eigen vuisten, dan op een deel van den vijand
dat, als het er op aan kwam, altijd met de rest één lijn tegen de
arbeidersklasse heeft getrokken. Ik ben bang, dat de wolf heel
gauw tusschen zon en maan uit zal ontsnappen, ook net als in
het kinderspelletje, en dat degene, die geen blaffer heeft, de
tanden van het ondier d an wel in zijn keel zal voelen!"
Liesbeth ging naar het wiegje toe en trok het gordijn dicht,
zoodat de zonnestralen niet in de oogen van den kleine konden

vallen.
„En Rusland dan?" vroeg ze, „en het roode leger? Denk je
dat de makkers daarginds en het internationale proletariaat ons
rustig door een dolgeworden wolf zullen laten verslinden?
Zekr,dstijwaopchzlenkrom.Ma
niet eerder dan wanneer de overgroote meerderheid van het
proletariaat a an onze k an t staat. Tot zoolang zal Hitler als rijkskanselier ons helpen om de i llusies te vernietigen, die hij als onverantwoordelijk demagoog gewekt heeft. Wij hebben ver-
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trouwen, omdat we weten dat het recht en de waarheid aan
onze kant zijn!"
Het kleintje kraaide in zijn wieg. De uitdrukking van Lies-

beth's gezicht veranderde. Al het strakke gleed uit haar gelaat
weg en een oogenblik moest Rinus denken aan de zuster uit
het ziekenhuis, voor wie hij in Leiden bloemen kocht. Zeker,
dacht hij, heeft Frits haar zóó leeren kennen.
Ze zei glimlachend: „En ik heb dubbel vertrouwen, omdat
ik weet, dat hij daar in zijn bedje eens het vaandel zal overnemen
uit onze handen."
Rinus wilde niet week worden. „Waar kan ik Frits vinden?"
vroeg hij.
Liesbeth zei: „Waarschijn lijk bij Neukolln aan het stempelbureau, daar agiteert hij meestal onder de werkloozen." Ze
meende niet het recht te hebben Rinus om de tuin te leiden,
hoewel ze het land had dat hij haar man zou ontmoeten, die de
laatste tijd, zooals de meeste jongens van de Eenheid, toch al
met veel te radicale en onbekookte plannen in zijn hoofd rondliep. *
Paul berichtte lachend: „De baas heeft zijn zaakjes voor elkáar

hoor ! De politiepresident is afgezet en vanochtend hebben we
meteen het bewijsmateriaal in de kelders van het K.L.-huis
binnengesmokkeld. Morgen wordt het ontdekt ! De kopjes
voor de kranten zijn al klaar. Als de wereld nu nèg niet siddert
ligt het niet aan den doctor ! Alles wordt bewezen, kindermoord,

vrouwensocialisatie, brandstichting en vergiftiging van bronnen. De knapste ondermensch zou het niet zoo kunnen uitdenken. Als Kobold geen minister van propaganda was, had
hij bij de film millionnair kunnen worden!"
Paul begreep niet, waarom Hellriegel om zijn verhaal niet
lachte, maar integendeel met een brusk gebaar zijn glas wegstootte, zoodat de cognac over de rand vloeide. Toen Hellriegel
bleef zwijgen vroeg Paul aarzelend:
„Of gelooft U niet dat het afdoende zal zijn ?"
„Voor de film?" zei Hellriegel sarkastisch, „ja voor een goeie
—

griezelfilm is het voldoende, daar vraagt niemand naar bewijzen!
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Voor de arbeidersklasse, voor het buitenland... Hoor eens Paul,
zou jij het soms gelooven als ze jou het vertelden? Dat de communisten zoo stom zijn om al hun plannen en materiaal in de
kelders van hun officieele kantoorgebouw te verbergen? Dat ze
netjes voor ons alle misdaden vast op schrift gezet hebben die
ze willen bedrijven ? Of dat dit vlieg- en maakwerk bij publicatie, — en publicatie zullen ze eischen, — de kritiek doorstaan kan?"
Hij goot de rest van de cognac in één teug door zijn keel heen.
„We kunnen de menschen heel veel laten slikken Paul, heel
veel. Maar dan moeten de menschen, zooals onze vriend Hanussen het noemt, gepraedisponeerd zijn, dan moeten ze meewerken om het experiment te doen slagen. Dan moet er van
tevoren een sfeer geschapen zijn die zelfs het ongeloofwaardigste waarschijnlijk doet worden... Ja, als het om onze S.A. ging.
Maar het gaat bij deze verkiezingen niet om de eigen garde.
Het gaat om de arbeiders die al bij voorbaat wantrouwend zijn
tegen a lles wat we publiceeren, om de kleinburgers die a lleen
voor ons zullen stemmen als we ze de koude koorts op hun
leden jagen tot ze den duivel kiezen om Beëlzebub uit te drijven." Ineens trok hij Paul naast zich. „Luister," zei hij schor...
„Het plan van Kobold is lang niet gek, maar voordat we het
materiaal publiceeren, moeten er dingen gebeurd zijn, waardoor
men bereid is te gelooven. Dat en niet anders is ook het heele
plan van den leider: provocatie, provocatie en nog eens provocatie, tot we ze eindelijk tot daden drijven, die als een begin voor
de opstand uitgelegd kunnen worden. Daar ligt je toekomst,
Paul! Jij ként die luitjes. Trek je uniform uit, meng je tusschen
hen, zie dat je ze zoo gek krijgt tot ze de een of andere wanhoopsdaad doen, een stempelhok in brand steken b.v. en je kunt
overtuigd zijn dat we het straks niet vergeten als de baantjes in
onze hand zijn."
Paul keek nadenkend. De dood van zijn broer stond ineens
weer in zijn wreede geheimenis voor hem. Terwijl hij naast
zijn marcheerende storm mee li ep had het revolverschot van
een onbekende Hans plotseling in de rug getroffen. Zijn dood
was aanleiding geworden tot geweldige demonstraties tegen de
communisten. In zijn oude S.A.-uniform had men Hans' lijk
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opgebaard in de chapel ardente, zijn oude storm hield de eerewacht, en Hellriegel zelf had aan zijn voeten een vlammende
rede gehouden. „Slachtoffer van een nieuwe provocatie der
commune." Met gesloten oogen scheen Hans' lijk naar het lied
van zijn makkers te luisteren „Kameraden von Rot Front und
Reaktion erschossen..." Maar jongens, die Paul goed kende,
en die naast Hans in de rij geloopen hadden, fluisterden hem in
het oor dat deze kogel niet van de roode kant was gekomen.
Was dit nu misschien weer zoo'n provocatie die in het plan
paste ? Maar aan de andere kant, Hans was nu een keer dood
en het was niet de eerste keer dat Hellriegel Paul het lokaas
voorhield van een goedbetaald baantje na de overwinning. Er
was zelfs al eens sprake geweest van het politiecommissariaat in
Spandau. De laatste slag stond voor de deur en wie op het
oogenblik de verzenen tegen de prikkels sloeg, haalde daarmee
de dooden niet uit het graf terug, maar had op zijn best kans
op hetzelfde kerkhof als slachtoffer van het veemgerecht een
plaatsje te vinden.
„Ik heb een mannetje naar Neukolln gestuurd...," vervolgde
Hellriegel na een oogenblik zwijgen, „een zekere Kindl. Het
schijnt dat er onrust is onder de werkloozen daar, omdat een
van hen gisteren zijn overbodigheid ingezien en zich van kant
gemaakt heeft. Kindl zal probeeren ze tot een bestorming van
het hok te provoceeren. Ik geloof niet dat het hem zal lukken,
hij legt het er meestal te dik op. Maar het zou goed zijn, als jij
je onder het volk daar mengde om te kijken hoe ze reageeren.
Misschien vindt je een heethoofd, die je apart kunt nemen en
bewerken. Natuurlijk moet hij van de K.P.D. zijn ! Ik zeg je
nog eens, als je een geschikten jongen vindt, garandeer ik je
binnen twee weken een baantje!"
De storm joeg telkens weer verrader lijke buien natte jachtsneeuw om de hoek van het gebouw heen. Op het trottoir
stonden de groepjes werkloozen dicht opeengedrongen, alsof
zij binnen de cirkel van hun eigen lichamen bescherming zochten
tegen de koude. Zij die aan de buitenkant stonden, stampten
soms even op de sneeuw als ongeduldige paarden, men kon de
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warme wasem zien opstijgen uit hun monden. De krijschende
stem van Kindl schreeuwde boven alles uit: „Eerst de een, dan
de ander ! Ik kan me begrijpen dat je liever de gaskraan openzet
dan iedere dag opnieuw het janken van je eigen blagen te hooren
die je niet te vreten kunt geven. En toch was hij een stomkop.
Als ik mezelf van kant ga maken, dan beloof ik je dat er eerst
een paar anderen meegaan ! Dacht je dat ze zoo met ons om
zouden springen als ze wisten dat d'r eigen kop op het spel
stond ? Omdat wij te laf zijn de heele rotzooi in elkaar te trappen,
die klerken met d'r verwaande smoel naar buiten te sleuren en
in het kanaal te smijten. Godbeware, als er maar tien zijn, die
durven, hebben we het binnen vijf minuten voor elkaar. Is er
dan geen een van jullie die lef heeft?"
Een der werkloozen riep: „Je vel jeukt je zeker, dat je zoo
graag een aframmeling wilt hebben met de gummiknuppel?"
Rinus drong zich naar voren. - „Wat hij daar zegt, jongens,
is juist en tegelij k niet juist. Juist is dat we eindelijk onze tanden
moeten toonen. Tegen de acties van de fascisten onze eigen
acties, net als in de Octoberrevolutie. Maar het is gekkenwerk
om die ambtenaren het te laten ontgelden die niks als hun plicht
doen. En het is nog veel grooter gekkenwerk om met z'n allen
zoo'n hok te bestormen, dan hebben we meteen de politie op
onze hals en kan de ambulance straks de lij ken op komen halen.
Het eenige wat we doen kunnen is ieder op ons eigen houtje
in onze eigen buurt protesteeren, maar dan niet met woorden
protesteeren maar met daden ! Overal sabotage..."
„De brand er in," schreeuwde een stem uit de achterste rijen.
- „Ja de brand er in, maar niet bij particu li eren, dat we individueele schade berokkenen, maar bij..."
Op dat oogenblik voelde hij een hand op zijn schouder en
toen hij verschrikt omkeek zag hij Paul staan, die in een zwarte
jas, zwarte pet en hooge zwarte laarzen gekleed was.
„Jij hier?" zei Rinus verwonderd.
Paul pakte hem bij de hand en trok hem terzijde.
„Ben je gek geworden," fluisterde hij, „om zoo te praten.
Overal zijn hier russen. Als je zoo doorpraat zit je over vijf
minuten in de groene Mina."
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Rinus voelde zich als een kind dat plotseling een standje
krijgt. Zijn eerste opwelling was er een van boosheid, die mis-.
schien nog door de teleurstelling versterkt werd, dat hij Paul
zag, waar hij oorspronkelijk op Frits had gehoopt. Tegelijkertijd
echter wist hij, dat Paul gelijk had, en kreeg hij des te meer het land
over zijn dwaasheid. Hij maakte zich uit de groep los en enkele
minuten liepen de jongens naast elkaar zonder dat een van beiden
iets zei. Paul's hersens echter werkten in deze minuten koortsachtig. De plotseling opgekomen gedachte dezen dwaas voor
provocateur te gebruiken scheen hem even geniaal als de intuïtieve inva llen, die hij zoo vaak bij Hanussen had bewonderd.
Nu gold het echter, volgens dezelfde Hanussen-methode, uit
zijn Hollandsche herinneringen heel Rinus' karakter zoodanig
te analyseeren, dat hij de basis voor zijn tactiek kon vinden.
Hij bracht Rinus naar een laag kroegje, waar ze, zoo ver mogelijk van de toonbank, in een hoek gingen zitten. Onder de tafel
greep hij Rinus' hand. Met afgewend gezicht en alsof er iets
was dat hem pijn deed, zei Paul:
„De weg naar mijn kamer heb je destijds niet kunnen vinden,
hé, toen je in Ber lij n was ?" Rinus raakte in verwarring en probeerde zich te verontschuldigen. — „Zeg maar niets," viel Paul
hem in de rede, nu weer schijnbaar onverschil li g, „het doet er
immers niets toe, — de een geeft om dezen, de ander om dien, —
ik heb immers altijd geweten, dat Frits je vriend was en dat je
mij... nou ja... nooit heelemaal vertrouwd hebt." Hij voegde
er nog onverschilliger aan toe: „misschien had je daar ook wel
ge lijk in!"
Terwijl Paul sprak keek hij Rinus niet aan maar roerde, alsof
alles daarvan afhing, hardnekkig in zijn koffie. Tegelijkertijd
echter, speurden om Rinus' pols, Pauls vingers naar de lichtste
beweging, zooals hij vroeger geleerd had, toen hij Hanussen
hielp, zich door iedere bijna onmerkbare onbewuste spiertrekking te laten leiden. Hij voelde dat hij vat kreeg, en in zijn hoofd
steeg die lichte duizeligheid van machtsbewustzijn en succes,
die voorwaarde is voor een steeds brutaler intuïtie.
„Waarom zegje dat?" — vroeg hij — pijnlijk getroffen. Zooals
er menschen zijn, die geen bloed kunnen zien, verdroeg Rinus
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de zelfbeschuldigingen niet van anderen. Zijn puriteinsch geweten en een soort christelijke deemoed verdroegen de veronderstelling niet dat hij zelf beter zijn zou. In zulke geva ll en
was het alsof ieder woord in zijn eigen vleesch sneed. Paul echter
antwoordde nog harder:
„Omdat het wáár is ! Ik heb altijd a lleen gestaan, misschien
omdat ik het er naar gemaakt heb, in ieder geval niemand hield
werkelijk van me. Vader was dood, moeder die erg christelijk
is, begreep me niet, mijn broers nog minder. Een echten vriend
heb ik nooit gehad en een vrouw, die voor me zorgt, zooals
Liesbeth voor Frits, nog veel minder. Ik ken geen vak en ik heb
me er op alle manieren door moeten slaan om te b lij ven leven.
Frits heeft gelijk als hij zegt dat ik gelogen heb en gestolen en
misschien nog erger." — Nu hij eenmaal op gang was kwam
Paul als gewoonlijk onder de bekoring van zijn eigen vertelsel.
In zulke oogenblikken had hij om de tragiek van zijn ingebeelde
lot kunnen huilen. Tege lij kertijd echter keek hij uit een hoekje
van zichzelf vol bewondering naar de rol, die hij zoo fraai wist
te spelen. Dit keer trof hij de roos. Er was niets wat Rinus
ernstiger kon raken, dan het verwijt dat hij een ander mensch
om zijn zwakheden verachtte.
Ineens echter keerde Paul zich regelrecht naar Rinus en dit
keer speelde hij de comedie werke lijk meesterlijk, toen hij uitriep: — „En toch heb ik er geen spijt van! Toch ben ik misschien
juist daardoor een beter communist dan al die anderen, die alleen de theorie kennen en niet zelf ondervonden hebben hoe
een mensch door deze smerige maatschappij gemeen en slecht
wordt. En toch durf ik misschien voor dat communisme meer
te wagen dan een brave jongen als Frits, die elke dag in de Rote
Fahne leest wat hij te doen heeft en zich verder uitsluitend door
Liesbeth laat leiden als een kind aan een lij ntje."
Hij schoof met een onwillig gebaar de half leeg gedronken
kop koffie over de tafel.
„Mij een bier !" commandeerde hij als om tegenover den geheelonthouder Rinus te onderstrepen, dat hij geen deugdzaamheid wou huichelen.
Toen de waard het bier gebracht had en de koffie wegge438

nomen, vroeg Paul: - „Jij bent toch nog altijd communist, hé?"
„Natuurlijk!" antwoordde Rinus verwonderd. „Dacht je
soms dat ik in deze tijd... Alleen met de partijleiding en de politiek van de Sowjetunie ben ik het oneens, maar... waarom vraag
je dat eigenlijk ? "
Paul haalde de schouders op: „Iedereen heeft soms zijn twijfel.
Daarnet, toen ik a lleen nog maar je stem hoorde en je gezicht
nog niet gezien had, dacht ik een oogenblik dat er een provocateur stond te brullen !"
- „Had ik dan geen gelijk?" vroeg Rinus getroffen.
- „Natuurlijk had je gelijk," zei Paul. „Een partij, die voortdurend als een hondje voor dood op zijn rug ligt en kwispelstaart om aan de brave burgerij te toonen dat ze vooral niet van
plan is revolutionnair te bijten, vindt nergens vertrouwen en
krijgt straks een schop onder haar kont dat ze de deur uitvliegt.
Respect dwingt tegenwoordig alleen degeen af, die zijn vuisten
zien laat, en niet die vroom en deftig over democratie en menschenrecht staat te kletsen. Daarom ben ik met je eens, dat de
individuen moeten handelen waar de partij te kort schiet. Maar
zooiets schreeuw je niet in het wilde weg uit, waar iedere spitzel
of provocateur het kan hooren!"
„Maar," aarzelde Rinus, „het is toch ons doel om de massa's
te bereiken!"
„De massa's," zei Paul, „krijgje als ze een dáád zien, maar de
daad moet door enkelingen voorbereid worden. Neem bijvoorbeeld die werkloozen ! Ze zijn immers volkomen gedemoraliseerd ! Die komen niet in beweging zoolang ze nog het kleine
stukje brood te verliezen hebben dat de steun hun toegooit.
Ja, - als er iemand het lef had om hun hok in brand te steken,
dat de heele kaartenregisters en zoo eraan gingen, zoodat ze een
paar weken lang geen uitkeering konden krijgen, dan zou je
wat zien gebeuren ! Maar om zoo iets te doen moet je een man
hebben die handelt zonder iets over zijn plannen uit te laten!"
Rinus riep wanhopig: - „Maar Paul, als je dat inziet, is er dan
werke lij k heelemaal niemand onder de kameraden die zoo iets
durft wagen ? "
Paul keek schichtig om zich heen. Voor het venster lag de
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kat in het magere winterzonnetje te spinnen en de waard was
achter de toonbank bezig met het spoelen der glazen. Hij wist
wei dat de gasten, die hier kwamen, meestal zaken te bepraten
hadden waar ze niemand bij noodig hadden. Desondanks fluisterde Paul nog zachter: - „Natuur lijk zijn er zulke jongens. Natuurlijk zijn er geheime groepen die van plan zijn op een goeie dag,
overal tege lijk..."
Hij brak midden in een zin af, alsof hij er spijt van had reeds
teveel gezegd te hebben. Rinus hing aan zijn lippen.
- „Zulke groepen," hijgde hij, - „maar daarvoor ben ik immers gekomen, om die te leeren kennen, omdat ik zelf iets doen
wou!"
Paul wist nu, dat hij hem geheel in zijn macht had. „Je begrijpt toch zeker wel," zei hij aarzelend, „dat juist zulke groepen
uiterst wantrouwig zijn, ikzelf b.v. ken alleen vier jongens van
mijn groep en den verbindingsman met een andere. En zeker
wordt er niemand toegelaten, die niet op de een of andere wijze,
door een daad, bewezen heeft dat men hem kan vertrouwen."
„Paul," zei Rinus hartstochtelijk, „Paul, zeg me wat ik doen
kan. Er is niets waartoe ik niet bereid zou zijn om het vertrouwen van die jongens te winnen."
-0(

Samen gingen ze de deur uit.
„Je zult het wel koud hebben," merkte Paul op, wijzende op
Rinus' volkomen afgedragen kleeding.
„Ik had een goed pak van m'n broer gekregen, dat heb ik
onderweg moeten verkoopen."
„Als je wilt, heb ik nog wel een oude jas voor je. Loop even
mee langs mijn huis, dan weet je meteen waar ik woon. Ik zou
je wel vragen om bij me te logeeren, maar je begrijpt, het nest
is niet veilig. Vannacht slaap ik zelf bij een ander. Jammer genoeg moet ik naar een illegale vergadering, waar ik je niet kan
meenemen, maar als je wilt kunnen we elkaar morgen weer
treffen. Heb je nog geld om te maffen?"
Rinus verzweeg, dat hij in het asyl woonde. Hij zei: „Ik verwacht morgen een postwisseltje uit Holland met mijn rente."
Paul stopte hem twee mark in handen. „Ik heb zelf niet veel,
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maar neem ze gerust aan, wie weet waarvoor je ze nog gebruiken kunt!"
Rinus gebruikte het geld om in het keldertje van een wateren vuurvrouw vuurmakers te koopen. Nu hij een keer vast besloten was tot zijn daad, wilde hij er ook geen gras over laten
groeien.
„Vijf pak vuurmakers," vroeg het vrouwtje in de kleine
kelderwinkel verwonderd, „ik geloof, dat je nogal wat van
plan bent!"
„Ja, de kachel," lachte Rinus.
„Je bent zeker niet uit de stad, dat je zoo raar spreekt?"
„Nee," zei Rinus, „uit het Rij nland. "
Hij moest zich haasten als hij nog vóór de sluiting van het
nachtasyl heen en terug naar Neukolln wou. Bovendien trilde
hij van spanning. Op een oogenblik dat er niemand in de straat
was, sloeg hij een ruit in en wierp een paar vuurmakers naar
binnen. Hij meende in de verte stappen te hooren, streek haastig
een lucifer aan die door de wind werd uitgeblazen en brandde
uit zenuwachtigheid zijn vingers aan een tweede. De stappen
kwamen nader. In vliegende haast gooide hij de rest der vuurmakers op het dak en zette het op een loopen. Bij iedere stap
kraakte en knerpte de sneeuw onder zijn voeten. Pas toen hij,
in de ondergrondsche, tusschen tientallen onverschillige reizigers
door elkaar geschud werd, begon zijn hart rustiger te kloppen,
en ergerde hij zich dat hij, misschien voor de eerste keer, zijn
zenuwen de baas had laten spelen. Wat zal Paul morgen zeggen,
dacht hij, dat ik niet eens weet of het werkelijk gebrand heeft!
De volgende dag aan het postkantoor, waar hij zijn wissel
moest innen, vond hij Paul terug. Zegevierend toonde die hem
de Angriff.
„Communistische terroristen trachtten het stempelhok van
Neukolln in brand te steken."
„De vijand heeft een fijne neus," lachte hij, „je mag van Kobold
zeggen wat je wil, maar zijn blad is weer eens het eenige, dat
lont heeft geroken!"
„En de arbeiders," vroeg Rinus ongeduldig, „hoe hebben ze
aan het hok zelf vanmorgen gereageerd toen ze het hoorden?"
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Paul haalde de schouders op. „Ik zei toch al, de stempelaars
komen pas in beweging als ze de schade in hun eigen zak voelen !
Jammer genoeg is er alleen maar een begin van brand geweest.
De meesten schrijven het nog toe aan een toeval. Het is net als
ik gisteren in de vergadering zei, de massa is door de dadeloosheid van de communistische- en sociaal-democratische partij
volkomen gedeprimeerd. Om in beweging te komen moeten
ze eerst voelen, dat er ergens, in het geheim, een organisatie,
die wat aandurft, planmatig aan het werk is. We hebben eindelijk het besluit genomen om een groote slag te wagen, een fanaal
waar de heele bevolking wel van op moét schrikken."
Inderdaad was Paul, na zijn bericht over de aanslag, nog diezelfde nacht in een geheime spoedvergadering der nazileiders
toegelaten. Het oorspronke lijk plan van Kobold om een schijnaanslag op den leider te laten plegen had men moeten laten vallen, eenerzijds omdat de Manitou zich niet geheel zeker voelde
dat de aanslag inderdaad zou mislukken, maar misschien in nog
meerdere mate omdat een artikel in de Rote Fahne deze aanslag reeds van te voren voorspeld en als provocatie gediscrediteerd had. Pauls mededeeling dat hij een Hollandschen communist gevonden had en nog wel een leidende persoon lijkheid uit
de jeugdbeweging, viel als manna uit de hemel. Tege lijk echter
verzette Heinrich zich met alle kracht tegen een forceeren van
het tempo. Wilde de groote provocatie zijn volle uitwerking
hebben, dan waren enkele dagen voorbereiding absoluut noodzakelijk om met één slag het heele Marxistische wespennest uit
te kunnen roeien. Bovendien moesten alle voorzorgen genomen
worden om een mislukking, zooals de brandstichting in het
stempellokaal toch geweest was, volkomen uit te sluiten. Paul
kreeg de opdracht Rinus geen oogenblik uit het oog te verliezen, maar tege lijk ervoor te zorgen dat zelfs de gedachte niet
bij hem op kon komen aan een verbinding met de nazi's. Hij
voelde zich afgemat door de slapelooze nacht, maar het bewustzijn zweepte hem op, dat hij plotseling een factor van beteekenis
was geworden, iemand van wien op dit oogenblik, meer dan
van Kobold of Hellriegel, ja misschien meer dan van den leider
zelf, overwinning of nederlaag van het nationaal-socia lisme af442

hing. Terwijl hij hier, in zijn oude zwarte mantel, door niemand
opgemerkt, met een verwaarloosden zwerver stond te praten,
wist hij, dat men hem in werkelijkheid vo ll ediger vrijheid om
te handelen gegeven had, dan iemand in de partij ooit kreeg,
en dat iedere order van hem voor de hoogste partijfunctionarissen, ja zelfs voor de leiding der Pruisische politie, een absolute
wet was.
„Wanneer zal ik ze leeren kennen ?" vroeg Rinus vol spanning. „En als het groote oogenblik komt, zal ik er dan bij zijn?"
Paul haalde zijn schouders op. „Ik heb je toch al gezegd dat
iedereen uitsluitend zijn direkten verbindingsman mag kennen.
Op de vergadering van gisterenavond waren a llen gemaskerd.
Natuurlijk herken ik er toch een paar van, aan hun stem of hun
bewegingen. Jongens waarmee ik vroeger al a llerlei beleefd heb.
Bij voorbeeld die gooser, die destijds de tegenaanval geleid heeft
toen de nazi's ons tuindorp binnendrongen. Maar dat laat ik
niet blijken. Ik heb voor je gesproken zoo goed als ik kon, maar
ze waren nog erg wantrouwig, vooral omdat het gisterenavond
niet heelemaal gelukt is. Ze zeiden dat je die vuurmakers misschien wel expres zóó in de sneeuw gegooid hebt dat het niet
werke lij k ging branden. A ll een als je twee bepaalde opdrachten
uitvoert, die zij zelf gesteld hebben, omdat ze in het plan passen,
zijn ze bereid je ook aan de groote opgave te laten meedoen."
„Wat voor opdrachten zijn dat?" vroeg Rinus.
Paul trok hem met zich mee de straat op. Hij fluisterde:
„Het raadhuis en het paleis. Allebei symbolische gebouwen."
Rinus dacht een oogenblik na. „Ik zal het probeeren," zei hij,
„maar ik kan niet beloven, dat het ook lukt. In ieder geval moet
het dan gauw gebeuren, want in het asyl laten ze je maar drie
nachten achter elkaar slapen."
Ordonnansen op motorfietsen brachten in halsbrekende vaart
verzegelde orders door de stad rond. Spreekbeurten werden afgezegd, onbetrouwbare of slechts half betrouwbare ambtenaren
met verlof gezonden. Paul kreeg nauwelijks slaap meer. Zwierf
hij niet met Rinus door de stad, dan had hij, terwijl deze in het
nachtasyl was, eindelooze besprekingen met Hellriegel. Ook
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Hanussen was hij een dezer dagen toevallig, toen hij de hal van
Hellriegels huis binnenkwam, weer tegen het lij f geloopen. De
positie van den meester was sterk geschokt door de onverbiddelijke ontmaskeringscampagne, die het Berliner Morgenblatt
tegen hem voerde, en door het optreden van een zekeren Janus,
die hem al zijn experimenten nadeed, doch dan, in het tweede
deel van de avond, aan een verbaasd en niet altijd tevreden publiek, de trucs verklaarde, waarmee hij hen zelf om de tuin geleid had. Hanussen was bij Hellriegel gekomen om, niet zonder
een zacht verwijt over diens schulden, de hulp van een S.A.afdeeling in te roepen, die door kabaal en handtaste lij kheden de
séance van zijn tegenstander moest doen mislukken. Hellriegel
had hem echter, tegen contant geld, méér gegeven dan deze belofte. Hij verschafte Hanussen de gelegenheid om, één keer in
zijn leven, werke lijk de toekomst te voorspellen. Was het de
triomf over deze wetenschap, die Hanussen er toe bracht Paul
op de trap staande te houden ? Of was het niet anders dan zijn
aangeboren neiging om zich gewichtig te maken, misschien
gecombineerd met aandrang om zijn vroegeren bekende nog
eens te laten voelen, dat ook hij meespeelde ? Hanussen hield
Paul op armlengte van zich, keek hem diep aan met zijn omsluierde grijze oogen en fluisterde:
„Ik zie het ! Ik zie het weer vooruit ! Vlammen over de stad.
Een gevaar lijke weg. Wie met vuur speelt, kan zich branden!"
Paul duwde hem boos op zij. Hij hoefde nu niet meer bang
te zijn voor den „meester" en had waarachtig wel wat anders
te doen, dan zich in het ootje te laten nemen door een charlatan,
vooral wanneer het zoo duidelijk was in welk koffiedik die had
gekeken. Hanussen lachte, een zoo onaangenaam dreigend
lachen, dat Paul onwillekeurig op de trap bleef stilstaan.
„Pas maar op," hoorde hij Hanussen nog zeggen, „er zijn
haantjes die maar een enkele morgen koning kraaien, eer ze in
de soep gaan."
Meteen was hij de deur uit, alsof hij inderdaad Pauls bedoeling
vooruit gezien had om hem de stoep af te trappen. In het slechtst
denkbare humeur klopte Paul bij den graaf aan. Dat ontbrak
er nog maar aan, dat iemand hem juist in deze dagen vol ner444

vositeit ongeluk voorspelde. B lij kbaar had die jood hem nooit
vergeven, dat hij hem eens had ontmaskerd. Wacht maar,
dacht Paul, als ik straks bewezen heb, wat ik waard ben, zu llen
we nog wel eens zien wie van ons tweeën aan het langste eind
trekt ! Hij fl eurde pas op, toen hij van Hellriegel hoorde, hoe
alles inderdaad tot in de laatste details voorbereid was en het
heele mechanisme nog slechts op hem wachtte om in beweging
te komen.
4`
Hij voelde zich zóó zeker van zijn succes, dat hij het nauwelijks noodig achtte om grondig naar de bezorgde raadgevingen
van den graaf te luisteren:
„Denk er om, dat je hem morgen geen oogenblik uit het oog
ver li est, maar dat je tege lij kertijd voortdurend met ons contact
houdt. Zou het toch niet beter zijn, als je hem een groote beb oning in het vooruitzicht stelde, voor mijn part van Moskou?
Jewtnoifhjgeptlasonbikerugdt."
Paul lachte superieur. „Dat zou afdoende zijn om a ll es meteen
te doen mislukken. Zulke typen als Rinus kent u niet. De heele
aardigheid zou er voor hem af zijn als hij niet meer de bevrediging had onbaatzuchtige martelaar voor zijn idealen te spelen.
Zorgen jullie maar dat a ll es binnen klopt. Als de lont gelegd is,
garandeer ik dat hij vuur vat."
De bijna verwaten zekerheid, waarmee Paul geloofde Rinus
als instrument zonder eigen wil voor zijn doel te kunnen gebruiken, berustte niet op losse gronden. Hellriegel, Heinrich,
Hanussen zelfs, imponeerden hem telkens weer door een brutaliteit en sterkte van wil, die grooter waren dan de zijne. In hun
bijzijn voelde hij zich klein, wanneer ze spraken over theorieën
die hij niet kon volgen, teruggrepen op hun ervaringen uit de
oorlogstijd, of hem deden voelen, dat hij, door gebrek aan adellijke connecties en een aristocratische opvoeding toch altijd tot
een andere kring dan de hunne behoorde. Tusschen jongens van
zijn eigen leeftijd echter voelde Paul zich de koning. Of het nu
arbeiders waren als Frits of studenten, die hij in de S.A. trof,
kleine geslepen zakkenro llers of boerenjongens die, in de stad
verdwaald, langs de lijn van de geringste weerstand voor een
Last, Kruisgang
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warme hap eten met een vrijer meegingen, of het sporttypes
gold, die met hun spierballen pronkten dan wel werklooze scharminkels bij wie alle fut uit hun magere lichamen was weggeëbd,
in werke lij kheid konden ze a lle bij zeer bepaalde groepen ingedeeld worden en tot ieder van deze groepen wist Paul de sleutel.
Er waren in de eerste plaats de primitieven met hun ongeslepen
wil, kinderen van vier tot zeven jaar naar de geest, ondanks
hun reeds manne lij k lichaam. Ze werden voortgedreven door
hun begeerten en hoogstens door de angst voor klappen in
toom gehouden. Hier gold het slechts hun begeerten te versterken en, overeenkomstig hun diepste wensch, de kracht van
de angst door listig opgezette redeneering in slaap te wiegen.
Nog als ze vijftig jaar oud waren, kon de simpele voorspiegeling
van een borrel voldoende zijn om alle stemmen van angst en
rede tot zwijgen te brengen en hen tot een moord te drijven.
Moeilijker was het spel reeds met hen, tot wie Paul zich zelf
rekende, en die hij het hoogst schatte: de uitgekookte jongens.
Dat waren zij die geen illusies of moraal erop na hielden, maar
bij wie het verstand voortdurend de hartstocht in toom hield.
Hier kon men a lleen wat bereiken, w anneer men bewijzen kon,
dat het risico tienmaal geringer dan de winst was. Anderen
daarentegen worden juist door dat risico gelokt, dat waren de
typen bij wie het er vooral op aan kwam anderen voortdurend
door hun krachtprestaties te overbluffen. Naast deze typen, wier
motieven Paul a lle tot zekere hoogte na kon voelen en die hij
natuur lijk en rede lijk achtte, stonden de halve zachten. Daaronder waren de jongens te rekenen die zich door een meisje het
hoofd op hol lieten brengen, de zwakkelingen die voor een
beetje schijnbare vriendschap en liefde hoorigen werden en zij
die zich nog door de romantiek van Nick Carter, sensatiefilms
of indianenboeken op lieten warmen. Rinus echter behoorde
tot een derde categorie, die niet in de werkelijke wereld maar
in een zelfgeconstrueerde wereld van luchtkasteelen en kunstmatig opgebouwde moraalregels leefde. Hij was als de katholieken, voor wie een hemel hiernamaals reëeler is dan de meest
tastbare hel, waarin ze op de aarde moeten leven. Hij geloofde
in het komende godsrijk als een jood aan den messias. In wezen
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verwachtte hij, als al de onnoozelen op Hanussens bijeenkomsten, ieder oogenblik het wonder. Hij vereerde de armoede als
een Franciscaner en zijn vertrouwen op de oorspronke lijke goedheid van den mensch was door geen enkele praktische ervaring
te schokken. Zulke typen waren voorbeschikt tot dupe voor
hen die het verstonden hun naar de mond te praten en gouden
bergen te beloven, terwijl ze in werke lijkheid geen ander doel
hadden dan hun eigen zakken te vullen. Paul had even weinig
medelijden met hen als hij twijfelde aan het recht van de sterksten en slimsten om over de zwakken en domooren de baas te
spelen. Het was geen reden voor den slager zijn mes in de
scheede te steken wanneer een congres van schapen zich tegen
het slachten verklaarde ! Juist omdat hij zich, midden in de
dronkenschap van anderen, nooit door hun roes, of deze nu
uit alcohol of door leuzen ontstaan was, had laten meesleepen,
voelde Paul zich gerechtigd om van de dwaasheid der anderen
te profiteeren als de hoer, die een dronken veekooper al liefkoozend van zijn vette portefeuille weet te ontlasten. Hier als
overal elders bestond het heele geheim in een schijnbaar meehuilen met de wolven. Ieder wantrouwen kon overwonnen
worden, wanneer men zich slechts voldoende bij de gedachten
en vooroordeelen van den ander wist aan te passen. Ieder wezen
heeft, in zijn onzekerheid, behoefte aan de bevestiging van zich
zelf door anderen. Slechts zeer uitzonderlijke figuren verdragen
op de duur tegenspraak, critiek of de botsing met een harder
en sterker karakter. De overgroote meerderheid verlangt, uit
de mond van vreemden, het excuus te hooren voor hun fouten,
bewondering voor hun bedoelingen en de moreele steun welke
het hun moge lijk maakt eigen, onaangename, inner lijke remmen
te overwinnen. Hij had in de school van Hanussen geleerd koel
en bijna wetenschappelijk te analyseeren en zich met intuïtieve
zekerheid bij de mentaliteit van zijn pub li ek aan te passen. Rinus
was als een blikken speelgoedauto, die slechts door de veer van
een dwangvoorstelling werd voortgedreven. De kunst was, deze
veer nog enkele dagen gespannen te houden en tege lijk er voor
te zorgen, dat het wagentje op zijn weg geen andere, onvoorziene voorwerpen ontmoette. Daarom was in de eerste plaats een
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steeds dieper en volkomener solidariteit noodig en die kon bij
Rinus slechts op de bodem van een gemeenschappe lij ke armoede
groeien. Paul kende de mentaliteit van den Tippelbruder, die een
natuurlijk wantrouwen heeft tegen iedereen, die nog op een
zekere, hoe geringe materieele welvaart ook, kan bogen. Wanneer hij werke lijk mijn vriend is, waarom deelt hij dan niet samen, maar houdt voor zichzelf reserves, die hem in staat stellen
beter dan ik te leven ? Wie heeft en houden wil, is altijd in zekere
zin de natuurlijke vijand van wie niets heeft. Paul had reeds in
Leiden het onberedeneerde wantrouwen gevoeld van Rinus.
Niets was geschikter dit wantrouwen te overwinnen dan een dag
gedeelde zwerversellende langs de wegen.
Maar ook in andere opzichten was deze zwerftocht noodig.
Het absolute zwijgen, dat Paul Rinus had opgelegd, botste aan
alle kanten tegen diens wezen. Wie garandeerde dat hij niet in
het nachtasyl of op straat plotseling tegen een medezwerver zijn
hart uitstortte ? Wat kon er niet gebeuren, wanneer hij plotseling
tusschen een groep arbeiders begon te spreken, of wanneer hij
ergens in de buurt van Neukolin Frits bij ongeluk ontmoette!
an spanning. Een artikel van Ko-BerlijnkotdzZagv
bold zelf, waarin maar al te veel van vonken en vreugdevuren
sprake was, scheen wel de voorspelling van een provocatie. Het
was moeilijk aan te nemen dat Hanussen zijn pas verworven inzicht niet op de een of andere wijze ging ventileeren. Voor een
spontaan reageerende figuur als Rinus kon een toevallig opgevangen woord, het kopje in de een of andere extra editie, een
plotselinge omkeer in zijn denkproces beteekenen. Nog afgezien daarvan dat hij, met zijn verwaarloosde kleeding, ordelooze
haren en stukgeloopen schoenen, ieder oogenblik het wantrouwen van den een of anderen al te ijverigen politieagent op
kon wekken. Dat Rinus geen vierde nacht in het asyl kon wonen
was een prachtig voorwendsel om hem mee te nemen naar buiten.
„Laten we naar Henningsdorf gaan, daar slaap je goed en op
weg erheen kunnen we in de bosschen rustiger dan ergens anders
over a lles praten."
Inderdaad waren de bosschen tusschen Berlijn en Spandau die
morgen volkomen verlaten. De hooge, roode stammen der
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sparren schenen zonder wortels uit de blanke sneeuw op te
stijgen, om zich plotseling te verliezen in de blauwachtige nevel
van hun kruinen. Waar op enkele plaatsen de zon door de takken
brak, fonkelde plotseling de sneeuw met de al te koele glans van
een gedekte tafel, waar de gasten zich laten wachten. De gesloten vensters der landhuisjes deden denken aan de matte oogen
van een tastenden blinde. Ze staarden naar het meer, dat vuilblauw verstijfd was, met in het midden een baan brokkelige
schotsen, waar de laatste sleepbooten getracht hadden te passeeren. Het was zoo stil dat iedere dorre tak onder hun voeten
knapte met het droge geluid van een geweerschot. Paul moest
onwillekeurig denken aan de laatste verordening van Goering.
Hij merkte op, dat Rinus deze morgen bijzonder stil was.
Was dat angst voor wat er komen ging, teleurstelling over het
mislukken van zijn aanslagen of misschien alleen maar de koude
die blauw afteekende op zijn polsen ? A lles kwam er nu op aan
door rad praten zijn moreel weer te verhoogen.
„Zie je," — zei Paul, — „je moet dat niet tragisch opnemen, dat
het drie keer niet gelukt is. Ik zei gisterenavond tegen de jongens,
en ze hebben het begrepen ook, zooiets is nu eenmaal onmogelijk zonder voorbereiding en samenwerking. De hoofdzaak is,
datje je goede wil en betrouwbaarheid hebt bewezen. Maar het
is niet voldoende dat een signaal gegeven wordt, het moet ook
worden begrepen! De massa is zoo afgestompt, dat duizenden
vliegende blaadjes noodig zijn om de beteekenis tot haar te doen
doordringen. Vanmiddag in Spandau verwacht ik een boodschap dat alle voorbereidingen zijn getroffen."
Rinus antwoordde niet. Zijn hoofd hing merkwaardig laag
en hij keek naar de grond voor zich, alsof hij daar de oplossing
zocht van een vraagstuk, dat hem kwelde.
„Waarom moet ik hen vertrouwen," zei hij eindelijk, — „en
waarom vertrouwen ze mij niet ? Als iemand iets doen moet, dat
hem misschien zijn kop kan kosten, is het toch niet teveel gevraagd, dat ik eerst de kameraden zie, met wie ik in zee ga!"
Paul legde overdreven harte lijk zijn arm om Rinus' schouder.
„Ken je mij niet? Bovendien zul je vanmiddag den chef zien."
„Waar ?" vroeg Rinus.
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„Daar, waar niemand er erg in zal hebben, in het hol van den
leeuw zelf, op de nazivergadering in Spandau. Hij zal naast je
komen zitten en je het afgesproken teeken geven. Dan sta je
dadelijk op en gaat zonder op te va llen naar de W.C. toe.”
Hij had juist berekend, dat deze onlogische maar romantisch
geheimzinnige afspraak Rinus zou pakken. Inplaats van de
sloom vermoeide pas van zoo even zette deze er nu de spat in.
„Hoe eerder we daar dan zijn," zei Rinus, — „hoe beter. Dan
zoek ik een plaats achter in de zaal zoo dicht moge lijk bij de uit»

gang."

Inderdaad waren ze nog nauwe lijks gaan zitten, toen een
schoorsteenveger naast Rinus plaats nam die, ondanks de Zondag, nog in zijn werkgoed was en met zwarte roetvegen op zijn
gezicht, alsof hij zoo van zijn werk kwam. Terwijl alle blikken
naar het podium gericht waren, waar de spreker juist zijn papieren op de lessenaar uitspreidde, bood de vreemdeling hun een
sigaret aan. Hij stak driemaal achtereen een lucifer aan, die echter
door de tocht uit de gang telkens weer uitwoei. Eindelijk presenteerde hij hun vuur met een vierde. Rinus stond dadelijk op en
een oogenblik later volgde de schoorsteenveger hem de gang in.
Paul wachtte tot ze a llebei goed en wel verdwenen waren en
haastte zich toen naar het kleine kleedkamertje achter het tooneel
waar hij, volgens afspraak, den nazi-afgevaardigde Albrechts
moest treffen, die als tweede spreker stond opgegeven.
„Van nu af aan laat ik hem geen moment meer uit het oog,"
zei Paul, — „u kunt ervan verzekerd zijn dat a lles op de minuut
zal kloppen. "
— Albrechts maakte een paar korte notities op z'n manchet.
— „Denk erom," zei hij, — „dat je hem vandaag in ieder geval
nog, hoe dan ook, met een paar leidende communisten hier in
contact brengt. We moeten kunnen bewijzen, dat hij met de
Duitsche partij in verbinding gestaan heeft. Als hij morgen inklimt, blijf jij buiten en noodra je de eerste vlammen ziet, loopje
zelf als een haas naar het politiebureau om te alarmeeren. Maar
maak nu dat je wegkomt, voordat Karl op de een of andere
manier een bok schiet!"
Paul vond de twee jongens in het kleine portaaltje voor de
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W.C.'s. Ze hielden elkander bij de hand als vrienden en Rinus
trachtte met zijn half blinde oogen het gezicht van den ander
volkomen in zich op te nemen. Het kwam Paul voor, dat Karl
onder deze wonderlijk starre blik en door het lange zwijgen
van Rinus zenuwachtig begon te worden.
„Kom," zei hij, - „maak er een eind aan. Ju llie zijn hier al tien
minuten. Straks krijgt iemand er erg in."
„Afgesproken?" vroeg Karl.
„Afgesproken," antwoordde Rinus.
- „Denk eraan, dat al onze moeite voor niets geweest is, als jij
niet komt om er de brand in te steken. En het is absoluut noodig,
dat een buitenlander het doet om het Duitsche proletariaat te
bewijzen, dat de strijd internationaal gevoerd wordt en dat zij
niet alleen staan. Bovendien loop jij minder gevaar dan wij, omdat ze je als buitenlander niet zoo maar uit de weg kunnen
ruimen. Maar begrijp goed, dat, als ze je pakken, en je spreekt,
het leven van ons a llemaal geen oortje meer waard is."
„Ik zal niet spreken," zei Rinus.
Paul greep hem bij de arm en trok hem mee naar buiten.
„Ziezoo," zei hij, - „nu is er geen terug meer mogelijk en
hebben we nog maar één ding te doen: de heele zaak zoo grondig mogelijk uit ons hoofd te zetten tot morgen. Hoe minder
we eraan denken, hoe minder kans we hebben om zenuwachtig
of angstig te worden. En bovendien, god weet hoe het morgen
afloopt, laten we vandaag probeeren uit de dag te halen wat er
nog in zit. Vóór a ll es heb ik honger. Ik weet hier een paar adressen van kameraden. Weliswaar zijn het bonzen, die zich een
klein mannetje als ik ben, niet eens zullen herinneren, maar het
zou me toch verwonderen, als ze niet een stuk brood over had-.
den voor een werkloozen zwerver.
Ze vonden inderdaad een paar communisten, die hun te eten
gaven. Daarna wandelden ze, met gevulde magen, door het
bosch naar Hennigsdorf om er te overnachten. In het asyl, waar
een bebrilde beambte omslachtig hun namen in het groote boek
schreef, waren ze die nacht de eenige gasten. Ze trokken in de
leege zaal de bedden naar elkaar toe en lagen nog lang in het
maanlicht te praten. Onwillekeurig werd hun stemming weeker.
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- „Weet je nog in Ho ll and...," zei Rinus. Hij dacht daarbij
echter eigenlijk niet aan de tijd, dat Paul bij vrouw Van Deil
logeerde, maar aan de dagen met Frits. Paul voelde dat ook wel.
Hij zeide:
„Je hebt altijd meer om mijn broer gegeven, is 't niet? Nu zie
je eens, wat hij waard is. Een lakeienziel, die niet verder durft
denken dan zijn bazen hem toestaan."
In de leegte van de kamer ging een prikkelende aantrekking
uit van Rinus' zacht ademende lichaam. Dit was, vo llediger dan
Hellriegel of Hanussen hem, Paul, ooit hadden bezeten, zijn
jongen, wiens geest hij gebogen had en wiens daden hij bestuurde. En toch handelde hij ook ditmaal weer in opdracht van anderen en het zouden deze anderen zijn, die in de eerste en voornaamste plaats van zijn werk profiteerden. Waarom zou hij zich
deze eene avond het genot ontzeggen zijn slachtoffer ook
lichamelijk te bezitten ? Met hortende adem boog hij zich over
Rinus heen.
„Ben ik dan zooveel minder dan mijn broer ? Misschien sterven we samen voor dezelfde zaak ! Kun je deze laatste nacht niet
een beetje v an me houden?"
Rinus drukte hem vaster de hand, maar gaf geen antwoord.
Nog dichter boog Paul zich over hem heen, totdat zijn adem
Rinus' voorhoofd beroerde. Op het oogenblik, dat hij hem wilde kussen, trok Rinus plotseling zijn hoofd terug.
„Nee," zei hij schor, - „nee, Paul, niet vanavond."
De woorden van den ander hadden het beeld van Frits al te
sterk in hem opgeroepen.
Zonder een cent op zak slenterden ze die middag de weelderige Kurfurstendamm langs. Hier was even weinig te merken
van de crisis als van de spanning over verkiezingen en een naderende staatsgreep. In lange rijen stonden de prachtig glanzende
luxewagens geparkeerd onder de boomen. De heeren, die hen
voorbijgingen, droegen zware pelsjassen, de slanke hals der
dames teekende zich blank af boven het weelderige bont van
hun mantels. Achter de groote spiegelramen der restaurants
schemerden kleine lampjes op rijkgedekte tafels, en door de
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roosters der keukenvensters drong de warme, gekruide geur der
spijzen. Pauls maag rebelleerde, hij was het hongerlijden niet
meer gewend en zijn mond vulde zich met speeksel, maar hij
dacht bij zichzelf, dat juist deze tegenstelling van de luxe achter
de vensters tot hun eigen holle maag geschikt was om het eens
genomen besluit in Rinus nog steviger te maken. Af en toe passeerden ze een S.A.-man, die schijnbaar bij een reclamezuil de
advertenties bestudeerde of aan een tramhalte stond te wachten.
Dan was Paul zeker, als hij omkeek, de stekende blikken van den
kerel te ontmoeten, hij wist, dat ze hem tot het oogenblik van de
daad niet los zouden laten. Langzaam werd het donker. De
blauwe en roode neonbuizen langs de dak lijsten herinnerden
Paul onaangenaam aan Hanussen's spreekzaal. De lichte duizeligheid, die een gevolg was van de honger, liet gedachten opkomen,
waarom hij in andere oogenblikken hardop zou hebben gelachen. De blik van dien S.A. man daarnet leek op de blik,
waarmee Hanussen het medium aanzag, dat hij in slaap
bracht.
Was er niet zoo iets als het booze oog ? Hoe zat dat ook weer
met het alziende oog Gods, waarover dominee in zijn jeugd had
gesproken? Een huivering liep over zijn rug. Haastig trad hij
de hal van een bioscoop binnen, waar de wind minder vrij spel
had en het oog afgeleid werd door de dames en heeren in avondtoilet, die een rij vormden voor de cassa. Zonder werkelijke aandacht stonden ze een tijdje te kijken naar de foto's. Verbleekte
niet ook de fantastisch uitgedachte avonturenfilm tegenover het
drama, waarvan ze zelf binnen enkele minuten de acteurs zouden zijn ? Het uurwerk boven de ingang der bioscoop wees kwart
voor negen. Rinus voelde onwillekeurig naar de vuurmakers,
die hij die middag gekocht had. Twee in zijn broekzakken, twee
in de binnenzak van zijn jasje.
„Kom," zei hij, — „we gaan."
Hoewel het nog altijd vroor, had hij het plotseling niet koud
meer. Paul voerde hem door de donkere lanen van het park tot
de machtige kolossus van de Rijksdag plotseling voor hen opdook. In de schaduw van een boschje wachtten ze de negende
slag van de klok af. Paul strekte zijn arm uit: dat venster ! De
-
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beijzelde muursteenen van het gebouw beten naar Rinus' handen. Een oogenblik gleed zijn voet uit en scheen het hem of hij
in de zwarte afgrond onder het balkon neer zou storten. Rinus
beet de tanden op elkander en trok zich op aan zijn vingers, zijn
knie vond een steunpunt, hij heesch zich nu volkomen op tusschen de twee wanden van het venster en trapte met twee krachtige schoppen de ruit in. Op datzelfde oogenblik vlamde achter
het venster een toorts aan, die bijna onmiddellijk weer doofde.
De schrijver Thaler, die toevallig over het plein ging, zag tot zijn
ontsteltenis twee donkere gestalten bij het venster. Rinus echter
herkende in deze seconde den schoorsteenveger uit Spandau.
„Alles in orde, jij hierheen, ik daarheen." Rinus tastte in de
donkere gang voorwaarts, struikelde over een drempel. Zijn
handen raakten een gordijn, haastig streek hij een lucifer af. Een
grillig blauwe vlam kronkelde naar boven. De eerste vuurmaker
vlamde aan, de tweede, nu brandde het vloerkleed, prikkelende
rook drong in zijn longen, — hoe kwam het dat de adem van
Karl daarnet naar drank rook, — nog een vuurmaker, — kijk op
die bank smeult een fakkel — alles in orde, — de anderen zijn er,
—een schot, — blijkbaar ben ik ontdekt, -- harder loopen, harder,
—als de vuurmakers op zijn, steek ik mijn jas aan — mijn zakdoek
— god wat een rook, — hoe zag dat kaartje van Paul er ook weer
uit — de gang door, rechts — morgen staat alles in de kranten —
in Leiden zullen ze opkijken — als het proletariaat in beweging
komt — hier deze deur door — groote god wat een vlammen —
als orgelpijpen, dat moeten de anderen gedaan hebben — terug —
neen, dat zijn geen menschen, dat zijn harnassen — hoe dat dadelijk brandt, zeker met petroleum overgoten — sirenes, — die
komen in ieder geval te laat, dit kunnen ze niet meer blusschen —
nog eens de vlam erin — mijn jas uit — goeie god, licht — dus zijn
ze binnen — en die jas daar aan de deur een nazi-jas — hoe komt
die daar — niet denken, loopen, dadelijk kunnen ze hier zijn —
aan het eind van de gang en achter me de vlammen... daar,
stemmen, voetstappen — de onzen ? de politie ? Handen hoog ! —
handen hoog ! Rinus ziet in het door woede en schrik verwrongen gezicht van een politiecommissaris.
— „Protest !" gilt hij, „protest tegen... !"
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Handboeien knippen dicht om zijn polsen. Van alle kanten
storten burgers, po litieagenten, nazilieden zich op hem.
Frits had de geheele dag door de stad gedwaald en zijn keel
schor gepraat tusschen de menschen. A lle verkiezingsvergaderingen der communistische partij waren verboden. Die avond
echter belegde de S.P.D. een monstermeeting in het sportpaleis.
De zaal was tot op de laatste plaats bezet, heel boven in het
schemerlicht van de koepel zaten nog trossen arbeiders op de
verbindingsbalken.
Frits' voeten deden pijn van het loopen. De hitte steeg hem
naar het hoofd en hij zou op de grond zijn gaan zitten als er
tusschen al deze staande menschen maar een enkel plekje vrij geweest was. Waarover sprak nu de redenaar ? Had hij het over
het eenheidsfront? Zag de partij einde lijk de ernst van de toestand in en was ze bereid de algemeene staking te proclameeren?
Nee, het waren weer als gewoon lijk de oude beloften waarmee
men de arbeiders reeds zoo vaak gepaaid had. Hoe was het destijds
ook weer? Kindervoeding inplaats van pantserkruisers. En daarna hadden ze voor de pantserkruisers hun stem gegeven. Hindenburg om Hitler de weg tot de macht te versperren. En daarna
was het Hindenburg geweest die Hitler rijkskanselier gemaakt
had. Het kleinere kwaad, net zoolang tot het grootst denkbare
kwaad van de fascistische dictatuur over de arbeiders los was
gebroken. De revolutie, die door Ebert als de zonde gehaat
werd. Nu maakte het nationaal-socialisme zijn revolutie.
Frits luisterde al lang niet meer. Hij dacht aan Liesbeth, aan zijn
kleinen jongen, wat was hun lot als het fascisme aan de macht
bleef. Wat werd er van alle oude idealen?
Ineens zweeg de spreker. De arbeiders om Frits heen werden
onrustig, hij ging op de teenen staan om te kunnen zien, wat er
gebeurde. Een commissaris van politie stond op het podium.
Ineens begon de luidspreker weer te kraken: „de communisten
hebben de Rijksdag in brand gestoken. De vergadering is ontbonden. Ik waarschuw alle aanwezigen dat de politie orders
heeft om bij het minste verzet onmiddelijk te schieten!" Alles
drong naar de deur toe. De communisten hebben de Rijksdag
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in brand gestoken ! herhaalde Frits mechanisch - de communisten... die vent is waanzinnig ! - Ineens begreep hij: dit is de
provocatie, die komen moest, nu begint de nacht der lange messen. Zoo hard als hij loopen kon, holde hij in de richting van de
rijksdag. De nacht was vredig en kalm, de lucht helder, sneeuw
op de gazons. Het trottoir nauwelijks beijzeld. Op het Potsdammerplein, dat reeds vol menschen staat, houden de politieagenten de menigte tegen. Alle gezichten zien angstig, bevreesd,
zorge lijk. Over de weg rijdt de eene brandweerauto na de andere
voorbij met loeiende sirene. De hemel, die eerst rossig was,
neemt een bloedroode kleur aan. Ineens springt de zwarte koepel
van het rijksdaggebouw uit de nacht naar voren tegen een gordijn van vlammen, dat de electrische lampen doet verbleeken.
In vliegende vaart stuift een auto op het gebouw toe. Luid
brult de claxon. De menschen, die langs het trottoir staan, stooten
elkaar aan:
„De auto van den leider."
Frits bromt: „De opperbrandstichter komt kijken of zijn werk
gelukt is !"
„Voorzichtig," fluistert een arbeider hem toe, „vlak bij staat
een nazi !"
Frits kijkt om en meent, naast een naziman in uniform, het
bleek verwrongen gezicht van Paul te herkennen. Verachtelijk
spuwt hij op de grond. In ieder geval was het beter, dat hij direct
naar huis ging. Liesbeth waarschuwen en a lles, wat er misschien
nog aan papieren was, onmiddellijk verbranden.
4(
Hitler zei tegen den buitenlandschen journa li st:
„Dat is een door God gezonden teeken. Wanneer deze brand,
zooals ik vast geloof, het werk van communisten is, dan is er
niets meer wat ons verhinderen kan, deze moordpest met ijzeren
vuist uit te roeien."
Goering lachte. Hij wist dat bij von Leventzow op het hoofdbureau van politie, 1 Soo ingevulde, onderteekende en gedeeltelijk met foto's voorziene arrestatiebevelen op dit oogenblik lagen
te wachten.

*
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Drie keer, op zijn weg naar huis, kwam Frits marcheerende
S.A. groepen tegen. Nadat ze de geheele dag in hun kazernes
geconcentreerd geweest waren, kropen ze nu als scholen ratten
uit hun huizen. Gedeeltelijk bestond hun werk daarin, dat ze van
café naar café draafden, om, met steeds vrijer verzonnen details,
de mare te verbreiden, dat de brand in de rijksdag het signaal
voor een algemeene brandstichting en plundering door de communisten zijn moest. Anderen echter, die grimmig de hand op
hun revolvertasch droegen, hadden ernstiger opgaven te vervullen. Op ongeveer honderd meter afstand volgde Frits een
kolonne. De twee politiebeambten, die aan de spits liepen,
schenen eerder gevangenen der S.A. dan dat zij deze leidden.
In de bijna volkomen stilte van de nacht botste het geluid hunner
met ijzer beslagen laarzen hard tegen de huizen.
Hoewel de kolonne nu links afsloeg en Frits eigenlijk haast
had om naar huis te komen, dwong een steeds sterkere inner lijke
onrust hem om hen te volgen. In de buurt woonde immers
Erich! Toen de kolonne halt hield en de straat afzette, had hij nog
juist tijd zich in het donkere portiek van een huis te verbergen.
Aan de overkant hoorde hij vloeken, een bel galmde door de
leege straat, maar voor zij uitgeluid had, kraakte het hout van
een deur reeds onder de kolven der geweren. Angstige gezichten
verschenen voor de ramen. Frits zag de mannen naar binnen
dringen en het gele gaslicht, dat plotseling het raam van Erich's
kamer verlichtte. Schaduwen bewogen zich voor het venster.
Een minuut later tuimelde een lichaam de trap af. Vloekend en
tierend drongen een viertal S.A. lieden de deur uit. In het licht
van de lantaarn zag Frits het lijkbleeke, bloedoverstroomde ge-.
zicht van Erich. Hij hield de hand tegen zijn oog en het scheen,
of hij ieder oogenblik in elkaar kon zakken. Boven verscheen
zijn vrouw voor het raam, trok zich echter dadelijk weer terug,
toen een geweer op haar gericht werd. Een oogenblik scheen
het alsof de S.A. mannen een wreed en wonderlijk spel met een
leeren pop speelden. Het lichaam van Erich wankelde van de
eene kant naar de andere en Frits hoorde het doffe geluid van
slagen als op een punchbal. Hij vroeg zich af, hoe het mogelijk
was, dat Erich niet schreeuwde. Slechts met de uiterste moeite
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weerhield hij zich om uit zijn donkere schuilplaats midden
tusschen deze beulen te springen. Zijn heele lichaam trilde, toen
eindelijk commando's klonken en de colonne zich, het lichaam
van Erich meeslepend, opnieuw in beweging zette. Frits rende
de stad door. Hij wilde probeeren zooveel moge lijk kameraden
te waarschuwen voor het te laat was. Overal echter was men
hem voor geweest. De deuren waren opengebroken of hij vond
de straat afgezet, waar hij heen wou. Boven de huizen hing nog
altijd de roode brandgloed van de Rijksdag. Het begon reeds te
dagen, toen hij eindelijk in zijn eigen straat kwam. Zijn adem
stokte, toen een zwarte schaduw ineens vlak bij hem opdook
uit het donker. Toen herkende hij zijn moeder. In deze eene
nacht scheen ze ineengeschrompeld tot een menschenwrak, zooals hij die wel eens in de grijze stegen van het oude ghetto gezien
had. Haar machtelooze armen klemden zich om zijn lichaam.
„Vlucht !" smeekte ze hem, „vlucht en verberg je. Liesbeth
is gevangen genomen en ieder oogenblik kunnen ze terugkomen.
Ik zorg voor den kleine."
Uit haar oogen sprak namelooze angst, als van iemand, die
onuitsprekelijke dingen gezien heeft.
Zelfs Paul had in die dagen momenten, waarin het hem scheen
alsof zijn hart stilstond, een weeë duizeligheid sloop dan op naar
zijn hoofd en hij had het gevoel, alsof hij dade lijk moest overgeven. Hij had altijd gemeend Hellriegel te kennen en wist dat
deze, vooral wanneer hij veel gedronken had, in een toestand
kon geraken, waarin hij, zooals Paul dat noemde, gek was. Paul
had dat altijd toegeschreven aan de een of andere zenuwschok
tijdens de oorlog. Dan moest Paul er in de nacht op uit om onder
de meest miserabele zwervers jongens te zoeken, die zich voor
geld mishandelen lieten. Het was een lugubere geschiedenis,
waarbij Paul altijd zorgde, dat hij de kamer uit was, eer de,
meestal van kQu en angst trillende jongens, hun magere naakte
lichaam onthulden. Achter de toegeschoven schuifdeuren kon
hij dan de angst- en smartkreten van de slachtoffers hooren en
het neersuizen van de rijzweep. Eens, op het jacht van Hanussen,
had Hellriegel een Indischen jongen naakt op de tafel gebonden
en geslagen tot hij bewusteloos was geworden. Paul herinnerde
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zich ook nog het gesprek daarover tusschen Hellriegel en Hanussen, toen ze de volgende morgen lui in hun dekstoelen zaten.
„Natuurlijk zijn wij sadisten," zei Hellriegel, „maar misschien
meer nog dan uit aanleg door onze wereldbeschouwing. U heeft
gisteren heel juist gezegd dat den heerenmenschen veel geoorloofd is, wat we van de gewone menschen niet kunnen dulden.
Er zijn niet alleen heerenmenschen, maar ook ondermenschen.
A ll es wat men zegt over gelijkheid en gerechtigheid, over rechten
van den mensch en broederschap is slechts geleuter. De heerenmenschen moeten heerschen. De ondermenschen moeten gehoorzamen. De S.A. is de zweep in onze hand. En we zullen
zonder erbarming toeslaan."
Paul, die zichzelf tot de heerenmenschen rekende, stemde met
de theorie in, maar van dergelijke ranselscènes had hij een afkeer. Hij suste zijn geweten ermee, dat Hellriegel zijn jongens,
met geld van Hanussen, goed betaalde. Wie onderlag, was wel
gewend slagen te krijgen en zoo'n arme tobber had er wel wat
pijn voor over, als hij weer eens een paar dagen zijn buik vol
kon eten. Tenslotte voeren op die manier beide partijen er wel
bij. Nu echter was de koninklijke tijd gekomen, waarin Hellriegel zijn slachtoffers niet meer hoefde te betalen. Iedere dag
bracht nieuwe buit en de kelders der S.A.-kazernes hadden dikke
wanden. Tegen joodsche en marxistische ondermenschen was
a ll es geoorloofd. Hier hoefde men zich niet door angst voor een
vervolging te laten remmen, hier kon men zijn hartstocht de
vo lle teugel laten, omdat een doode meer of minder toch niet
telde. Hoe heftiger ze sidderden, hoe gretiger Hellriegel toesloeg. Het gezicht van bloed maakte hem waanzinnig. Niet
slechts was hij onverzadigbaar, maar iedere marteling wekte nog
krankzinniger en geraffineerder wenschen in zijn zieke hersens.
Het kwam voor, dat hij zich zoo heesch gebruld, zoo in het
zweet geslagen en getrapt had, dat Paul hem moest ondersteunen
om zijn auto weer te bereiken. Ook was hij niet alleen bij dat
spell etje. Paul vroeg zich met ontzetting af, wie het zijn konden,
die den graaf hierbij in brute ploertigheid en geile gemeenheid
trachtten te overtreffen. Hij herkende in hen niet de oude
jongens van de storm, maar den winkelier van de hoek, den
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ambtenaar, die altijd met een zuur gezicht achter zijn loketje
had gezeten, den kantoorbediende, wiens grootste zorg vroeger
een inktvlek geweest was op de goed gemanicureerde handen,
die nu van bloed dropen. Deze martelpartijen waren de orgiën,
waarbij ze zich over al hun minderwaardigheidsgevoelens, hun
verdorde leven, en al de verminkingen van hun door fatsoen
onderdrukte geslachtsdrift wreekten. Hier was einde lij k de partij
skat, waarbij ze niet konden verliezen, hier mochten de leden
der kegelclubs „A lle negen" einde lijk hun overtol li ge kracht
niet op houten ballen, maar op menschenlichamen loslaten, hier
wreekte „das Unbehagen in der Kultur", zich op drie eeuwen
neurose, hier mocht de middelmatigheid de vernedering vergelden, die er, alleen reeds in het bestaan zelf van een hoogere
intelligentie, voor hen gelegen had. Paul meende, dat de rauwste
boef en de laagste misdadiger nog niet met zooveel we llust in
bloed en smurrie gezwelgd zouden hebben als deze wild geworden kleinburgers en decadente morphinisten. Maar hij wist
ook, dat de enkele S.A.-jongens, die protesteerden, zelf voor de
leeuwen geworpen werden, wat voor staat van dienst ze dan ook
hadden. En tot het martelaarschap had hij zich nooit aangetrokken kunnen voelen. Bovendien hadden de ezels het tenslotte zelf
verdiend. Waarom hadden ze niet, net als hij, toen het nog tijd
was,degoikntz?
Rinus wist van niets. Met het sluiten van de celdeur was tegelijk de deur tot de wereld achter hem gesloten. De eerste dagen
gaf men hem nog gelegenheid om te praten. Hij was bijna gelukkig. Eindelijk had hij gelegenheid zijn ideeën te zeggen.
Zooals hij hier sprak zou hij straks spreken voor het gerecht, en
heel de wereld moest hem hooren. Einde lij k had zijn daad de
bres geschoten, waardoor het licht van Sirach's gedachten kon
doordringen tot de massa. Deze tribune was beter dan de slordig
gedrukte blaadjes, waarvoor hij de betaling nog altijd ten deele
schuldig was in Leiden. Men liet hem uitpraten, tot hij als gewoonlijk zich begon te verwarren en in herhalingen te verva llen.
Tegelijk echter was het duide lij k, dat men er geen woord van
geloofde. Einde lij k begon de commissaris te vragen. Altijd weer
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dezelfde arglistige vragen, die op één doel gericht schenen,
dat Rinus niet kon begrijpen.
„Kende hij Torgler, het communistische lid van de Rijksdag?
Hij had toch in ieder geval de naam wel eens gehoord! En kon
het niet zijn, dat hij op zijn reis naar de Balkan ook Bulgaarsche
kameraden had leeren kennen?"
Het hielp immers allemaal niets het te ontkennen. Zij, die
schijnbaar uit de communistische partij traden, bleven daarom
toch niet minder communisten ! Dat had Rinus immers zelf gezegd. Natuurlijk, want de partij kon onmogelijk voor haar
werke lij ke doeleinden uitkomen zonder direct verboden te
worden ! Nu dan. Had hij in Ber lijn geen instructies gekregen van
Torgler? Het kwam allemaal toch uit! En een enkel woord was
voldoende om hem die ketenen af te nemen, waarover hij voortdurend klaagde!
Wat wilden ze toch van hem? Dat hij de jongens zou verraden, die hem geholpen hadden? Liever beet hij zijn tong af.
Heette Karl soms Torgler? Ze moesten genoegen nemen met
zijn verklaring, dat hij zelf en niemand anders het uit protest
gedaan had. Nee, het was beter in het geheel niet meer te antwoorden op hun vragen. Ze probeerden immers toch alleen
maar om hem in een valstrik te lokken. Maar welke gevolgen
kon zijn daad gehad hebben? Kon het waar zijn, wat de bewaarders grinnikend vertelden, dat het heele communisme met
één slag was vernietigd? Ach wat, die logen immers allemaal!
De opstandigheid in de harten was met geen enkele terreur te
dooden. Maar kon het zijn, dat die terreur bestond en dat ze een
gevolg was van zijn daad? Wat was er in dat geval geworden
van Frits en van Liesbeth ? Hoe kwam het, dat a lles daar buiten
zoo stil bleef? En waarom hoorde hij nooit door zijn venster de
woorden der Internationale, zooals geestverwanten die in
Scheveningen wel bij de gevangenis gezongen hadden, om de
dienstweigeraars moed in te spreken ? Hij had alles gezegd, wat
hij te zeggen had. Waarom dan telkens opnieuw die spitsvondige
ondervraging ? Waarom stelden ze hem niet eindelijk voor zijn
rechter ?
Last, Kruisgang 3o
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In de loop van enkele dagen stortte een wereld in elkander.
Frits had de raad van zijn moeder opgevolgd en zich enkele
dagen bij kennissen, die een huisje ver buiten de stad hadden,
verborgen gehouden. Toen hij naar Ber lij n terugkwam, was
het hem te moede als iemand, die zijn stad terugvindt, nadat deze
door een aardbeving is geteisterd. Overal ruïnes. De hakenkruisvlag woei van het Karl Liebknechthuis, dat, als een wreede spot,
Horst Wesselhuis gedoopt was. Van de honderden communistische en sociaaldemocratische bladen verscheen er geen een
meer. Hun lokalen waren verwoest, hun vereenigingen ontbonden, hun theaters gesloten. Dat was niet het ergste. Hoe groot
en veelzijdig het bouwwerk der cultureele- en sportorganisaties
ook geweest was, door de arbeidersklasse geschapen, dat alles zou
men van nieuws aan en misschien beter weer kunnen opbouwen.
Niet in het doode meubilair der volksgebouwen, dat thans versplinterd en stukgetrapt op straat lag, schuilde de kracht der beweging, met hoeveel liefde het dan ook, cent voor cent, door de
arbeiders betaald was. Niet de lichamen die gepijnigd en geschonden werden zooals men Liesbeth geslagen had, tot moeder
haar niet meer herkende, waren het hoogste. Men had altijd
geweten, dat iedere revolutie offers zou kosten. Maar het was erg,
dat a ll es waarvoor de beste geesten der menschheid eeuwenlang
gestreden hadden, binnen enkele dagen door de brutale gepantserde vuist der barbarij stuk werd gemokerd, dat men op de
pleinen boeken verbrandde als in de dagen van Savonarola, dat de
beste geleerden, de eerste kunstenaars der wereld, het land uit
moesten vluchten, dat humanisme en pacifisme misdaden waren
geworden die men met langzame folterdood moest bekoopen.
Het was meer dan ontzettend, dat in het hart van Europa opnieuw
de joden vogelvrij verklaard werden, de straf verlaagd tot wraak,
de opvoeding tot het drillen van rekruten met de stok, de doodstraf in zijn meest afschuwwekkende vorm hersteld werd en de
leugen tot systeem verheven als hoogste beginsel van de nieuwe
geweldstaat. Maar wanneer de arbeidersklasse haar kracht, haar
moed en haar zelfvertrouwen had behouden, dan zou dat alles
niets zijn, dan was de val der tyrannie des te dichterbij, naarmate
haar methoden wreeder waren. Dan zou men, op de puinhoopen
462

der oude verwachtingen, een nieuwe wereld kunnen bouwen.
Wat Frits echter zag, was alleen de panische angst, die als een
slepende ziekte iedere energie van wil en gedachte verlamd had.
Wat Frits zag, was het vuigste verraad, dat zich uit lafheid breed
maakte om, zoo mogelijk, de eigen huid nog te redden. Hadden

de leiders van de rijksbanier niet aangeboden hun organisatie tot
een bond ter bevordering van sport en vaderlandsverdediging
om te bouwen? Spoorden de vakvereenigingen niet aan om,
samen met hen die hun gebouwen als vandalen vernield hadden,
de eerste Mei te vieren ? Wendden zich op straat niet de oogen
af van makkers, die hij jaren gekend had, alsof zelfs een herkenning reeds gevaarlijk zijn kon? Hoeveel arbeiders, die
vroeger tot de rijksbanier, de communistische partij of zelfs tot de
Eenheid behoord hadden, was hij de laatste dagen niet in de uniformen van S.A. of Staalhelm tegen gekomen ! Diegenen echter,
die hem nog kennen wilden, fluisterden alsof zelfs onder het bed in
hun eigen kamer een spion lag verborgen. Dat wat zij zeiden, was
een lange nachtmerrie: op de vlucht neergeschoten, onthoofd met
de handbijl, met zwavelzuur vergiftigd. Ieder wist al gruwelijker geschiedenissen uit de onderaardsche moordholen te verhalen en men leefde onder de angst morgen zelf gearresteerd
te worden, alsof men in een huis woonde, dat ieder oogenblik
kon instorten. Zelfs geen bleeke lichtschemer van hoop glansde
door deze gesprekken. De partij was vernietigd, de verbindingen
waren verbroken, de machtige organisatie waarop men vertrouwd had, bleek een kolossus met leemen voeten, het internationale proletariaat bepaalde zich tot het telegrafeeren van
protesten en Rusland had zich gehaast het handelsverdrag met
Duitschland te verlengén. In deze dagen sliep Frits iedere dag op
een andere kamer, twee keer slaagde hij erin, nog op het laatste
oogenblik over de daken te ontkomen, terwijl de politie reeds
beneden aan de trap was. Hij leerde, als een haas, met half geopende oogen te slapen, wakker schrikkend bij het minste gerucht, hij voelde zijn krachten afnemen en een groote, grauwe
vertwijfeling sloop zijn hart binnen.
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Hoofdstuk XIX
„Dat kan ik niet," zei Paul met afgewend gezicht, — „iemand,
die zich niet verweren kan, zoo maar neerkna llen, daarvoor
moet u een ander nemen." Hellriegel bleef rustig.
—„Spijt me verdomd, Paul," zei hij, — „ik bedoel dat het me
in de eerste plaats voor jou spijt. Het blijkt, dat ik me vergist
heb, als ik dacht, dat je boven je afkomst uit gegroeid was.
Maar wie tot heerenmenschen wil behooren moet beseffen dat
het eerste recht van den heer, de willekeurige beschikking over
leven en dood is. Zoolang we nog vast zitten aan allerlei christelijke sentimentaliteiten, zijn we in werke lijkheid geen heeren,
maar de slaven van ons geweten."
—„Ben ik dan een slagersknecht?" brandde het Paul op de
lippen, maar hij was bang Hellriegel daarmee te beleedigen en
zei alleen: „U weet goed genoeg, dat ik tot a lles bereid ben,
maar hier deug ik niet voor. Er zijn genoeg andere jongens, die
het een lolletje vinden."
„Misschien," zei Hellriegel, „maar deze opdracht is een bijzonder de licate en dat ik die jou geef, moest je waardeeren als
een b lij k van vertrouwen. Niemand in de buitenwereld heeft
er mee noodig. Bovendien zul je er wel anders over denken,
als je weet, welk varken gekild moet worden. De man, die jou
nooit heeft vergeven, dat zijn knechtje zelfstandig is geworden
en die er de laatste tijd tusschen heeft gezeten, als ik je een betrekking wou geven."
Paul keek verschrikt op. — „U bedoelt toch niet... Hanussen ?"
Het middeleeuwsche beulszwaard dat achter den graaf aan
den muur hing, ving een laatste glimp van het ondergaande
zonlicht. Het gezicht van den graaf zelf was reeds in de
schaduw en had de aschgrauwe onbewogenheid van Japansche
maskers.
„Wie anders?"
— „Ik dacht, dat hij uw vriend was!"
Hellriegel lachte.
„Wat beteekent vriend ! Je broer Frits zou je uit kunnen leggen, dat a lles in de wereld materieel bepaald is. Vriendschap
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is de aantrekking, die van iemand uitgaat van wie wij materieel
voordeel of lichamelijk genot verwachten."
Zei Hellriegel dat met opzet?
„Hanussen was onze vriend," vervolgde de graaf kalm, alsof
hij den ander een eenvoudig probleem wenschte te verklaren,
„omdat hij nuttig was voor de beweging. 0, niet in de eerste
plaats, zooals jij misschien denkt, omdat hij ons geld gaf. Ieder
regime, dat werke lijk over de massa wil heerschen, heeft het
geloof noodig. In onze dagen is het geloof gediscrediteerd, maar
het bij geloof kan evengoed dienst doen. Onze strijd is in de eerste
plaats een strijd tegen het verstand en Hanussen was professor in
de hoogeschool der verdwazing. Het zijn mannen als Hanussen
geweest die het wondergeloof gekweekt hebben, waarin de heilsverwachting van den wonderdoenden „leider" kon groeien."
„Maar dat is toch nog zoo?"
„Hanussen weet teveel," zei Hellriegel, — en weer was het
Paul, alsof er een diepere, op hem zelf betrekking hebbende
beteekenis verborgen lag in zijn woorden, — „Hanussen weet
veel en wie veel weet, is dikwijls gevaar lijk, vooral als hij er zich
op laat voorstaan. Weet je wat er met Karl gebeurd is, die zoo
goed schoorsteenen vegen kon als hij nuchter, maar die zoo
slecht zijn mond kon houden, als hij teveel gedronken had?"
Paul huiverde.
„Wit is er met hem gebeurd?" vroeg hij bijna toonloos.
„Ik weet het niet," antwoordde Hellriegel, „maar ik denk
hetzelfde als met een herbergier in Hennigsdorf, die er een
beetje al te heftig op aandrong dat men een zekeren Paul
Waschinsky op zou zoeken, die de laatste nacht voor de brand
in zijn asyl heeft geslapen."
De zon was nu volkomen onder en de graaf knipte de bureaulamp aan, waarvan de lichtkegel nu in al zijn felheid op Paul's
gezicht viel.
„Ik zie, dat je me begrepen hebt," zei hij scherp, „en ook dat
je de noodzakelijkheid inziet om bepaalde personen onder bepaalde omstandigheden te laten verdwijnen. En wanneer ik jou
hiervoor aanwijs d an is het, omdat ik niet alleen Hanussen wil
zien verdwijnen, maar het liefst ook bepaalde schuldbekentenis465

sen, die ik niet van plan ben aan den heer Steinscheinders jood-.
sche erfgenamen te gunnen."
Inderdaad had Paul begrepen. Er viel weinig te overleggen
wanneer je te kiezen had tusschen schieten en neergeschoten
worden. Maar wanneer vandaag Hanussen er aan moest gelooven, hoe lang had hij zelf, die immers evenveel wist, dan
nog te leven? Hij moest denken aan Hanussen's woorden: „Er
zijn haantjes, die maar één enkele morgen koning kraaien."
Raadde Hellriegel zijn gedachten?
„Paul," zei hij, „niet alleen jij weet, maar ook ik. Weten
kan gevaar lij k zijn, maar soms is het ook een wapen. Ik ben
niet van plan om mijn wapens uit handen te geven, het zou
wel eens kunnen zijn, dat de strijd nog niet uit was. Vriendschap en liefde zijn sentimenten, die met het genot verv liegen,
maar de trouw is het merg der eer. Zonder trouw zijn we allen
met elkander verloren. Zoolang jij trouw blijft, kun je er op
rekenen, dat ik je niet laat va ll en."
Zwijgend reikte Paul hem de hand over de tafel. „Ik zal gehoorzamen," zei hij.
Twee weken later werd het verminkte lijk van Hanussen
in een greppel langs het bosch gevonden.

Niet het licht van Rinus' oogen verduisterde, maar het licht
in zijn hersens. Waar waren de dagen, dat hij nog, in trotsche
hoogmoed, een verdediger afwees, omdat hij voor het front
der gansche wereld niet slechts zijn eigen verdediger, maar
tege lij k de aanklager der heerschende klasse zijn wilde ? Waar
was de wilskracht gebleven, waarmee hij de hongerstaking
begon om zijn rechters tot een bespoediging van het proces te
dwingen ? Met de kunstmatige voeding bij die staking was het
begonnen, deze wonderlijke dofheid in zijn hoofd, deze geslagenheid, die kil door zijn spieren opsloop tot hij zijn rug niet
meer kon strekken en het hoofd hem op de borst neerviel. Er
waren dagen dat zijn kleine cel met mist gevuld scheen, die
uit de vierkante tegels van de vloer opsteeg. De wanden vervaagden en nu was hij alleen op de heide, waar uit grillige nevelslierten wonderlijke stemmen schenen te spreken. Stemmen van
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verwijt, alsof duizenden onbekenden hem aanklaagden als de
veroorzaker van hun ongeluk. Wat echter verweten ze hem,
die toch niets anders dan hun geluk gewild had? Van wie waren
deze bleeke gezichten, die uit het niets opdoken en weer verdwenen juist als hij smartelijk hun trekken meende te herkennen? Waar waren hun handen, die terugweken, zoodra zijn
eigen geketende handen naar hen tastten ? Dan wierp Rinus
zich op zijn krib, waar de bewakers hem tegenwoordig zonder
aanmerking te maken lieten liggen. In het tralievenster zat een
nieuwsgierig vogeltje. Ineens zag Rinus het huisje in Oegstgeest weer en het vogeltje dat in zijn handen was gestorven.
Iemand sloeg met harde mokerslagen tegen zijn voorhoofd.
Maar het dochtertje van Jordens moest deze maand jarig zijn
en nu herinnerde hij zich ook weer, dat er nog geld was te
betalen aan den drukker. Hoewel zijn ruggegraat gebroken
leek, stond hij op en probeerde zijn gedachten te concentreeren op de brief, die hij aan Jacques wou schrijven.
— „Wat die daad van mij betreft, praat daar maar niet over.
Als je mijn pensioen afhaalt, betaal dan de rekening bij Elckerbout en van de rest kun je een pop koopen..." Zijn pen kraste
over het papier, maar zijn gedachten wilden niet meer volgen
en de woorden dansten zinloos en onwil li g over het papier
heen. Waren dat weer dezelfde stemmen van zooeven, die hem
nu kwelden? Ken je Torgler ? Ken je de Bulgaren ? Nee, Rinus
zal niets zeggen, wat ze hem ook vragen, niets wat eenig ander
mensch met zijn daad kan belasten. Op dit eene laatste punt
tenminste wil hij al zijn kracht concentreeren. Niemand verraden ! Daaraan a lleen moet hij nu denken of hij droomt of
waakt, want wie kan nog weten, waar het waken ophoudt en
de droom begint? Hoeveel dagen heeft hij misschien reeds geslapen ? En wie kan zeggen, of deze stemmen, die hij nu hoort,
werke lij ker zijn dan de stemmen, die uit de nevelslierten tot
hem spraken ? En of het geen schaduwen zijn van zijn verbeelding, deze donkere gestalten, die plotseling in dezelfde beklaagdenbank naast hem zijn komen zitten ?
Wanneer die eene met zijn machtige stem daar opstaat en
roept: „Ik ben hier om het communisme en mijzelf te ver467

dedigen," - zijn dat dan niet zijn eigen woorden, die hij had
willen spreken en die nu dreigend op hem toekomen uit de
mond van een ander ? Is het dan moge lijk, dat hij gisteren weer
in de Rijksdag stond, terwijl immers zijn daad reeds maanden
geleden gebeurd is ? Is dit a ll es niet slechts een gevolg van zijn
overspannen verbeelding en ziet hij niet toe bij een film, die
slechts vertoond wordt om hem nog verder te verwarren? Maar
het is duide lij k dat men zich niet mag laten bedriegen en dat
men zelfs in zijn droomgin a ll es moet ontkennen, waardoor een
ander in gevaar gebracht zou kunnen worden. En terwijl de
veerkracht steeds verder uit zijn lichaam wegzinkt, antwoordt
Rinus mechanisch:
„Neen, ik ken de aangeklaagden niet. Neen, ik alleen ben
schuldig."
De sterke stem v an Dimitroff weerlichtte blauw door de
nevel: „A an de overwinning van het kapita li sme door de diktatuur van het proletariaat geloof ik!"
Deze stem echter drong tot buiten de muren van de rechtzaal.
Deze woorden uit de kerker waren, sinds maanden, de eerste
vrije woorden in een tot kerker geworden Duitschland. Nooit
werden de woorden van Byron: „Freeest in dungeons, liberty,
thou art", schitterender bewaarheid.
Angst is een paniek-verschijnsel, de terreur een steen, die
kringen van angst in het water vormt, welke zich steeds verder
verbreiden, tot ze eindelijk breken op de granieten weerstand
van een man, die geen angst heeft. Hier echter was de man, die
als in de middeleeuwen, vijf maanden schrijnende kettingen
gedragen had, die na iedere zitting terugkeerde in de afgeslotenheid der gevangenis, waar de vuist van een wachter hem straffeloos kon neerslaan, een man, die met ieder woord, dat hij sprak
de dood, die hem dreigde, scheen te tarten, maar die niet wist
wat angst was. Waar allen zwegen, dorst deze man getuigen,
waar a llen zich verontschuldigden en wegkropen, klaagde hij aan,
waar a llen vertwijfelden, sprak hij van moed en vertrouwen.
Frits scheen het toe, alsof de woorden van Dimitroff zich
persoonlijk tot hem richtten.Vrienden hadden hem een valsche
pas bezorgd en hij was, in de schuilplaats, die ze hem, ergens
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buiten Berlijn, gewezen hadden als een ziek dier steeds dieper
weggedoken in zijn eigen misère.
Van Liesbeth wist hij, dat ze was opgesloten in een concentratiekamp, waarover men slechts fluisterend als over de hel
dorst spreken. Moeder was ziek geworden, nadat men haar den
jongen had afgenomen, die nu in het een of ander gesticht door
de staat opgevoed werd. Wie weet, of men niet, op dezen kleine,
als op zooveel andere kinderen van marxisten, de nieuwe
sterilisatiewet toe zou passen. Als Frits daaraan dacht, verweet
hij zichzelf woedend niet in de allereerste plaats zijn revolver
gered te hebben. Het scheen hem dat slechts een daad nog zin
had: den eersten den besten nazileider neer te schieten en daarna
zelf een einde te maken aan zijn leven. Hij wist wel, dat er nog
altijd kameraden waren, die ondergronds de strijd bleven
voeren. Hij had een enkele maal hun i llegale vlugschriften in
handen gekregen, die met levensgevaar verspreid werden. Dit
alles leek hem hopeloos toe en gedoemd om te verdorren, als
afgekapte takken van een boom, die nog enkele dagen bloesem
dragen, hoewel de stam die hen eens droeg, reeds geveld was.
Iedere dag bracht nieuwe namen van makkers, die gevangen
genomen waren, op de plaats afgeslacht of tot de dood met de
handbijl veroordeeld. Hun opstandige stem werd in de gorgel
gesmoord en hun jonge roode bloed opgeslorpt door het onverschillige stoffige zaagsel dat het schavot bedekte. Thans echter
was het alsof al hun gesmoorde, onderdrukte kreten in deze eene
machtige stem van Dimitroff klank hadden gekregen, alsof hun
dood toch niet voor niets geweest was, maar hun aanklacht een
nieuw appèl werd tot a llen, die in de geheele wereld nog lust
en kracht voelden om te strijden. De stem van Dimitroff was
de trompet, die de verspreide troepen weer samenriep tot een
nieuwe aanval.
Frits kon het in zijn eenzaamheid buiten Berlijn niet meer
uithouden. Op het gevaar af herkend te worden, mengde hij
zich iedere dag in de menigte, die het gerechtshof omringde.
Hij wist, dat tot de zitting zelf slechts een tienvoudig gezeefd
publiek was toegelaten, dat iedereen die, zooals de buitenlandsche verdedigers, teveel van de waarheid dorst te vertellen, on469

verbiddelijk werd verwijderd. Hij wist, dat bladen en radiozending slechts een schril gekleurd caricatuurverslag van de verhandelingen brachten. Maar zoo hermetisch was het gebouw
niet gesloten, of allerlei geruchten en uitspraken drongen door
kieren en spleten naar buiten. Hier was een grimmige humor,
die bij de galgenhumor van het Berlijnsche proletariaat onmiddel lij k aansloot, hier was een moed, die zelfs de nazi's imponeerde, zoodat zij niet zwijgen konden. Hier was bovenal,
tegenover de afgoden die zich onfeilbaar waanden, een brutaliteit, die op het pub liek inwerkte, dat ondanks de tallooze spionnen in hun rijen, zich vrijer en kritischer begon te uiten dan het
sinds maanden gewend was.
Frits meende in den arbeider, die naast hem stond, het gezicht
te herkennen van een der jongens, die hij vroeger wel eens in de
Eenheid ontmoet had. Op het oogenblik, dat a llen zich omdraaiden om de voorbijrijdende auto van Kobold na te kijken,
stootte de arbeider Frits aan.
„Weet je dat die Rinus gisteren in een heldere bui plotseling
heeft gesproken?"
„Waarachtig," vroeg Frits, „wat heeft hij gezegd?"
„Dat hij die laatste dag in Spandau bij de nazi's is geweest."
„En verder ?"
„verder niets. De rechter heeft de ondervraging zoo gauw
mogelijk onderbroken en na de middag zat Rinus weer op
zijn plaats als een zoutzak."
„Ik begrijp niets van zijn houding."
„Dat is toch heel eenvoudig ! Nooit gehoord van scofolamine ? Dan moet je dit maar eens lezen!"
Hij frommelde Frits een saamgevouwen papiertje in de hand
en was bijna onmiddel lij k daarna in de menigte verdwenen.
Twee dagen later echter zag Frits hem opnieuw tusschen een
groepje menschen. Hij knikte heel eventjes ten teeken dat hij
hem herkend had. Even later maakte de jongen zich onopvallend uit het groepje los en haalde Frits in.
„Heb je het gelezen ? "
„Ja," zei Frits, „en verder doorgegeven ook. Zulke papieren
moesten we bij duizenden onder de massa kunnen brengen."
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De jongen keek hem opmerkzaam aan.
„Daarvoor zijn kerels noodig, die niet bang zijn voor hun
hachje!"
Frits antwoordde: „We zouden wel erbarmelijke stumpers
zijn, als we dat tenminste niet van Dimitroff leerden !"
In deze dagen vonden de buitenlandsche journalisten iedere
dag tusschen hun papieren, in hun zakken of op de tafel van hun
hotelkamer een i llegaal gedrukt overzicht v an de vorige procesdag met commentaren, die op a lle i's de door den rechtercommissaris opzettelijk vergeten puntjes zetten.
„Hoe komt het," vroeg de onbekende redacteur, „dat de
schoorsteenveger, die volgens het protocol van de brandweer,
tijdens de brand onder zeer verdachte omst an digheden gearresteerd is, lier niet verhoord wordt? Hoe is het mogelijk, dat
de nationaal-socialistische afgevaardigde Albrechts niet hoeft te
getuigen, die als laatste, in vliegende haast, het brandende gebouw heeft verlaten! Waarom heeft men de naam niet genoteerd van den man in zwarte m an tel en met hooge laarzen,
die als eerste bij de politie de brand gemeld heeft, hoewel twee
dagen vroeger een gelijk gekleed iemand met den beklaagde aan
het postkantoor gezien is. Hoe is het eerste communiqué ontstaan van Kobold?"
4`
Het waren deze i llegale vlugschriften die de rol van aanklager
overnamen ook op de dagen dat Dimitroff uit de rechtzaal was
verwijderd. Vertwijfeld zocht de Gestapo naar de bron van deze
informaties. De verspreiders echter wisselden iedere dag hun
methode. In lucifersdoosjes, tusschen de vouwen van een servet
gestoken of aan de binnenzijde van een krant gevouwen bereikte
het materiaal zijn bestemming. Het was een opwindend stuivertje verwisselen met de dood als inzet, waarbij echter voorloopig
de hijgende Gestapo telkens pas aan de boom kwam, wanneer
deze reeds bezet was. Eenmaal in de grap opgenomen, speelde
Frits mee met een hartstocht, die hem a lles deed vergeten. Met
zijn 26e jaar was hij nog te jong om door welke smart d an ook
volkomen gebroken te worden. Meer dan door zijn leed was hij
verlamd geweest door het ontbreken van de vitamine, die ieder
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jong organisme noodig heeft om intact te b lij ven: de gelegenheid om te handelen. Nu deze gelegenheid hem weer gegeven
was, werkte zij als een tonicum, hij concentreerde zich dagenlang zoo vo ll edig op de daad zelf, dat de critische functies in zijn
denken volledig zwegen en hij zelfs over de inhoud van datgene
wat hij verspreidde nauwe lijks meer nadacht. Hoofdzaak was:
het ging tegen de fascisten. Hij had honderden exemplaren van
het illegale bruinboek verspreid, voordat hij tijd en rust vond
om een van deze boekjes zelf te lezen. De vraag of Dimitroffvrij
kwam en de schuld der nationaal-socialisten zelf aan de brandstichting bewezen kon worden, overstemde a lle andere. Of Rinus
subjectief een provocateur was, scheen onbelangrijk tegenover
het feit dat hij zich objectief voor een der grootste provocaties,
die de wereldgeschiedenis kende, had laten gebruiken. Niet zijn
verdediging, maar de verdediging van het communisme, dat
van alle kanten belasterd en aangeva ll en werd, was op dit oogenblik hoofdzaak. Het einde van het proces echter, met de vrijspraak van Torgler en de Bulgaren, was als die dagen vroeger na
de verkiezingen, waarbij de plotseling geen doel meer vindende
energie in een tijdelijke reactie omslaat. Slechts één man was veroordeeld en deze ééne man, die binnen weinige dagen door
beulshand moest sterven, was een vriend van Frits geweest, een
proletariër als hij zelf, iemand die hem eens het leven gered had.
Niet de procureur alleen had zijn kop geëischt, maar Dimitroff
zelf klaagde hem aan wegens verraad aan het arbeidende volk.
Kon dit waar zijn ? De leugens van RAms liefdelijst lagen er een
beetje al te dik op. Jongens als Paul hoefden niet in het nachtasyl
te slapen of aan het postkantoor in de rij te staan voor een wisseltje van drie gulden. Eerder had Rinus tijdens het proces de indruk gemaakt van iemand, die niet toerekenbaar geacht kan
worden. Dat was in tegenstelling tot zijn heele optreden vroeger.
Iedereen was het erover eens, dat lij vergiftigd was, maar waarvoor was die vergiftiging noodig, wanneer hij vrijwillig tot
provocatie bereid was ? En zoo suf was Rinus toch niet geweest,
dat de aanklacht ook slechts een enkel woord van hem had kunnen gebruiken om de beschuldigden te belasten ! Rinus een ver-
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grif omgesprongen? Was het niet een der grootste fouten ge-.
weest het vertrouwen in de arbeidersbeweging te vernielen
doordat men, bij de tegenstanders, inplaats van rationeele argumenten, het veel gemakke lijker maar ook gevaarlijker middel
had gekozen der aantasting van eer en karakter ? Frits dacht aan
de groep van jongeren, met wie hij nu het illegale werk deed.
Bijna geen van hen was bereid om bij de officieele lijn te zweren.
Onder hen waren anarchisten, trotzkisten, onafhankelijke
sociaaldemocraten en rijksbanierjongens, die Liesbeth nog voor
enkele maanden als „contrarevolutionnairen" in een en dezelfde
pot gegooid had. Bij hoeveel anderen was, in tegenstelling daartoe, toen de nood aan den man kwam, het partijboekje allerminst een amulet gebleken, dat tegen verraad beschermde! En
wanneer op het oogenblik het meeste materiaal, waarover zij
beschikten, van teleurgestelde en oppositioneele S.A.-lieden
kwam, was dat dan geen bewijs, dat men ook van hen een
caricatuur gemaakt had, inplaats van hun werkelijke drijfveeren
te bestudeeren?
Neen, Frits hoefde zich het trouwe, eer lijke gezicht van Rinus
slechts voor de geest te halen om het zeker te weten: deze verdwaalde proletariër was geen verrader. Ook zonder zijn daad
zouden de nazi's uit innerlijke noodzaak met een andere provocatie hetzelfde bereikt hebben. Het was al te gemakkelijk alle
schijnwerpers op den zondebok Rinus te richten, zoodat de
fouten, die door de leiders der verschi llende partijen begaan
waren, des te genadiger in de schaduw konden b lijven. Wederom maakte men van Rinus een vogelverschrikker, inplaats dat
men in hem het schoolvoorbeeld zag van den proletariër, die zijn
kop kwijt was, lang voor hij onthoofd werd. De veroordeeling
van Rinus was de veroordeeling der partijen zelf, die uit gebrek
aan psychologisch inzicht, de jeugd verloren en zich dan bitter
beklaagden, dat deze, zonder leiding, in het doornige struikgewas van de twijfel verdwaalde. In deze oogenblikken werd
het Frits duide lijk, dat de vernieuwing van het socialisme slechts
uit de jeugd zelf geboren kon worden, wanneer deze, over alle
muren van partijen, dogma's en wederkeerige beschuldigingen
heen, de weg tot de eenheid wist te vinden, die de diepste be473

hoefte van hun verscheurde ziel was. Wanneer de dood van
Rinus dit besef kon doen doordringen, was hij niet tevergeefs
gestorven.
4,
Niemand weet, of de bijna dierlijke omnachting, waarin
Rinus zijn vonnis aanhoorde, ook tot de voltrekking van dit
vonnis geduurd heeft. Zijn er, in deze dagen binnen de doodencel, oogenblikken geweest, waarin, als voor de rechtbank, zijn
verstand plotseling opflikkerde? Heeft hij wel licht in de laatste
uren, voordat het hakmes neersuisde, nog trachten te spreken?
Hefthijzc,alsnwomphetslacbkng,
of heeft men hem voort moeten sleuren, en heeft hij zich, met
al de overgebleven krachten van een lichaam, dat nog leven
wilde, tegen de dood trachten te verzetten? Was deze dood de
brute afsnijding van zijn laatste hoop, of een bevrijding uit niet
meer te verdragen twijfel? Was dit voor hem de zoendaad, die
hem moest ontheffen van een verantwoorde lijkheid, die hij niet
meer kon dragen, of was het niets anders dan een overglijden
van de eene doffe slaap in de andere ? Zij die het weten kunnen,
zwijgen. Niet in het heldere licht van de waarheid maar in de
troebele nevels van leugen, geheim en laster werd het Derde
Rijk geboren. Waar iedere belofte geschonden werd, daar is het
niet noodig de ééne belofte: het lijk van Rinus aan zijn vaderland uit te leveren, te houden. Het zou immers kunnen zijn, dat
de ingewanden spraken zelfs waar de tong tot zwijgen gebracht is!
Ook de wereldpers is niet nieuwsgierig. De schijnwerpers
worden op commando afgesteld en de lens der camera's richt
zich elders. Overmaat is de vijand van het goede en wie zal zich
voor een enkele proletenkop interesseeren, wanneer binnen zoo
weinig maanden, zoovele koppen vielen ? Wat geeft het, over
een enkelen werklooze te schrijven, wanneer het heele wereldgeweten niet in staat is dichters als Muhsam, van een langzame
marteldood te redden ? Richten wij, wanneer er dan toch bloed
op de voorpagina moet zijn, de algemeene aandacht liever op
den gangster Hauptmann. Daar tenminste is het nog mogelijk
sensatie te wekken en tegelijkertijd de schijn van burgerlijke
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gerechtigheid hoog te houden. Duitschland echter is een staat
als alle andere, of liever het is beter dan a ll e andere, omdat het,
in tijden van crisis, de internationale wapenhandel bevordert.
Was wapenaankoop niet altijd het merg van de handel en hebben niet reeds de Hollandsche kooplieden zich terecht verzet,
toen Maurits hun het leveren van wapenen aan den vijand wilde
verbieden ? Laten wij het aan dominees over om den duivel te
bestrijden, voor ons is de oud-Hollandsche leuze voordeeliger,
dat wij ook met den duivel wi llen zaken doen, al zouden de
zeilen van onze schepen daardoor vlam vatten!
ic
Slechts Piet enCorneliswerden toegelaten bij het lij k van Rinus.
„Misschien," aarzelde Piet, „was het toch beter geweest, als
wij hem aangeraden hadden om de hulp van een burgerlijken
Hollandschen verdediger te aanvaarden?"
„Nee," zei Cornelis, „een verdediging als die van Torgler
zou Rinus nooit gewenscht hebben."
„Maar is het niet inderdaad, zooals Mr. Stomps het noemde,
zelfmoord, om zich zonder verdediging af te laten slachten?"
„Ik kan alleen antwoorden," zei Cornelis vast, „wat ik ook
tegen Stomps gezegd heb: wanneer mijn broer welbewust zelfmoord wil plegen, heb ik het recht niet hem van zijn dood te
berooven. "
„Maar deze dood," wierp Piet tegen, „is volkomen zinloos
geweest, nu Rinus heeft gezwegen."
Cornelis antwoordde: — „Ook wanneer men hem niet tot
zwijgen gebracht had, had hij het woord, waarop de tijd wacht,
niet kunnen spreken. Rinus is noch de verrader, die men van
hem gemaakt heeft, noch de profeet, waartoe anderen hem
willen verheffen. Rinus' dood, zoowel als zijn leven, zijn een
protest geweest en een aanklacht. Dat is de rol geweest van een
verloren jeugd en een ten onder gaande generatie. Slechts een
nieuwe jeugd, die door de wreede vlammen v an het fascisme
gelouterd en samengesmeed is, zal eenmaal het bevrijdende
woord vinden, waarnaar wij thans zoeken."
Einde.
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