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J. SUYS

DE HOUDING VAN DE DEMOCRATIE
TEGENOVER DE SOWJET-UNIEl)

Voordat ik tot het onderwerp van mijn Inleiding kom, zou ik graag
met enige nadruk op het inderdaad-inleidend karakter van mijn
beschouwingen willen wijzen, die de bedoeling hebben een discussie
op gang te brengen, waarin nader gepreciseerd kan worden wat
ik slechts terloops aan zal duiden, omdat 't mij in de eerste plaats
om de bezinning op het theoretisch-juiste uitgangspunt omtrent "de
houding van de democratie tegenover de Sowjet-Unie" te doen is.

, Er zijn veel definities van democratie, en ik wil erop wijzen - al
was 't maar om te beletten dat het vanzelfsprekend gevonden
wordt - dat in de titel van mijn Inleiding reeds min of meer partij
wordt. gekozen: immers hier wordt de democratie gesteld tegen-
over de Sowjet-Unie als tegenover een vreemde macht, zodat men
dan voor "democratie" kan lezen "Westerse democratie". Daar-
naast echter verdient het aandacht dat de democratie in de 2de
Wereldoorlog de verenigende leus is geweest, waaronc!er de strijd
tegen het fascisme is gevoerd en gewonnen, en dat, in overeen-
stemming hiermee, de Sowjet-Unie zich tot de democratische, in
de zin van anti-fascistische, staten rekende. Dat was niet altijd zo
geweest: in de jaren twintig werd de democratie door Rusland en
de Komintern met schimp overladen en als burgerlijke of kapita-
listische democratie gedoodverfd, waartegenover dan het prole-
tarische socialisme stond. Maar toen de leus van het "socialisme
in één land" ingang vond, waarin verondersteld was dat het kapi-
talistische buitenland van agressie zou kunnen afzien, werd de
scheiding tussen agressieve en niet-agressieve, oorlogzuchtige en
vredelievende staten van primair belang en schaarde de Sowjet-
Unie zich naast de Westerse democratie in de strijd tegen fascistische
agressie: men denke aan Rusland's toetreding tot de Volkenbond
in 1934 en de daar door Litwinow gevolgde politiek. Eén stap
verder en men verenigt zich niet in de vredelievendheid maar in
de democratie zelf, en die stap werd gedaan toen in 1941 de Sowjet-

1) Rede gehouden op 17 Mei j.I. op de landelijke conferentie van het Comité
VaaT Actieve Democratie te Utrecht.
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Unie in oorlog met Duitsland en aan de zijde van Engeland kwam,
waar de oorlog alreeds onder de leus der democratie werd gevoerd.
Het Atlantic Charter, in Aug. 1941 tussen Roosevelt en Churchill
totstandgekomen, waar de Sowjet-Regering zich in Sept. 1941
bij aansloot, werd op 1 Jan. 1942, toen inmiddels de Verenigde
Staten met Japan en de As-mogendheden in oorlog was geraakt,
in de Declaration by United Nations als gemeenschappelijk oorlogs-
doel aanvaard. Zo ontstond dan de gezamelijke oorlog in het
teken der democratie, d.w.z. van de Westerse leus die Rusland
tot de zijne maakte, waarbij van de klassieke klaarheid der marxis-
tische antithese niets overbleef. Als eenheidsleus tegen het fascisme
kon de democratie slechts dienen als het wezen der democratie
werd gezien in haar vredesgezindheid, zodat men de vredesgezinde
dictatuur democratie, en de agressievedictatuur fascisme noemde.-
Het nagaan van de ontwikkeling der politieke leuzen is daarom
zo belangrijk, omdat de werkelijke geschiedenis in deze ideaal-
begrippen wordt geresumeerd; willen wij een feitelijke solidariteit
behouden, dan moeten wij het begrip behouden waarin die feite-
lijke solidariteit is uitgedrukt en hierbij aanknopen om het te ver-
diepen. Men kan de democratie op de meest verschillende wijzen
definiëren, maar de werkelijkheid zelf van de wereldoorlog, waar-
.uit wij zijn voortgekomen, draagt hieromtrent een definitie met
zich die als zodanig aan subjectieve willekeur is onttrokken. Ons
is de bond der "Verenigde Naties", en het begrip "democratie"
als op vrede gerichte gezindheid, tesamen en in samenhang over-
geleverd. Laat ik terloops opmerken, dat geen begrip rekbaarder
is dan dat der werkelijkheid en daarom moeilijker te bepalen.
De werkelijkheid is echter als begrip, waarmee het denken iets kan
uitrichten, nooit alles, het is steeds het deel waarop de aandacht zich
richt en ten opzichte waarvan datgene irreëel of onwerkelijk is,
dat als waan- of wandenkbeeld ten onrechte op dit deel is be-
trokken, al behoren, in ruimere zin genomen, waan- en wan-
denkbeelden natuurlijk zelf tot de werkelijkheid. De werkelijkheid
nu, waarop onze - Uwe en mijne - aandacht is gericht, is het inter-
nationale politieke milieu waarin wij in het heden leven en weven,
en ten opzichte hiervan noem ik 't irreëel het begrip "democratie"
enger op te vatten dan het ons in bloed en tranen door de jongste
historie is overgeleverd.
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Wanneer wij nu van deze realistische conclusie opkijken en om
ons heen zien, dan blijkt onze toch zo verzoenlijke definitie van
democratie als "datgene wat op vrede gericht is," hele rijen van
mededingers, de bloem der geleerdheid mag ik wel zeggen, over
de kling te hebben gejaagd: een complete slachting. En gedeeltelijk
mogen ze voor mijn part weer tot leven worden gewekt; de staats-
leer bijv. meende 't heus niet zo kwaad toen ze iets zei over Aristo-
teles, over democratie tegenover monarchie en aristocratie, over
democratie als volksinvloed op de regering en later ook als waar-
borging van individuele rechten tegenover de regering. Dat alles
was dan nog bereikt bovendien, afgezien van wereldoorlogen, die
in een ander vakje thuis hoorden. En tenslotte deed zij, de staats-
leer, niet aan politiek, wat helemaal in staat is om ons te vertederen.
Maar er zijn andere mededingers, die wel degelijk aan politiek
doen, en wel aan een zeer euvele en zeer schadelijke politiek, een
politiek waartegenover wij niet onverzoenlijk genoeg kunnen zijn.
Met hen zullen wij ons verder moeten bezighouden, want natuur-
lijk: "les gens que vous tuez se portent assez bien", en echt dood
zouden ze pas zijn wanneer de door ons voorgestelde definitie in
haar volle betekenis en draagwijdte algemeen werd begrepen en
aanvaard.
Om nog even op de staatsvorm-definities van "democratie" terug
te komen: het merkwaardige hierbij is dat men ons een staalkaart
van staatsvormen voorhoudt, alsof hiertussen te kiezen zou zijn als
tussen stalen van een costuum, die met elkaar in geen enkel ver-
band staan, terwijl toch de staten in de tegenwoordige tijd - zeg
minstens na ca 1900 - op leven en dood met elkaar door onderlinge
afhankelijkheid verbonden zijn. Handhaaft men dan toch de oude,
nu verouderde, staalkaart-definities, dan krijgt men het onbevre-
digend resultaat dat de beste staatsvorm met de onafwendbaarheid
van, immers tot een ander compartiment behorende, wereldoor-
logen verenigbaar is. Ons inzienS"echter laat de aardbeving, die
van deze beste staatsvorm een ruïne maakt, ook dit begrip "demo-
cratie" als een ruïne achter, of anders gezegd: stempelt ze een
dergelijk begrip tot iets onwerkelijks. Al is de conclusie, waartoe
wij aan de hand der jongste historie kwamen, van de democratie
als "datgene wat op vrede gericht is", zelf nog slechts een uit-
gangspunt tot verder nadenken, het snijdt in elk geval al dit onwer- 1
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kelijke en bijkomstige af en plaatst ons midden in het na-oorlogse
nu. Spreken wij van staatsvorm, dan denken wij aan een bepaalde
staat, spreken wij van vrede, dan moeten wij met onze 20e eeuwse
ervaringen wel denken aan wereldvrede en dus aan "democratie"
als aan een wereld-beginsel, een beginsel volgens hetwelk de wereld
moet worden georganiseerd, of duidelijker: volgens hetwelk de
mensheid zichzelf moet organiseren. Vrede is hier niet iets nega-
tiefs: afwezigheid van oorlog, maar iets positiefs: politieke samen-
werking op wereld-schaal, waarin het negatieve, de afwezigheid
van oorlog, vanzelf is begrepen. Horizontaal is deze samenwerking
inderdaad onbegrensd, vertikaal is zij begrensd naar twee zijden.
In de eerste plaats valt alles erbuiten waarvan internationale rege-
ling rationeel-nodig maar van overwegend technische aard is: men
denke bijv. aan de vaststelling van posttarieven. In de tweede
plaats valt alles erbuiten waarvan internationale regeling niet
rationeel-nodig is: men denke bijv. aan de vaststelling van een
geloofsbelijdenis. Politieke samenwerking is gericht op het rationele
minimum, nodig om de oorlog te bannen, en daarom en in zoverre
op de eenheid der wereld gericht. En deze gerichtheid op inter-

tit) nationale samenwerking is democratie; de historie zelf heeft deze
begripsbepaling in de plaats van alle andere gesteld.
Waar mensen op elkaar aangewezen zijn om te kunnen leven -
en dit is thans tengevolge van economie en techniek binnen geen
kleinere omtrek dan die van onze planeet het geval - is de politieke
minimum-samenwerking geen stichtelijk desideratum meer maar
het grondbeginsel der samenleving. Wij zijn thans op straffe van
ondergang voor de keus gesteld tussen samenwerking en overheer-
sing; wij zitten in een schuit waarin wij slechts gezamenlijk kunnen
verdrinken of behouden blijven. Een sensationele waarheid is dit
zeker niet meer, veeleer een evidentie. Maar men verzuimt zich
afte vragen waarom deze waarheid tegelijk zo banaal van evidentie
en zo machteloos is. Wat belet het grondbeginsel der samenleving,
waar ons aller belang en zelfs leven mee gemoeid is, om zich door
te zetten?
Het antwoord hierop moet men in de wereld der traditionele
ideeën zoeken. De samenleving wordt door niets zozeer bedreigd
als door de samenlcvings-idealen, die de mensen zich verplicht
voelen - vaak tegenover God verplicht voelen - om aan hun mede-
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mensen op te leggen. De overheersing zou, als zij niet deze ideële
basis had, machteloos zijn en voor de levens-noodzakelijke samen-
werking wijken. Ideële basis - dat klinkt wel erg onmarxistisch.

{

En inderdaad, een heersende groep zal ideeën voortbrengen, die
,haar overheersende positie doen voorkomen als door het algemeen
belang geboden, als voor een gezonde samenleving noodzakelijk.
Men moet dit Marx toegeven. Maar het waarom van deze ideeën-IL\'\
productie blijft dan onverklaard. Die heersende groep zou zichV1
immers tot het heersen en uitbuiten kunnen beperken, en, geholpen
door de macht der gewoonte, langzaam-aan iets kunnen produ-
ceren - overheersing is geen gunstige voedingsbodem voor de ge-
dachte - dat ergens tussen instinct en idee in ligt als een min of meer
bewust gemaakt: "het komt ons toe". Maar volwaardige ideeën,
een compleet uitgewerkte ideologie is toch pas nodig als 't voor de
heersende groep een behoefte wordt haar overheersing te recht-
vaardigen, omdat zowel haar eigen geweten als het zelfgevoel der
beheersten 't zonder overtuiging-omtrent-de-rechtvaardigheid der
overheersing niet langer kunnen stellen. Noemt men de idee boven-
bouw, het belang onderbouw, dan is niettemin de eigenlijke
onderbouw van de idee de aan het belang toegevoegde belwifte aan 1\',\'
rechtvaardiging, die toch zeker een ideële behoefte is, een - nog
onvolkomen - openbaring der menselijke waardigheid. Er is over \ I
dit probleem natuurlijk veel meer te zeggen, maar wij moeten \
verder.
Ik noemde de rechtvaardigings-ideologieën een onvolkomen open-
baring der menselijke waardigheid, maar intussen zitten we ermee,
gebukt onder de zware last van hun onvolkomenheid. Er is een
wereld, die dringend eenheid eist - of beter gezegd: erkenning en
coördinatie van de wereld-eenheid die reeds bestaat -, er is de men-
selijke geest, die op deze dringende eis het erbij-passende antwoord
moet geven, en er is de erfelijke belasting van deze geest met op te
leggen maatschappij-idealen, d.W.Z. met rechtvaardigingen der
verdeeldheid, d.W.Z. met niet erbij-passende antwoorden. Er zijn \
thans van democratie duizend-en-één definities, duizend waaraan
men zich vastklampt om zich tegen de noodzakelijke eenheid te
barricaderen, en één die geschreven is met het bloed van miIIioenen
en die niet anders is dan de wil tot deze eenheid. Is het een ideaal,
deze met bloed geschreven democratie? Ja, voor zover zij het mens-
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heids-begrip, waar alle overgeleverde idealen heenwijzen, tot een
politieke realiteit maakt. Nee, voor zover zij zich, uit kracht van
haar verzoenlijkheid, onverzoenlijk tegen alle vroegere idealen
richt, welker onvolkomenheid de verdeeldheid der mensheid recht-
vaardigde, en thans dreigt te bestendigen en de eenheid te verijdelen.
Intussen: wanneer wij van overgeleverde idealen en ideeën spreken,
dan dient toch opgemerkt, dat onze geachte tijdgenoten hierbij
de behulpzame hand bieden: zij zijn het die betogen, aan de hand
van historisch-filosofische geleerdheid, waarom wie niet met wie
politiek kunnen samenwerken. De eenheid dringt zich echter zo
op, dat men dit soort hedendaags "geestelijk leven" als regelrecht
ingegeven door uitsluitingsbehoefte kan beschouwen, ter recht-
vaardiging waarvan heel wat beroemde doden als getuigen worden
opgeroepen. Men zegt wel eens dat half-intellect schadelijker is dan
onwetendheid. Maar ik beken, dat ik inzake het politiek eerst-nodige

I veinig anders zie dan half-intellect, en dat ook zij, die op hun eigen
t . terrein volwaardig zijn, zich in politicis veelal als half-intellec-
. tuelen gedragen. Wat zich als geestelijk leven voordoet, schijnt er

al te vaak op gericht de geest omtrent dit eerst-nodige te benevelen,
vooral wanneer de uitsluitingsdrang, menende aan de oude idealen
niet genoeg te hebben, zich met de vernieuwingsdrang tot een
hybridisch product verenigt, dat dan bijv. "personalisme" heet:
een deftige manier om te zeggen dat men met de communisten niet
wil samenwerken. En natuurlijk verandert er wel iets, ook wan-
neer alles in de grond hetzelfde blijft: men denke aan brave
ambtenaren, die vroeger 't rood-zijn 'n beetje onfatsoenlijk von-
den, goed voor 'n enkele vreemde eend in de collegiale bijt, en
die nu aan de hand van het "personalistisch socialisme" vrijwel en
bloc rood kunnen worden en fatsoenlijk blijven - en passant de top
der culturele synthese bestijgend.
Wanneer ik mij zo ongeestelijk over het leven van de geest uitlaat,
dan houdt dit nog wel enig verband met de eerste opdracht tot
deze inleiding. Die bestond uit een telefoontje en de vriendelijke
vraag of ik 't op deze conferentie over de geestelijke achtergronden
van onze verhouding tot de Sowjet-Unie wilde hebben. Nu im-
proviseer ik niet gemakkelijk - U zult 't straks wel merken bij de
discussie - en ik antwoordde zoiets als "ach, nee," vervolgens van
mijn kant voorstellende iets te zeggen over de factoren die in dezen
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onze houding moeten bepalen. Dit werd aan de andere kant van
de lijn direct begrepen - de vriendelijke stem behoorde kennelijk
aan een intelligent persoon - en zo werden we 't spoedig eens. Maar
nietwaar, ik had nu eenmaal de reputatie een paar vrij abstracte
boeken te hebben geschreven, en bij zo iemand moet men voor
geestelijke achtergronden terecht. Na mijn uiteenzetting van van-
avond zal de vergissing wel niet herhaald worden.
Wanneer ik de democratische politiek definieer als verzoenings-
politiek, tegenover alle zeer principieel en geestelijk gemotiveerde
onverzoenlijkheid, als eenheidsbehoefte tegenover uitsluitingsbe-
hoefte, dan is daarmee gezegd dat de verzoeningsgezindheid, juist
omdat zij zich op de eenheid der wereld richt, tegenover alle
machten komt te staan die haar verdeeldheid instand houden en
haar eenwording saboteren, zodat deze gezindheid de inspiratie
van een denken en handelen is dat in de praktijk nuchter, waak-
zaam en strijdbaar moet zijn. Tot deze verdeeldheid-bestendigende,
eenheid-saboterende machten behoren naar mijn mening alle
politieke partijen, niet als zodanig maar zoals zij thans nog function-
neren. Maar dit vereist nadere toelichting.
Er plegen in een ongewone gedachtengang voor den hoorder of
lezer verschillende moeilijkheden te zijn, juist door het ongewone,
en het beste middel om te beletten dat men over deze moeilijk-
heden heenglijdt kan de spreker of schrijver zelf aan de hand doen
door al deze moeilijkheden in één gewaagde bewering bijeen te
brengen. Als zulk een bewering poneer ik nu dat de politieke
samenwerking, die ik hier als equivalent der democratie bepleit,
geen doel heeft maar doel in zichzelf is. 't Lijkt zo redelijk om te
zeggen: maar men werkt toch samen voor een bepaald doel, ten
einde samen iets te bereiken, en wanneer men 't over het doel niet
eens wordt, dan blijft de samenwerking achterwege. De grond-
formule is dus: "door samenwerking tot -," en achter "tot" vulle
men het te bereiken doel in. Ook de politieke samenwerking valt
hier inderdaad onder, voor zover zij op overheersing gericht is,
bijv. via een weliswaar moreel minderwaardige maar veilige en als
democratie vermomde parlementaire meerderheidscombinatie.
Maar de politieke samenwerking, die ik met democratie identiek \
acht, is niet slechts middel maar tevens doel, want zij is erop gericht ,
de overheersing - of op één lijn hiermee: het dreigend gevaar van
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overheersing - volledig te vervangen en zodoende de politiek-in-
de oude zin, die ons nog slechts gezamenlijke ondergang kan aan-
zeggen, en waarvan de macht als overmacht de ziel is, te over-
winnen. Daarom is alle niet-politieke samenwerking en ook de
ondemocratische politieke samenwerking er een met een bepaald
doel, maar de democratische samenwerking - inplaats van - over-
heersing heeft geen doel buiten zichzelf, en juist dit is wat haar
kenmerkt. Wiens gemoedsrust echter dit doelloze niet verdraagt,
hij moge het samenwerking-voor-de-vrede noemen, maar dan
gezien in het licht van het voorgaande en niet als afzonderlijk
pacifistisch streven.
Maar de nederlaag van het fascisme, althans van de oorlogvoerende
fascistische mogendheden, is door de politieke partijen blijkbaar
opgevat als een aanmoediging om zoveel mogelijk in de oude trant
verder te gaan. Wij hadden, en hebben gehouden, partijen, in
het bezit van verschillende partijgrogramma's, waarmee zij om
de gunst van de kiezers wierven en werven, en in het bezit van
de gemeenschappelijke pretentie dat zij, met een dergelijk program
aan de macht gebracht, zouden kunnen wat de andere niet kun-
nen: het heil van het land bevorderen. Maar eerst moest en moet
om de stem van de kiezers worden gestreden ten einde zo goed
mogelijk uit de bus te komen, en althans tot een meerderheidscom-
binatie te behoren, en zonder demagogie ging en gaat dat natuurlijk
niet, ook al heeft men nog zo nobele bedoelingen. Alleen al de toch
waarlijk wel klemmende eis, dat de massa politiek wordt opge-
voed, zou de samenwerking der partijen vóór de verkiezingen
nodig maken, en daarmee zouden - afgezien van veranderingen
bij de verkiezingen zelf - de partijen de geheel andere functie krijgen
I instrument te worden van volksopvoeding en nationale eenheid en
't niet te blijven van demagogie en nationale verdeeldheid. Wan-
neer echter de partijpolitieke verkiezingsstrijd volkomen onver-
nieuwd is gebleven, hoe kunnen de partijen dan aan de Regering,
die uit deze strijd voortkomt, gebrek aan vernieuwingswil verwijten?
De partijen zullen toch met zichzelf moeten beginnen. En als hun
beginselen hiervoor een belemmering zijn, dan zullen, ondanks
het spreekwoord dat aan onkruid het eeuwige leven geeft, deze
beginselen 't niet lang meer maken.
Er is maar één beginsel, dat thans inderdaad een democratisch en
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een nieuw beginsel is, nl. dat van vrede, eenheid, samenwerking,
verzoening; hierin moeten wij stevig geplant staan en wij hoeven
waarachtig niet bang te zijn dat dit verzoeningsbeginsel ons de
gelegenheden tot een onverzoenlijke houding zal onthouden. Want
alleen dit beginsel staat als nieuw tegenover oud, als actueel tegen-
over verouderd. Maar onder de druk van een dreigende nieuwe
eenheidspartij zal zich de vernieuwing, de totale functie-verande-
ring van de bestaande politieke partijen mogelijk, nog voor 't te
laat is, voltrekken~ Om onzerzijds deze druk te versterken hebben
wij zeker zulk een nieuwe partij niet nodig, die slechts het fascisme
zou bevorderen, doch veeleer een comité, een anti-fascistisch
comité voor politieke samenwerking. Maar, hoor ik U zeggen: "dat
hebben wij al, en het heet "Comité voor Actieve Democratie",
waarvan gijzelf lid zijt en waarvoor gij op 't ogenblik spleekt."
En hierop wil ik dan alleen antwoorden dat ik hartelijk hoop dat
U gelijk hebt, of op zijn minst gelijk zult krijgen.
Ik heb schijnbaar weinig gezegd over het onderwerp dat ik zou
inleiden: "De houding der democratie tegenover de Sowjet-Unie",
maar uit het reeds gezegde volgt toch met voldoende duidelijkheid,
dat ik aan de huidige campagne tegen Rusland en dan nog wel in
naam van de democratie - waarbij te bedenken is dat tegenwoordig
ook de fascistisch gezinden in naam van de democratie spreken,
en dat de afkeer van het materialisme een nog bredere uitvalsbasis
verschaft - geenszins mee wil doen, dat ik deze campagne beschouw
als een symptoom - zelfs het gevaarlijkst symptoom - van de
wederkerige uitsluitingsbehoefte, die na de oorlog opnieuw haar
oude gang gaat en er nu vooral op gericht is de echte democratie
tegen de onechte af te grenzen. Een afgrenzing, die natuurlijk
~nders uitvalt wanneer zij door het Nederlandse episcopaat dan
wanneer zij door de Nederlandse communisten wordt onderno-
men, maar die in beide gevallen principieel moet worden verwor-
pen. Ik hecht er de grootste waarde aan, dat wij in de internationale
politiek de democratie niet nader preciseren dan met de uit deze
politiek zelf geboren minium-definitie van vredesgezindheid; dit
lijkt mij het enige realistische standpunt, ook al zou iedere examen-
candidaat in staatsleer of staatsrecht glorieus zakken wanneer hij
hiermee volstond. Dit betekent zeker niet dat wij van de Westerse
democratie, waaraan wij gehecht zijn - waaraan ik althans ondanks
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alle kritiek op haar erbarmelijkheid gehecht ben - niet een zorg-
vuldiger precisering zouden kunnen geven, die hier echter niet
aan de orde is; ieder van ons weet trouwens wel wat hier ongeveer~Imee bedoeld is, weet dat bijv. het recht van vrije partij-vorming

1.'1 en van oppositie hiertoe behoren en dat deze rechten in de Sowjet-
t t \ Unie niet worden erkend. Maar hoe bescheiden deze door de

bloedige werkelijkheid overgeleverde minimum-democratie ook is,
zij is voldoende om in de internationale politiek, die ons nu eenmaal
veel minder verwend heeft dan de nationale dit tot dusver nog
heeft kunnen doen, als uitgangspunt te dienen. Men moet wel blind
zijn als men miskent, dat van de bestendiging en beveiliging van
de vrede alles afhangt: zowel het behoud van onze Westerse demo-
.cratie als de mogelijkheid dat de Russische regeringsvorm - of men
die nu Sowjet-democratie noemt of dictatuur - met politieke vrij-
heid wordt doordrongen, en dit laatste zonder dat aan de daar
bereikte politieke eenheid, die wij in het Westen deerlijk missen,
en op democratische wijze zullen moeten veroveren, afbreuk
wordt gedaan. Maar al is de definitie van democratie, die ik voor
mijn onderwerp nodig heb, een minimum-definitie, zij is niettemin
precies voldoende en allerminst waardeloos, al ware 't slechts om-
dat zij alle aandacht samentrekt op de hoofdzaak. En onze geest
dreigt tegenwoordig te worden verduisterd door een woekering van
bijzaken: politieke bijzaken die men in de diverse partij-program-
ma's neergelegd vindt, en waartoe zelfs de kwestie van kapitalisme
of socialisme behoort, en niet-politieke, maar voor politiek door-
gaande en 0 zo gemakkelijk politiek te misbruiken bijzaken, zoals
de kwestie van een Europese Unie of federatie.
Men kan een behoorlijke portie kennis en verstand hebben, zich
democraat noemen, zich socialist noemen, bij dit alles te goeder
trouw zijn en tegelijk in naam van democratie en socialisme voor
zijn deel de campagne tegen de Sowjet-Unie aanwakkeren en de
vrede in gevaar brengen. Een goed voorbeeld, hoe de leuzen van
democratie en socialisme geen criterium meer zijn van wat politiek
doorslaggevend is, vriend en vijand scheidende, kwam mij dezer
dagen onder ogen: het is het onlangs verschenen boekje van J. de
Kadt, Rusland en wij. Want hier wordt inderdaad door een auteur,
die deze leuzen tot de zijne maakt, en wie ik kennis, verstand en
goede trouw niet wil ontzeggen, een offensief op Rusland geopend
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dat toch even moet worden gesignaleerd. Het is tegelijk een goed
voorbeeld van de vertroebelende nawerking van de oude intern-
socialistische _of intern-communistische partij-conflicten op de
hedendaagse politiek, nu het niet meer gaat om wat meer of minder
partij-orthodoxie, maar om vrede en oorlog, leven en dood. Merk-
waardig: zij die elkaar vroeger op socialistische en communistische
congressen bestreden met moties, om nochtans daarna onder het
gezamenlijk zingen van de Internationale uiteen te gaan, ziet men
later vaak als regeerders van verschillende landen tegenover elkaar
staan, elkaar bestrijdende met legers, en het einde is dan geen lied
der verbroedering meer. De heer De Kadt is nog geen minister,
maar menig lezer van zijn boekje zal vinden, dat hij verdient het
te worden. Men oordele : de auteur, die zich niet slechts democraat
en socialist maar ook progessief noemt, streeft een overwinning der
,.progressievegroeperingen in West-Europa en de Verenigde Staten f( \
na, maar hij heeft slechts hoon voor de zg. Labour-rebellen in
Engeland en voor de groep-Wallace in de U.S.A., omdat deze tot!
concessies aan Rusland bereid zijn. Hij noemt 't "het begin van I
alle politieke wijsheid" om, als 't erop aan komt, tegenover Rusland
te staan "aan de kant van Truman, als het moet van Dewey en als
het moet van het Vaticaan" (p. 69-70). Hoe denkt echter De Kadt,
die bovenal realist wil zijn, zijn zg. progressieve overwinning
tegen de reactie door te zetten, wanneer hij, in wat hijzelf de hoofd-
zaak acht, aan de reactie alvast zijn adhaesie betuigt? Maar
waarom wil De Kadt progressieve machtsvorming? Omdat de
reactie, zonder 't te beseffen, Stalin in de hand werkt (p. 72).

Dat is veeleer de houding van een vriend van de reactie, die haar
haar feilen toont, dan van een socialist en nog wel links-socialist,
en voor zo iemand pleegt. de reactie over troostmiddelen te be-
schikken, wanneer hij met zijn progressieve concentratie niet zou
slagen, Laat ik intussen zeggen dat ik de heer De Kadt niet als een
vulgaire "Streber" beschouw - het tegendeel is zelfs het geval -
maar als een verblinde, verblind door een haat die eens teleur-
gestelde liefde was. Ergens vraagt De Kadt zich af: hoe kan het
totalitaire stelsel in Rusland verdwijnen? En hij antwoordt: "een
preventieve oorlog kan hier geen oplossing brengen," want dit ver-
onderstelt "een georganiseerde democratische wereld die het gevaar
volkomen begrepen heeft" (p. I IS)' Dáárop stuurt derhalve De
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Kadt's progressiviteit aan, dáárvan ziet deze progressiviteit node af.
Wanneer echter de heer De Kadt in de Inleiding tot zijn boekje
het doet voorkomen, alsof't harde plicht voor hem was opvattingen

\ te publiceren "die me alleen maar vijanden kunnen bezorgen" (p. 6),
I dan is dit, bij een zo realistisch aangelegde geest van een waarlijk
ongeoorloofde naïeveteit. Hetgeen trouwens reeds gebleken is: nauw-

l lijks was het boekje uitgekomen, ofhet.Weekblad van de Partij van
de Arbeid, Paraat, wijdde, zijn naam eer aandoende, er een uitvoerig,
sterk aanbevelend artikel aan, geschreven in de blij-verraste toon,
die gebruikt wordt tegenover iemand die men ineens in zijn achting
ziet stijgen (25 April '47).
Men kan, en dat is toch wel opmerkelijk, zich democraat, socialist
en progressief noemen èn met de gedachte van een preventieve
oorlog tegen Rusland spelen, en ik ben er niet gerust op dat men dan
niet óók nog lid kan zijn van het "Comité voor Actieve Democratie".
Stond de heer De Kadt geheel op zichzelf, ik zou, nu de kwaliteit
van zijn geschrift daartoe geen aanleiding geeft, er niet over hebben
gerept. Maar hij heeft zijn toegewijde aanhangers, en ik ben er
niet zeker van dat de heel aparte Russophobie van deze groep niet
een onevenredig-grote invloedsmogelijkheid heeft op de inderdaad-
progressieve sector van de publieke opinie, al kan daarbij dan ook
niet de openhartigheid van De Kadt worden tentoongespreid.
Ronduit gesproken: ik ben zelfs zeker van het tegendeel. Maar ik
wil dit laten rusten en terugkeren tot mijn beschouwing van de
binnenlandse partijpolitiek, overtuigd als ik ben dat haar onbe-
vredigende toestand de houding van de democratie tegenover de
Sowjet-Unie diep en nadelig beïnvloedt, en dat de democratie
slechts door een principiële zelf-kritiek tot een redelijke en vrije
houding tegenover Rusland kan komen. Hiermee bedoel ik niet,
dat de politieke democratie economische democratie of zelfssocialis-
me moet worden; het is nI. zeer de vraag of de economische demo-
cratie in Rusland veel betekent, en wat het socialisme betreft:
dit woord is door veelvuldig misbruik onbruikbaar geworden, en
neemt men het zo nuchter mogelijk als economisch systeem van
behoeften-voorziemng, dan is in elk geval nog niet gebleken dat
dit systeem tot een hoger welvaartspeil voor de massa leidt dan
het, min of meer geordend, kapitalistisch economisch systeem.
Deze kwestie is, als men van demagogie wil afzien, en de politieke
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hoofdzaak niet door bijzaken wil laten overwoekeren, gedeeltelijk
een zaak van economische wetenschap, gedeeltelijk een zaak van,
in-de-praktijk-proberen, van "trial and error". Het is onbehoorlijk I
en minderwaardig om van het socialisme min of meer een demo-
cratische fatsoenseis te maken; het is een bijzonder schadelijke
verenging van het front der democratische samenwerking, dat,
op anti-fascistische grondslag, niet breed genoeg kan zijn. Men kan (
niet uit het onbepaalde gevoel voor de zo bitter nodige eenheid

lde toereikende krachten wekken voor het nastreven hiervan, wan- J
neer men niet onvoorwaardelijke goede trouw - niet alleen in de j
progressieve eindbedoelingen maar in de bedoelingen-tout court -
als richtsnoer neemt en als de beste, ja de enig-goede strijd-taktiek
erkent. De ernst van een na-oorlogse situatie, die wat de subjectieve
factor: de psychologische dispositie van de meerderheid betreft,
reeds weer als voor-oorlogs moet worden aangemerkt, dwingt tot
dit inzicht, dat inderdaad als een rode draad door mijn betoog
loopt.
Ik ben U nog een nadere verklaring schuldig van het verband tussen
onze onbevredigende partijpolitiek en de houding van de demo-
cratie tegenover ~e Sowjet-Unie. De verklaring is even eenvoudig
als, in het onweerslicht van het ,heden, beschamend: tot de om de
gunst der massa concurrerende, van verdeeldheid levende inplaats
van de eenheid dienende politIeke partijen, behoort ook de Com-
munistische Partij, die niet alleen orthodox marxistisch is maar ook
aan de Sowjet-Unie als waarlijk-socialistische staat verknocht. Elk
goed woord voor Rusland is in partij-ogen koren op de molen van
deze concurrent; elke verdachtmaking van Rusland maakt ook
deze concurrent verdacht; aan niet-communisten is daarom het
eerste onwelkom, het laatste welkom. De partijen, die aan de com-
munisten de meeste kiezers dreigen te verliezen, zijn zowel 't meest
anti-communistisch als 't meest anti-Russisch. Ik volsta nu met
deze constatering, die een uitvoerige uitwerking zou verdienen,
maar die in elk geval duidelijk maakt dat er een schreeuwende be-
hoefte is aan tegelijk politiek-bewuste èn van de tegenwoordige
partijpolitiek onafhankelijke democraten.
Ik wil besluiten met te herinneren aan de democratie als vredes-
gezindheid, onze kostbare m~nimum-definitie. En dan zie ik,
ondanks alle schijn van het tegendeel, de grote mogendheden, waar
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het 't meest op aan komt, als vredesgezind, maar tegel~k zich voor-
bereidend op de mogelijkheid van oorlog, omdat de regeerders hun
verantwoordelijkheid hebben tegenover hun volken. Er zijn, onge-
twijfeld, minder behoorlijke motieven, maar men moet inzien, dat,
bij behoud van de staats-souvereiniteit, het gewone behoorlijke
motief volstaat om de weg des doods te betreden. Ik zie de weder-
kerige vrees zichzelf instand houden en groeien, in het besef van de
omvang van het gevaar, en van de onverhoedse snelheid waarmee
het kan losbreken. Ik zie bij de massa de bereidheid tot de oorlog
uit de vrees voor de oorlog geboren worden als een - verlossing.
En staan de regeerders niet ook onder de invloed van deze massa-
psychologie? Als bewuste democraten beseffen wij de menson-
waardigheid van deze situatie, waaruit redding zowel noodzakelijk
is als onmogelijk schijnt. Tenzij de fatale ring wordt verbroken,
tenzij de zg. politieke beginselen, uit een meer ofminder ver verleden
stammend en de verdeeldheid rechtvaardigend, dom en eindeloos
rechtvaardigend, hun macht eindelijk verliezen en het éne beginsel,
direct en uitsluitend op het doel van eenheid en vrede gericht, de
erfgenaam wordt van deze macht. Hier ligt, ontdaan van de woe-
kering der bijzaken, de zware taak van de Westerse democratie,
welker door ons beleden superioriteit alleen in de vervulling van
deze taak kan blijken.

NASCHRIFT

De discussie, die op deze inleiding volgde, gaf aanleiding om op
verschillende punten te verduidelijken en te preciseren. Zoals te
verwachten was vond de minimum-definitie van "democratie"
bestrijding, onder verwijzing naar het opportunistisch karakter
van de, sinds 1941, onder deze leus verbonden oorlogs-coalitie,
waaraan immers van 1939 tot 1941 het non-agressie-pakt tussen
Duitsland en Rusland was voorafgegaan. Maar het was juist mijn
methodische aanpak om verenigende feiten inplaats van uitslui-
tings-theorieën te stellen, en het dubbele feit van de anti-demo-
cratische agressiviteit van de fascistische mogendheden en van de
oorlogs-kameraadschap tegen hen gedurende 1941-'45 te waar-
deren in het licht van de wens om deze kameraadschap in vredes-
tijd te behouden. En buiten het wensen om is geen volwaardig
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politiek denken mogelijk. De onderscheiding tussen Westerse demo-
cratie en Sowjet-stelsel blijft onmisbaar binnen dit ruimere kader
en heb ik ook, ten gunste van de Westerse democratie, gemaakt.
Tot meer klaarheid kan ook het mij gedane verwijt van "ideologie"
leiden. Mijn betoog was anti-ideologisch door en bloc de ideologieën
te veroordelen die de politieke verdeeldheid rechtvaardigen; het
was ideologisch voor zover aan deze ideologieën de grote macht
ten kwade werd toegekend, die het nodig maakt er en bloc stelling
tegen te nemen. Een misvatting is verder, dat volgens deze ge-
dachtengang politieke partijen uit den boze zouden zijn; zij zijn
dit slechts in hun tegenwoordige verdeeldheid-bevorderende functie
en in De Nieuwe Politiek heb ik hun bestaan uitdrukkelijk verdedigd. _
Door tegelijk de vrije partijvorming en de politieke eenheid te
bepleiten deed ik de vraag rijzen, of dit geen tegenstrijdigheid is,
en of Rusland niet het goede voorbeeld heeft gegeven de politieke
eenheid te vestigen door de haar tegenwerkende krachten te ver-
nietigen. Afgezien ervan dat Rusland hiertoe pas is overgegaan na
de buitenlandse interventie en burgeroorlog in 1918, die de veel
vrijere periode 1917- I9 I8 heeft doen vergeten, is hiermee inderdaad
het probleem van de Westerse democratie geformuleerd: ofzij door
vrijwillige samenwerking de noodzakelijke politieke eenheid zal
kunnen scheppen .. Wanneer de politieke partijen niet tot deze
samenwerking kunnen komen, is hun rol uitgespeeld. Men moet
er tot het uiter~te aan vasthouden, dat de huidige wereldnood,
gesteund door de propaganda voor de eenheid, deze samenwer-
king kan afdwingen, anders heeft men de democratie in Westerse
zin prijsgegeven en zich uit teleurstelling en wanhoop de oorlog
in de armen geworpen. Daarom moet ook de door de communisten
verdedigde politiek, die tien jaar geleden Volksfront-politiek heette
en thans vaak progressieve politiek wordt genoemd, worden afge-
wezen. De voormalige Volksfront-politiek heeft nergens blijvende
successen kunnen boeken - integendeel- en de huidige kansen van
bovengenoemde "progressieve politiek" schat ik niet hoger. Ook
hier werkt een uitsluitingsbehoefte, die moreel zwak staat en ster-
kere tegenkrachten oproept. De door mij daarentegen als juist aan-
vaarde progressieve politiek wordt intussen tegen vaagheid behoed
door als haar toetssteen te beschouwen de wil om de communistische
partij en de Sowjet-Unie resp. in de nationale en de internationale
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samenwerking te betrekken, op gelijke voet als de andere partijen en
staten. De anti-communistische ideologie, voor zover zij dit ver-
ijdelt, is thans het grotere kwaad.
Het was te verwachten dat onder de toehoorders meningsverschil
tot uiting zou komen over de vraag welke staten door hun agres-
siviteit zich van de internationale samenwerking uitsloten; een
meerderheid scheen als zodanig de U.S.A. op 't oog te hebben, een
minderheid de Sowjet-Unie. Waar echter de moderne oorlogsvoor-
waarden juist de grote mogendheden, en dus allereerst de U.S.A.
en de Sowjet-Unie - tenzij de samenwerking reeds een feit is - wel
een schijn van agressiviteit moèten geven, blijft als bruikbaar cri-
terium slechts over of hier een ideologische voorbereiding achter
staat, in de zin waarin dit in Hitler-Duitsland jarenlang het geval
was en psychologisch ook moest zijn. Ik zie deze nieuwe agressieve
ideologie niet, en juistdaarom blijft de samenwerking - nationaal
en internationaal - een mogelijkheid, die moet worden aange-
grepen vóór 't te laat is.
Rusland toont weinig bereidheid tot internationale samenwerking
voor zover het vreest door een meerderheid te worden overstemd
en dan zijn veiligheid te zien in gevaar gebracht. Het is nu veeleer,
achter zijn beschermende gordel van bevriende staten, isolatio-
nistisch gezind. De Russische bedreigdheids-obsessie lijkt mij de
halve verklaring van het Rusland-probleem; ze vindt gedeeltelijk
steun in de marxistische theorie en gedeeltelijk - men vergete dit
vooral niet! - in de feiten. De Westerse democratie heeft hier -
noblesse oblige - begrijpend tegenover te staan en het hare te doen
om die obsessie weg te nemen. Een, ongetwijfeld gewenst, loslaten
van de één partij-dictatuur in de Sowjet-Unie lijkt mij uitgesloten,
zolang daar de vrees voor agressie voedsel blijft vinden in de politiek
van de staten en partijen buiten Rusland.
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EEN HOOFDVRAAG
VAN INTERNATIONALE ORGANISATIE

vVanneer de jonge Hamilton de gedachten gaat vormen, die later
ten grondslag zullen liggen aan de grootste en succesrijkste federatie
van de geschiedenis, staat het al dadelijk voor hem vast: "Ik ben
altijd van mening geweest, dat het Congres volledige souvereiniteit
behoort te hebben in alles, behalve het zuiver binnenlandse recht
van iedere staat." Naderhand, wanneer zijn nog onervaren geest-
drift voor het centrale gezag botst op het particularisme van de
kolonie-staten, zuinig op de pas verworven onafhankelijkheid, moet
hij zich nauwkeuriger uitdrukken; dan is het nodig om de onder-
werpen, waarmee he~ nieuwe federale gezag zich mag bemoeien,
zeer precies op te sommen en al het overige aan de deelnemende
staten afzonderlijk over te laten. Zo werd besloten en zo is het in
hoofdzaak nog.
Ik herinner aan deze episode van de jaren 1780, die zo veraf en
toch in de vorm van de tegenwoordige Amerikaanse grondwet zo
nabij is, om duidelijk te maken, dat het hier te stellen probleem
algemeen en van alle tijden is. Altijd, van de Achaeische bond tot
de Noord-Amerikaanse unie en de andere moderne federaties toe,
zal dez.elfde hoofdvraag zich dadelijk voordoen, wanneer zelf-
standige volksgemeenschappen, naties, staten, zich willen ver-
enigen tot een beter bestuur van gemeenschappelijke belangen, de
vraag nl.: hoe vinden wij het juiste evenwicht tussen dat gemeen-
schappelijke en het eigen nationale leven van de partners, dat ook
zijn waarde heeft? Dat evenwicht kan anders uitvallen, naarmate
de solidariteit tussen de deelnemende staten groter of kleiner is.
In het geval van de elkander zo nastaande Griekse en Amerikaanse
gemeenschappen kon het meer naar de kant van het centrale gezag
liggen, dan in het geval van rudimentaire internationale orga-
nisaties als de Volkenbond en de Verenigde Naties. Daartussen ligt,
bij enig nadenken, geen wezenlijk verschil, alleen maar een verschil
in graad van orgänisatie, naarmate er meer of minder onder-
werpen aan de bevoegdheid van de gemeenschappelijke organen
zijn toegewezen of naarmate deze bevoegheid zelve sterker of
38
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zwakker is, bijv. dwang kan gebruiken of direct kan werken op de
onderdanen van de deelnemende staten zonder tussenkomst van
de organen dier staten (federale wetgeving o.a.). Maar waar ook de
grens tussen de bevoegdheid van de staten en die van de federatie
of internationale organisatie komt te liggen, steeds zal er de grootst
mogelijke zekerheid over deze grens moeten bestaan. Dat ligt in
de aard van zulk een evenwicht. Is het niet mogelijk de bevoegd-
heidsverdeling geheel in verdrags- en grondwetsbepalingen vast
te leggen, dan moet de onafhankelijke rechter de dubbelzinnige
gevallen, mede voor de toekomst, beslissen. ls het niet mogelijk
een latere ontwikkeling geheel te voorzien en wil men daarom
de organen niet al veel aan banden leggen, dan moet men een groot
vertrouwen in die organen kunnen hebben. Dit vertrouwen komt
natuurlijk eerst bij toenemende solidariteit. De beide laatste vor-
men van zekerheid, vertrouwen in de onafhankelijke rechter en
in de gevolmachtigde organen, hebben de tegenwoordige federaties
zich doen ontwikkelen van de oude contractuele grondwetten naar
de moderne nationale staten. Zijn deze zekerheden nog niet aan-
wezig, dan moet men zich vastklampen aan de starre wet van het
oorspronkelijke verdrag. Geeft ook die geen zekerheid, kan ieder
haar naar willekeur hanteren, dan loopt de organisatie in het
honderd.
Wat aldus tamelijk schematisch lijkt, vindt men niettemin nauw-
keurig terug in een stuk levende moderne geschiedenis. Om op-
nieuw terug te grijpen naar de lotgevallen van de Amerikaanse
unie: van haar geboorte af was het gevoel van zekerheid afwezig.
Ondanks de verlichte geest op de conventie van Philadelphia, deze
vergadering van "half-goden", werd het door een afgevaardigde
van een van de staten toch heel duidelijk gezegd: Heren, het spijt
mij, maar ik vertrouw U niet. De staten, waarvan sommige econo-
mische belangen in het gedrang kwamen, hadden geen ver-
trouwen in het Congres, noch in de federale regering, noch in het
Opperste gerechtshof, dat er tegen moest waken, dat de federale
organen hun grondwettelijke bevoegdheid te buiten zouden gaan.
Zij moesten zich vastklampen aan de enige zekerheid, die zij meen-
den dat hun bleef, de contractuele grondwet, waarvan zij uitleg-
ging en toepassing in eigen hand wilden nemen. Dat ging zo telkens
weer, tientallen jaren, totdat in 1861 de grote uitbarsting van de
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burgeroorlog kwam. De economische tegenstellingen tussen Noord
en Zuid waren toen al lang opgegaan in verschillen van fellere
aard, die wij tegenwoordig ideologische zouden noemen. Natuur-
lijk had de slavernij een economische ondergrond. Toch was het al
een Senator-tijdgenoot, die van het uitbrekende conflict deze karak-
teristiek gaf: Ik vat het op als een oorlog van sentiment en opinie
tussen de ene vorm van maatschappij en de andere vorm van
maatschappij.
De lange inleiding van het korte artikel, dat verzocht werd, heeft
het voordeel, dat het antwoord op de hier gestelde vraag er al
grotendeels in ligt opgesloten. Deze vraag luidt: hoe moeten wij
staan tegenover de principiele onbevoegd-verklaring van de
Veiligheidsraad in de Indonesische kwestie door de Nederlandse
regering op grond van haar uitsluitend nationale bevoegdheid en
hoe tegenover de weigering van de Veiligheidsraad om zich over
deze bevoegdheid Of zelf principieel uit te spreken Of zich door
het Internationale gerechtshof advies te laten geven? Onze eerste
opmerking nu moet zijn, blijkens het voorafgaande, dat de vraag
er een is van algemene betekenis, los van de Indonesische zaak, een
grondvraag, zonder welker bevredigende oplossing geen enkele
internationale organisatie mogelijk is, een kwestie, die altijd zal
spelen en altijd gespeeld heeft, wanneer er maar sprake was van
federalisatie, organisatie of van de bevoegdheid van internationale
rechters of arbiters. Deze opmerking in verband met de in deze
dagen veel gebezigde term "juridische haarkloverij". Thans volgt
een korte behandeling van de vraag in het bijzonder, aan de hand
van de bovengenoemde onderscheiding van de drie zekerheden.
1. De opvatting van de onbevoegdheid van de Veiligheidsraad
berust op art. 2 lid 7 van het Charter, dat hierop neerkomt, dat de
organen van de V.N. zich niet mogen inlaten met zaken "die
essentieel tot de binnenlandse bevoegheid van enige staat behoren",
tenzij het gaat om de toepassing van dwangmaatregelen. (Deze
laatste mogelijkheid kunnen we hier buiten beschouwing laten,
omdat zij tot dusver niet in behandeling is geweest). Men zal moeten
toegeven, dat de bepaling heel wat meer uitlegkunde nodig heeft,
dan de afbakening tussen staats- en federale bevoegdheid, zoals
zij in federaties door middel van aanwijzing van onderwerpen ge-
schiedt en waartoe de jonge Hamilton ook al spoedig moest komen.
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Waar hier niettemin er het onafhankelijke orgaan van de rechter
moet zijn om de overgebleven onzekerheden te beslissen, des te
meer hoort een algemene bepaling als van art. 2 lid 7 door middel
van de internationale rechter de vaste interpretatie te krijgen,
waaraan zo dringend behoefte bestaat. Dat de Veiligheidsraad het
redelijke Belgische voorstel tot dit doel verwerpt, kan niet anders
dan het vertrouwen in de motieven van dit lichaam schaden.
2. Intussen, de Veiligheidsraad hóeft de consultatieve uitspraak
van het Internationale gerechtshof niet te vragen en hij kán dus
zelfstandig zijn bevoegheid vaststellen. Op zich zelf is dit niet
onrechtmatig. Hoe nu, w;mneer de Raad daarbij in strijd met het
Charter komt? Twee antwoorden zijn denkbaar. Men kan zeggen:
de Raad als opperst bevoegd orgaan kan niet in strijd met het
Charter komen, m.a.w. het Charter is voor de Veiligheidsraad niet
bindend. Of men kan redeneren: de besluiten van de Raad zijn
nietig voorzover zij zijn bevoegdheid volgens het Charter te buiten
gaan. Aangezien de Raad dàt dan dus niet zal uitmaken, moet het
uitgemaakt worden naar het eigen inzicht van de staat, die door
de besluiten wordt getroffen. Dat is wat men tijdens het langdurige
voorspel van de Amerikaanse burgeróorlog de nullificatie-Ieer
noemde, stellig voorteken van chaos, ontbinding of geweld. Dit
is geen vergelijking - de rollen liggen thans anders -, maar een
les. Het leert ons, dat, zolang het onderlinge vertrouwen ontbreekt,
het niet aan een van de partijen - staat of organisatie (c.q. federatie)
- kan worden overgelaten om_de eigen bevoegdheid vast te stellen.
Het zou een mooi ding zijn, wanneer men aan zo'n Veiligheids-
raad grote volmachten zou kunnen geven als aan een echte wereld-
regering, die geleid wordt door de hoogst ontwikkelde beginselen
van internationale organisatie en door wijze zelfbeperking. Dat
wij daar nog niet helemaal aan toe zijn, zullen velen afleiden uit
het feit, dat de meerderheid van de tegenwoordige Raad vrijheid
van handelen wenst zonder het recht van handelen in beginsel te
laten vast staan. Zou dit recht in beginsel worden vastgesteld, dan
zou het naderhand ook in de interne aangelegenheden van an.dere
staten kunnen worden ingeroepen. Zou dit recht door het Hof
worden verworpen, dan zou de Raad in casu zijn vrijheid ver-
liezen. Meer in het algemeen en afgezien van de Indonesische
kwestie kan men zeggen, dat de V.N., gelijk eertijds de Amerikaanse
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federatie; verdeeld is geraakt in twee hoofdpartijen (afgezien van
secundaire verdelingen), die andere beginselen van organisatie
aanhangen en elkander daarom niet meer kunnen vertrouwen.
De tegenstelling tussen grote en kleine staten stond ook bij het
begin van de Amerikaanse federatie op de voorgrond en bleek al
spoedig geen practische betekenis te hebben naast het regionale
conflict tussen Noord en Zuid, dat eerst om de economische be-
langen, daarna om de ideeën en beginselen ging. Men mag niet
zeggen, dat de Sowjetunie geen internationale organisatie wenst.
Maar zij wenst deze op andere grondslagen; veel meer dan het
Westen zijn idee van democratie wil verbinden aan zijn idee van
internationale rechtsorde, ziet' de Sowjet-unie haar politieke leer
verbonden met ieder vruchtbaar systeem van internationale organi-
satie. In de volkenorganisatie, die de federatieve unie van Sowjet-
staten is, komt dit sinds 1936 ook tot uitdrukking in de grondwet
door de aanwijzing van de Communistische partij als de organi-
satie van de leidende burgers, hetgeen meebrengt, dat de span-
ningen, die in een niet-uniform federatief stelsel liggen opgesloten,
worden onderworpen aan de leiding van een uniform partijen-
stelsel. Meer en meer zal blijken, dat dit, met zekere matigingen
van toepassing, een onvermijdelijke oplossing ook voor de wijdere
internationale organisatie is, hetgeen ook uit een oogpunt van
Westelijke democratie meebrengt, dat geen internationale orga-
nisatie met vrucht kan bestaan zonder een zekere mate van politieke
homogeniteit, een zekere mate van gelijkheid van beginselen.
3. Opgemerkt werd reeds, dat wanneer twee zekerheden van
internationale organisatie afwezig blijken - nl. objective jurispru-
dentie over onzekere hoofdbepalingen en vertrouwen in organen,
die met grote bevoegheid bekleed zijn - dat dan de in het ongelijk
gestelde staat zich moet vastklampen aan de laatst overgebleven
zekerheid, zijn eigen stellige uitlegging van de bepalingen. De
Veiligheidsraad immers heeft in casu deze uitlegging noch willen
geven, noch willen toelaten. Wie nu weet, hoe art. 2 lid 7 tot stand
is gekomen, wie het vergelijkt met een soortgelijke bepaling in het
Volkenbondsverdrag, ziet in, dat men indertijd in San Francisco
alles heeft gedaan om aan het begrip van de uitsluitend nationale
bevoegdheid een zo ruim mogelijke strekking te geven. Men meende
met deze bescherming van de inwendige souvereiniteit verder te
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moeten gaan dan het Volkenbondsverdrag, omdat men anderzijds
in het Charter met de mogelijkheid van internationale administra-
tieve maatregelen óók verder ging dan het Volkenbondsverdrag.
Uit de overeenkomstige bepaling van dat verdrag liet men een ver-
wijzing naar het internationale recht weg, als een te vage en onbe-
trouwbare leidraad om er de bescherming van het nationale
souvereiniteitsgebied aan toe te vertrouwen, men bracht nog andere
redactionele wijzigingen van dezelfde strekking aan en plaatste
het nieuwe maaksel onder de algemene bepalingen, die voor het
hele Charter golden en niet, gelijk in het V.B. verdrag, voor één
artikel. Bij wijze van uitzondering zou de souvereiniteitsclausule
niet van toepassing zijn op het ag'gressie-hoofdstuk; omdat deze
uitzondering nog weer te groot werd gevonden, werd zij op voorstel
van Australië beperkt tot de gevallen, waarin er sprake was van de
in het aggressie-hoofdstuk genoemde dwangmaatregelen. Alleen dan
zou de organisatie bevoegd zijn. Ondanks deze rigoureuze bescher-
ming van het "domaine réservé", zou men zich toch kunnen voor-
stellen, dat het Internationale Gerechtshof er een gaatje in vond
om het internationale recht binnen te laten en toe te passen, indien
de Indonesische zaak aan het Hof werd voorgelegd. Eén keer in
een ander geval heeft het Hof die gelegenheid gehad, toen men in
de Volkenbondsperiode minder schuw was om een interpretatief
advies te vragen. Het ging over Franse nationaliteits-decreten in
Marokko, welke Frankrijk als een interne aangelegenheid be-
schouwde, ook al werden er derden, in casu Engelse onderdanen,
door getroffen. Het Hof meende toen, dat geschillen over protecto-
raatsverhoudingen en haar invloed op derden op zich zelf al een
internationaal karakter droegen, waartegen de uitsluitend nationale
bevoegdheid niet kon worden ingeroepen. Zo zou men zich ook de
opvatting kunnen indenken, dat de verhouding Nederland-Indo-
nesië door haar gevolgen voor het buitenland (Behrman-affaire,
de facto-erkenning) internationale aspecten begint te krijgen,
waarop het internationale recht kan aangrijpen. Dit verder na te
gaan valt evenwel buiten het bestek van deze notitie.



H. W. J. M. KEULS

SONNET

Gekomen aan het einde van uw tochten
Vondt gij de plek die telkens u verbaast:
De helling waar het vee geduldig graast
En de rivier vloeiend in zilv'ren bochten.

En vreugden stijgen, op den tijd bevochten,
Wanneer de wind door oude boomen blaast
En wolken vlieden in gedwongen haast,
Alsof ze in deze streek niet toeven mochten.

Natuur heeft haar eenvoudige geheimen,
.Die daaglijks keeren-met het morgenlicht;
Zij ordent, als een dichter zijn gedicht,
En doet de dingen op elkander rijmen,
En 't moede hart, dat scheen reeds te bezwijmen,
Verkwikt zij met een teeder vergezicht.



H. VAN MERLET

DAVOS

I

SPLEEN

0, barre bouw van kleine-roofdierhokken,
waar het gekooide leven kwijnt en zich verteert
en 't kuisch katoen van de verpleegstersrokken
zelfs door geheime lusten wordt beloerd, begeerd.

Ziet, in de étalages der balconnen
verligt, nog gaaf van schil, het aangestoken ooft:
patiënten door een droom van hoop omsponnen,
waarmee hun heimwee zich bewust bedwelmt, verdooft.

Zij staren naar de altijd eend're bergen,
die zijn als bruine bisons schurfterig begroeid,
hoelang zal men hun ongeduld nog tergen
in dit effect-décor, dat hen verveelt, vermoeit?



DAVOS

II

SCHATZALP

Het laatste trage treintje kruipt zijn baan
langs draden licht, gesponnen door de maan.

Besneeuwde bergen onder zilv'ren sprei
slapen als rund'ren in een nevelwei.

En uit de bruidstooi van de jonge nacht,
die ademloos in bang verlangen wacht,

zijn sterren Iqsgeraakt en in hun val
verstrooid in 't diepe bed, het wijde dal.

Dit lijkt na rusteloos gejaagde reis
een uitzicht op 't verloren paradijs.

Hoor, hoe alom het water murm'lend bidt
voor 't menschenpaar, dat hier bevangen zit

van het bedwelmend bloeien van het hart
en wereld-ver zich in een waan verwart.

(Mijn God, dit is te schoon om waar te zijn,
hoeveel geluk blijkt achteraf slechts schijn).
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IIl

WINTERSPORT

Nog onbekenden gis'tren hebben zij alleen gegroet
zooalsin sporthotels men dat uit welgezindheid doet.
Vanmorgen reeds aan het ontbijt heeft hij haar blik ontmoet:
een aarzelen, een tasten en een vonk van overmoed.

Zij stoven heel den dag door zon en blinde nevel
de sneeuwen steilten af en hebben neergeschreven
hun golvend spoor en hijgend bij de rust verlegen
elkaar gekust en dan onwennig weggekeken.

Maar in de bar - een juffrouw croonde melancholisch -
verstrengeld in den dans, het bloed licht-alcoholisch,
ontvlamden zij in lust, een tikje té methodisch.

Als bleeke visschen parend op den bodem van een gracht
zoo lagen zij tesaam in 't troebel water van de nacht.

Hun waan en blik gebluscht, zien zij het raam vol sterren staan
en hunk'ren naar het morgenlicht, tot in hun ziel 'ontdaan,
om vreemder dan voorheen weer uit elkaar te gaan.



DAVOS

IV

FRIEDHOF DORF

Een wrakke muur en wat verweerde kruisen
aan den versleten zelfkant van het dorp,
dat met zijn fletsch patroon van pleister-huizen
den dalvloer dekt in achteloozen worp.

Straks als het peil der sneeuw gestaag gaat stijgen,
de wintertrek wild als een feest begint
en zwermen bonte gasten nederstrijken,
geen, die er dan een spoor van wedervindt.

De dooden hebben enkel te verdwijnen,
wanneer het leven als een carnaval
zichzelf verstrikt in serpentine-lijnen
en bloeit met éénnachtsbloemen van kristal.

Dan zullen op hun oesterbank de zieken
als schelpen open in de eb en vloed
doorspoeld van opgewonden dansmuzieken
d'illusies voeden van hun schiftend bloed.

Een muur, wat kruisen op vergeten graven,
hoe schuwt men in verzwegen angst dit beeld,
en tóch, slechts zij, die worden uitgedragen,
zijn eerst van alle kwaal en kwaad geheeld.
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JAN ROMEIN

HUIZINGA ALS HISTORICUS

(Slot)

Elk bewust geleefd leven is een groeiende eenheid. Een zekere mate
van eenheid is, gegeven de eenheid der persoon, waarvan het leven
de uiting is, vanzelfsprekend. Dat zij, aanvankelijk nog los en
weifelend ook bij de bewust-levenden, bij dezen met de jaren in
vastheid en zekerheid toeneemt, schijnt ons mede veroorzaakt door
het volgende. De bezinning, op een bepaald ogenblik, op de afge-
legde levensweg is er tegelijk de zingeving van en het is deze die
mede en in steeds toenemende mate, het nog af te leggen gedeelte
bepaalt. Vergeten we niet: het Franse "sens" betekent zowel richting
als zin. Wat voor een leven in het algemeen geldt, geldt ook voor
het werk dat er de vrucht van is.
Als deze waarneming juist is, dan moet er ook voor Huizinga, bij
wijze van spreken een stamboom van zijn werken op te stellen zijn,
onder voorbehoud dan altijd van de voortdurende werkingen van
buiten af, die ook de natuurlijke stamboom mede-bepalen. Het
eerste werk moet derhalve de kiem van alle volgende in zich be-
vatten, op gelijke wijze als dat eerste zelf met dè daaraan vooraf-
gaande studie aantoonbaar vermaagschapt moet wezen. Ik houd
het opstellen van die stamboom in dit geval ook niet alleen voor
mogelijk, maar ik meen zelfs dat voortgezette studie zijn contouren
nog scherper zou doen uitkomen. Zijn overgang van orientalist
- Huizinga studeerde in Groningen Oosterse letteren en promoveer-
de ook, in 1897, op een onderwerp uit de Indische dramaturgie 1) -
naar cultuurhistoricus, op zichzelf toch al niet zó abrupt, wordt
dit nog minder, wanneer men èn uit zijn autobiografische aanteke-
ningen 2) èn uit de geschriften van zijn vrienden Van Valkenburg
en Kaegi kennisneemt van de weg, die hem tot de historie leidde.
Omgekeerd zijn ook in zijn historisch werk de sporen dier vroegere
kennissfeer voor iedereen zichtbaar. Laat ons dus uitgaan van zijn
eerste publicatie als historicus: zijn Groningse inaugurele rede van
') De Vidusaka in het Indisch tooneel, 1897.
2) W. Kaegi, Das historische Werk Johan Hui<.ingas. Separatdruck aus: Schwei<.er
Beiträge <.urAUg. Geschichië, Band 4, 1946, S. 6. De autobiografische schets is inmiddels
ook in het Nederlands verschenen onder de titel Mijn weg tot de historie, 1947.



HUIZINGA ALS HISTORICUS 6°5
19°5: Het aesthetische bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen.
Zij is voor het Nederland dier dagen nieuw, dus oorspronkelijk,
in twee opzichten zelfs: in de 'eerste plaats door de erkenning van
het persoonlijk aandeel van de geschiedschrijver aan de totstand-
koming van het geschiedbeeld en in de tweede plaats door zijn
belangstelling voor de theorie, waarvan reeds het onderwerp ge-
tuigt. In zover de theorie, die hij opstelt, dient ter adstructie van
zijn these, kan men zelfs zeggen, dat één gedachte hier voor het
eerst verwoord is, Welnu, het voornaamste van zijn verdere werk,
veertig jaar werk, is in wezen toepassing en uitbouw der hier gefor-
muleerde gedachte. Het moet een krachtige en oorspronkelijke
persoonlijkheid zijn, die nog een maand vóór zijn drie-en-dertigste
toon en thema van zijn levenswerk zo vast doet klinken. Tot de
uitbouw van de theorie - wanneer ik dat woord mag gebruiken bij
een schrijver, die haar niet om zichzelfs wille beoefende - behoren
het grootste gedeelte van de Cultuur-historische Verkenningen (1929) en
het zeer verwante, gedeeltelijk zelfshet eerste herhalende Wetenschap
der Geschiedenis (1937). Tot de toepassing behoort allereerst de
Leidse oratie Historische Levensidealen (1915), als geheel minder
fundamenteel van betekenis, maar als betoog klemmender, van
blik ruimer, van kennis rijker en van stijl rijper dan de Groningse.
Hier al vele dier onnavolgbare wendingen en formuleringen, die
ons sinds het Herfsttij zo vertrouwd geraakt zijn en waarvan hij
het geheim bezat omdat bij hem het "aesthetische bestanddeel"
niet beperkt is gebleven tot het uitbeelden van het gevondene,
maar reeds stuwing en richting gaf aan het onderzoek zelf. Hoe
durft hij - ik loop het even met u door - hier nog in dit betoog
"over de invloed van de geschiedenis op de geschiedenis" 1), zo,
waar hij onbevangen zegt, dat de "grote levenskracht van pastorale
en ridderideaal in hun erotisch grondkarakter liggen 2), waarmee
de zelfopofferende strekking van dit laatste ideaal niet in strijd is,
doch waarin zij, integendeel, juist wortelt: getuige het tournooi 3).
Hoe dicht is hij hier zelf bij Freud, door de ascese te zien als een
sublimering van onbevredigd verlangen, bij die zelfde Freud
waarvan hij 20 jaar later zou beweren, dat de naar hem te noemen
denkrichting niet onbelangrijk heeft bijgedragen tot de verzwakking

1) Historische levensidealen, 1915, blz. 6. 2) Historische levensidealen, 1915, blz. 17. 3) Histo-
rische levensidealen, 1915, blz. 19, 20.
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van het oordeel en daling der kritische behoefte 1). Hoe duidelijk
ziet hij hier, al drukte hij zich, zoals dat past voor een orerend
hoogleraar, voorzichtig uit, dat de grondstemming van de pastorale
- dat is de droom van de door geen conventie gestoorde liefdes-
drang - ook nu nog voortleeft in het streven naar hervorming der
sexuele moraalll) - twintig jaar voordat de film Extase die grond-
stemming opnieuw haar artistieke vorm zou geven. Hoe prachtig
preluderen deze bladzijden op later werk, dat ongeboren, onge-
weten zelfs gedeeltelijk, toch kennelijk in zijn geest alrede aanwezig
was: de occupatie met het ridderideaal op het Herfsttij (1919), de
passage over het tournooi op Homo Ludens (1938), die over Burck-
hardt 3) op het Probleem der Renaissance, de laatste der Tien Studiën
(1926). Als hij zegt: eergevoel en roemzucht, volgens Burckhardt
de kerneigenschappen van de renaissance-mens: die beide zijn
veeleer te verklaren als de regelrechte voortzetting der riddereer
dan uit de herleving der klassieke studiën - ligt hier dan niet reeds
het Burckhardt-beeld der Renaissance in gruzelementen? Ook
op Jeanne d'Arc, hier genoemd "een nationaal symbool, zo schoon
als ge~n ander volk haar bezit" 4) is hij later teruggekomen in de
studie over Bernhard Shaw's Heilige. Ook andere motieven komen
later herhaaldelijk terug. Zo dit: "dat alle hogere vormen van het
burgèrlijk leven van de nieuwe tijd feitelijk op navolging van adel-
lijke levensvormen berusten" 5), of dat over het onderscheid tussen
nationalisme en patriotisme, dat hij op het eind van zijn loopbaan
nog eens afzonderlijk behandelen zou 6). Andere, ook deze door
hem voor het eerst ingezet, heeft de volgende generatie kunnen
voltooien. Zo dit: dat de Renaissance zoekend wat haar met de
Oudheid verbond en daardoor vindend wat er haar van scheidde,
zich het historisch karakter van de Oudheid bewust werd" 7), want
wie dit eenmaal van Huizinga geleerd had, kon daaruit gemakke-

') In de schaduwen van morgen, 1935, blz. 77.
2) Historische levensidealen, 1915, blz. 26.
3) Historische levensidealen, 1915, blz. 23.
') Historische levensidealen, 1915, blz. 30.
5) Historische levensidealen, 1915, blz. 21.
6) Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis tot het einde der 1ge eeuw, 1940•
Dat Huizinga ook hier zich bewoog op een terrein, dat eigenlijk het zijne niet was,
blijkt degelijk uit een vergelijking in zijn uiteenzettingen met E. H. Carr, Nationalism
and af ter, 1945.
') Historische levensidealen, 1915, blz. 25.
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lijk de gevolgtrekking maken, dat deze vizie op de Oudheid als
historie de vooruitgangsgedachte in zich sloot waarvan men zich
in de I7een 18e eeuw bewust zou worden. Of dit verwante en zoveel
omvattende: dat sommige perioden hun ideaal in het verleden,
andere het in de toekomst projecteren 1). Zelfs is er hier reeds besef,
maar te zwak helaas, van het gevaar dat besloten lag "in de voor-
liefde waarmee de duitse gedachte zich oriënteert op primitieve
cultuur" 2). Hoe dreigend dichtbij zou dit gevaar een twintig jaar
later komen. Toen kon hij het nog in de gedaante van een aan-
hanger dier primitieve cultuur van vóór de poorten van Leidens
Academie smadelijk verjagen. Maar, weer een lustrum later, kwam
het in al zijn verschrikking terug, rammeide de poorten en verdreef
hem zelf. De duitse bezetting heeft zijn einde niet veroorzaakt, wel,
mogelijk vervroegd. Een kort gijzelaarschap, gevolgd door een
lange ballingschap kan de levenswil geknot en de kwaal waaraan
hij leed, verergerd hebben. In de jammerwinter 45-46, I Februari,
kwam het einde. En tenslotte is er ook hier reeds in die oratie
dertig jaar vóór zijn dood die wijze beperking van het niet-weten,
als hij zegt, dat de hoegrootheid der werkingen, die er van histo-
rische denkbeelden op het geschiedverloop uitgaan, nimmer is
vast te stellen 3), die wijze beperking, die discrete distinctie, die
schroom tegenover zijn object, waarvan hij zo telkens zal getuigen ')
- houding intussen, die, hoe sympathiek misschien van een bepaalde
gezichtshoek uit bekeken, toch niet zonder samenhang met zijn
tekortkomingen als geleerde is en dezelfde pretentieusheid verraadt
die de critische lezer soms, ineens, met een afkeer van al zijn stijl-
preocupaties vervullen kan, hem soms, ineens, het gevoel kan geven
van beetgenomen te zijn door een zó zorgvuldige verpakking van
zó weinig inhoud. Er moge iets van waar zijn, zoals hij in zijn
Natuurbeeld en historiebeeld in de zeventiende en achttiende eeuw zegt, dat
de sneer van Voltaire de slechtst denkbare geesteshouding is, die
er voor de historicus bestaat 5), de schroom van Huizinga is evenmin
de best-denkbare: want dat is de onbevangene, die schroomt noch

') Historische levensidealen, '9'5, blz. 26.
2) Historische levensidealen, '9'5, blz. 30.
3) Historische levrnsidealen, '9'5, blz. 3'.
') Zie o.a. Tien Studiën, blz. 288. Voor het psychologisch fundament daarvan, zie Van
Valkenberg, a.w., blz. 62.
5) Natuurbeeld en historiebeeld in de IBe eeuw. Piersonlezing, '933, blz. ".
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sneert, maar begrijpt of althans tracht te begrijpen. [Spinoza].
In nauw verband met de Leidse oratie staat ook, we stipten het
al aan, zijn magnum opus; magnum dan in kwalitatieve zin ge-
nomen: HeifsttiJ der Middeleeuwen, waaraan hij trouwens reeds
werkte, toen hij die oratie hield. Met Heifsttij hangen dan weer
naar het verleden toe zijn vroegere cultuurstudies samen: hij kent
de daar geanalyseerde cultuurvormen ook van elders 1), en naar
de toekomst met een aantal studies als Uit de voorgeschiedenis van ons
nationaal besef (19 I 2) en de Franse bewerking daarvan (193 I),
waarin het motief van de aard van de laat-middeleeuwse partij-
strijd weer wordt opgenomen, als ook het Duitse Ueber die Ver-
knüpfung des poetischen mit dem theologischen bei Alanus de Insulis (1932).
Homo Ludens van '38 was weer voorbereid door Over de grenzen van
spel en ernst in de cultuur van '33.
Het is, jammer genoeg, in mijn bestek niet doenlijk, die filiatie
van zijn werk in het algemeen ook uit zijn andere boeken, opstellen
en voordrachten, stuk voor stuk aan te tonen. Het is zelfs niet moge-
lijk al zijn werk hier te noemen 2). Ik moet het voornaamste althans
bekend veronderstellen. "Vereerders", die zich de moeite nog niet
gegeven hebben van althans dat te lezen, heb ik niets te zeggen.
Het spreekt ook vanzelf, dat men die onderlinge samenhang, die
eenheid, ook weer niet forceren moet. Bij iemand als Huizinga met
zijn op de duur vele wetenschappelijke en maatschappelijke ver-
plichtingen, bevat het werk uiteraard gedeelten, waarvan men de
aanleiding "toevallig" mag noemen, mits men dit betrekkelijk
versta, dat is te zeggen, zó, dat nader onderzoek zal kunnen leren,
dat ook deze aanleidingen in hun uitwerking op de een of andere
wijze om zijn kerngedachte zijn gaan graviteren. Enkele voor-
beelden mogen dit verduidelijken. Zijn Mensch en Menigte in Amerika
is voortgekomen uit een college over dat land in de cursus 1917-18
en het is wel niet te gewaagd de aanleiding daarvoor te zoeken in
de intree van de Verenigde Staten in de eerste wereldoorlog, waar-
door zij zich eigenlijk pas tot grote mogendheid verhieven. Maar
die uiterlijke aanleiding eenmaal gegeven, zal het onderwerp hem
dan ook niet meer loslaten. Hij komt er op terug als hij voor de
') Vgl. Kaegi, a.w., blz. 21.
2) Het voornaamste is voorlopig te vinden in de Lijst van voornaamste geschriften in:
C. W. Volgraff, Herdenking van Johan Huizinga (in de Kon. Akad. van Wet.), 1945,
blz. 38-40.
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Koninklijke Akademie over Staatszin en zakengeest in Amerika spreekt
(19 I9), als hij er geweest is en Amerika levend en denkend schrijft (1927)
en tenslotte nog eens, in '4 I in zijn verhandeling Over vormverandering
der geschiedenis - waar hij weer merkwaardig dicht in de buurt van
zijn grondgedachte is gekomen, want in zijn kern komt het daar-
gestelde probleem hierop neer, dat hij voor de Amerikaanse ge-
schiedenis, in het bizonder die van na de Burgeroorlog, geen
"aesthetisch bestanddeel" kan ontdekken, zonder hetwelk hij zich
immers geen "geschiedvoorstelling" vormen kan.
Het tweede voorbeeld van een taak waartoe de aanleiding toeval
was, maar die door de uitwerking organisch deel ging uitmaken
van het oeuvre - en wel in een mate, dat wij het achteraf nu als
een onmisbaar deel daarvan aanzien - is het boek over Erasmus
van 1924. De Amerikaanse uitgever Edward Bok vroeg het hem
nJ. voor zijn serie Great Hollanders 1), waarin ook Vondel door
Barnouw, maar, voorzover mij bekend, nooit meer is verschenen.
Doch hoe begrijpen we, dat hij juist dit aanbod aannam onder de
vele, die hij afwees, de rol van het toeval met die keuze alleen al
aanzienlijk inperkende. Want hoezeer is deze biografie, als alle
goede levensbeschrijvingen, d.w.z. alle die met de hele persoonlijk-
heid van de schrijver geschreven zijn, tot een portret geworden,
dat tegelijk met de afgebeelde de afbeelder weergeeft. Dat klemt
te vaster, wanneer het meer dan een beleefdheid is, wat hij in zijn
opdracht aan de Allens schrijft, n.l. dat hun gunstiger oordeel over
de humanist misschien juister moet zijn dan zijn eigen minder
gunstig, omdat het hunne gebaseerd is op de kennis en de liefde
van heel een levenswerk 2). Indien Huizinga, die zich nooit liet
haasten en dus alles wat hij schreefwèl had gewogen en overwogen,
bereid zou geweest zijn, zijn oordeel weer prijs te geven, wat ka~
het dan anders betekenen, dan dat hij zelf besefte, dat de ongunstige
trekken, die hij in het beeld had aangebracht, misschien niet die
van Erasmus, maar van hem zelf waren. Hij tekent er de grote
Nederlander als weifelend tussen de partijen, als een niet-strijder,
een niet-leider: precieswat wij op onze beurt hem meenden te moeten
verwijten, toen wij zoeven over zijn tekortkomingen spraken 3)

') Voorwoord bij Erasmus, 1936, blz. IX.
2) Erasmus, 1936" blz. VII.
") VgI. mijn Onvoltooid Verleden, blz. 88, 96.
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- maar waarvan wij niet bereid zijn, het terug te nemen, ook niet
tegenover degeen die, wie weet, straks zijn levenswerk van de
studie van Huizinga maken en hem net zo onvoorwaardelijk
bewonderen zou als de Allens het Erasmus deden. Wie deze ge-
dachtegang zou willen weerspreken, kan ik niettemin te woord
staan. Indien n.l. niet op deze, dan hangt zijn Erasmus toch op
andere wijze met Huizinga's hele wezen samen. Is het niet denkbaar,
vragen wij met Kaegi in diens voortreffelijke studie, dat Huizinga bij
de "versobering", die hij later predikte, gedacht heeft aan Erasmus,
de eerste, die de verrijke bloei en veruiterlijking der laat-middeleeuw-
se beschaving ook wilde "versoberen" en inderdaad versoberd heeft
om daarmee de weg naar een nieuwe beschaving te wijzen? 1)
Zijn Erasmus bindt bovendien in twee andere opzichten zijn werk.
Als biografie hangt het samen met een stuk al uit I899 over de
grote Hendrik Kern 2), met een boek uit 1927 over Lev,en en Werk
van Jan Veth, zijn 8 jaar oudere vriend uit de Kroniek-tijd en ten-
slotte met zijn twee herdenkingsreden over Hugo de Groot in diens
jubileumjaar, 1925. 3) Als biografie van een Nederlander behoort
het tot dat belangrijk gedeelte van zijn werk, dat de Nederlandse
geschiedenis tot thema heeft. Ook dit weer was als toevallig be-
gonnen, op aanraden van Blok wel, die deze leerling van hem als
hoogleraar in Groningen wenste, terwijl de faculteit daar de rijks-
archivaris Fruin had voorgedragen - het zal altijd het schoolvoor-
beeld blijven voor hen die van oordeel zijn, dat het goed is, dat een
instantie boven de faculteit tenslotte de beslissing in handen heeft.
Huizinga, leraar in Haarlem toen, schoolde zich als historicus aan de
oudste geschiedenis dier stad 4), een uitgaafvan de Haarlemse rechts-
bronnen sloot zich daar later bij aan 5) - wel een bewijs, dat ook hier
de toevallige aanleiding op de duur schuil ging in dieper verband.
Haarlem zou hij later loslaten, maar de bekoring van zulke détail-
onderzoekingen die vernuft aan precisie, filologie aan historie paren,
zou hem bijblijven: hij zou er nog in menige kleine studie van ge-
tuigen, het laatst nog in '37 met de verhandeling Scaldemariland 6).
') W. Kaegi, Das historische Werk Huizingas, overdruk uit: Schweizer Beiträge zur
allgem. Geschichte, Bd. 4, 1946, S. 36.
2) In de Serie Mannen en Vrouwen van betekenis.
3) Tien Studiën, 1"926,blz. 99-125.
') In Ver. Haerlem, 1907.
5) In de serie der Ver. t. Uitg. v. d. bronnen van het oude vader!. recht, 1911.

0) Kon Akad. v. Wet., afd. Letterkunde, 1937.
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Toevallig is ook de aanleiding tot zijn drie grotere publicaties over
vaderlandse geschiedenis: n.l. De betekenis van 18I3 voor Nederlands
geestelijke beschaving 1), want dit was een rede in de jaarvergadering
van de Leidse maatschappij, gehouden in 1913, op het eeuwfeest
derhalve van de herwinning onzer onafhankelijkheid. Hier komt
de meesterlijke karakteristiek in voor van Bilderdijk als de "Grote
Ongenietbare". Voorts: Nederland' s Geestesmerk, dat zijn aanleiding
vond in de viering van het 150-jarig bestaan van het "Nut" 2),
maar waarbij de schrijver zich, naar onze smaak, wat al te zeer in
de mentaliteit van de jubilerende maatschappij verplaatst heeft.
Het is goed, dat hij daarin het burgerlijk karakter van dat geestes-
merk ontdekt heeft, maar was het bepaald nodig, moet men vragen,
zich daarmee te identificeren? Voor mijn besef staan juist daarin
de zwakste en zwartste regels, die uit zijn kieskeurige pen gevloeid
zijn. In de laatste, maar niet in de laagste plaats: Nederland's be-
schaving in de 17e eeuw uit '41. Hij noemt het bescheidenlijk een
"schets", goed, maar dan één die al de kwaliteiten van het schilderij,
al in zich heeft, dat het bij uitwerking zou hebben kunnen worden,
te vergelijken met Busken Huet's ;,Land van Rembrand" . Wie
het bizondere van Huizinga wil "proeven" - om ter afwisseling
een der woorden te gebruiken, waarmee hij zo gaarne zijn histo-
rische sensatie weergaf - kan het best dit kleine boek lezen, omdat
het handelt over een hem uit andere lectuur vertrouwde sfeer en in
een gekend milieu. En toch was ook hier de aanleiding maar uiter-
lijk en lag zij al ver terug: het is de verhollandste tekst van drie
voordrachten, begin '32 in Keulen voor het Duits-Nederlands
Instituut aldaar gehouden 3).

Thans ben ik genaderd tot het moeilijkste gedeelte van mijn taak.
Het bizondere van Huizinga, zei ik zoeven. Ik moet trachten er u
in laat ons zeggen: een half uurtje, een indruk van te geven, dertig
minuten en minder voor het antwoord op een vraag, die ik mij nu
'n dertig jaar geleden voor het eerst stelde, toen ik hem in zichzelf
gekeerd, zijn hoofd wat scheef, voor me uit zag lopen naar het
gebouw in de Kloksteeg, waar hij college gaf - ofhem tegenover mij
') Tien Studiën, 1926, blz. 80.
2) Uitgegeven in en als overdruk uit het Gedenkboek van de maatschappij tot nut van
't algemeen, ter gelegenheid van haar lso-jarige bestaan (1784-1934), 1935:
3) Voorrede, bI. V.
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zag zitten aan zijn schrijftafel in een krans van licht uit een lage
studeerlamp, die de rest van de kamer in bijna volslagen duister
liet - als om te markeren, - tenminste zo voelden wij het - dat hij,
de professor in het licht gezeten was en wij, zijn studenten, in
donker. Dertig jaar - en hoe vaak heb ik mij in die tijd de vraag
niet zelf gesteld zonder er ooit een volkomen bevredigend antwoord
op te vinden. Gij zijt derhalve gewaarschm\'d en, indien ge mij
een genoegen wilt doen, weest er dan van te voren van overtuigd,
dat ik ook nu niet slagen zal: dan kan wat ik te zeggen heb U niet
teleurstellen.
Om er toch iets van terecht te brengen, wil ik mij bovendien beper-
ken. Ik zal geen psychologisch portret van hem tekenen. Ik
heb hem persoonlijk te weinig gekend, om dat met die zeker-
heid te doen, die alleen de intiemste kennis van zaken schenken
kan: te goed gekend anderzijds, om het te doen met die onbevangen-
heid, die alleen de afstand schept en ik heb tenslotte teveel respect
voor hem - en ook voor U, om van mijn zelfrespect nu te zwijgen
- om er maar wat van te maken. Trouwens er zijn nog twee over-
wegingen, die me ervan weerhouden. In de eerste plaats zult U
toch zekere indruk van zijn persoon gekregen hebben uit wat ik
tot dusver over hem en zijn werk reeds gezegd heb, wanneer ik
tenminste niet ál te ver gebleven ben beneden de eisen, die ik mij-
zelf gesteld, en beneden de verwachtingen, die ik daarvan gekoesterd
heb. Maar belangrijker is: een psychologische studie van Huizinga
zal voorlopig slechts aanvulling en eventueel correctie hier-en-daar
kunnen zijn op de schets van zijn vriend Van Valkenburg, die
niet zo gemakkelijk te evenaren, laat staan te overtreffen is.
Laat ik mij daarom houden aan mijn eigenlijk thema: Huizinga
als historicus en trachten U een indruk te geven van het bizondere
van hem als zodanig. Dat is al moeilijk genoeg, naar het mij voor-
komt en ik meen tevreden te zijn - en hoop dat U het ook zult
wezen - wanneer mijn schets enigermate als pendant van die van
Van Valkenburg zal kunnen gelden.
Ik wil daarbij uitgaan van het artikel Renaissance en Realisme, dat
hij waarschijnlijk zelf ook voor een van zijn beste gehouden heeft,
want hij heeft er de Horatiaanse negen jaar aan gewerkt en haar
uitgesproken eerst in Londen (1920), daarna nog in vier Zwitserse
steden (1926) en vervolgens, in vermoedelijk nog weer wat uitge-
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werkte vorm, pas laten drukken in 1929 in Cultuurhistorische Ver-
kenningen 1). Uitgaande van het nog uiterlijke valt ons allereerst
op, dat hij daarin niet minder dan 85 namen noemt, niet als opsom-:
ming uiteraard, maar zó dat elke drager ervan zijn zeer specifieke
functie heeft in het betoog. Voorts heb ik een lijst van het aantal
begrippen met hun onderscheidingen gemaakt, dat Huizinga hier
hanteert: ik tel er een 50-tal voorzover zich deze materie tenminste
kwantitatief laat vastleggen. En tenslotte bevat mijn statistiekje
nog het aantal gedachten: ik kom op ongeveer 25, gedachten
uiteraard, die min of meer als zijn persoonlijke bijdrage tot het
door hem gestelde probleem of de neven-problemen daarvan zijn
te beschouwen. Ik kan er uiteraard niet aan denken - zóveel zal
U uit die getallen toch wel duidelijk geworden zijn, mag ik hopen
- dit artikel voor U te analyseren - dat zou op zijn minst een af-
zonderlijk artikel vereisen - maar ik mag het hierbij toch ook niet
laten, want 25 gedachten, ook al weet hij, dat het min of meer
eigen gedachten zijn, zegt dat de leek wel veel? Leidt de overschat-
ting van de geleerde of kunstenaar, die zijn leek-zijn meebrengt,
niet onwillekeurig tot een onderschatting van de bizondere aanleg,
die vereist wordt om al is het maar één inval te krijgen die de
moeite waard is, en van de inspanning, nodig om die inval tot
gedachte te verheffen, hetgeen soortelijk heel iets anders is?
Laat ik het daarom zo eenvoudig mogelijk maken en U de eind-
conclusie, waartoe de studie van dit artikel mij leidde, meedelen
in de kortste en begrijpelijkste formule, die ik daarvoor vinden
kon: het bizondere van Huizinga als historicus ligt in de uitzonder-
lijk hoge mate, waarin hij het begrip: zich rekenschap geven van gekend
en de onvermoeibaarheid waarmee hij het gehanteerd heeft. Het is
waarlijk geen toeval, dat we dit begrip in zijn definitie der geschie-
denis terugvinden: "geschiedenis - zo luidt zij - is de geestelijke
vorm waarin de cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden" 2).
Maar is dat begrip dan niet synoniem, zal de listige lezer vragen,
met wetenschap, en is het dan wel meer dan een tautologie wanneer
U van een man van wetenschap zegt, dat hij "zich rekenschap
gaf van"? Die lezer heeft gelijk, maar ik verzoek hem alleen te

') Cultuurhistorische Verkenningen, 1929. Voorbericht en blz. 86-116.
2) Cult.hist. Verkenningen, 1929, blz. 166. VgI. mijn Onvoltooid Verleden, 67-82 en Huizinga
in De Gids, 1935.
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bedenken, dat echte wetenschap dan ook even zeldzaam is als alles,
wanneer men dat zo veelzeggende woordje echt er aan toevoegt.
Laten we bovendien mijn bewering verduidelijken aan enkele
voorbeelden waarmee we ons zelf op onze beurt dwingen ons reken-
schap te geven van de precieze aard van dat "zich rekenschap
geven" bij Huizinga : daar komt nog allerlei interessants uit te
voorschijn: wetenschap is niet dor, op voorwaarde, dat zij echte
wetenschap is. Ziehier er enkele uit dit artikel zelf: Huizinga is
uitgegaan van de tot dusver algemeen aanvaarde stelling dat realis-
me een correlaat is van renaissance. Bij Giotto schijnt de geponeerde
samenhang bewezen. Maar, vraagt Huizinga dan: was Giotto in
zijn hoedanigheid van realist grondlegger der Renaissance? 1) Hoe
hij die vraag beantwoordt, interesseert ons nu niet, maar dit is,
met opgestoken vinger a.h.w., zich rekenschap geven van het punt
in kwestie. Dürer schijnt opnieuw een bevestiging der oorspronke-
lijke hypothese. Is èr ooit iets meer naturalistisch gemaakt dan
zijn graspolletje of zijn haas? Maar Huizinga kent ook zijn latere
grote werk en geeft zich rekenschap van het verschil: dáár heeft
Dürer al het toevallige, uitvoerige, dat hem vroeger geboeid had,
afgeworpen, om slechts eenvoud, rust en zinrijkheid na te streven 2).
En de conclusie van dit zich rekenschap geven? Dat in de over-
winning op het naÏve naturalisme juist het wezen van de volle
renaissance is gelegen.
Een derde, laatste voorbeeld, maar zij zouden gemakkelijk met
tientallen te vermeerderen zijn, anders zou ik niet het recht hebben,
ze als het bizondere in Huizinga te zien. Dat is het beroemde:
Ars imitatur naturam: duizendmaal sinds Aristoteles herhaald,
duizendmaal weergegeven als "de kunst bootst de natuur na",
als een aanprijzing derhalve van het aesthetisch realisme. Maar
zie nu Huizinga zich daar rekenschap van geven. Ars - 't"éxv'1j had
Aristoteles gezegd - is niet kunst, maar heeft de veel wijdere be-
tekenis van alles wat de mens vormt of maakt. Imitatur is ook niet
enkel "bootst na", maar "volgt na, doet evenals". Wat het, zo
opgevat, dan wel precies betekent, daarvan behoeven wij ons nu
geen rekenschap te geven 3), maar dat het door dit proces van
1) Cultuurhistorische Verkenningen, 1929, blz. 97.
0) Cultuurhistorische Verkenningen, 1929, blz. 107 .
a) Cultuurhist. Verkenningen, 1929, blz. 99. Vgl. voor dit probleem ook w. J.Verdenius,
De actuele betekenis van Plato's aesthetica in Hand. v. h. 1ge Ned. Phi!. Congres, 1946, blz. 33.



HUIZINGA ALS HISTORICUS 615
zich-rekenschap-geven heel iets anders geworden is; zal wel
niemand willen tegenspreken. Dit laatste voorbeeld is bovendien
typerend, omdat het laat zien, hoe in laatste instantie dit zich
rekenschap geven bij Huizinga zijn wortels heeft in de filologie.
Hoe graag en vaak vat hij cultuurhistorische vraagstukken niet
van de etymologische zijde aan: de eenheid van zijn werk omsluit
inderdaad ook zijn eerste, taalwetenschappelijke periode.
Doch deze voorbeelden getuigen a.h.w. nog maar van een zich-
rekenschap-geven in eerste instantie. Maar zich rekenschap gevend
van deze resultaten (en vele andere, die ik hier stilwzijgend moet
voorbijgaan) komt hij tenslotte tot de waardevolle ontdekking,
dat realisme een recurrent, een telkens terugkerend verschijnsel
is, dat, om het nu maar heel eenvoudig te zeggen, telkens na een
overrijpe cultuurfaze, het verfrissend aanloopje is voor een nieuwe
- een "terug tot de natuur", een "versobering" als men wil - dat
zich echter ook telkens weer oplost om juist die strekkingen, waar-
aan het tegengesteld scheen, met nieuw leven te bevruchten, om
plaats te maken, met andere woorden, voor een nieuwe "stijl" en
nieuwe symboliek.
Hetzelfde magistrale stuk - hier is dat adjectief, waarmee men vaak
al te kwistig is, wel waarlijk op zijn plaats - zou ons nog meer
omtrent de meester kunnen Ieren, want het bewonderenswaardigste
- ook dit woord neme men hier naar zijn volle zwaarte - is misschien
nog dat heel dit samenspel van namen, begrippen, gedachten en
formuleringen gegoten is in een vorm, die niet alleen leesbaar is -
dat is alles wat hij geschreven heeft, - maar die even magistraal
is als de inhoud en er dan ook een onverbrekelijke eenheid mee
uitmaakt. Hoe graag ik het ook zou willen, ik mag hier evenwel
niet langer bij stilstaan: de kunstenaarsaanleg van Huizinga is
zó evident, dat ik over de betekenis dáárvan in de loop van dit
betoog al meer dan eens heb moeten spreken zelfs.
Er rest ons in dit verband slechts één vraag. Het "zich rekenschap
geven" en het "zien" of wil men het filologische en het artistieke
- zijn het twee eigenschappen, die toevallig bij hem in even hoge
potentie voorkwamen, of zijn beide tenslotte nog terug te voeren
op één nog fundamenteler element van zijn persoonlijkheids-
structuur? Ik geloof: ja. Is "zien" wel iets anders dan zich reken-
schap geven van het zichtbare? En is omgekeerd: zich rekenschap
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geven wel iets anders dan "zien" van het onzichtbare? Ik heb
geen naam voor die ononderscheiden tweeling-gave, maar als men
mij vraagt: wat is nu het bizondere van Huizinga, dan aarzel ik
niet met te antwoorden: dit onnoembare. En in dit onnoembare
zie ik zijn betekenis, zijn betekenis voor zijn wetenschap, die ook
de mijne is, en daarboven uit ook die voor ons beider, voor ons aller
vaderland. Vaderland - want let op hoe Nederlands de beide ele-
menten van deze eigenschap zijn. Het Nederlandse van het "zien"
behoef ik U niet te betogen. U kent onze schilders. En wat het
zich rekenschap geven betreft: Karel van de Woestijne heeft het,
terecht, over Verwey gezegd: "Un Hollandais c'est un homme
qui se rend compte."

Hiermee ben ik tot mijn slot gekomen. Met enige schrik hoor ik mij
dit woord uitspreken. Is er niet veel, te veel van zijn rijke oeuvre
onvermeld gebleven? Is er - erger - niet veel wezenlijks, dat tot
begrip daarvan zou hebben kunnen bijdragen, ongezegd gebleven?
Waarschijnlijk. Zelfs de vurigste begeerte tot begrijpen van een
ander maakte iemand nog niet tot die anderen wat wij van elkaar
kennen kunnen blijft daarom altijd een benaderend kennen. En
zelfs de dringendste behoefte om dit weer anderen mee te delen
maakt - van zestig minuten niet één minuut: in een uur kan ik
niet alles zeggen wat ik dan nog méén van Huizinga's werk en wezen
te hebben begrepen.
Doch één punt is er, dat ik niet onvermeld mag laten. Er is maar
één ding in de wetenschap gemakkelijk - het mis te hebben. Elke
vraag, die boven het zuiver-feitelijke uitgaat, heeft meer dan één
antwoord en het aantal mogelijke antwoorden neemt recht evenredig
toe met de zinrijkheid van de vraag. Op de diepste levensvragen
zijn alle antwoorden goed, d.w.z. geen enkel meer. Zo kan ik mij
een ander antwoord denken op de vraag naar Huizinga's betekenis
dan het mijne. Sterker: Ik kan mij, laat ons zeggen, de dissertatie
over Huizinga voorstellen, die vroeger of later geschreven zal
worden en die al mijn kritiek op een bepaalde manier ontzenuwt.
Ik kan mij dat voorstellen, omdat het mij .zelf vaak zo gegaan is,
omdat ik zelfs soms na jaren herlezend wat ik eens gemakkelijk
van hem verworpen had, dacht - ja: en toch ... zó als het er staat,
is het, van binnen uit, onverbeterlijk. Ik heb te goed geleerd, dat
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al het menselijke en dus al het historische altijd nog ingewikkelder
is dan ook hij denken kan, die van deze waarheid overtuigd is. En
dat heb ik van Huizinga geleerd. Ik kan mij dus denken, dat die
toekomstige schrijver de theoretische zwakheid van Huizinga ver-
goelijkt door er op te wijzen, dat hij dan toch maar de eerste was
die ten onzent aandacht voor theoretische vraagstukken had. Ik
kan mij denken, dat hij de inconsekwenties, die ik Huizinga verweet
"onschuldig" interpreteert, ofzelfs wegredeneert. Ik kan mij denken
dat hij het spel-element in Huizinga's werk mogelijk zelfs ontkent,
of toch minder beklemtoont dan ik geneigd ben te doen, die in het
gesol met de zeven hoofdzonden bijv. niet veel meer vermag te
zien dan aesthetisch zelfbedrog in een etisch gewaad 1). Of ik kan
mij denken, dat hij mij toegeeft, dat Huizinga van eigen tijd geen
bizondere studie gemaakt heeft, maar dat hij tegenwerpt: en toch
heeft hij, zowel in de Schaduwen als in Geschonden wereld, van ideolo-
gisch standpunt uit, met onfeilbare zekerheid de vinger op de
wonde plekken van de tijd gelegd en de ziekten van de geest ge-
diagnosticeerd op een manier en met een gebaar waarvan de
indruk onuitwisbaar moet heten. Ik kan mij denken, dat hij, met
mij, erkent, dat Huizinga er in zijn Vormverandering der Geschiedenis
glad naast is geweest, in zoverre dat hij de dramatiek der jongste ge-
schiedenis niet zag, omdat hij een afkeer ervan had zich cr in te
verdiepen, maar dat hij tegenover mij staande houdt: en toch heeft
hij met dat al, door zijn vormgevoel geleid, een theoretisch probleem
aangesneden, waarop vóór hem niemand was gestuit; een pro-
bleem van de eerste orde in de theoretische geschiedenis: dat van
het a-historische in de historie.
En zou die kritkus-van-mij de beperktheden, die ik aanwees, in
het algemeen wel aanvaarden, maar mij tegemoet voeren, dat ik één
ding over het hoofd heb gezien, namelijk dat alle ontwikkeling als
begrenzing te zien is, omdat zij een afstoten betekent van voordien
aanwezige mogelijkheden en dat ik, aantonende, dat Huizinga's
beperkingen toenemen met zijn leeftijd, niets anders gedaan had,
dan die algemene ontwikkelingswet in dit bizondere geval demon-
streren, dan zou ik hem, misschien, geen ongelijk geven. Ik zou

') "La seule catégorie des sept péchés capitaux comme directive de la vie et dujugement
vaut toute la psychologie moderne" schreef hij aan Benda. Gec. bij Van Valkenburg,
blz. 58.
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slechts hem en mijzelf dit voorhouden, dat het één ding is met zijn
verstand iets in te zien, maar het ook met zijn gevoel te aanvaarden
een ander. Doch ook dan: ik kan me die dissertatie voorstellen,
en ik zou er zelfs graag de promotor van zijn.
Mag ik - en nu werkelijk tot slot - U het besluit voorlezen van dat
verbeelde proefschrift, dat dan tevens de samenvatting moge zijn
van mijn betoog? Ik hoor het zó: Huizinga schreef aan het einde
van zijn naar vorm èn inhoud beste studie, die, gelijk wij zagen,
zijn Renaissance en Realisme was, het volgende: "een nieuwe sym-
boliek, een nieuwe ideographie, typiek of stijl ontleent veelal haar
kracht aan de hechtheid, waarmee zij geworteld is in een vooraf-
gegaan realisme" 1). Heeft hij niet, zou ik willen vragen, want wij
hebben te veel van hem geleerd dan dat wij in een materie als
deze al te positief zouden durven zijn, heeft hij niet, - aldus onze
verbeelde promovendus -, zonder het zelf te weten, in deze éne zin
zijn eigen betekenis voor de wetenschap der geschiedenis ontvouwd
voor wie horen kan? Heeft hij niet, toegerust met de onnoembare
gave van het "zien-en-zich-rekenschap-geven", in zijn jeugd ge-
grepen door de beweging van '80 en daardoor ontvankelijk ge-
worden voor de omslag van het denken omstreeks de jongste eeuws-
wisseling, het "realisme" van de "objectieve", positivistische
wetenschap der Ige eeuw, vervangen door de "subjectieve", "sym-
bolische", gestyleerde wetenschap van onze tijd? Heeft niet hij,
die we leerden kennen als de ontdekker van de waarde van de
waan voor de historie, juist door het zich rekenschap geven om-
trent die waan, in de historie weer het geheim gezien, dat zij in
diepste wezen is en altijd blijven zal?
Zo nu verbeeld ik mij, dat dit slot zal luiden van het boek
over Huizinga, als historicus - en het is ook mijn slot. Want de
schrijver, die van Huizinga geleerd had wat stijl was, heeft de eerst
geschreven slotwoorden: "Huizinga staat in onze historiografie op
één lijn met Fruin en Hooft, hij was een groot historicus," geschrapt
- als overbodig.

ZOMER 1946

') Cultuurhistorische Verkenningen, 1929, blz. 116.
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BEVRIJDING ZONDER RECHT

Zeg nooit weer, mijn beste Felix, dat een roman onwaarschijnlijk
is: het leven, dat wij leven, is altijd nog vreemder en onwaarschijn-
lijker dan het meest wonderlijke verdichtsel der schrijvers, dat wij
gezocht en onwaar noemen. Mijn eigen ervaring lijkt me bij tijden
een slechte tendenz-roman, waarmee de auteur het Recht wil
aantasten, het recht en vooral de rechters, maar dan zo, dat men
aan een persoonlijke en nooit geheel verwerkte ervaring, aan een
trauma of een complex gaat denken. En toch is deze roman precies
zo geschreven en ben ik de nog steeds verwonderde hoofdpersoon,
.de voornaamste getuige zelfs, die verklaren moet: zo is het ge-
beurd ...
Daarom wil ik nu eens een getuige hebben, niet om een bevestiging
te krijgen noch om een oplossing te vinden: slechts een twijfelende
of een zwakke ziel zoekt een bevestiging en een oplossing heb ik
al gevonden. Het is echter een oplossing voorbij" de vraag en daarom
blijft de vraag als een raadsel en slechts dat deel kan ik jou voor-
leggen, temeer daar jij kamerlid bent en bovendien rechtsman en
vele relaties hebt in de hoogste rechtscolleges. Want, al is mijn
geval dan ook voor mij afgelopen en afgesloten, een herhaling van
zoiets dient toch te worden voorkomen.
Maar laat ik niet beginnen met beschouwingen alvorens ik je het
verhaal heb verteld: ik zou dan te veel mijn visie opdringen en ik
wil je zelfstandig laten oordelen. Gelukkig ken je mijn geval geheel,
dus ik hoefje niets te vertellen van mijn gevoelens ten opzichte van
de rechter, de officier die mij veroordeeld en door zijn felheid en
scherpte ook de andere leden van de rechtbank overtuigd heeft.
Weet da:n, Felix - en hier komt meteen het hoofdpunt van mijn,
"slechte" roman - dat ik bij een reunie van ons studentencorps
naast hem kwam te zitten aan het diner. Een ceremoniemeester
had het zo bepaald en deze zei in zijn openingsspeech dat hij allen
volkomen willekeurig naast elkaar had gezet, om te voorkomen dat
de oude disputen en daarbinnen de "jaren" zich zouden hand-
haven: hij wilde dat het lot dit verstoorde en zei, dat wij de wijs-
heid van het lot nu maar eens moesten aanvaarden. Hoe wijs dit
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lot was kon hijzelf allerminst weten en zijn woorden troffen mij
meer dan hij heeft kunnen vermoeden. Want toen ik zijn"':'Humal-
da's - kaartje bij het bord naast het mijne zag, was er even een
moment van onzekerheid, doch het feit dat ik het eerst mijn plaats
had gevonden gaf mij een voorsprong: ik had het al aanvaard in
de korte tijd dat ik hem schertsend met enkele oude dispuutgenoten
zag rondlopen en ik hoorde hem zeggen dat het hem benieuwde
waartoe hij nu eens veroordeeld zou worden. Nog nooit heeft het
lot mij van zo'n diepe zin geleken! Volkomen zeker van zijn zaak
zocht hij de kaartjes af en ik ben er van overtuigd dat hij mij nog
steeds niet tussen al die reunisten had opgemerkt.
Je weet dat wij elkaar twintig jaar geleden in Leiden nog even
hadden gekend, ofschoon hij toen een veel diepere indruk bij mij
had nagelaten dan omgekeerd. Ik was vijf jaar jonger dan hij en in
het jaar dat ik aankwam zat hij net voor zijn doctoraal. In die tijd
werden er nog wel eens lezingen gehouden op de kroeg en toen
kwam hij eens met een beschouwing over het recht, die weliswaar
zeer "knap" was, maar mij toch zeer tegen de borst stuitte. Waar-
om, dat hoefik nu niet te zeggen, want het verschil zalje straks wel
duidelijk worden: hij is au fond precies dezelfde gebleven, zoals ook
ik en zoals ieder mens ... Bij mijn proces heb ik daar wel eens aan
terug gedacht en het scheen me dan dat we die tegenstelling in een
gedramatiseerde vorm uitvochten - en je weet dat ik dat heb ver-
loren. Toch heb ik vaak getwijfeld óf ik het wel verloren heb en
die twijfel werd bijna tot een bewust-zijn van het tegendeel op het
moment dat hij zijn glimlachende tournee beëindigde, toen hij zijn
kaartje vond. Meen niet dat hij schrok of zich koel afwendde - hij
bleef volkomen kalm, maakte een lichte neiging, noemde mijn naam
en ging daarna zitten. Verder zei hij niets, alleen zag, ik weer die
uiterste concentratie op zijn gezicht, die spanning van al zijn ge-
laatsspieren en die lichte rimpeling als wanneer hij zich tijdens het
proces scherp moest verweren: kin en fel-gesloten lippen, jukbeen-
deren, wenkbrauwen en voorhoofd - alles leefde en dacht intens,
maar er werd een floers over zijn ogen geschoven die dan, hoe intel-
ligent ook, een deel van de huid werden. Ook nu bepeinsde hij snel
zijn houding, maar wát hij werkelijk dacht heb ik op dat moment
niet geweten: ik kende hem immers nog niet zoals ik hem nu ken
en ik dacht dat hij misschien graag van plaats zou willen veranderen,
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Daarom zei ik glimlachend: "U kunt van dit vonnis in hoger be-
roep gaan, meneer Humalda," maar even glimlachend antwoordde
hij: "ik geloof ook in dit vonnis," met slechts een nauwelijks merk-
baar accent op "dit" - zonder triomf, maar eveneens zonder nede-
righeid. Aldus was deze inleiding geen begin van een strijd, maar
er was een volkomen leeg terrein voor ons gekomen, terwijl iedere
volgende zin bepalend kon worden. Indien ik daarna gevraagd
had of hij nog steeds in dat andere vonnis, of in vonnissen in het
algemeen geloofde, had de strijd opnieuw kunnen ontbranden,
maar dat wilde ik niet. Er stond immers nog méer tussen ons. De
oorlog was er ook bij gekomen.
Je weet dat mijn vonnis juist in het jaar voor de oorlog viel en dat
gevangenisstraf in die tijd als "erg" werd beschouwd, maar een
straf in die vijf jaren scheen bijna eervol. Het vreemde is nu dat
het verschil door die jaren haast werd uitgewist, dat men mijn straf
om zo te zeggen ook binnen die cirkel trok en een houding aannam
van jij-weet-dat-ook-wel, zodat hetgeen mij eens uit de maat-
schappij dreigde te stoten, mij in die jaren soms naar voren schoof.
Ik heb dat altijd zeer pijnlijk gevonden en er allerminst van ge-
profiteerd, ja in sommige gevallen heb ik met nadruk daartegen
geprotesteerd - doch zonder veel succes. Langzamerhand begon ik
te begrijpen dat zich ook daarin een grote verandering voltrok
en dat velen, hoezeer misschien ook onbewust, het hele begrip
recht of straf anders gingen zien nu zij er voor het eerst mee in
aanraking kwamen. Ook weet je dat ik, toen het onrecht met de
dag meer in ons land begon te heersen, de zaak van het verzet ge-
heel tot de mijne heb gemaakt en dat ik, ondanks mijn persoonlijke
verbittering tegen de rechterlijke macht, van haar verwachtte dat
zij in de eerste plaats dit eveneens zou doen. Het uitblijven daarvan
heeft mijn verbittering echter zeer doen toenemen en dit stond
nog meer tussen mij en Humalda dan het onrecht en de vernedering
die hij mij had aangedaan. Maar dat kon hij weer niet weten - hij
was zo helemaal zeker van zijn zaak. En zo stonden er dus wat men
noemt werelden tussen ons. In elk geval had ik de laatste zes jaren
geweldige veranderingen ondergaan, veranderingen en een loute-
ring - en hij niet. Hij was nog steeds dezelfde, die als student met
zijn rechtsfilosofie een rustige en vaste greep op de wereld meende
.te kunnen krijgen en er waren geen raadselen voor hem. Eerlijk
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gezegd imponeerde mij dat, want er moest toch wel een sterk geloof
achter schuilen en waarom zag ik dan daarvan niets? Wat ik zag
was een geweldige zelfbeheersing, maar dat waren tevens twee koele
ogen en een uitdrukking, die ik even geneigd was vermoeid te
noemen. Maar daarmee zou ik hem toch onrecht doen! het was geen
vermoeidheid, doch misschien eerder afwezigheid van alle levens-
vreugde en van jeugd: zijn haren waren zeer blond en toch scheen
het of ze volkomen grijs waren; het meest kreeg ik die indruk echter
door de ogen, welke ik niet anders dan scherpzinnig en dof tegelijk
kan noemen. En ergens in zich moest hij toch wel een grote last
torsen, hetgeen zijn hele houding weer nadrukkelijk ontkende.
Maar Felix, ik hoor je stem en je wordt ongeduldig: je popelt
om mij te interrumperen met een opmerking over mijn eeuwige
neiging tot bespiegelen, want je zit in grote spanning wat er nu
verder tussen ons gezegd werd. Toch zal je nog even geduld moeten
hebben, want het was immers een schaa~spel, waarvan de eerste
zetten nog niets omtrent de methode zeiden en beiden moesten
wij even denken over de volgende. Ik begreep echter dat het voor
hem niet eens een schaakspel was - en daarom wilde ik in ieder
geval de volgende zet doen en het tot een spel máken. Humalda
zou eenvoudig op een conversatietoon gevraagd hebben van welk
jaar ik was en of ik die en die dan ook nog gekend had. Daar-
voor had ik echter te veel naar deze ontmoeting verlangd. Eerst
al in de cel, toen ik na het vonnis terug kwam en daar maar zat
met het gevoel dat dit toch niet kón: een vonnis op een veront-
waardigde toon uitgesproken door een man, die ik hoog moest
achten en van wie ik toch de indruk had dat hij stellig geloofde
een goede daad te hebben gedaan. Nooit heb ik als toen het on-
menselijke en negatieve van ons strafstelsel gevoeld als in die vol-
gende uren en dagen en nu begrijp ik dat de celstraf velen voor
hun leven verknoeit en verbittert. Ik wist dàt ik onschuldig was,
al had ik ook de schijn tegen mij, maar als men mij nu maar
duidelijk kon maken waáróm ik veroordeeld moest worden, waar-
óm mijn belang of dat van de maatschappij eiste dat ik een jaar
lang van de samenleving werd uitgestoten.
Dagen lang had ik zijn gestalte tegenover mij en het gekke was
dat ik steeds zijn ogen zocht: het gezicht, de kin en de kaken, het
voorhoofd, dat alles wat de wet uitdrukte, dat kende ik wel, maar
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die befloerste ógen! En toch moesten die het gedaan hebben, want
zelfs de felste speurhond zal moeten toegeven dat mijn geval niet
evident was, dat een absoluut bewijs niet te leveren viel, zodat het in
laatste instantie de méns was, die hier geoordeeld had. En had ik er
dan geen recht op te weten waarom hij het schuldig had gekozen,ja,
was het zo gezien niet het hoogste onrecht mij daar nu maar te laten
zitten met die martelende vraag? Als hjj bij me gekomen was en mij
gezegd had: kijk, daarom heb ik U moeten veroordelen, om die en
die reden achtte ik het gewenst U uit de maatschappij te verwijderen
- dan zou ik het heus gemakkelijker hebben aanvaard. Jij zult
misschien zeggen: stel je voor dat een rechter, een officier van
justitie ook nog naar alle door hem veroordeelden toe moest gaan
- wat een onreële gedachte! Bedenk dan dat wij elkaar ten eerste
nog gekend hadden en ten tweede moest hij zien dat ik er inder-
daad niets van begreep - tenzij hij dan aannam dat ik ontzettend
geraffineerd comedie speelde. Maar hij kwam niet en in de stilte
en leegte van mijn cel werden die ogen een obcessie voor mij.
o Felix, hoor mij nu eens aan - ik heb het jaren voor mij gehouden
en ik wilde je van dat diner vertellen, maar de veer is los gespron-
gen! Ik wilde en wil nog slechts begrijpen, niet alleen mijzelf,
maar ook mijn tegenspeler, al heeft die mij nog zo'n kwaad gedaan,
want slechts dan zou ik hem kunnen vergeven. En ik wilde hem
eerbiedigen. Misschien komt het doordat ik nogal intens het
studentenleven heb doorleefd, doordat ik toen veel gesproken heb
met juristen en medici en theologen, maar ik heb eerbied voor ieder
die zijn vak verstaat en dit met verantwoordelijksgevoel uitoefent.
En waarom hebben ze dan de psychiater niet geloofd? Waarom
stond het van te voren al vast dat ik veroordeeld zou worden, ter-
wijl een der knapste psychiaters een rapport te mijnen gunste had
geschreven? Het werd als een vernuftige constructie beschouwd
waartegen zij als leken niets konden inbrengen, maar dat ze een-
voudig niet gelóófden. Je hoort het zelf aan en je weet: zo is het,
zo ben ik geheel - maar het stuit af op koele ogen. Nooit heb ik
geweten hoezeer het geloof onze hele levenshouding bepaalt als
toen ik daar tegenover mij het kille ongeloof voelde. Was er al niet
het uiterste van deemoed en nederigheid voor mij nodig om dat
maar aan te horen, om mij naakt te voelen staan tegenover wie
geen recht had op ook maar iets van mijn innerlijk?
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?vloesthet in elk geval niet met respect worden aangehoord? Want
niets werd er mij bespaard, zelfs mijn hele jeugd en de verhouding
tot mijn ouders kwam er bij te pas. En mijn verloving: de dood
van Hélène had mij een trauma gegeven, zei het stuk en sinds-
dien was er een sexuele impotentie ontstaan, omdat ik mij daar-
door hardnekkig met haar verbonden bleef voelen: daarom alleen
al kon ik het niet gedaan hebben. Nu klinkt zo'n woord erg kil en
het was ook heel onplezierig, ja voor mij zelfs kwetsend dat alles
op een zakelijke toon te horen uitspreken terwijl je toch wist dat
er een passie in je leefde, ja, dat de dagen waarin je de Eros niet
voelde tot de doffe en beslagen dagen in je leven hoorden. Welis-
waar voegde hij er iets aan toe van sublimeren (al stuitte dat af
op de voor mij ook zeer schokkende onthulling van Wiesje's wer-
kelijke defloratie .- waar de verdediger toen weer de mogelijkheid
tegenover stelde dat een ander hiervan de schuld was) en sprak
hij over mijn muziek en zelfs over mijn verlangen naar een dochter:
als ik met Hélène getrouwd was hadden wij nu een kind kunnen
hebben dat ongeveer even oud was als Wiesje voor wie ik veroor-
deeld ben, maar wat leefde daar in die wetenschappelijke uiteen-
zetting van mijn hartstocht voor de muziek en wat van mijn teder-
heid voor het aanhankelijke en wonderlijk begaafde Wiesje? Hélène
had zo van mijn spel gehouden en inderdaad, als ik Chopin,
maar ook als ik Mozart speelde vond ik in hen steeds weer de
diepere tonen, die haar bijzijn me daarin had doen horen. En
daarnaast was ik Plato gaan bestuderen: je weet dat ik op het
gebied van de Plato-studie enig gezag heb en wat zegt dan een
woord als impotentie? Is het geen impotentie van een rechter als
hij niet de drang voelt om een veroordeelde, die het maar niet
begrijpt, te komen uiteenzetten waarom hij dat heeft moeten doen
- is dat ook niet een gebrek aan functionneren van een normaal
menselijk orgaan? Was er geen hartstocht in mij toen wij over-
rompeld werden en ik de zaak van onze vrijheid onvoorwaardelijk
tot de mijne maakte? En wat heeft hij toen gedaan? Felix, het
dreigt weer als kokende lava door alle spleten heen te dringen en
ik wil zo niet doorgaan - vergeef het mij dat de veer, die ik jaren
lang in bedwang heb gehouden, even losliet. 'Want als ik zo doorga
zou ik je meteen onthullingen geven, die nu nog niet in mijn ver-
haal passen en daarom zal ik weer tot Humalda terugkeren -
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wiens ogen je toch voortdurend achter dit alles hebt kunnen zien.
Zonder de oorlog zou het dus heel anders geweest zijn. Nu was
ik zogenaamd gerehabiliteerd. Mijn strafzaak was m~t die van de
illegalen versmolten, ik had mij zoals men dat noemt "goed" be-
toond en was na de bevrijding in enige commissies gekozen; toen
ik als bezwaar mijn veroordeling aanvoerde had men dat veront-
waardigd verworpen met een beroep op mijn houding en mijn
kracht en op de zwakheid van de justitie, ja zelfs was er gesproken
over de relativiteit en subjectiviteit van ieder oordeel - en ik heb
mij laten bepraten: de oorlog had een nieuwe scheiding gebracht,
ook tussen mij en het recht en ik meende het tenslotte te mogen
doen. Doch toen ik daar naast hem zat voelde ik ineens dat ik het
niet had moeten doen - nee, niet uit schuldgevoel en nederigheid,
maar uit trots. Jij hebt altijd tegen mij gezegd dat ik zo trots ben
en in dat ogenblik heb ik gevoeld dat je gelijk had. Die trots maakte
mij de sterkere en daarom wilde ik de leiding nemen. Zat daar
niet naast mij iemand, die op de een of andere manier door mij
een geweldige schuld op zich had geladen en was het niet mijn
plicht hem dat duidelijk te maken? Want ik wist dat je met een
onopgelost probleem niet verder kunt leven - ik was innerlijk vrij,
maar was hij het ook met al zijn zekerheid? Voor het eerst kwam
er iets als medelijden met deze mens in mij op, al zou hij dit ook
een krankzinnige hoogmoed hebben gevonden wanneer ik dat
tegen hem had gezegd. En door dit medelijden verdween de be-
hoefte aan strijd - ofschoon ik deze wel had aangekund, nu ik in
de afgelopen jaren heel andere verhoren had doorstaan - doch
dat was slechts een strijd tegen onrecht en nu ging ik ineens weer
jaren terug en stond ik tegenover een, zij het ook vermeend, recht.
Felix, ik heb het gevoel dat ik wel veel van je geduld vraag, om-
dat ik steeds niet tot de eigenlijke zaak, tot het gesprek kom -
maar al wat er nu volgt - en dat kan misschien wel heel lang wor-
den - speelde zich af in die paar minuten toen we naast elkaar
zaten en onze aandacht schijnbaar verdeelden over het geroes
rondom ons en af en toe Iemand groetten of toespraken. En bij
wat ik nu verder ga vertellen zie ik toch steeds de ogen van Humalda
met wat ik het "heldere floers" zou willen noemen. De hoofdzaak
tussen mensen speelt zich niet af in woorden maar in die ene
minuut beleefde ik alles nogeens opnieuw, toetste ik het aan de
40
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man, die mij het verst van allen stond en die misschien wel het
diepst op mijn leven had ingewerkt. En daarom moet ik dat nu
het eerst zeggen.
Ik ben geen artiest en wat ik schrijf is geen literatuur, doch bittere
werkelijkheid, maar áls ik een kunstenaar was zou ik alleen zo
willen schrijven: volgens een heel andere orde dan die van de we~ke-
lijkheid, omdat deze diepere orde de meest werkelijke is. Want
weet dan, dat er bij mij sprake is van een bekering, niet in religi-
euze zin, maar van een zich keren naar iets heel anders - en dit
is wel het meest vreselijke geweest - naar het Niets, naar de ab-
solute leegte achter alle menselijke contact. Ik heb dat niets, die
leegte waarin alles wegzonk en verklank, in vele ogen gezien, in
de ogen van wie mij aanhoorden, mijn raadslieden, mijn vrien-
den, de mensen met wie ik samen werk. Zij zeiden mij te geloven
en zij geloofden misschien ook wel dat zij het meenden, maar je
krijgt zo'n ontzettend gevoelig gehoor: mijn woorden weerklonken
niet, werden door hen niet net zo verstaan als ik ze bedoeld had
en ik voelde overal de nooit-geuite twijfel. Zij kónden ook niet
anders, want onze rechtspraak staat op een hoog peil en vergis-
singen heten vrijwel niet voor te komen. En daarom sprak ik voor
mijzelf van mijn bekering naar het Niets. Jij, die een religieus mens
bent, zult me hier wijzen op de bevrijding die het gebed zou kun-
nen geven, maar jij kent dat Niets, die duizelende leegte niet. In
het gebed beleeft de mens misschien ook wel zijn grootste eenzaam-
heid, met God, maar in het gebed is altijd gemeenschap mogelijk en hier
was het juist een zich afwenden van alle gemeenschap door onge-
loof. Niemand weet en kán ook weten, als ik, wat er in werkelijkheid
gebeurd is en ieder voelt althans de mogelijkheid dat de constructie
die aan het vonnis ten grondslag ligt de juiste is.
Deze ervaringen hebben mij van de mensen gescheiden, zelfs van
jou. Ik weet dat jij hartelijk achter mij staat, maar ik weet ook dat
jij met je oprechte vroomheid veel realiteitszin hebt en streng-
zakelijk en vechtlustig kunt zijn. Je hebt mij in je hart geloof ik
wel verweten, of als een zwakheid aangerekend, dat ik mij bij het
vonnis heb neergelegd en je vindt dat ik eigenlijk nu nog revisie
moest aanvragen. Felix, ik zóu het zelfs kunnen, maar ik w~l het
niet. Ik ben zelf een "geval" geweest - Wiesje zal dat niet worden.
Je weet dat het zelfs uitvoerig staat beschreven in het Tijdschrift
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voor Forensische Psychiatrie en ik weet ook dat men niet licht-
vaardig in ons land tot het "schuldig" overgaat; ik heb in een
ander vakblad een uitvoerige beschrijving gelezen van een rechts-
zaak, waarbij een film van een weerspiegeling in een glimmende
piano werd afgedraaid, om te bewijzen dat iemand in een afge-
legen hoek van een kamer toch had kunnen zien wat hij niet
rechtstreeks kon waarnemen - zeg niet dat ik nu weer divageer,
want ik heb alle argumenten gezocht om de vreselijke schuld van
Humalda te verminderen - maar wáarom werd het rapport van
mijn psychiater dan glimlachend terzijde gelegd? Ook daar stond
weer dat ongeloof, dat afschuwelijke Niets tegenover!
Er is in dat rapport, en in dat tijdschrift, al gesproken van hyste-
rische identificatie, maar moet ik Wiesje nu heelemáál tot een
geval maken? Dat is immers een sterilisatieproces - en zij heeft
het recht op haar eigen innerlijke bevrijding. Ook dat heb ik in
een moment, zo'n woordeloos maar beslissend ogenblik begrepen.
Maar nu stormt er weer zoveel tegelijk op mij aan dat ik niet weet
hoeje dat alles te vertellen; ik zal mij eenvoudig open stellen en die
"andere orde", waarvan ik je sprak, de feiten laten rangschikken.
Ik móet dan eerst weer uitweiden, want er is daarin zoveel ont-
stellends en ik heb heel andere normen gekregen, dat voel ik tel-
kens als er verhit over allerlei dingen betreffende deze oorlog ge-
praat wordt. Per slot hééft Wiesje dan toch maar tegen mij getuigd.
En ze heeft voor het gerecht gestaan met bezielde ogen en een eerst
aarzelende, beschroomde stem, die hoe langer hoe zekerder werd
en waaraan de verontwaardiging steeds meer kracht gaf. Ze moet
het op dat moment geloofd hebben. Dat ze mij daarmee in het
ongeluk stortte bleek haar zelfs niet te weerhouden. En toch is
Wiesje geheel door onze maatschappij aanvaard en heeft ze dingen
gedaan, die haar daarin volkomen een plaats geven - zoals ik je
straks zal vertellen. Iemand kan dus tegen een ander getuigen,
vals getuigen zelfs en toch een goed mens zijn - dat is een van de
dingen, die ik heb moeten verwerken. Dat ben ik daarna overal gaan
zien: er waren mensen, die tegen joden of tegen andere landgenoten
getuigden en daarmee rustig de dood dier anderen veroorzaakten.
Deze mensen gelóófden soms oprecht dat zij daarmee goed deden.
Ik wil dat niet verdedigen, maar alleen zeggen dat dat mogelijk is
gebleken - zoals het bij Wiesje mogelijk is geweest.
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Felix, ik heb vViesjeweer gezien. Ik zat in een groep, waarvoor
koeriersters geregeld correspondentie brachten. Op een dag werd
mij gezegd dat de laatste, die een paar maal per week kwam, ge-
pakt was en dat haar werk door een zekere Rie zou worden overge-
nomen. En men had haar gezegd dat ze naar mij - ik heette toen
Simon Oepts moest gaan die op dat en dat adres woonde - natuur-
lijk een ander dan mijn gewone. Op een middag werd er driemaal
gebeld - ik had mijn uiterlijk ook wat veranderd - en daar stond zij
op de stoep. Ze herkende mij niet en zei alleen: ik ben Rie en
kom voortaan de brieven brengen. Ineens zag ze dat ik het was en
ik zal nooit de kreet vergeten waarmee ze toen "Anton, - jij!" zei.
De klank van die stem - het was mij zoals het"iemand moet gaan,
die lang doof is geweest en na jaren plotseling zijn oren voelt leeg
stromen, openbreken - en weer hóórt! Nooit heb ik ogen zo zien
.verdonkeren en het was of ze eindeloos ver terugduizelde, van mij
week en toen boog ze haar hoofd en zei dof: "Nee, nu niet - later
misschien eens. We doen er nu zelf niet meer toe, hóór je Anton,
ik ook niet - het gaat alleen om de zaak, om - om - maar het is
toch wel vreselijk -" Ze boog haar hoofd, wierp de brieven op de
mat en holde huilend weg. Als ik me tracht voor te stellen hoe ik
zelf daar al die tijd gestaan heb, dan zie ik me glimlachend maar
rustig en krachtig staan en toch moet ik gefaald hebben, toch heb
ik niet kunnen voorkomen dat zij in dat moment gebroken werd
en ik heb dat hoofd met die kr.acht niet kunnen oprichten.
Daarna is ze nog vele malen bij mij geweest, maar het vreemde
was dat ze uitsluitend als "Rie" kwam. Ze was heel gewoon, be-
sprak de dingen voorzichtig maar fel, waarschuwde me als het
nodig was en kende zelf geen enkel gevaar, had een fanatieke ijver
en leefde uitsluitend en volledig voor de zaak van het verzet. Alsik
het even als geval wil zien zou ik ook hier van een bijna hysterische
identificatie kunnen spreken, zoals inderdaad sommige vrouwen
in de oorlog wel hebben getoond - maar och, wat doen woorden
en indelingen er toe? Is daarmee het mysterie opgelost als wij het
benoemen?
Drie maanden is dat zo door gegaan - toen werd ze gepakt en
heb ik weer moeten vluchten. Ze heeft een jaar in een kamp ge-
zeten, tot aan de bevrijding en daarna heb ik overal geïnformeerd
waar zij gebleven was. Het was heel moeilijk om daar achter te
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komen, want het schijnt dat zij zich helemaal afgezonderd heeft,
dat ze tot diegene hoorde, die na de oorlog en na het felle illegale
werk hun stuur kwijt waren - al wist ik niet geheel waardoor.
Eindelijk heb ik van iemand gehoord dat ze een totaal ontgoochelde
vrouw was en bij vroegere vrienden sigaretten zat te roken en
boeken half uitlas en cynische opmerkingen maakte over wat er
uit dat verzet was voortgekomen. Wat had deze eenentwintigjarige,
rijpe vrouw nog te maken met het kind van 13 jaren, dat mij mijn
straf bezorgd had?
Hoe anders had ik mij haar toekomst gedacht! Het is waar dat zij
op Hélène leek en dat ik in haar bijna een dochter heb gezien.
Het is waar dat ik een grote tederheid voor haar voelde en zó
met haar meeleefde dat dit iets in haar heeft doen ontwaken. Ze
dichtte en ze speelde uitstekend toneel en later ging ze ineens boet-
seren: prachtige mannen-lichamen, zonder model, maar toch zo
alsof ze ze geheel scheen te kennen. - Door mijn onvoorzichtigheid
heb ik de tweede getuige, die nu eenmaal noodzakelijk is, er bij
gehaald: de tante waar ze in huis was. Eens wanhoopte ze geheel
en zei dat ze niet wist wat nu eigenlijk haar talent was: ze zou wel
alles willen en liep daardoor gevaar een echte dilettante te worden
- en dit nadat ze in een paar uurtjes een gaaf beeld had gemaakt.
Ze huilde zo dat ik haar wel moest troosten en ineens kuste ze mij
hartstochtelijk. Op dat moment kwam haar tante binnen en snel
maakte ze zich van mij los, kleurend en heel onzeker - en hierdoor
heeft die tante later verklaard dat ik mij betrapt voelde. Ik ben
mij echter bewust dat ik weliswaar wat onzeker heb gedaan, maar
alleen omdat ik zo verwonderd was om die reactie; het was zo
volkomen onschuldig en ik zag haar zo als een kind, dat ik best met
enige troostwoordjes door had kunnen gaan en de tante had kun-
nen zeggen dat ze wat van streek was zodat zij ons even alleen
moest laten. Het was evenwel ineens een volwassen vrouw, die
door haar hele houding de sfeer onzuiver maakte. Nu dan, ver-
leden week is ze plotseling bij me gekomen en heeft me verteld dat
het dáárom was dat ze zo tobde: het was bijna een afschuwelijk
opgezette comedie geweest en ze had gehoopt dat haar tante zou
binnenkomen. Toen had zij het van zichzelf niet begrepen, maar
nu wist ze pas dat zij mij begeerde op dat moment en voelde dat ik
het haar niet deed: daarom wou ze tenminste een roman tussen ons
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"scheppen". Later, voor het gerecht, had ze inderdaad geloofd dat
het allemaal gebeurd was zoals zij zei: de defloratie - die dçlOreen
klasgenoot veroorzaakt blijkt te zijn - had haar zelfs een gevoel
van triomf gegeven en uit dat verdere verhaal heb ik wel begrepen
dat dat hele geval volkomen buiten haar innerlijk is omgegaan,
terwijl die jongen toen ook geheel een kalf was, zodat ik die er
zeker niet wil inhalen. Pas de hevigheid van het illegale leven,
waarbij ze zich met dezelfde fantasie in de meest onreële situaties
had kunnen inleven had haar, vanuit een noodzakelijke onwerke-
lijkheid, de ogen voor de reaiiteit geopend - vooral omdat ik hun
zaak zo rustig en vanzelfsprekend tot de mijne maakte.
Ik meende dat die zaak achter mij lag - maar zij is er ook nog en
wat moet ik nu doen? Ze wil mij rehabiliteren en haar getuigenis
herroepen eri zij zegt dat ik haar dat niet ontnemen mag. Ik heb
haar dat uit het hoofd willen praten, maar ze beweerde dat dat,
hoe "nobel" ook, toch een zeker egoïsme bevat: ik ben gelouterd
volgens haar en ik heb het achter mij, maar zij niet. Als ik dan zeg
dat ze mij er daarmee weer middenin zou halen en dat haar ver-
klaring tegenover mij immers voldoende is, draaien we in een
cirkel rond: het is volgens haar niet alleen een zaak tussen ons, nu
de hele wereld zich ermee bemoeid heeft.
Bovendien heb ik haar op een groot gevaar gewezen en ik heb
haar daarbij zelfs pijn moeten doen: wie garandeert dat men haar
nu wel gelooft en dat onze samenwerking in de oorlog niet erbij
gesleept zal worden: wij hebben samen het gevaar gekend en men
kan wel aannemen dat zij mij nu uit een soort ridderlijkheid ge-
heel tot een held wil maken. Ik heb zelfs voorzichtig op het element
hysterie gezinspeeld, waardoor ieder gemakkelijk het verwisselen.
van verbeelding en werkelijkheid aanneemt (al heb ik dan het
woord niet genoemd) en tevens de mogelijkheid van een behoefte
aan nieuwe sensatie door een nieuw offer. Ja, ook Wiesje heeft haar
lot bepaald met die daad en zij kan daaraan niet meer ontkomen.

Het gaat er dus tussen ons om of wij het gerecht er weer in zullen
halen en dit dreigt een felle strijd te worden. Daarom beschouwde
ik het als een bestiering des hemels dat ik ineens tegenover de per-
sonificatie van dat recht zat en ik besloot om hem het geval in een
bedekte of algemene vorm voor te leggen.
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Felix, ik voel me ook bijna opgelucht dat ik nu aan het eigenlijke
verslag toe kom, want het is helemaal niet prettig om dat alles weer
eens te moeten oprakelen! Het bleek echter niet zo eenvoudig,
want hoe moest ik die eindeloze afstand tussen ons overwinnen?
Er was overigens één geluk, de formele Humalda had voldoende
gevoel voor de situatie om een goede gesprektoon mogelijk te
maken: we waren nu eenmaal reunisten en oud-dorpsgenoten en
de band, die dat feit heet te scheppen, aanvaardde hij volkomen.
Bovendien ging hij van de veronderstelling uit dat hij zichzelf niets
te verwijten had en dat ik me alleen schuldig zou voelen, maar
tevens de goede smaak zou hebben om hier alleen maar disgenoot
en man-van-beschaving te zijn. Ik besloot dus om een "gewoon"
gesprek te beginnen en stap voor stap verder naar mijn doel te
gaan. De inleiding zal ikje dus besparen: het was van beide kanten
een meester~tukje van taktiek en ik weet nog steeds niet wie van
ons beiden het meest op zijn hoede was.
Ineens wist ik met onfeilbare zekerheid hoe ik het eigenlijke ge-
sprek moest beginnen; de lezing, die hij twintig jaar geleden voor
ons had gehouden. Immers, öaarmee schiep ik de sfeer, die het
meest was aangepast aan die van een reunisten-diner: een studen-
ten-herinnering en bovendien iets van jaren vóór-de-zaak. Ik
maakte mijzelf daarmee weer tot iemand die nog niet in het maat-
schappelijk leven stond, die "nog niets gedaan had" en daar kon-
den we onbekommerd over spreken. Daarbij komt dat Humalda
in ieder geval een ijdele man is en het moest hem strelen dat ik van
deze lezing nog zoveel wist. Nu ik dan al mijn gemoedsreacties
kwijt ben, zal ik niet langer divageren en trachten je ons gesprek
zo precies mogelijk weer te geven.
- U hebt in mijn eerste jaar eens voor ons gesproken over "rechts-
bewustzijn en houding van de rechter".
- Dat U dat nog weet.
- Ik weet niet alleen nog het onderwerp, maar ook wát U gezegd
hebt.
- Dat zou ik niet eens ~eer weten - kunt U het mij nog vertellen?
Hij was zichtbaar verrast en ontdooide zelfs een beetje, ofschoon
ik achter zijn brilleglazen toch ook iets superieur-geamuseerds en
zelfs iets lichtelijk-malicieus' meende te bespeuren.
- Dat kan ik zeker, want ik heb me altijd zeer voor het recht ge-
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interesseerd en ik heb de lastige eigenschap dat ik nooit iets kan
vergeten wat daarop betrekking heeft. Het kwam in het kort
hierop neer dat U het onpersoonlijke van het recht hebt verdedigd
en daarin naar beide kanten de kracht ervan hebt gezocht: er
waren normen die het algemene rechtsbewustzijn bevredigen en
die, juist doordat ze boven het subjectieve gevoelen uitgaan dit
ook min of meer overbodig maken. Een rechter had dus met de
mens na de veroordeling niets meer te maken, terwijl hij zelf in
een volkomen zuivere, maar strenge toepassing daarvan zijn hou-
ding en zijn zekerheid kon vinden. Bovendien was hij geen op-
voeder maar slechts vertegenwoordiger en tevens verdediger van
de staat of de maatschappij, zodat de moderne bekommernis om
de mens en de persoonlijke omstandigheden een verzwakkend en
gevaarlijk element in de rechtspraak dreigde te brengen. Hierop
komt het zo ongeveer neer, maar U hebt daaraan toen nog boven-
dien een filosofische grondslag gegeven.
- Ja, ja, het zal wel een beetje academisch geweest zijn.
- Denkt U er nu dan anders over?
- Ik geloof dat ik het in grote trekken daar nog wel mee eens zou
zijn.
Bijna was mij ontvallen: "dat heb ik ervaren", maar daarmee zou
ik het gesprek natuurlijk geheel bedorven hebben. Ik vond zijn
antwoord echter zo niets-zeggend dat ik nog even wachtte om hem
wat meer te laten zeggen. Toen er echter niets kwam besloot ik om
te trachten wat dieper in hem door te dringen: - Meent U dus nog
dat het persoonlijke geheel uitgeschakeld kan blijven?
- Ik zou het nu zo willen zeggen dat het zich uit in die totale zelf-
beheersing en die uitschakeling, welke de voorwaarde is voor een
zuivere toepassing van het recht.
- Dan zou er dus ook een "objectieve" rechtspraak mogelijk zijn
en zouden veroordelingen van eenzelfde delict niet zo verschillend
hoeven uit te vallen. Bovendien is een volledig geloof in die normen
mij te statisch: het impliceert dat de maatschappijvorm, die wij
hebben, ook de beste is en dit zou weer de historische ontwikkeling
remmen. -'Ineens voelde ik dat ik zo niet moest doorgaan: we zouden
een debat krijgen over evolutie en behoud, over de noodzakelijk-
heid van handhaving ener orde ook al nam men ontwikkeling aan-
en ik wou juist van dit onpersoonlijke terrein af. - Gelooft U ook
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niet met mij dat dit tenslotte haast onmogelijke eIsen aan iedere
rechtsman stelt?
- Hoe bedoelt U dat?
- Ik bedoel wat zijn zelfkennis betreft. Hij is geen automaat en
past het recht niet mechanisch toe. Bij iedere veroordeling klinkt
er morele verontwaardiging in zijn toon - we waren nu geen
dorpsgenoten met gemeenschappelijke herinneringen meer en mijn
zaak kwam hoe langer hoe dichter bij - en er zijn altijd bepaalde
dingen, die hij feller beoordeelt dan andere. Zou er dan niet een intro-
spectie voor de rechter nodig zijn die hem daarvan bewust maakte
en zou het subjectieve, dat hij met zijn normen meende te overwinnen
daarin toch niet meer tot uiting komen dan hij zelf wel besefte?
- Op deze wijze tracht men met behulp van de moderne psycholo-
gie het subjectieve, dat de jurist met zijn normen juist overwonnen
heeft, weer binnen te smokkelen. Maar dilarmee zal men het recht
alleen verzwakken. En als ik dit dan eens ook even subjectief mag
beantwoorden: ik zie daarin alleen maar een poging van wie door
het recht belaagd wordt om via een mogelijke onvolkomenheid in
de rechtsman het recht te treffen, eenvoudig omdat men dit niet
aanvaarden kan. Ik geef echter toe dat het voor degeen die door
het recht in zijn leven zeer getroffen wordt veel moeilijker is om het
objectieve ervan te aanvaarden.
Ook hij gaf hiermee duidelijk te kennen dat het geen "debat"
meer was, dat we mijn geval langzamerhand gingen uitvechten.
- Men zou ook de stelling kunnen verdedigen dat het voor deze
laatste gemakkelijker is - of liever: dat hij althans de káns daartoe
krijgt. Immers, wij krijgen ons diepste inzicht volgens mij maar
door één ding: de confrontatie (daarbij heb ik hem lang aangekeken
en in een wensdroom zou hij de ogen neergeslagen hebben, maar
hij keek natuurlijk geheel onbewogen; zelfs mag ik de lichte
zenuwtrekking van de roman niet constateren) - en vQor die con-
frontatie is nodig een gehéle persoonlijkheid met al zijn gevoelens
van schuld - en onschuld, en een volledige kennis van alle diepten
van het door U versmade subject en ook van alle feiten, die de
rechter uiteraard nooit kan hebben - en niet hóeft te hebben,
onderbrak hij mij, als het feit waar het om gaat maar vast staat -
zeker, meneer Humalda, maar daardoor ontbreekt voor hem ook
die confrontatie, want daarvoor is nodig: het andere, de twijfel,
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de zelfontleding, het zich-meten, met als resultaat een verwerpen
of een bevrijd-worden door een zeer bewuste innerlijke aanvaar-
ding. - Ik bén bevrijd, meneer Humalda -
Deze laatste opmerking is het begin geweest. Het was sterker dan
ikzelf dat ik dat ineens moest zeggen en het kwam ook voor mij
onverwacht. Ik kon het doen omdat er juist een geroes en een zekere
onrust ontstond: het eigenlijke diner was ten einde en ieder maakte
aanstalten om te gaan opstaan en ergens een kopje koffie met een
cognacje te drinken. De woorden, die ik zeer nadrukkelijk ge-
sproken heb, gingen in dat geroes teloor, terwijl anders een buur-
man ze gehoord zou hebben. Ze klonken nu alleen als door een
koker tussen ons en schiepen daar een soort krachtveld, waardoor
er toch wel iets van een wonder is gebeurd. Ja, ook dit hoorde hij
weer op dezelfde koele manier aan, maar ik voelde een bijna
physieke macht in mij: toen wij opstonden dreef ik hem als het
ware vanzelf met mij mee en terwijl wij schijnbaar als twee goede
oude bekenden door de zaal wandelden was ik het toch, die hem
magnetisch meetrok. Zelfs toen we op de gang waren en ik een
paar meter verder een leeg vertrek zag, ging hij alsof het afgespro-
ken was met mij mee naar binnen en hij was niet verwonderd toen
ik de deur dicht deed.
- U ziet, als het moet wil ik een confrontatie niet ontlopen.
Hij zei het koel-beheerst, maar voor het eerst flikkerde er toch ook
even iets aggressiefs achter zijn brilleglazen en het floers van zijn
ogen was nu geheel weg. Voor mij was het schaakspel echter uit
en ik wou zo niet doorgaan:
- Meneer Humalda, U hebt mij onschuldig veroordeeld.
- U moet mij ten goede houden, maar ik blijf overtuigd van het
tegendeel. U weet misschien ook wel dat deze reactie van U heel
veel voorkomt, dat men, na de confrontatie, daarin zijn kracht
schijnt te ~oeken.
- De voornaamste getuige is bij mij gekomen om me te vertellen
dat haar verklaring vals is geweest: het was precies zo als het in
het psychiatrische rapport stond.
Eindelijk heb ik toen een menselijke reactie gezien; hij schrok en
vocht om zich te herstellen.
- Dan kunt U revisie aanvragen en dan zal die getuige wegens
meineed aangeklaagd moeten worden.
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- Dat wil ik niet. Dan zou zij hetzelfde moeten doormaken wat ik
doorgemaakt heb.
- Dat is heel nobel, maar wat wilt U dan? Er klonk een licht
sarcasme in die opmerking.
- Ik wil eenvoudig dat U het weet, dat U eens gaat twijfelen.
- Dan zou ik toch eerst bewijzen moeten zien - voor sensationele
onthullingen ben ik ongevoelig. Zoals U de zaak nu aanpakt kan
ik daarin, vergeef mij als het wat cru klinkt - alleen maar een
uiting van zwakte en een laatste vondst van het befaamde on-
schuld-complex zien.
- Ik wil zelfsnog verder gaan. Zij zal van haar kant een herroeping
schrijven en naar de rechtbank sturen. Ik zou niet graag willen
dat deze daarop inging.
- Als het zover komt staat het aan de officier van justitie om dit
te beoordelen - dan is de zaak niet meer in Uw hand -.
- Gelukkig weet ik ook wel iets van de usances in ons land. Revi-
siezaken komen vrijwel niet voor en het moet al geweldig evident
zijn, zal men er op ingaat.
- Een dergelijke verklaring zóu heel evident zijn. - Vreemd dat
hij zich nu weer tegenover mij stelde: zijn dogmatische natuur
werd tot aggressie gedreven, terwijl het toch in zijn eigen nadeel
zou kunnen zijn.
- Door mijn ervaring mag ik gelukkig aan deze evidentie twijfelen.
De psychologische achtergrond, die hierdoor aan het licht zou komen
was bij de rechtzaak ook al zichtbaar en de psychiater heeft die
zelf naar voren gehaald. Toch heeft men die toen verworpen.
Ik zou, op grond van dat hysterische - om dit woord nu maar
eens even te gebruiken - een behoefte aan offeren, aan zelfver-
nietiging of wat dan ook kunnen aantonen, die de hele' verklaring
weer op losse schroeven zette. En U weet dat men, zodra het psy-
chologische er bij in het spel komt, iedere verklaring naar twee
kanten kan uitleggen en dat het gelóóf van de rechter dan de
doorslag geeft. Het is dus uw bedoeling om de consequenties
van Uw veroordeling te aanvaarden?
- Inderdaad - al zijn die voor mij heel anders dan ik U zou kunnen
zeggen. Alleen zou het mij interesseren om te weten wat U zoudt
doen als dat niet het geval was.
- Het recht moet zijn loop hebben.

~I
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- U ZOU dus doorzetten, ook als hierdoor een onrechtvaardige
veroordeling van U aan het licht kwam?
- Ik heb U gezegd dat ik een confrontatie niet ontloop. Maar ik
moet toch protesteren tegen het woord onrechtvaardig: het onrecht
kán pas door een novum aan het licht komen. Zo lang U dat ver-
hindert kan ik geen novum zien en vind ik dat U de confrontatie
vermijdt -.
- Meneer Humalda, ik zou zelfs een tweede novum erbij kunnen
geven - toen ik dat zei kwam ik aan een van de moeilijkste mo:..
menten van mijn leven: ik had bijna gesproken over die school-
jongen, die nu waarschijnlijk student was en die misschien ook
zijn rol in het verzet had gespeeld: de mogelijkheid van een reha-
bilitatie kwam immers zo vlak bij! - maar dat wil ik niet - niet uit
onzekerheid: dit is misschien wel de grootste zekerheid in mijn
leven -.

Felix, ik heb het hierbij gelaten. We hebben elkaar lang en rustig
en ontspannen aangekeken: alles wat er tussen ons stond vloeide
daarin weg. Misschien duurde het slechts éven, het was in ieder
geval een heel wonderlijk moment, dat ik nooit zal vergeten. Ik
heb dezelfde kracht, die hem met mij naar die kamer dreef, korte
tijd op hem overgeqragen en hij móet mij toen haast wel geloofd
hebben. Maar na een paar eindeloze seconden keek ik voor mij en
toen ik mij later weer naar hem toe wendde, zag ik opnieuw, als
tijdens het proces, die spieren overal in zijn gezicht werken - en
weer trof mij het floers over zijn ogen. Hij zal tóch gaan twijfelen -
hij twijfelde toen waarschijnlijk alweer aan mijn onschuld - maar
hij heeft met mij gestaan voor het Raadsel en daarvan zal iets in
hem blijven.
Eén ding heeft mij echter getroost: hij was mannelijker dan ik
dacht, want hij is althans bereid geweest om de consequenties te
aanvaarden.
Je zult nu ook begrijpen dat ik het leven heel eenzaam vind: overal
rondom mij zal die twijfel, dat ongeloof blijven en ik zal er nooit
geheel uitkomen. Desondanks is het een bevrijding voor mij ge-
weest, omdat ik gevoeld heb dat wij toch ons lot zelf bepalen: ik
heb de mogelijkheid van een eerherstel in handen gehad en be-
wust verworpen. Maar het Niets zal nu weer om mij heen blijven.
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Je zult de motieven, die mij verhinderen om Wiesje haar gang te
laten gaan, eerbiedigen, doch slechts als ik haar er toe kan brengen,
dit Niets ook te aanvaarden en ook haar lot in handen te nemen,
zal ik mij weer sterk genoeg voelen om met mijn oude trots onder
de mensen te leven. En toch wil ik wel graag dat jij mij tenminste
helemaal gelooft - vergeef mij deze zwakte, Felix -.



KORT BESTEK

Journalistieke zeden

Dezen zomer werd Thomas Mann in ons land te Amsterdam door
het Nederlandse PEN-Centrum verwelkomd en toegesproken. Dat
de spreker daarbij het Duitse vraagstuk ter sprake bracht, ver-
wonderde den vermaarden Duitsen balling allerminst maar ont-
stemde enkele journalisten blijkens hun verslagen in de krant, hoe-
wel zij overigens toch niet zo tedere bezorgdheid voor Thomas
Mann aan den dag legden. De oorzaak van de ontstemming lag
dan ook niet in de betrokken feiten zelf maar in andere feiten,
buiten de ontvangst van Thomas Mann om. ''\Tijzouden n1. geen
recht van spreken hebben over het Duitse onrecht en het Duitse
gevaar omdat wijzelf een agressie plegende regering hebben -
waarbij dus onze ministers min of meer met "het tuig uit de onder-
wereld" van het nazi-regime worden vergeleken en de spreker zou
geen recht van spreken hebben omdat hij een manifest van kunste-
naars geweigerd zou hebben te ondertekenen, waarin werd ge-
protesteerd tegen het optreden der regering in Indonesië. Wij laten
het voor rekening dier verslaggevers, deze zaken met elkander in
verband te hebben gebracht. Maar wat geen kwestie van opvat-
ting en smaak meer is: door het bestaande vooroordeel tegen den
spreker hoorden de verslaggevers niet meer wat er gezegd werd:
niet, dat hij slechts terloops vermeldde dat het hem enige zelfover-
winning had gekost voor het eerst in het openbaar weer de Duitse
taal te spreken, een eerbewijs dus aan Thomas Mann, die hoewel
Amerikaans staatsburger toch drager der Duitse cultuur blijft;
en dat zijn verdere betoog neerkwam op de tragiek van de ge-
vaarlijkheid der tweesnijdige Duitse eigenschappen en den nadruk
legde op de plicht der bijdrage van ons volk tot de democratische
vorming van de Duitsers en uitvoerbare middelen daartoe aangaf.
Hoofdconclusie van zijn betoog was, dat wij door den oorlog tot
bitterder zelfkennis van den mens zijn gebracht en moeten erken-
nen, dat het laagst bereikbare peil van het mensdom veel lager ligt
dan wij ooit hadden beseft en dat tegenover het kwaad van dezen
tijd het Christendom in activiteit heeft gefaald. De verslaggevers
der nog wel geestverwante bladen Parool en Vrij Nederland wilden
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H. BOLKESTE1N,Vier hoofdstukken over De Godsdienst in het leven der
Grieken gedurende hun bloeitijd. Haarlem, Tjeenk Vvillink, 1947.

Uit de nalatenschap van prof. Bolkestein zijn 4 hoofdstukken verschenen
van het boek van 6 hoofdstukken dat hij had willen schrijven. Bolkestein
zet de redenen uiteen waarom de Griekse godsdienst zo lang op be-
langstelling heeft moeten wachten. De literaire en aesthetische belang-
stellingen hebben die voor de godsdienst overschaduwd, waartoe ook
het Christendom heeft bijgedragen dat de antieke religies verdrongen
en vele harer overblijfselen heeft te niet gedaan. Bolkestein laat als cul-
tuurhistoricus met grote belangstelling voor dit onderwerp vooral het
licht vallen op het ontbreken in Griekenland van een godsdienstige leer,
van theologische geschriften, gevolg van het ontbreken van een speciale
priesterstand, een verschijnsel dat hij uit de maatschappelijke en staat-
kundige verhoudingen verklaart (parallel hiermee gaat het ontbreken
van een ambtenarenstand) . Het boekje is rijk aan gegevens en aan ge-
zichtspunten die ons inzicht verhelderen. Helaas ontbreken de beide
laatste hoofdstukken, die ongetwijfeld 'schrijvers samenvattend oordeel
zouden hebben gegeven. Het isjammer dat de bewerkers de lezers, voor
wie de door de schrijver zeer verkort aangehaalde literatuur niet gemakke-
lijk herkenbaar is, op dit punt niet te hulp zijn gekomen. Enige verklarende
aantekeningen zou dit werkje trouwens zeer wel waard geweest zijn.

O.N.
WALTERTHE1MER,Lexikon der Politik, 1947.
In alphabetische volgorde biedt dit deel van rond 500 bladzijden,
verschenen in de populair-wetenschappelijke ;,Sammlung Dalp" (Bern),
een zeer bruikbaar, en bij gebreke aan soortgelijke werken welhaast
onmisbaar, overzicht van de begrippen en problemen, hoofdfiguren en
staten, waaruit het hedendaagse politieke wereldbeeld is samengesteld;
de redactie is afgesloten op I lVfaart 1947 maar er staan nog gegevens
vermeld over April van dit jaar. De omvang van de stof maakt 't be-
grijpelijk dat in dit beknopte bestek op het heden alle nadruk moest
vallen en de historische terugblik zich tot het noodzakelijke minimum
beperken. Met één waardevolle uitzondering: over de belangrijkste
politieke denkers en hun theorieën - van Plato tot Burnham - vindt men
hier bescheid, zodat het deeltje inderdaad min of meer is geworden wat
het wil zijn: een kruising tussen actueel naslawerk en wetenschappelijk
handboek. Toch beschouwe men, in verband met de plaatsruimte, het
tweede als toegift; anders zou bijv. het niet-bespreken van Grotius te
zwaar worden aangerekend. Maar ook afgezien hiervan zijn op een werk
als dit al te gemakkelijk aanmerkingen te maken: de beknoptheid dwingt
nu eenmaal tot uitwissen der nuances en in zoverre tot onnauwkeurigheid.
Over het geheel genomen lijkt het echter betrouwbaar. Het ware te
wensen dat het jaarlijks kon worden herdrukt en bijgewerkt. j.S.



KORT BESTEK

in hun bevooroordeeldheid tegen den spreker niet horen wat er
werd gezegd en schreven hem het tegenovergestelde van zijn op
de menselijke schuld en beschaming gebaseerde betoog toe: spreker
stond onszelve te verheffen en zich op de humanistische borst te slaan.
Maar niet alleen zetten zij hun lezers het omgekeerde voor van
wat er gezegd was, zij namen de gelegenheid te baat in hun verslag
over de ontvangst van Thomas Mann de bovengenoemde "weige-
ring" van den spreker te publiceren, daarmee de conclusie van hun
publiek suggererende dat hij voorstander van geweldpolitiek was
gebleken, of op zijn minst aanhanger van het regeringsbeleid. Zij
hebben niet de moeite genomen den spreker naar de feiten, naar
zijn opvatting te vragen, anders zouden zij geweten hebben, dat
de spreker het bedoelde manifest zelfs niet had gezien en dat zijn
opvattingen niet overeenkwamen met de door hen aan hun lezers ge-
dane suggesties. Maar daarom niet getreurd, liever met spoed vriend
en geestverwant aan de kaak gesteld dan loyaal navraag gedaan.
De Vlam ging nog verder in deze faire campagne; daar ging men
op de uit fascistische bladen bekende methode te werk van: wie
mij niet aanstaat deugt niet, dus opgewekt een smaadstukje tegen
den spreker geschreven. Naar verluidt zou die smaad niet van den
hoofdredacteur Jef Last zijn, al staat er JL. onder; een ander zou
zijn instincten van penneterreur aldus hebben botgevierd, maar de
hoofdredactie deed er niets tegen en geeft geen blijk deze methoden
niet oirbaar en voor zijn lezers niet de juiste te vinden. De nazi's zijn
in ons land toch niet vergeefs geweest, ook in het journalistiek
fatsoen hebben zij hier en daar bedroevende ruïnes achtergelaten.

De papiersituatie

Drie hoofdartikelen in drie achtereenvolgende nummers van
De Linie heeft de hoofdredacteur van dit blad, Prof. Dl' J. H. C.
Creyghton S. J., geschreven tegen het in het Augustus-September
nummer van De Nieuwe Stem verschenen artikel "Het Humanisme
in het christelijk oordeel" van onze redacteur Noordenbos.
En nu, in een volgende hoofdartikel maakt hij terloops gewag van
de "kinderachtige redeneringen" van de auteur tegen wie hij zich.
driemaal heeft gekeerd.



AAN DIT NUMMER WERKTEN O. A. MEE:
MR H. W. J. M. KEULS,geb. 1883

Advocaat te Amsterdam, dichter o.a. van: In de stroom, Om
de stilte, De dansende lamp.

H. VANMERLET,geb. 1900
Van '36-'41 hoofdredacteur van De verenigde katholieke pers,
adviseur van De raad van verzet ('43). Concentratiekamp Amers-
foort ('44), Davos ('45/,46). Publ. o.a."Deining", "Hetoudseizoen"
(verzen) en "Elwin", "De Soutane" (romans). In voorbereiding
"Capricioso" (verzen) en een roman "Het zaad tussen de doornen".

H. J. SMEDING,geb. 1899 te Groningen
Studeerde Ned. letteren te Utrecht. Leidde op voor het Staats-
examen. Sinds 1940 medewerker aan de Ned. Stichting voor Psycho-
techniek. Publiceerde verhalen in de Stem, voorts met 9 andere
schrijvers en schrijfsters "Het Gele Huis te huur" waartoe hij het
initiatief nam en na de oorlog het dagboek "Klopsignalen".

PROF.MR A. J. P. TAMMES
Hoogleraar 7e faculteit te Amsterdam; vroeger redacteur N.R.C.
(buitenlands overzicht). Dissertatie: De rechtsbetrekkingen van de
leden van het Britse Gemenebest, onderling en in het volkenrecht.
Artt. van politiek-juridische en litteraire aard.

GERBEN COLMJON

DE OORSPRONGEN VAN DE RENAISSANCE
DER LITTERATUUR IN NEDERLAND
in het laatste kwart der negentiende eeuw

Tweede geheel omgewerkte en herziene uitgave

Met 80 afbeeldingen. Geb. f 11.50

Dit is een boek over de Tachtigers, of liever over de beweging van
Tachtig. De schrijver gaat niet uit van de karakteristieken van de per-
soonlijkheden, die de beweging hebben gedragen, maar tekent deze figuren
als exponenten van een stroming, wier oorsprongen reeds vóór 1880 ge-
zocht moeten worden. Bij nauwgezette bronnenstudie komt de schrijver
tot allerlei nieuwe conclusies, hij zet de beïnvloeding vanuit het buiten-
land in het volle licht, en verwijdert van verschillende figuren het vernis
der faam of de patina der vergetelheid, zodat o.m. Kloos aan de ene
zijde, Erens en Paap aan de andere kant, in een nieuw licht komen te
staan. Deze uitgebreid gedocumenteerde litterair-historische arbeid over
een tijdperk van wedergeboorte betekent heden ten dage een onont-

beerlijke verfrissing en verruiming van in~icht.

Verkrijgbaar in de boekhandel



Nieuwe uitgaven van

Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij N.V.

DR J. C. A. FETTER

DE RUSSEN EN HUN KERK

Geïllustreerd '" geb. f 7.95

Dit boek geeft niet alleen een levendig beeld van de Russische Orthodoxe
Kerk, maar dringt door in de gedachtenwereld waaruit de typische vormen
van haar geloofsbezit zijn voortgekomen. 't Geeft boeiende vergelijkingen
met het Westerse Christendom, zowel wat dogma, geestelijke houding als
liturgie betreft, en behandelt tal van vraagstukken van actuele betekenis.

PROF. DR H. J. POS

FILOSOFIE DER WETENSCHAPPEN

Derde druk '" geb. f 3.75

Aan de tweede druk is een hoofdstuk toegevoegd, waarin het
onderwerp wordt geconfronteerd met de crisis der beschaving

Dr Dijksterhuis schreef over dit werk in De Gids:
Het is toch wel een zeer bijzondere gave, om zó over wijsgerige onderwerpen
te kunnen schrijven: in zijn eenvoud en volkomen helderheid, in de zuiverheid
van zijn stijl en de waarheid van zijn toon voldoet de betoogtrant van den
schrijver aan de hoogste eisen, die men aan wetenschappelijk proza kan stellen.

RUDOLF VON TOBEL

PABLO CASALS

Met 23 foto's van Paul Senn '" geb. f 5.50

Het beeld van Casals, zowel van de kunstenaar als van de mens, rijst uit
deze bladzijden op in zijn bijna voorbeeldelijke grootheid. Mens en kunstenaar
vormen in Cas als een onverbrekelijke eenheid, waarvan de overheersende
tendenz is een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, hem opgelegd door zijn
muzikale begaafdheid. Niemand, voor wie muziek een waarde in zijn leven
vertegenwoordigt, late dit verkwikkende boek ongelezen!

VER K R IJ G B A A RIN D E BOE K HA N DEL

X.V. nRUKKEHIJ G. J. TIIIE)lE - XI.nIEGEN
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