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]. B. Charles

IK ZAG EEN CHRISTEN OP DE FIETS

Ik zag een Christen op het Leidse Plein
hij rookte pijp hij reed snel op zijn fiets
het was 1 uur hij was op weg naar Huis,
zijn pijp was een maskotte van de Zekerheid.
Hij was mij onbekend, ik wist van niets,
maar toen hij langs mij reed bracht ik hem thuis:
hij droeg de Waagschaal in zijn beide ogen.

Ik moest in de Concrete Situatie snel opzij,
hij was mij dus te vlug voor Het Gesprek;
ik had nog willen zeggen, vriend, pijproker,
andere wang toekeerder en Woodbroker,
o Christen op de fiets, Ook Dit: Tenslotte:
van Barth naar Bartje n'est qu'un pas
en van Miskotte naar maskotte.
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IK HEB EEN VIS VOOR DAG EN NACHT

Ik heb een vis voor dag en nacht,
des morgens, als de angst mij wacht,
zwemt hij kalmerend langs mijn voeten,
als ik des nachts de droom opwacht
dan komt mijn vis mij groeten.

Des middags slapen alle vissen.
Zou men zich hiervan willen vergewissen
en naar de tenen van de rots afklimmen,
men kan mijn vis daar aan de wand zien staan
in een der heldergroene nissen,
men ziet hem in het omgekeerde firmament,
een hoge kleine vlieger, staan te vinnen,
slapend te stromen als een smalle vaan.

Ik heb een vis voor dag en nacht,
zou ik soms vroeg uit denken moeten
dan wekt hij mij alom half acht.
Des nachts komt hij steeds even groeten.
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DE MAN VAN TOLLUND

In een moeras nabij Tollund, in Jutland, heeft
men bij de turfgraverij het geconsen'eerde lijk
van een gehangen man gevonden. De NeR
vertoonde het portret._"Zelden", aldus de ar-
cheoloog Lat/ring, "zag men een gelaat, zo
sereen en vol vertrouwen."

Hij was tot gistren in zijn turfbed veilig,
toen leverde het veen hem uit voor geld.
Was hij een schurk, was hij een held, of was hij heilig?
Een knoophouw heeft de wervelstam geveld,
maar 't koord viel na twee duizend jaren los,
de nek is nu van leer, de wangen werden kurk.
Hij ziet er opgehangen uit maar 0, hoe trots!
Men hing hem en men wierp hem in 't moeras,
de Man van Tollund, en wij raden wie hij was:
wellicht wat heilig en heldhaftig en een schurk.
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]. Suys

DOEL EN MIDDELEN

I

"Het doel heiligt de middelen" - deze spreuk heeft een slechte
reputatie, zodat men er niet mee te koop loopt; beter klinkt "wie het
doel wil, moet de middelen willen", waarmee vastberaden werkelijk-
heidszin pleegt te worden gedemonstreerd. Het is intussen niet moeilijk
in te zien, dat met deze verschillende zegswijzen iets overeenkomstigs
wordt gemeend: in beide gevallen wil men zeggen dat de goede kwali-
teit van het doel zich meedeelt aan de middelen om het te bereiken.
En is dat dan niet zo? Het juiste antwoord op deze vraag is voor het
menselijk handelen van het grootste belang; het is bovendien voor het
politieke handelen, in welks sfeer deze leuzen thuis horen, het abc van
de wetenschap die zich hiermee bezig houdt. De hier volgende be-
schouwing onderwerpt het adagium "het doel heiligt de middelen"
niet aan een ethische maar aan een rationele kritiek, beklemtoont niet
zijn ethische verwerpelijkheid maar zijn rationele onhoudbaarheid.
In onze parafrasering, dat de goede kwaliteit van het doel zich mee.

deelt aan de middelen "om het te bereiken", zijn deze laatste woorden
gekenmerkt door een gedwongen onklaarheid - gedwongen om een
getrouwe weergave te zijn van wat in zichzelf onklaar is - die in de
eerste plaats verheldering eist. Want op welke grond zouden de ter
bereiking van een doel aangewende middelen ook inderdaad aan deze
verwachting beantwoorden, zodat het resultaat van dit doelbewuste
handelen met het doel samenvalt? Er is één zeer belangrijk domein
van doelgerichte activiteit, waar deze verwachting door het resultaat
bevestigd wordt, en wel het domein der natuurwetenschappelijk gefun-
deerde techniek, omdat men daar de factoren beheerst waaruit het doel
als resultaat te voorschijn zal komen, met het gewichtige voorbehoud
nochtans dat dit geldt voor de reproducerende, niet voor de scheppende
techniek, voor de techniek in de ingenieurs-faze, niet in de uitvinders-
faze.Hier beheerst men de factoren omdat men ze zelf schept, de geken-
de oorzaak-gevolg-relatie gebruikend voor de gewilde middel-doel-rela-
tie, door bepaalde middelen voor een bepaald doel als oorzaken aan te
wenden, onder eliminering van alle storende factoren. Overal buiten
dit technische domein ontbreekt de natuurwetenschappelijk gefun-
deerde zekerheid omtrent de middelen, en de mogelijkheid om storende
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factoren te elimineren. Het is zelfs niet zo, dat men hier pas achteraf
kan vaststellen wat de technicus vooraf weet; men kan slechts consta-
teren dat het doel is bereikt, niet dat het dank zij de aangewende mid-
delen is bereikt. Ervaring en gezond verstand bevestigen bovendien,
dat een doel blunderend kan worden bereikt, beleidvol kan worden ge-
mist, naar gelang men de weinig of niet beïnvloedbare factoren mee
heeft of tegen. Waar echter omtrent de adaeguate middelen zoveel on-
zekerheid bestaat, hebben leuzen als "het doel heiligt de middelen" of
"wie het doel wil, moet de middelen willen" geen redelijke zin. Maar
ze kunnen wel een andere zin hebben.
Het technisch doel is niet anders te denken dan als duidelijk-bepaald

in materiële zin, want zolang het deze eigenschap niet heeft is het
eenvoudig nog niet uitgevonden, bestaat dus nog niet; bestaat het een-
maal, dan zijn ook de - natuurlijk voor verbetering vatbare - mid-
delen gegeven, eveneens duidelijk-bepaald, en doel en middelen coëxis-
teren in de geest van de technicus als een gelijktijdigheid, "dare et
distincte" om met Descartes te spreken. Niet-technische doelen - en
daarop is in deze beschouwing onze aandacht gericht, daarop hebben
ook de gewraakte leuzen betrekking - kunnen eveneens duidelijk-
bepaald zijn, maar niet op dezelfde wijze, daar zij product zijn van de
wil, niet van wil èn uitvindsel; de middelen zijn hierbij niet gelijk-
tijdig gegeven maar moeten, de eenvoudigste gevallen daargelaten,
eerst worden "uitgevonden", uiteraard met behulp van de wetenschap
en de zekerheden die zij kan bieden. Maar het is een spotvorm van
wetenschappelijke zekerheid om het voor te stellen, alsof de middelen
- en dan naar technisch model volstrekt-zekere middelen - niet meer
gevonden hoeven te worden, doch alleen nog maar vastberaden gewild.
In deze valse voorstelling is een irrationele wil werkzaam, die in een
gestolen mantel van wetenschap rondloopt, als dekmantel van zijn
barbaarsheid, maar overigens met wetenschap niets uitstaande heeft.
Natuurwetenschap noch techniek zijn hiervoor verantwoordelijk te
stellen, de sociale wetenschap evenmin .... voor zover zij inderdaad
wetenschap is en dus deze barbaarse indringers ontmaskert en van
haar domein verjaagt.
Uit de menselijke werkelijkheid zijn de doelen niet weg te denken,

waarop het handelen bewust wordt gericht en waaraan de middelen
worden aangepast; voor zover dit zo is hebben deze doelen ook in vol-
doende mate het kenmerk der duidelijke bepaaldheid, maar het is er
verre van dat, buiten de techniek in haar niet-creatief aspect, tegelijk
de middelen even duidelijk gegeven zijn. De nadruk valt hier op het
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creatieve zoeken en vinden, en buiten de materiële techniek is dit
vinden op de middelen gericht, of zeggen wij liever; op de weg waar-
langs het doel kan worden bereikt. Geheel in het duister liggen weg of
middelen niet, want een doel wordt geen ernstig wils-object zonder dat
de realiseerbaarheid, de mogelijkheid van bereiken, wordt aangenomen,
en deze overtuiging impliceert althans een vermoeden omtrent de mid-
delen, zodat een actief begin kan worden gemaakt. Een werkelijk cri-
tisch onderzoek in hoeverre belangrijke resultaten in het verleden,
waaraan de naam van bepaalde historische figuren verbonden is, inder-
daad op lange termijn door hen tot doelwit zijn genomen, zou onge-
twijfeld het geschiedbeeld disintegreren, doordat het vereenvoudigend
terug-projecteren van resultaat in lang vooraf beraamd doel als on-
houdbaar zou verzinken. Men moet zich trouwens afvragen of van een
voldoende duidelijk-bepaald doel, waarop zich de wil concentreert,
anders dan op vrij korte termijn kan worden gesproken, daar immers
het doel wordt bepaald als deel van een geheel dat dan zelf niet teveel
mag veranderen. Daarom kan op lange termijn - en juist belangrijke
resultaten hebben een lange voorgeschiedenis - eigenlijk nooit wor-
den vastgesteld dat het doel is bereikt. Na een lang tijdsverloop pleegt
de betekenis van een doel verandering te hebben ondergaan; zo bleek
bijvoorbeeld het algemeen kiesrecht, toen het werd bereikt, van andere
en geringere betekenis dan toen het als doel werd nagestreefd, en was
dus het doel in wezen niet bereikt. Doelen plegen niet bereikt te wor-
den, zelfs als ze bereikt worden, dat schijnt wel de les der historie
te zijn.

Het doel, dat als bewust wils-object in het volle licht staat, kan men
voldoende duidelijk-bepaald noemen; zwakker belicht en minder dui-
delijk is bij niet-technische doelen de weg die erheen voert, en waarop
men schemerig de "middelen" onderscheidt, evenals de weg die verder
voert naar een vaag "einddoel". Essentieel is hier de weg die het men-
selijk handelen doorloopt, in een tijdsduur die wordt ervaren en waarin
de ervaring aangroeit op een wijze die, o.a. door tegenwerkende in-
vloeden van mensen en dingen, niet was te voorzien, en die nieuwe,
eveneens onvoorziene, factoren in het geding brengt: dit alles is te-
zamen de weg naar het doel, een continue ervaringsweg waarvan bij de
techniek kan worden afgezien, omdat daar de discontinue articulatie
van het doel-middelen-schema volstaat. In de techniek geldt wat 1. E. J.
Brouwer de doelmatigheid der "wiskundige beschouwing" heeft ge-
noemd, die de mens tOt de "sprong van doel op middel" in staat stelt,
d.W.Z.tOt "middelen", even duidelijk-bepaald als het doel, en waaruit
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het doel met berekenbate zekerheid voortkomt, in de werkelijkheid
wel als een vóór en na, maar in de geest als een gelijktijdigheid. Buiten
deze sfeer kan de duidelijke bepaaldheid alleen, en dan in betrekkelijke
zin, voor het doel gelden, niet voor de middelen, en wanneer dus zeer
bepaalde middelen worden aangeprezen als de zekere weg naar het
doel, vindt een onwetenschappelijke, zij 't helaas schijnwetenschappe-
lijke, vervalsing plaats. De duidelijke bepaaldheid der middelen maakt
hen hier tot iets anders, nl. tot doelen, en het doel, dat hiermee binnen
verzekerd bereik zou komen, eveneens tot iets anders, nl. tot pseudo-
doel, en in werkelijkheid tot middel. Want gaan wij na, wat de functie
ervan is in de politieke leuzen, waarvan wij zijn uitgegaan, dan is het
kennelijk deze: tot rechtvaardiging van bepaalde, steevastverwerpelijke
en onmenselijke, middelen te dienen en dus instrument te zijn om de
. menselijke weerstand tegen de aanwending van deze middelen te bte-
ken. Terwille hiervan kunnen ze niet verheven genoeg zijn. Juist door
hun hoogheid en luister zijn deze rechtvaardigende pseudo-doelen de
doelmatigste middelen tot ontmenselijking van de werkelijkheid.

II

De pseudo-hoogste doelen, waarmee de mensheid de hand aan zich
zelf slaat, hebben de eigenaardigheid, dat zij de mensen groepsgewijs
verdelen, zodat op hen 't doeltreffendst een betoep kan worden gedaan
voor georganiseerde onderlinge strijd, politiek en militair. Wanneer
echter deze georganiseerde tegenwerking de hedendaagse mensheid
meer dan iets anders kenmerkt, dan komt dit omdat de productie- en
communicatiemiddelen in de laatste halve eeuw van de mensheid een
gemeenschap van wederkerige afhankelijkheid hebben gemaakt, waar-
voor men dan ook pas van "verdeeldheid", als haar hoofdkenmerk,
spreken kan, en niet slechts van occasionele strijd tussen vrijwel buiten
onderling verband levende collectiviteiten. Maar welke ideologie be-
hoort bij het feit van deze georganiseerde tegenwerking? Allereerst
het geloof aan hoogste doelen; dan aan de middelen om ze te bereiken;
verder aan de waarden van gemeenschap en discipline tegenover het,
de eigen collectiviteit ontbindende, individualisme; vervolgens aan de
verwerpelijkheid van het rationalisme dat individualistisch besmet is
en met zoveel irrationeels licht in conflict komt; ten slorre, waar de
moderne techniek een verworven bezit is geworden, aan de verwer-
pelijkheid van materialisme en technicisme.
Dit is precies de cocktail die vereist wordt om in de georganiseerde
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tegenwerking zonder verlies van zelfrespect te berusten, en de klandizie
van de intellectuele mixers is dan ook bij voorbaat verzekerd. Hierbij
is de anti-individualistische gemeenschapsleus daarom zo bedenkelijk,
omdat, zolang de mensheid nog slechts een verdeelde gemeenschap-
van-wederkerige-afhankelijkheid is, alleen vrije enkelingen en groepen
op de opheffing van deze verdeeldheid en dus op een werkelijke mens-
heids-gemeenschap gericht kunnen zijn; alleen zij kunnen deze toe-
komst in het heden representeren. En wat de gebruikelijke verkettering
van het rationalisme betreft - wel te onderscheiden van gegronde kri-
tiek - moet worden opgemerkt, dat het practisch rationalisme als
bedreiger van menselijke waarden juist uit een correlatief theoretisch
irrationalisme zijn kracht put. Het Duitsland van Hitler had de roman-
tische dronkenschap nodig om vervolgens zijn aanslag op de mens met
koel-berekende materiële en psychische techniek te bedrijven. De
technische middel-doel-relatie treedt pas verwoestend buiten haar
oevers nadat een irrationalisme de dammen heeft doen bezwijken. Maar
wij leven in een tijd, waarin deze grensoverschrijding - uitgedrukt in
de leus: wie het doel wil, moet de middelen willen - tot de normaliteit
behoort, door een kleine minderheid uitgebuit maar waaraan de grote
meerderheid zich slechts aanpast. Ook deze aanpassing echter heeft een
irrationalisme nodig om de situatie draaglijk te maken: wanneer tegen-
over de middelen-des-verderfs slechts een "tja, 't moet wel" als hoogste
wijsheid wordt geplaatst - het "tjaïsme" als overkoepelende wereld-
beschouwing - moet het rationeel erkennen van deze erbarmelijkheid
wel geschuwd en als "rationalistisch" verketterd worden, moet de
menselijke waardigheid wel buiten deze ondraaglijke werkelijkheid
worden gezocht en zo, door medeplichtige aanpassing, deze wer-
kelijkheid draaglijk worden gemaakt. Men leze onZebeschouwing niet
als rationalistisch pleidooi, maar als ontmaskering van het irrationa-
lisme voor zover het aan het rationalisme in zijn gevaarlijkste gedaante
als strijd- of aanpassingsmiddel dienstbaar is. Het is een ei~ des tijds
dat juist deze samenhang wordt belicht.

Het heeft geen zin te zeggen dat het doel de middelen heiligt of
rechtvaardigt, omdat men, buiten de sfeer der techniek, de geëigende
middelen niet vooraf kan kennen, en een kennen-achteraf voor de
practische beslissing, die immers vooraf moet gaan, waardeloos is.Maar
ook een kennen-achteraf is onmogelijk, omdat men slechts houvast
heeft aan het bereikte resultaat; hiertoe echter heeft veel meer meege-
werkt dan de bewust op het "doel" gerichte middelen, zodat achteraf
alleen met zekerheid is te zeggen dat deze middelen het resultaat niet
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onmogelijk hebben gemaakt, en verder slechts is te schatten in hoe-
verre het resultaat aan deze middelen te danken is. Weliswaar kan het
doel zo worden geform~leerd dat de schijn van bepaaldheid ontstaat,
die de verificatie toelaat of het resultaat zich ermee dekt; dit is het
geval wanneer het doel slechts het overwicht in een machtsstrijd uit-
drukt, zoals de overwinning in een oorlog. Maar juist in zulk een strijd
schiet het zo geformuleerde doel tekort om tot het brengen van de
nodige offers te inspireren, en rijzen er "hogere doelen" boven uit,
waarop een beroep moet worden gedaan. Deze "doelen" - die de
middelen rechtvaardigen - zijn eerst recht onbepaald en geven moeite
bij de verificatie. In de eerste Wereldoorlog was het geallieerde doel:
de overwinning op Duitsland, in November 1918 bereikt; het hogere
doel: "the war to end war" of "to make the world safe for democracy"
was niet' bereikt. En het deed er ook niet meer toe, daar het zijn functie
als stimulans in de oorlogvoering vervuld had. Het zijn dit sOOrtdoelen,
die wij als pseudo-doelen hebben onderkend; in waarheid zijn 't verdo-
vings- en opwekkingsmiddelen - ter verdoving van inzicht en ge-
weten, ter opwekking van vastberaden wil - waartegenover de aan-
bevolen middelen het karakter hebben van doelen, die tezamen bij uit-
stek de hedendaagse werkelijkheid uitmaken die de mens zich schept,
door er de krachten aan te wijden die uit de pseudo-doelen worden
gepur.

Het voluntaristisch geloof aan pseudo-doelen, die de middelen kun-
nen rechtvaardigen, is door geestelijke leiders, door intellectuelen in
meer dan technische zin, als pleitbezorgers verkondigd en verbreid. Aan
hen thans de taak dit geloof niet te onderhouden, maar te ondermijnen,
en er de waarheid voor in de plaats te stellen: omzetting van het denken
die een omzetting van het handelen kan voorbereiden. Maar de "vrij-
heid van denken" is bij de meesten zelf een pseudo-doel, bij slechts wei-
nigen een bevrijdende kracht.

Ondet voorbehoud dat de onderscheiding van doel en middelen zel-
den scherp is door te voeren, zou als adagium kunnen dienen: aan de
middelen kent men het doel. Geen gefantaseerd doel deelt zijn kwali-
teit aan het menselijk handelen mee, maar de opeenvolgende realisaties
van dit handelen, zwakker of sterker door een doel-voorstelling ver-
bonden en gericht, geven elkaar de kwaliteit door die uitvloeit over het
resultaat. Hoofdzaak is, in te zien dat er binnen de handelingenreeks
inwendige overeenstemming is, een overeenstemming die bij verschil-
lende soorten van handelen verschillend zal zijn, maar die buiten het
technische handelen noch de duidelijke onderscheidbaarheid van doel

265



J. SUYS

en middelen, noch de berekenbare zekerheid van met het doel samen-
vallend resultaat zal vertonen.

III

Wij willen ons nu afvragen, in hoeverre bij het politieke handelen,
waarvan de problematiek tegenwoordig in het middelpunt staat, de
doelmatigheid kan worden vergroot, zodat, ofschoon principieel van
het technische handelen gescheiden blijvend, het hiertoe in dit opzicht
althans zal kunnen naderen. De alles-rechtvaardigende pseudo-doelen
doen de politiek kennen als een machtsstrijd waarbij op de rechtvaar-
digheid een beroep wordt gedaan. Uit de machtsstrijd en de rechtvaar-
digheid, beide maatschappelijke verschijnselen, is de politiek gesynthe-
tiseerd als de rechtvaardige machtsstrijd. De doelmatigheid van het
politieke handelen is daarom van de rechtvaardigheid ervan niet te
scheiden, en wanneer, zoals wij zagen, die rechtvaardigheid niet wordt
gerealiseerd, wordt het beleden hoogste doel gemist, en is dus ondoel-
matig gehandeld, ook al is in de machtsstrijd het ook-beleden overwin-
ningsdoel bereikt, want dit registreert slechts een overwicht en staat
dus buiten de rechtvaardigheid. Anders gezegd: in de politiek als recht-
vaardige machtsstrijd schuilt de inwendige tegenstelling, die het han-
delen veroordeelt tot ondoelmatigheid op een wijze als voor geen ander
levensgebied geldt. Het is een inwendige tegenstelling die groeit in
kracht, tegelijk met de technische machtsmiddelen, en deze explosief
geworden tegenstelling veroordeelt de synthese der traditionele politiek
ten slotte - als resultaat van geaccumuleerde ondoelmatigheid - tot
onhoudbaarheid. Zij zal één van beide elementen moeten prijsgeven,
of de machtsstrijd, of de rechtvaardigheid, en is ook reeds, sedert Hitler's
nihilistische revolutie, bezig dit te doen, daar helpt geen menselijk-
anders-willen aan. Ons is slechts de keus gelaten welk van beide ele-
menten de erfgenaam van de traditionele politiek zal zijn, en wanneer
wij 't erover eens zijn dat de machtsstrijd geen aanvaardbaar uitzicht
biedt, blijft alleen de rechtvaardigheid als doel over. Onze vraag wordt
nu of en in hoeverre de rechtvaardigheid object van doelmatig handelen
kan zijn.

Dit nu schijnt onmogelijk, omdat "rechtvaardigheid" op zichzelf
reeds een te onbepaald begrip is, en ook omdat de politiek ons verschil-
lende opvattingen van rechtvaardigheid heeft nagelaten, die fel tegen-
over elkaar sraan. Het onbepaalde van het begrip alleen is geen ernstig
bezwaar; het eist slechts de concretisering tot een bepaald program dat
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als doel kan worden nagestreefd. Maar de tegenstellingen omtrent de
inhoud van dit begrip - zoals zij zijn geprojecteerd in pseudo-doelen
die mensengroepen tot onderlinge strijd aanzetten - belemmeren zelfs
een zoeken van mogelijke gemeenschappelijkheid, die in concrete ter-
men zou kunnen worden uitgedrukt en dan ook gemeenschappelijk
nagestreefd. Toch moet deze uitweg, als enig levensvatbaar alternatief,
worden betreden, en hiertoe kan het inzicht omtrent de werkelijke rol
van de idealen of pseudo-doelen, die in de praktijk elke rechtvaardig-
heid tot een aanfluiting maken, een belangrijke bijdrage leveren. De
kans op het betreden van deze uitweg laten wij nu buiten beschouwing,
en merken alleen op, dat de beslissende stap hierin bestaat om van de
in negatieve zin lotsverbonden mensheids-gemeenschap, waarvan ge-
organiseerde tegenwerking het hoofdmotief is, een in positieve zin lots-
verbonden gemeenschap te maken, met georganiseerde samenwerking
als hoofdmotief - waar de vrede is inbegrepen. Het is een omzetting
in de kern, waardoor nieuwe krachten worden vrijgemaakt, maar die
bovendien wordt geconsolideerd door de oude kracht van de passieve
volgzaamheid der overgrote meerderheid, die dan aan het nieuwe ten
goede komt, het buitengewone gewoon maakt, en de weg-terug af-
sluit. Het lijkt vermetel optimisme in het loodzware heden de zaak zo
te stellen. Maar in een beschouwing over doel en middelen mag de
verwijzing niet ontbreken naar de nog ongebruikte mogelijkheid om
de doelmatigheid van het menselijk handelen belangrijk te vergroten,
ja, in wat de mens als maatschappelijke rechtvaardigheid ter harte gaat,
deze doelmatigheid eerst te constitueren, eenvoudig doordat eerst in dit
perspectief op wereldschaal rechtvaardige doelen kunnen worden over-
eengekomen van voldoende duidelijke bepaaldheid om doelmatig te
worden nagestreefd.
Voor de moderne maatschappij is doelmatige organisatie op tal van

gebieden kenmerkend, en de mens loopt gewillig in dit gareel, dat nog
't minst drukt als hij er zich aan aanpast. Maar het is steeds een partiële
doelmatigheid, die door de ondoelmatigheid van het wereldwijde ge-
heel, aan welks overmachtige invloeden de mens blootstaat, als door
een boze spotgeest wordt ontwricht. Men houdt dan drijfjacht tegen
de "ratio", onbewust ervan dat dit slechts een andere vorm van aan-
passing is, die de hachelijke situatie bestendigt. Men bewondert toe-
komst-fantazieën die de partiële rationaliteit, waaronder men gebukt
gaat, in het onmenselijke, en zelfs onbestaanbare, overspannen, en waapt
zich helderziend, al zou het feit, dat de Cassandra's tegenwoordig zo'n
dankbaar gehoor vinden, de ogen kunnen openen. Daarentegen heeft de
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opwekking tot een nuchtere bezinning op "doel en middelen" meer
kans de antieke Cassandra te ontmoeten.

IV

Het partiële, dat zijn middelpunt in zichzelf vindt, en niet in de
totaliteit waarvan het deel uitmaakt, is aan het totalitaire verwant; het
totalitarisme is steeds particularistisch, en onderwerpt de mens aan de
burger, het individu aan de gemeenschap, wat in dit verband wil zeg-
gen: aan een idool van gemeenschap. De centrum-verlegging van de
delen naar het geheel krijgt zo de betekenis van bevrijdende gezamen-
lijke uitweg. Het geheel wordt eerst door deze centrum-verlegging van
wereld-toneel der verdeeldheid tot gerealiseerde wereld-gemeenschap,
en de deel-gemeenschappen verliezen hun gesloten karakter om ten
opzichte hiervan instrumenteel te worden, instrumenten inderdaad van
de bevrijde mens die dan door middel van zijn deel-gemeenschap -
men denke aan staat en partij - met het geheel communiceert. Dit is
de revolutionnaire wending die onze tijd eist, maar die pas als doel kan
worden in het oog gevat na tot duidelijke bepaaldheid te zijn geconcre-
tiseerd. Het centrum, waarnaar het handelen moet worden verlegd, ont-
stáát pas door deze concretisering, als een groeikrachtige kiem. Er is
juist zoveel eenheid in de wereld als er gemeenschappelijk overeen-
gekomen concrete doelen zijn, die gemeenschappelijk worden nage-
streefd. Deze doelen kunnen aanvankelijk bescheiden zijn, maar van
een groeikrachtige kiem is toch pas sprake wanneer de verdeeldheid
tegelijk in de kern wordt aangetast, doordat aan de afbraak van haar
meest evidente manifestatie: de bewapening - die immers alleen als
tegen-elkaar-gerichte bewapening enige zin heeft - de hand wordt ge-
slagen. Men kan zich bijvoorbeeld een bewapeningsbeperking denken
die aan technische hulp aan onderontwikkelde gebieden gekoppeld is.
Wanneer hierover internationale overeenstemming wordt gezocht en
gevonden, behoeft men niet pessimistisch te zijn wat betreft de ten
dienste staande middelen om het doel te bereiken. Het menselijk han-
delen zou worden bekroond met doelmatigheid, en progressie mogelijk
gemaakt. Dan zou 't met recht kunnen heten: l'humanité est en
marche.

Wat voor de bewapening van de staten geldt, geldt evenzo voor de
p,rogramma's van de politieke partijen: de geestelijke be\vapening van
de sollicitanten naar de staatsmacht. Ook deze beginselprograms heb-
ben alleen als tegen-elkaar-gerichte programs enige zin. De verlegging
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van het centrum naar een gemeenschappelijk doel is ook hier onmis-
bare voorwaarde, om ten slotte te komen tot een gezamenlijk werk-
program, waarbij aan de afzonderlijke partijen de taak der voorberei.
ding blijft, nationaal en internationaal. Juist op dit gebied treft
wellicht 't duidelijkst hoe inderdaad een ommekeer geëist wordt. Men
zal op de politiek-geïnteresseerden allereerst een beroep moeten doen,
maar veel goedwillenden treden aan voor hun taak met een partij-
politieke bagage, die hun bewegingen ernstig belemmert. Dat is on-
doelmatig, maar schijnt het geen utopisme, geen ondoelmatigheid in
het kwadraat, om hier de eis van centrum-verlegging te stellen?
Op zichzelf beschouwd betekent doelmatigheid macht, maar in een

wereld van georganiseerde tegenwerking verkeert macht tOt onmacht,
doelmatigheid tot ondoelmatigheid. Het groeps-egocentrisme echter,
in strijdende zelfhandhaving gevangen, schrijft zich het vermogen toe
om naar het wiskundig-zekere doelmatigheidsmodel der techniek niet
slechts de natuur maar ook de maatschappij te beheersen, alsof hier
hetzelfde model zou kunnen gelden, en alsof het bovendien niet alle
verschil maakt dat de maatschappij verdeeld is en juist de politieke
mens haar met verdeelde kracht tegemoet treedt. Het is slechts de wil
om vanuit het groeps-egocentrisme de totaliteit te onderwerpen, die
deze illusie van doelmatig politiek handelen wekt en onderhoudt, en
die bijvoorbeeld, met typische omkering van doel en middel, doet spre-
ken van "vrede door kracht". De traditionele politiek is als groeps-
strijd Om de macht op het gebruiken van mensen, als haar machts-
middelen, gericht - de techniek komt daarna - en de rechtvaardig-
heid verdampt hierbij tot rechtvaardiging. Zo worden de in het heden
realiseerbare doelen gemist, en wordt de hedendaagse werkelijkheid
zelf geofferd op het altaar van een illusoire toekomst.
Men moge intussen bedenken, dat het een algemene en diepliggende,

op zichzelf geenszins minderwaardige, menselijke behoefte is, van de
zelfvervulling niet te scheiden, om te worden gebruikt en nuttig, d.i.
middel, te zijn; dat het persoonlijk leven als zinloos wordt ervaren wan-
neer het niet als middel over zichzelf heenreikt naar een doel. In deze
algemeenheid is het "doel" onbepaald, vervloeiend in de oneindigheid,
waaruit de mens als "middel" ademhaalt, ver van al het berekenbaar-
doelmatige. Maar ook de drang naar bepaaldheid is algemeen, en
zodra een "doel" zich enigszins gaat aftekenen, wordt het tevens als
"middel" ervareq voor een verder-af liggend "doel" dat nog geen om-
trekken heeft. Genoeg om te laten zien hoe los deze termen in hun
huid zitten. Wij hebben nu echter te maken met hun sociaal aspect in
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een kritieke tijd. En dan dient gezegd, dat slechts weinigen de een-
zaamheid verdragen, en dat in een kritieke situatie massale bereid-
heid kan intreden om hoe dan ook te worden gebruikt. Herinneren wij
ons dat de werkloosheid Hitler aan de macht bracht, en voor hoevelen
hij een weldoener werd door hen in te schakelen, nuttig en van een-
zaamheid verlost, voor een gemeenschappelijk doel. Het was een on-
menselijk en illusoir doel. Aan de beschikbaarheid van de mens voor
een menselijk doel behoeven wij zeker niet te twijfelen, op voorwaarde
dat het concreet in uitzicht wordt gesteld, als eerste stap op de nieuwe
weg van onbedreigde doelmatigheid, d.i. van doelmatigheid op wereld-
schaal, met de rechtvaardigheid in harmonie en zelfs identiek.

Onze tijd sleept uit het verleden de beginselprograms mee, maar zijn
eigen ontdekking is de "planning", als gezamenlijk werkprogram, dat
juist in deze eendrachts-kwaliteit de gevaarlijkste ficties van doelmatig-
heid afsnijdt, en' waarvan bovendien het doelmatigheidsmodel een
voorlopig doel-middelen-schema is, bestemd om bij de practische uit-
voering aan de hand der ervaring te worden herzien. Voor de sociale
wetenschap ligt hier een grote taak; zij zal deze reële doelmatigheid nog
belangrijk kunnen verhogen. Maar het eerst - nodige is dat de mogelijk-
heid - ertoe wordt veroverd. Hiervoor geven haar beoefenaars het goede
voorbeeld niet, die zich in die zin "op de bodem van de werkelijkheid"
plaatsen dat zij in politiek conformisme de bestaande verdeeldheid zon-
der protest aanvaarden, een practisch verzaken van de wetenschap
waarbij 't niet blijft, want dan zullen zij ook theoretisch de problema-
tieke relatie tussen wetenschap en samenleving in het duister laten dat
dit verzaken bedekt. Aan de vlijt hoeft dit geen afbreuk te doen, en
de lucht kan van "planning" daveren. Maar het is een bedrijvigheid
onder donkere hemel, wanneer de reële doelmatigheid van de "plan-
ning" blijft gekortwiekt en geknecht door de valse doelmatigheid en
kwaadaardige domheid, die wij aan leuzen als "het doel heiligt de mid-
delen" en "wie het doel wil, moet de middelen willen" hebben ge-
demonstreerd.
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DUINRELL - LENTENACHT

Duizend sterren aan de hemel
en een bed van sterremos
en het ongezien gewemel
van de heersers in het bos,
glijdend, trillend, ritslend leven
en de droom zo tastbaar na ....
Moog' een god het mij vergeven
dat ik hier mijn doel versta
en, zo voelbaar aards gebonden,
heenzweef over goed en kwaad.
Hij vergeve mij mijn zonden
als de toren slaat ....
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MEEUWENSPEL

Een meeuw komt neergeschoten
en vangt zichzelf weer op
om de afstand te vergroten
van dieptepunt naar top.

Hij laat zich vorstlijk drijven
op vlotten van de wind,
hij kan een boog beschrijven
van eeuwigheid tOt kind.

Hij speelt in snelle vallen
op licht en waterlijn
en zeilt door de getallen
die van de kosmos zijn.
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Zijn de gebieden dan vervallen
waar wij elkander vonden?
Wie van de listige vazallen
heeft ons terrein geschonden,
het niemandsland waar wij in vrede
elkaar ontmoetten?
De grenzen zijn in 't vlees gesneden,
blinde mollen wroeten
en woelen de aarde om
waarop wij ademhalen ....
Wij zien 't en blijven stom
in alle talen.
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Wat wij ook doen of laten
't is al een aards begin.
Beminnen wij en haten
wij soms om andre baten
dan wraak en wedermin ?

Wij kunnen ons verzoenen
met schepping en met dood
maar als de struiken groenen
valt niets voor ons te doen en
te laten in de nood.

En als de blaren vallen
in dolle werveling
dan gaan wij weer op stal en
schrijven in getallen
dat weer een jaar verging.

Wij kunnen alles laten
wij kunnen alles doen:
onzeker zijn de maten
waarop wij ons verlaten
in ieder nieuw seizoen.
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SKELET VAN BORDEWIJK

De schrijver Bordewijk, wiens gedachtensfeer ons op olijke wijze
tot de makabere titel van dit Opstel inspireerde, is een zeer markante
figuur in onze letterkunde. Hij doet hard, bars, nuchter en zakelijk,
tracht zijn romantische inslag te verbergen onder veel brutaal realisme,
en brengt zijn mensenliefde slechts averechts te voorschijn, want via
haar tegendeel. Maar al zijn werk boeit en fascineert, en al heeft de
betuttelende filoloog er heel wat op af te dingen, het behoeft zijn plaats
onder de zon niet prijs te geven.
Er is aan dit oeuvre ontzaglijk veel te beleven. Er zijn een eigen

woordkeus, stijl, ziening, beelding, er zijn manische anti- en sympa-
thieën, er is een stoeterij vol stokpaarden, een circus vol dwaastalig-
heden, een doolhof vol abstrusiteiten en als op een litterair Muntplein
omcirkelen de gedachtegangen elkaar op de zonderlingste wijze. Dit
alles geeft Bordewijks werk zo iets stereotieps en zo iets eigens, dat
men het reeds aan één boek, één hoofdstuk, één zin, ja zelfs aan
één woord vaak kan herkennen.
Ons onderzoek zal zich dan ook meer uitstrekken in de diepte dan in

de breedte, want de feitelijke aspecten van het menselijk leven die hij
in zijn boeken aanroert, zeggen ons minder dan de wijze waaróp hij dat
heeft gedaan. Immers: zoals zich achter de manifeste Trauminhalt de
latenre Traumgedanken verschuilen, zo verbergt zich achter de feite-
lijke inhoud van een verhaal des schrijvers intiemere gedachtenwereld.
In het verhaal openbaart hij zich, in de keus van zijn middelen ver-
raadt hij zich.

Allereerst dit: plaatsen wij hem te midden van zijn leeftijdgenoten,
dan is hij daarvan de mooernste. Van deze ganse bonte rij van om-
streeks 1884 geborenen: Carry van Bruggen, Nine van der Schaaf,
Geerten Gossaert, Jo van Ammers-Küller, Annie Salomons, Reinier
van Genderen Stort, Felix Timmermans, Ina Boudier-Bakker, Top
Naeff .... , en enkele ouderen als Van Schendel, Van Moerkerken,
Van Oudshoorn .... , zou hij misschien alleen aan Carry van Bruggen
en aan Van Oudshoorn gevaarlijke rivalen hebben gekregen. Nu die
beiden ons zijn ontvallen staat hij alleen, en mag, de zeventig jaren
naderend, mooern worden genoemd.
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Wij kiezen tot model "Het Eiberschild", een verhalenbundel, een
bundel schetsen liever, zodat wij de schrijver zo los en zorgeloos mo-
gelijk bezig zien, ongehinderd door de preoccupaties van roman of
novelle. In deze in 1949 verschenen bundel, die echter ook ouder werk
bevat, stuiten wij al aanstonds op "Het Urinoirtheater" .... (blz. 22,
25, 41) .
. . . . "In de overkant was een halve maan uitgehakt, en de ruimte,

onder laag stenen afdak, enorm luifelend naar buiten, 's avonds met
een macht gasvlammen aan de zoldering, herschapen in iets als de
open bak van een schouwburg Dit metselwerk .... was wegens
zijn verbluffende afmetingen een merkwaardigheid .... De ros-
sige lichtschijn uit het gigantisch urinoir vlak-over .... Het ontzaglijk
afvoerstelsel, als met mollengangen diep onder het aardoppervlak ... :'
De Bordewijkianen gnuiven al, want zij kennen des auteurs hyper-

boiisme in het beschrijven van bouwwerken maar al te goed. Deze
passus, die haar verwanten bij tientallen telt, staat dan ook niet op
zichzelf.
Zonder droogstoppelarij, die hier al zeer misplaatst zou zijn, moeten

wij echter nuchter vaststellen: Het was dus een bizonder groot urinoir,
en de afvoer was in evenredigheid daarmee .... , en ieder die hier de
woorden enorm-verbluffend-gigantisch-ontzaglijk gebruikt, doet het-
zelfde als de Indiaantje-spelende knaap, die met bloeddorstige citaten
uit Kar! May "het bloed zijner toehoorders in de aderen doet stollen",
of doet in literis hetzelfde als een lyrisch vervoerde Bilderdijk, Da
Costa, Helmers en derzelver romantische tijdgenoten.
Doch niets in de mens is zonder zin, en zo moet ook Bordewijks

nadrukkelijke eigenaardigheid om bouwwerken een gedrochtelijk en
demonisch leven toe te bedélen haar zin hebben. En alleen al omdat
in het totaal van zijn werk deze verbeeldingswoekeringen fascineren
en boeien, mogen we er ons niet van afmaken door er een etiket op te
plakken met: animistisch, magisch, bezwerend, neo-realistisch, pictu-
raal-expressionistisch om van nog fraaiere woordklonteringen maar te
zwijgen.
Het verschijnsel is niet nieuw; de romanticus heeft vanouds de over-

drijving lief. De nuchtere realiteit bevredigt hem niet, zodat hij die
gaat pavoiseren met de vaantjes van een wat gehypertrophiëerde fan-
tasie. Al zoekende de bloei der verbeelding en de troost der aanbidding,
legt hij, nu het object ener aanbidding zich niet wil kenbaar maken, een
zodanige bloei aan de realiteit op, dat deze zelf tot voorwerp der aan-
bidding wordt. Groot gezien neemt het urinoir hier de plaats in van
het altaar.
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Wat zegt Bordewijk zelf hiervan?
.... "De litteraire fantasten worden getrokken door wat fantasie

ontbeert, anders zouden zij die naam niet verdienen .... " (Eiken van
Dodona 37), en elders (ibid. 263), sprekende over de aantrekkings-
kracht van het uitzonderlijk lelijke, overweegt hij "dat een goed kijker
aan iets lelijks minstens even grote aandacht wijdt als aan iets moois,
zij het dan ook dat hij van een andere gemoedsaandoening is ver-
vuld" ....
Met dat al gaan er voor de lezer vreemde dingen gebeuren. Een stuk

realiteit wordt uit zijn sfeer getrokken, onder een speciale hoek be-
keken, onder een vreemd licht bezien, sollen en toveren ermee maken
het spectaculair en sensationeel, en de toeschouwers krijgen op geraf-
fineerde wijze een rad voor de ogen gedraaid, totdat ze aan het eind
gaan geloven dat ze nu het eigenlijke wezen en de diepe zin der dingen
hebben begrepen. Maar zij vergeten dat de realiteit hier zo goed als bij
de nuchtere beschouwing, haar wezen en haar zin blijft verhullen.
Het is dus een spel, al is het dan ook voor de speler doodernstig,

en juist die ernst, die overtuiging en de bezetenheid waarmee het
wordt gespeeld, verheffen deze inwijding in de mysteriën tot Kunst.
Het is Bordewijks sterke en markante persoonlijkheid die hier de
situatie redt, en waardoor hij bereikt wat een ander zou mislukken.

Al bijna twee eeuwen vraagt men: Waarom altijd dit pathologische,
lugubere, triviale, makabere en abjecte? Wij mogen namelijk beden-
ken dat wat men de hedendaagse schrijvers in deze zin verwijt, reeds
verweten werd aan Bürger, Poe, Hoffmann, Goethe, Kafka, Baude-
laire, de schrijvers van de Graveyard School en van de Novels of Terror,
en niet minder aan onze eigen Rhynvis Feith, Hofdijk, zelfs aan onze
Staring en onze brave Beets, kortom aan de talloze romantici die der-
gelijke "ontaarde" litteratuur produceerden. Wat dit betreft is er in de
nieuwe belletrie niets nieuws onder de zon, zij het dat sinds de Franse
naturalisten de lijst nog kon worden uitgebreid met het triviale, het
perverse en het obscene.
Het is of wij sinds plm. 1860, toen een modern determinisme het

mensbeeld is gaan devalueren, verder dan ooit van een revaluatie ver-
wijderd zijn. Grote namen zijn, huns ondanks vaak, aan die devaluatie
verbonden: Schopenhauer, Darwin, Taine, Comte, Nietzsche, zelfs
Pasteur en andere werkers in het micro-organisme, en ook die van
Freud, want van hem komt - althans voor de romantische blik -
het beeld ener samenleving, bevolkt met zonderlingen vol complexen
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en kwalijke aanvechtingen. En al deze vermoedens zijn dan nog eens
op afschuwelijke wijze door een wereldoorlog of twee bevestigd. Eén
troost: wel is het mensbeeld gedevalueerd, maar misschien niet de
mens!
Geen wonder echter dat het kunstwerk van dit alles de kentekenen

is gaan dragen, en dat zelfs op den duur de gangbare aesthetische appre-
ciatiewijze van schoon tegenover onschoon is vervangen door een
waarbij de doorslag gaf of het kunstwerk imponeerde, knap, pakkend,
schokkend, belangrijk of interessant was, met andere woorden of het
de beklemming om de menselijke situatie genoegzaam vorm gaf, sti-
leerde, opjoeg en overdroeg. En de kunstenaars 7.elf,vrijwel zonder
uitzondering romantici met hun behoefte aan het wonder, met hun
verlangen om ordening en leiding te ervaren, geïmponeerd te worden
en te kunnen aanbidden, vrijwel al deze door hun tijd gegrepenen
konden zich in letterlijke zin ontwortelden en ontaarden noemen.
Niets van wat zij zochten wilde zich manifesteren, en wat kon het ge-
devalueerde mensbeeld hun anders opleveren dan een vermoeden dat
in armoe, verdierlijking en demonie de essentie van het bestaan zou
zijn gelegen?
Een ledige plek in het zieleleven baart Angst, en deze kan de om-

vang ener neurose aannemen. In zijn "Terre Promise" kenschetst
André Maurois de zielstoestand van de moderne kunstenaar - en
het kon een wandspreuk zijn in menige kunstenaarscel-: "La névrose
fait l'artiste, et l'art guérit la névrose".

De mens en zijn situatie zijn Bordewijk alles, en 7.0is ook hij komen
te staan tegenover de vragen: Wat is het leven? Wat is de mens?
Op dit hachelijk punt is er voor velen een liefelijk spel aangevan-

gen. Velen hebben zich gepaaid met vage irenische gedachten en in
letterlijke zin transcendente begrippen. Velen zijn hun realiteit ont-
vloden over verre horizonnen, waar andere realiteiten nog de tover
van een bekoorlijk geheim in zich konden dragen, en velen weken
terug in de historie of omhoog tot de Godheid .... Niet aldus Borde-
. wijk. Misschien waren voor dit alles zijn voeten te zwaar, misschien
was hij er te eerlijk voor of te nuchter, maar hij is de realiteit ferm in
het gelaat blijven zien.
De menselijke realiteit van zijn jonge jaren had echter het aange-

zicht van een burgerlijke en stijlloze cultuur, die, harteloos matetialis-
tisch, het romantische hart geen bevrediging kon schenken. Wie zal
zeggen wat hem, de sterk levende en verlangende kunstenaar, ge-
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beurde in 1914, toen het huis der burgerlijke zelfgenoegzaamheid met
hakend geweld instortte? Misschien heeft hij de ramp voorzien, mis-
schien heeft zij hem verrast, misschien wist hij het reeds eerder, mis-
schien is het hem later duidelijk geworden, maar in stede van een
heilige wereld bóven de mens heeft hij een zeer onheilige, ja demoni-
sche wereld, daaronder gezien.
Waarheen nu met zijn romantische verlangen, hoe moest hij zijn

liefde en zijn haat, zijn vitaliteit en zijn hartstocht, en hoe zijn eschaton
fixeren? De menselijke realiteit trok hem aan en stootte hem af met-
een; dit moest leiden tot een geestelijke liesbreuk. De breuk is geko- .
men, zijn tweede realiteit werd een sub-realiteit, een interpretatie van
de realiteit als demonie. Dat werd een vergelijken, een projecteren van
de ene wereld op de andere, waarbij elk dier werelden zich kristalli-
seerde tot zijn essentie en een synthese voorgoed onmogelijk werd. De
"geziene" wereld kwam te staan tegenover de "vermoede" die later
"geweten" werd. In dit spel met twee werelden "zette" zich zijn geest,
en naar het ons voorkomt is zij sindsdien niet meer van plaats ver-
anderd.
Wat is de inhoud van deze sub-reëele wereld? Misschien heeft nie-

mand het ongrijpbare en onbegrijpelijke dat van alles de achtergrond
schijnt te vormen zo volledig in al zijn aspecten beschreven als Goethe
in "Die Natur" (Tiefurter Journal 1782, no. 32). Doch interpreteert
men dit natuurraadsel als "hemels èn duivels" dan wel als "hemels óf
duivels", verkiest men dualisme of monisme, gaat men uit van twee
elkaar bestrijdende beginsels dan wel van een enkel totalitair begrip?
Goethe, al kennen wij zijn mening, heeft in "Die Natur" niet ge-

kozen. Bordewijk, het nieuwe wereldbeeld leidde daartoe, heeft geko-
7en en in die keuze volhard: zijn realiteit is geladen met een demonie
die het leven omlaag dwingt naar ontbinding, naar de dood. Is dit
een averechtse bevestiging van het leven zelf, van het immanent-
goddelijke? Met passende voorzichtigheid mogen wij vaststellen dat
hij zijn aandacht tot dusver uitsluitend bij het demonische heeft be-
paald.
Met dat al is hij een man van uitersten, doch een der polen, het

goddelijke, is hem versperd, en hem bleef slechts de mogelijkheid om
hiervoor genoegen te nemen met de uiterlijke verschijning ener half-
zachte realiteit, met de burgerlijkheid, een status waarin men de god-
heid tutoyeert. De andere pool echter kon zeer ver weg worden uitge-
zet, namelijk aan de uiterste grenzen der demonie. Het gebouw van
zijn geest is hierdoor gevaarlijk gaan overhellen.

279



D. J. VAN DER LAAN

Zo zien wij Bordewijks geestelijke wezen uitgespannen tussen de
polen burger en demon, dat is voor hem tussen compassie en agressie,
tussen rust en onrust, tussen God en duivel, waarbij hij het volumen
yan de Godheid moest beperken tot de zelfgenoegzame rust van de
burger. Doch tegenover het demonische zoals Bordewijk het ziet moet
zelfs dit al een heilstaat lijken. Er ontstond een eindeloos vonkenspel
tussen die twee polen: burgers verdwaalden in de onderwereld en
demonen werden in burgerlijk verband geplaatst, en in vele gevallen
werden beide polen ondergebracht in één ongelukkige verscheurde
sterveling.
Er is in dit alles een zwaartekracht merkbaar; zijn boeken lezend en

herlezend komt men tot de slotsom dat hij de mogelijkheid mist tot een
waarlijke opvlucht die hem via de weg van God, natuur of liefde zou
kunnen verlossen, en men zou geneigd zijn de oorzaak hiervan te zoe-
ken in zijn al te heerszuchtig intellect dat hem de wegen naar bevrij-
ding verspert.
Het is alsof hij in de schilder Meerborger een lotgenoot heeft ge-

tekend (Eiberschild 188).... "Hij wenste wel minder intelligent,
meer animistisch of noem het dichter bij God of bij Moeder Natuur
te kunnen leven" .... Deze figuur is beschreven met meer uitgebreid-
heid dan het evenwicht in "Het Middenstandshuis" kan verdragen,
zelfs heeft dit verhaal hieraan een anticlimax te danken. Doch inplaats
van de gebruikelijke afstandelijkheid, koelheid en' ironie, vernemen
wij hier een ongewone klank van menselijke warmte. Maar hoger dan
het burgerlijke kan Meerborger niet klimmen, ook voor hem is er geen
opvlucht, evenmin als voor zijn soortgenoten Juffrouw Van Aerden,
Wadmer en Lamoraal, en zo verstikt Bordewijks vuur dan ook in een
weemoedige compassie.

De demonen van onze tijd: het huis, de stad, de fabriek, de machine,
de organisatie, het apparaat .... , al deze menselijke scheppingen heb-
ben in hun woekerende groei een eigen leven gekregen met eigen
wetten en begeerten, die op hun beurt de mens zijn gaan ringeloren.
Het ei is uitgebroed, maar het bleek een drakenei te zijn, en het ondier
terroriseert zijn meester. Deerniswekkend lot van vrijheid en persoon-
lijkheid! Onbetwijfelbare bron van een angstneurose. "Mais l'art guérit
la névrose", want zij maakt de onzichtbare beklemming zichtbaar en
geeft de demon gestalte, zodat hij misschien kan worden aangegrepen.
Zo heeft Bordewijk zijn demon onderkend in het bouwwerk en in

de conglomeratie van bouwwerken die wij stad noemen. Hier trof hij
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de mens in de reincultuur van een door hemzelf geschapen milieu,
ontdaan van God, natuur of liefde die hem zouden kunnen bevrijden.
Het stadswezen is Bordewijk daardoor geworden tot een weerspiege-
ling van alle goed en kwaad, tot voedingsbodem van zijn symboliek,
tOtdoelwit voor de pijlen van zijn angst.
Hij heeft er wel redenen voor! Want de stad is meer geworden dan

alleen een volwassen provincienest of uit de kluiten gegroeid dorp. De
.stad heeft als menselijke biotoop een eigen leven"gekregen met eigen
wetten en begeerten, en moge in de enkele mens reeds een demon hui-
zen, hoe groot zal de demonische kracht dan niet zijn als er tienduizen-
den stervelingen tezamenhokken. Er is daar een specifieke stadsbevol-
king ontstaan, die in haar nood geestelijk en materiëel verpauperde, de
trefbare individualiteit van de afzonderlijke mens is vervangen door
het onoverwinnelijk blok der massa die het mogelijk maakte dat de
menselijke ondeugd in exploitatie genomen kon worden. Men heeft
er om vuig gewin afzichtelijk gebouwd en gevoelloos gesloopt, de
stijlloosheid van de massa heeft elke gedac~te aan menselijke cultuur
weggedrukt .... Dit althans is Bordewijks op ethische gronden ge-
bouwde stadscaricatuur. Zijn stad is trouwens altoos die van een vijftig
jaren her!
Een enkele maar dan ook zeer karakteristieke bewijsplaats levert

ons "Het Eiberschild" op blz. 189. De schilder Meerborger, in gepeins
verzonken, loopt de allengs verduisterende stad in. Nauwelijks had hij
het -pleintje betreden of "een ster van kunstlicht schoot haar stralen
langs alle verkeerswegen. Hij keerde zich dadelijk om .... "
Een prachtige vondst die slechts inhoudt dat ergens een schakelaar

werd omgedraaid zodat de straatverlichting aan-schoot. Elkeen weet
hoe verrassend dit kan zijn, en kan aanvaarden dat het in de gedachten
en de voornemens van de wat weemoedig gestemde schilder een veran-
dering teweegbrengt, maar de wending "Hij keerde zich dadelijk om"
(hoe slordig ook van zegging!) geeft dit verschijnsel de bizondere wer-
king van een mene tekel geschreven aan de stadshemel. Het krijgt hier
met nadruk een functie: de stadsdemon ontwaakt en werpt de peinzer
uit. De demonie wordt dit eenvoudige feit ener dagelijkse stads-
huishouding als het ware opgedrongen.
Voor zover de stadsbevolking in "Het Eiberschild" een rol vervult,

,-alt zij uiteen in een groep van lichte en een groep van duistere figuren.
Tot de lichte figuren behoren Juffrouw Van Aerden, Wadmer, Ter-
meer, Sartorius, Lamoraal, Meerborger en misschien ook Dina nog, en
tot de duistere: Weldra de Winnenbergh, Balster, Trillende Willem,
de drie Kok's, en - zij het met enige reserve - ook Van Galen.
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De lichte figuren zijn alle volstrekt irrelevant in de gang van het
verhaal; zij vervullen slechts de rol van toeschouwer en van psychische
cn physieke tijdgenoot, en hun algemeen karakter van te zijn Burger
plaatst hen als tegenwicht tegenover de figuren der duisternis.

In de dame van onbestemde herkomst die Juffrouw Van Aerden is,
en in de drie vage vrijgezellen uit "Veuve Vesuvius" ontmoeten we
precies de burger van omstreeks de eeuwwende. Wil men deze figuren
nog kronen dan zoll het met de naam super-burger moeten zijn. Het
was een geslacht van weinig diepgang, terende op oude materiële cn
geestelijke welvaart, kalmpjes genietende van beschaafde geneugten,
met kleine uitwijkingen naar geringe zonden, voor hen vol vreemd
bekorend avontuur. Als er iets in dit boek meesterlijk is getekend dan
is het dit! Het summum is de decadente Jonker Lamoraal, die zelfs
voor kleine zondetjes ternauwernood de moed heeft, en wiens beschei-
den vitaliteit uitgaat als een nachtkaars.

Aan de "lichte" zijde dus een volstrekte burgerlijkheid, levend naar
de normen van een overgeleverd fatsoen, altijd bang om aanstoot te
geven, en liever in stilte vermolmend dan ooit één luide kreet van
smarr of van vreugde te slaken. Hen heeft de schrijver zijn compassie
toebedeeld. Maar aan de andere zijde de onburgerlijken, levend op hun
duistere instincten, bewogen door dierlijke driften, uitbarstend in mis-
daad, reagerend volgens de impuls der seconde. Maar dezen vormen
niet het doel doch de brón van 's schrijvers agressie!

Compassie en agressie, maar de schrijver staat niet in het midden.
Integendeel, het is alsof hij vanuit de duistere gezichtshoek zijn agres-
sie met volle kracht laat opkomen, doch het gebied naderend waar het
licht gaat gloren, remt hij af, beschroomd, wat onwennig soms, met
lichte Spot menigmaal, doch altijd met een vaag verlangen alsof
eigenlijk deze levenssfeer, zij het dan voortgezet naar "meer licht",
hem dierbaar zou zijn. Men kan op hem toepassen wat Chesterton van
Dickens schreef: Dickens went into the Pickwick Club to scoff, and
Dickens remained to pray .... Het is het romantische verlangen naar
rust, naar de eenvoud van geest, dat de burgerlijke status doet voor-
komen als een heilstaat.

Wat de duistere zijde betreft is het nog niet zo heel lang geleden dat
men "het volk" gaarne schilderde in zijn nobele eenvoud, zijn imma-
nente onschuld en goedheid, zijn edelaardige rondborstigheid, trouw-
hartigheid en onderlinge offervaardigheid. Moge dit - althans wan-
neer het tOt een principe wordt verheven - een onwaarachtigheid zijn,
Bordewijks drang naar de duisternis is het evenzeer. Er is dan ook wei-
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rijg realiteit in zijn "volk", en dat is niet te verwonderen wanneer men
- na al het voorgaande - kan aannemen dat Bordewijks volk de
belichaming is van zijn eigen diepste driften. En zo stellen wij voor
agressie: drift, en voor compassie: verlangen, en tussen die beiden in
ligt het niemandsland van de Angst, waarin Bordewijk omdoolt als
een rusteloze Ahasverus.
Dit gedurig verblijf in het rijk van de angst moet echter gaan leiden

tOt een angstcultus, en niet voor niets heeft Victor Varangot reeds
eerder geschreven dat het niet moeilijk is Bordewijks oeuvre te her-
leiden tot de angst. (Proloog Jan. '47.) Dit werk toOnt ons dan ook een
vreemde wereld; het geeft weer "wat heden omgaat in het ontvan.
kelijk gemoed: het geheimzinnige, het vervaarlijke, het worgend be-
angstigende van dit leven onzer dagen" (Eiken van Dodona 207). In
ditzelfde boek, dat men een experiment met de angst zou kunnen noe-
men, ontmoeten we Leeuwenkuijl, die zijn rijk op de vrees heeft ge-
grondvest, en die, gedreven door heerszucht, zijn slachtoffers met wel-
bewust vertoon van zonderlingheden tracht klein te krijgen.
Het is hier dus geworden: de angst om de angst, en de schrijver

bekent het zelf: .... "die angst, maar dan gecultiveerd, veredeld, be-
dwongen, beheerst, het was de angst van de kunstenaar, en hij had
zijn angst in kunst herschapen. Het was datgene waartoe de eeuw
neigde en wat men al te simpel surréalisme noemt. ... " (Dodona 92).
Jn dit angstspel neemt Bordewijk een eigen plaats in, omdat hij zijn
angst geënt heeft op een fel waargenomen realiteit, die al zijn sujetten,
situaties en achtergronden een sterke toets van waarachtigheid ver-
leent. Doch wie zijn zinnen bijeenhoudt constateert dat dit spel moet
doodlopen op de kunstmatige spokerij die Morgenstern hekelt in "Die
Kugeln". De legendarische Palmström verspreidt losse papierproppen
in zijn slaapkamer, opdat die zich 's nachts geheimzinnig krakend zul-
len gaan ontvouwen, "und ihn ein heimlich Grugeln packt beim Spuk
der packpapiernen Kugeln" ....
Wanneer het zo ver met een schrijver komt, dan heeft het kunst-

matige de plaats van de kunst ingenomen. Doch al is Bordewijk deze
grens soms bedenkelijk dicht genaderd, hij heeft haar niet overschre-
den, want de Leeuwenkuijl uit Dodona maakt in zijn slachtoffers tegen-
krachten los die hem ten slotte het onderspit doen delven. Gloort hier
iets van een verlossing uit de nachtmerrie?
Dan is daar nog de figuur van Van Galen uit "Het Middenstands-

huis", nog altijd een van de rijkste verhalen uit de bundel "Het Eiber-
schild". Van Galen is een bouwer van middenstandswoningen, dezelfde
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woningen die Bordewijk met zijn toorn en verachting te treffen pleegt.
Terecht is Van Galen hem Staatsvijand no. 1 geworden, en sarcastisch
tekent Bordewijk ons hoe deze bouwer op een gegeven terrein altijd
nog een woninkje meer wist te prutsen dan zijn collega's. Maar nu is
de man oud, en zit terneer in zijn middenstandshuis, dat een huis van
vele woningen is. En daar komt de dood hem opeisen. Prachtig is
weergegeven hoe de duistere Majesteit dit pand bezoekt, hoe vele
der bewoners worden bevangen door een vage beklemming, die pas
wijkt wanneer de prooi is gekozen. Doch schoner nog is het eind van
de oude huizenwoekeraar zelf. Hem wijdt de schrijver een bewogen
proza, waarin de vergiffenis voor de oude zondaar en treurnis om het
menselijk lot doorklinken als een warm en nieuw geluid.

De angst om de angst, de cultus van het huiveringwekkende, wij
mogen de achtergronden ervan misschien al te onbarmhartig hebben
omhuld, ook deze névrose heeft reeds tot waarachtige en nobele kunst
geleid.

Dat een tegenstelling Bordewijks wezen verdeelt, en dat deze strijd
in zijn werk wordt uitgevochten, verraadt zich door tal van storingen
in de makelij ervan. Er zijn storingen in de verhouding schrijver-
onderwerp, schrijver-lezer, storingen in de associatie, de taal, de beel-
ding, de fictie, de illusie, eigenlijk is al wat hij schrijft een proces-
verbaal van deze gespletenheid. Het is ondoenlijk van dit alles
bewijsplaatsen te geven; wij houden ons aan het opvallendste.

De verhouding schrijver-onderwerp is er een van subject-object. Het
is een overdracht van inhouden uit 's schrijvers geest op een door hem
gecreëerde figuur. Is deze overdracht compleet, dan zal de aldus ge-
schapen mens moeten leven, volledig, autarkisch, hebbende een eigen
ziel, eigen vlees en bloed. Is zij niet volkomen dan zal altijd de navel-
streng zichtbaar blijven, zodat de romanfiguur niet komt los te staan.
In Bordewijks boeken is dit onophoudelijk het geval. Al zijn sujetten
zijn nadrukkelijk Bordewijkiaans, vertonen stukjes van des schrijvers
bizarrerie in hun naam, hun uiterlijk, hun gedragingen, gewoonten,
levenslot en denkbeelden. En mocht dit aanvankelijk niet zo zijn, (zie
bijv. Adeline in "Noorderlicht") dan zorgt hij er ijlings voor dat zij in
de loop van het verhaal zijn speciale fabrieksmerk ontvangen: een
geestelijke of lichamelijke kwetsuur. Zo sterk is deze aandrift dat zij
hem tot een manie geworden is.Een figuur bijvoorbeeld als Valcoog Sr.
in "Noorderlicht", een figuur van uiterst weinig importantie in de
roman, laat hij nog gauw even om het leven komen door een vallende
meteoor. "Echt iets voor Valcoog", zeggen degenen die hem gekend
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hebben, en wij kunnen de verleiding niet weerstaan om te zeggen:
"Echt iets voor Bordewijk". In Eiken van Dodona vinden wij eenzelfde
streven om Roelof en Lo, Leeuwenkuijl's kinderen, nog gauw even tot
albino te maken, een romantische spielerei om schrille accentjes te
leggen, en een slechte spielerei ook nog, want deze nadrukkelijk aan
het kinderpaar toegekende eigenschap blijkt hij weldra te zijn ver-
geten, immers: zij oefent verder geen werking meer uit, en wordt later
ook niet meer genoemd. Zinloze sensatietjes dus en goedkope blik-
vangertjes, die zijn werk maar al te veel ontsieren.
De verhouding schrijver-lezer berust op de mogelijkheid tot over-

dracht van 's schrijvers gedachten, èn op de volkomenheid van de
door de schrijver opgeroepen illusie. Maar ook hier weer is er een
teveel aan navelstreng. Wat de eerste eis betreft: een teveel aan duis-
tere plaatsen, berghokken vol woorden waarvan hij onverwacht de
deur opengooit. In een verhaal als "Drie Regenbogen" een moeizaam
gepraat over familieverwikkelingen, behorende tot des schrijvers klad-
notities en voor de lezer van geen enkel belang. (Eiberschild 119-120.)
En wat de tweede eis betreft: maar zelden staat hij de opgeroepen illu-
sie toe voor zichzelf te werken. Met toelichtingen, uitleggingen, be-
spiegelingen, vooruitlopen op de afloop en derhalve prijsgeven van
een groot deel der spanning verstoort hij op bijna moedwillige wijze
des lezers geactiveerde verbeelding. Dit "geen afstand bewaren" is
frequent bij debutanten, doch al weet Bordewijk beter, hij kan het
niet laten.
Maar ook in de illusie zelf zijn er storingen. In Het Eiberschild (blz.

175) zien wij bijvoorbeeld de oude Brumlief achter zijn venster zitten.
Hoe fijnzinnig is de sfeer in die kamer getekend! Het ene rolgordijn
is neergelaten om de plant die geen zon mag hebben; het andere,
hooggetrokken, biedt de oude man de gelegenheid de vlucht van
een meeuw boven de gracht te volgen en uit te rekenen waar de vogel
zal neerstrijken .... "Het komt aardig uit", zegt Bordewijk, waarmee
hij ons vergast op een van zijn verrukkelijke en gevoelige detaillerin-
gen. Maar de planten voor dat raam: "De reseda geurt licht, de helio-
troop zwaar, de fuchsia niet" (ibid. 168). Dat haalt je de drommel,
zeggen wij, dat een fuchsia niet geurt, maar waarom ineens deze venij-
nige anticlimax, deze venijnige por, die in het ganse verband volstrekt
zinloos en overbodig is, ware het niet dat zij zou aantonen dat achter
de schoon fabulerende Bordewijk een grimmig plagende Bordewijk
staat, die in een duistere drang zijn agressie botviert op de eigen
ficties.
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Dan het raadsel van de drie emmers (ibid. 45-46). Het toneel (zorg-
vuldig gearrangeerd!) verbeeldt een vrouw op een erfje bij een ardui-
nen pomp .... "Ze had er drie staan .... Toen alle drie de emmers
gevuld waren, ze een juk had omgelegd en zich bukte verdween
hij" .... "Hij" is Wadmer, de dromer die zich tegen het weten verzet,
en die dit idyllische tafereeltje bespiedde. Vrage: Hoe dacht deze
vrouw, met haar juk-van-twee op de schouders de derde volle emmer
mee te torsen? Het lijkt een probleem uit een puzzlerubriek. Zou het
een verschrijving zijn? Maar dat tweemaal herhaalde "drie" weer-
spreekt die mogelijkheid. Zou de schrijver zich niet gerealiseerd heb-
ben wat de beperkingen eens juks zijn? Maar meestal weet hij drom-
mels goed wat hij schrijft. Is het een minder geslaagd detail, dat
eigenlijk niet zoveel van onze aandacht verdient? Maar misschien is
het een manifeste Trauminhalt, waarachter zich de-hemel-weet-welke
latente Traumgedanken verschuilen. En hoe loopt het af? Ja, op het
critieke moment wendt Wadmer het hoofd, zodat dit raadsel wel voor
eeuwig onopgelost zal blijven. Is het dan een storing, een vlucht in
het surréalisme, een agressie botgevierd op de eigen ficties?
Aan het slot van "Drie Regenbogen", een sober en geduldig verteld

verhaal, worden wij opgeschrikt door een dissonant: "Zij heette voluit
Louise Adriana Antonia'Wolbers. Van beroep was zij piano-onderwij-
zeres". Het is een volstrekt potsierlijke mededeling waarvan de aan-
wezigheid door niets wordt gerechtvaardigd, maar zij "werkt" niette-
min, al is het wederom op averechtse wijze, en in twee richtingen: àf
hierdoor heeft Bordewijk de wat schimmig gebleven figuur van het
meisje Wolbers een aangezicht willen opleggen, willen opheffen uit
de voorbijgangerszee, àf hij heeft haar in diezelfde zee willen laten
verdrinken, haar een willekeurige stedelinge willen doen worden, niet
meer dan een kaart op de Burgerlijke Stand. Hoe het zij, er is een
werking ontstaan, maar het is dezelfde werking als een schilder zou
verkrijgen, wanneer hij na beëindiging van zijn schilderij er een vinger-
veeg overheen zou geven. Die veeg geeft te denken over de schilderij
en over de schilder, maar het meest over de relatie tussen die beiden.
Maar men zou tegenwoordig kunnen meemaken dat een toeschouwer
uitriep: Kerel, die veeg is het mooiste van het hele schilderij! En dan
zou hij het misschien nog niet eens hatelijk bedoelen. Doch al komt
zij VOOrtuit een gestoorde tijd, een storing is het!
In Bordewijks woordkeus is een stereotypie die niet minder dan

openbarend is. Natuurlijk is het ieders goed recht om almaar de men-
selijke dentuur en het menselijk oog in te schakelen wanneer er een
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signalement gegeven moet worden, en men kan geamuseerd glim-
lachen wanneer hij van een corpulent man diens "vlezen" de bezoeker
tegemoet laat "dribbelen", maar het is hinderlijk wanneer men een
schrijver in deze identificatiemiddelen ziet verstarren. "Zijn oog was
bruin .... , een appelgroen oog .... , haar lichtgrijs oog .... " Bij elk
van de persoonsbeschrijvingen op de bladzijden 67, 68, 69, 71, 73,
74, 85, 90, 124 compareert als een manie dat "oog". Wijst dit niet op
een gemis aan soepelheid, op starheid, onverzettelijkheid, gebrek aan
gevoel voor nuance? Is hier de taalbevrijding waarom wij hem toe-
juichen niet vastgelopen in een taalverstarring? En is dit niet een
botje dat prachtig in het door ons geconstrueerde skelet past? De vast-
houdendheid van dit alles culmineert wel in de uitgebreide woorden-
lijst aan het eind van Het Eiberschild, een lijstje van oude en vergeten
woorden die hij gaarne weer aan de levende taalschat zou zien toege-
voegd. Zoals al wat in de levende mens star is op onvrijheid wijst, zo
wijst de gesignaleerde stereotypie op niets anders, op iets dat verdacht
veel gaat lijken op een dwanghandeling.
Het zij de schrijver alle!naal van harte vergeven, en aan de aesthe-

tische waarde van zijn werk doet het maar weinig af, maar het brengt
ons nader tot het doel van ons onderzoek: de mens Bordewijk.
Van hier naar Bordewijks taalvernieuwing is een kleine stap. Taal-

vernieuwen is, wanneer men de grenzen niet meer ziet, een riskante
bezigheid en gaat verdacht de kant van de taalforcering uit. Nu denken
wij nog niet aan slippertjes als: "Zij legde blanketsel", waarbij men
onwillekeurig aan een kip denkt en niet aan een vrouw voor haar
toilettafel, doch meer nog aan 's schrijvers streven om een bondige
zegging te verkrijgen. Fraaie, gewaagde en geslaagde constructies heb-
ben we hieraan te danken, maar ook passages die aan Henriëtte van
Eyk herinneren. Bijvoorbeeld:
.... zat ten zeerste geschokt in de huiswaartse spoorwagen .
. . . . vond zijn verklaring in de oom als oud vriend van S .
. . . . de ogen op de krant, de hersens bij het bureautje ....
. . . . naamsverandering was evenzeer uitgesloten als de dominee ....
Meer geslaagd en, hoewel gevaarlijk nonchalant, bizonder pakkend

zijn voorbeeld:
.... was een toereikende leerschool geweest en geen dure ....
. . . . Ze gingen weer omlaag, maar niet aanstonds voor een tweede

glas gedrieën zitten ....
. . . . dat dit meisje fatsoenlijk bleef, juist in deze buurt, en dan nog

een café op de koop toe ....
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.... haast dagelijks reed hij paard, in zijn jeugd een vermaard
ruiter .

. . . .Hij zag haar lang en vlug voortgaan, zonder omkijken .

. . . . Plannen koesterde hij niet, tevreden achter haar te lopen .

. . . .had hem in een flits bezien en weer weg ....

. . . .Zijn werkvrouw niet en niemand hier bezat oog voor schoon-
heid ....

Dit alles valt enigermate buiten de sfeer van ons onderzoek, doch
juist in deze citaten hoort men zo duidelijk dat typische Bordewijkse
rhythme, en de karakteristieke gespannen syntaxis die zijn werk zo'n
onweerstaanbare charme verlenen.
Het wordt tijd het signalement te voltooien, zij het dan een hypo-

thetisch signalement, opgebouwd na de directe lectuur van één ver-
halenbundel en de indirecte nawerking van het voornaamste der
overige schrifturen, waarbij wij ons zoveel mogelijk hebben gehouden
aan ons voornemen de inhoud van het werk te negéren.
Stellen wij voorop dat wij de mens met elk woord dat wij over hem

schrijven tekort doen. Zelfs bij intieme kennissen zullen wij in ons
getuigenis meer van onszelf vertonen dan van ons object. Wij trekken
lijnen, stoppen in vakjes, plakken etiketten, isoleren wat alleen in
samenhang bestaanbaar is en combineren wat slechts aan een gesple-
tenheid het aanzijn denkt. Doch hier geldt dat het kwaad verdwijnt
zodra wij het onderkennen. Met deze reserve voor ogen durven wij
voortgaan.

Bordewijks eerste publicatie verscheen na zijn dertigste jaar, zodat
wij hem misschien een laat-aangeraakte mogen noemen. Dit pleit voor
de veronderstelling dat zijn werk niet ontstond uit een aangeboren en
natuurlijk ontluikend schrijversschap, doch dat het voortkwam uit
door jaren gegroeide spanningen die ten slotte tot een uitbarsting moes-
ten leiden. Primair aan een talent dat reeds uit zuivere lust tot schrij-
ven zou nopen was hier dus de drang om te getuigen.
Dat deze uitbarsting in literis geschiedde kan een toeval zijn, want

het is geenszins moeilijk Bordewijk te zien als componist, architect,
beeldhouwer, schilder of politicus. Met enig recht zegt Anna Blaman
dan ook van hem "dat hij een groot kunstenaar is die niet schrijven
kan". (Critisch Bulletin 1947, 117.)
Zijn eerste publicatie "Paddestoelen" verscheen kort na het begin

van de eerste Wereldoorlog, en men twijfelt of men deze coïncidentie
met een ! mag bekrachtigen, dan wel met een veelbetekenend ? aan
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des lezers inzicht moet overlaten. Hierop volgden de bundels "Fantas-
tische Vertellingen", totdat de schrijver na 1930 een vaste en stellige
richting is ingeslagen, waarin hij tot op de huidige dag heeft volhard.
Er is dus eigenlijk geen vernieuwing geweest, integendeel, het lijkt
of wat eerst nog los en beweeglijk was, doot inklinking hard en amorf
is geworden. Doch zijn worsteling gaat nog immer voort, en wie de
aard van zijn werk kenschetst met "wanhoop aan de tijd" en "wan-
hoop aan de mens" doet deze wotsteling groot onrecht aan. Want al
lijkt het of hij de demonie als levensbeginsel geaccepteerd heeft, in
werkelijkheid poogt hij haar te overwinnen, en reeds enkele malen
meenden wij hiervan de kentekenen te zien.
Zijn werk boeit en blijft sterk nawerken, al is het meer uit de totaal-

impressie dan uit het detail, meer uit het tegieplan dan uit de fabel,
meer uit de emfase van het betoog dan uit dit betoog zelf, waardoor
wij wederom terugkeren naar de beeldende kunstenaar of de politicus
"die hij had kunnen zijn". En dit alles beduidt dat dit werk de analyse
die wij beproefden eigenlijk niet kan verdragen, omdat wij hiermee de
schrijver op zijn zwakste punten aangrijpen. Daar staat tegenover dat
degene die hem "groot" kan lezen en "groot" kan zien weliswaar een
machtige schrijversfiguur ontmoet, doch het menselijk moment daar-
in moet hem verborgen blijven, waarmee dan ook weer ons eigen be-
toog zijn grenzen gevonden heeft.
Wij noemden het woord "agressie", en tot dat begrip willen we ons

ten slotte bekennen. Want Bordewijk blaakt van strijdlust. Zijn ironie
is moordend - men leze slechts de hoofdstukken "iuca, Marvédie"
en "Welkom, Johannes" in "Noorderlicht" - doch nergens verricht
hij zijn sloopwerk met wellust, en vaak bespeurt men dat hij zich moet
dwingen om zijn agressie los te laten op onderwerpen die hem lief zijn.
Want ondanks zijn fulmineren tegen de bouwerij en het duffe leven
in de Hofstad van omstreeks 1900, voelt men dat hij dit alles liefheeft
met de hartstocht van de romanticus, sterker: met de hartstocht van
de volwassene die zijn jeugdherinneringen tegen het critische-zelf ver-
dedigt. Maar zijn agressie is gestoord, en dit maakt hem tot een ont-
luisteraar, tOteen schenner van de eigen idiolen. Hij die meent te han-
teren wordt zelf gehanteerd.
Sinds plm. 1920 is het begrip der gestoorde agressie in de psycho-

logie ontwikkeld tot een ander begrip, dat van de dispositie tot onge-
vallen. De agressie, gestoord, wendt zich om en treft haar- woondier.
Zelfdupering is er het gevolg van, verstoring van de eigen fantasie en
van het eigen gedachteleven, wellust in dramatiek tOt zelfkwelling
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en geestelijk masochisme toe. Wat vrije vaart moest hebben blijft de
oude gedachtenkanalen volgen, en wat naar de horizon moest uit-
<:werven blijft om zichzelf heendraaien in eindeloze kringen. Het is
een névrose die brokkenmakers maakt, automobilisten met veel onge-
vallen, werktuigbedienaars met veel averij, kunstenaars die zich ave-
rechts uitspreken, en die met hun creativiteit niet kunnen loskomen
van de grond die hun voeten draagt. Wanneer de tijd en de ganse
levenssfeer hun geen antwoord geven, en hen terugstoten in zichzelf,
dan zijn zij het misschien die op die tijd de noodwendige correctie
aanbrengen door tegen haar demonen te vechten of door in zelfver-
tering te boeten voor de zonden die anderen zo lichtvaardiglijk begaan.
Misschien zijn zij het daarom die maken dat het reservoir van de men-
selijke schuld niet overloopt, en wellicht is het zo dat hun onvrijheid
ons bevrijdt, zoals men reeds kan vaststellen dat zeer veel van Borde-
wijks onvrijheid op onze letterkunde een bevrijdende wetking heeft
uitgeoefend.
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Henk Holtrop

WARENHUIS

Ze kwam als een schot,
Ineens!
De mond fèl rood,
De borsten als speren
Tegen mij gericht.

Mijn bloed, één steekvlam
Overal!
Ze keek mij aan:
We wisten van elkaar
Tegelijk alles.

Hoog-benig ging zij,
Voorgoed!
Sierlijk renpaard,
Waarmee ik winnen zou;
Maar 'k durf nooit wedden.
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Op hooge beenen, loom aan 't zonnebaden,
Heupwiegen Nereiden om mij rond;
Elk laat heur laatst geheim voor drie-kwart raden,
Daar zij zoo schaars het zeewier om zich wond.

Lokken de Nymphen onbewust den sater;
Is het vervulling van haar hoogste wet,
Uit eeuwig ondoorgrondelijk water
Zalig te stranden op een krakend bed?

Och, kon op woelig bloed nog eens gaan varen
Mijn kaperschip, dat nimmer wederkeert!
Wat baat, als rijpe bloemen wulpsch gebaren,
Het bronzen lijf, waarin de drift verteert?
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VRAAG MIJ GEEN LIED!

Wie voor den horizont is uitverkoren,
Zingt stervend eerst zijn schoonste lied;
Wat eeuwig wiekt, het wordt geboren
Uit laatsten adem op gebarsten riet.

Maar ik kan voorshands nog niet scheiden
Van veel wat ik heb saam-gebracht:
Vraag mij geen lied, onmeetbaar werd Uw lijden,
Gij bloeit voor mij té open in den nacht.

(Uit: Het Overschot)
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MEERENBERG

Nu werkt hij ergens in een tuin
en weet zichzelf bijna vergeten
door hen, die eens zijn vrienden heetten:
een wereld achter glas en puin.

De zon valt rakelings en schuin
langs door de herfst verzonnen bomen.
Hij staat verward en fel te dromen
tussen dit vuur van rood en bruin.

Veel werd hem smadelijk genomen.
Er restte niets dan angst en pijn
en een toegeeflijk onderkomen.

Maar bij een spel van kleur en lijn
kan hij - soms - trillend openstromen
en zonlicht in het zonlicht zijn.
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DE TITAN

Reeds de eerste dag, toen de storm nog niet zijn volle geweld ont-
wikkelde, werd het werk op het uiteinde van de havendam stopgezet.
Zelfs bij het halftij was er nog zulke felle deining en stroming dat men
er moest van afzien het grote zinkstuk neer te laten. Het werkvolk
betoonde zich niet weinig opgelucht toen de tuiboot het grote vlakke
rijshouten rechthoek naar de rustige binnenhaven terugsleepte.
De volgende dag werden ook de metselwerken op de havendam

stopgezer.
"Een pantervel", zo heette de dichter de woelige oceaan. Vanuit de

houten barak waar zijn kantoor ondergebracht was, zag Bertrand de
schuimbekkende roofdieren de buitenzijde van de muur bespringen
en neerklauwen op de loodsendaken. Langsheen de aanspoelende vloed
herkende hij enkele van zijn arbeiders, strandjutters voor deze gelegen-
heid, speurend naar wrakgoed. Ze schreden moeizaam tegen de wind in,
met de trage tred van bergbeklimmers. Het stuifzand krabde hun in
het gezicht. Ze leken zo klein en pover tegenover het bewogen fond: de
aanrukkende brandingsgolven, regelmatig en onweerstaanbaar als de
pletrollen in een walswerk. Ook de meeuwen labeurden tegen de
luchtstroming in, schommelend met de zwingen als koorddansers met
de balanceerstok. De vogels bleven haast ter plaatse zweven als waren
ze vliegers door onzichtbare touwen aan de duink~m vastgesnoerd:
Maar plots wendden enkele onder hen de snavel, vatten de wind onder
de linkeroksel en beschreven over de breedte van drie strandhoofden
een magistrale parabool.
Tegen de avond scheen de storm te luwen. Vanuit "Ultima Thule"

belde de aannemer het Weerkundig Instituut op. Het antwoord luidde
verontrustend. Van bewesten Ierland naderde een zeer diepe cyclonale
depressie. De klimaks van het tempeest was voor Raversloo voorzien
in de avonduren: een windsterkte van 140 kilometer in het uur.

Daelman bleef slapeloos. Als jonge knaap had hij, in stormnach-
ten, verrukt geluisterd naar de Eoolsharp: de hoge telefoonpaal vol-
bezet met isolatoren. Het gieren der draden gemengd met het zoeven
van deur- en raamspleten, het rammelen der luiken en het dof maar
aanhoudend gebrom der branding pijnigden nu zijn hart als het ge-
kreun van een zieke. Op dit moment zette voor de Haven de zwaarste
beproeving in. Tegenover de losbarsting van de elementen stond hij
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hulpeloos. De Natuur liet met haar niet onderhandelen, geen compro-
missen afsluiten, zoals met stakers en financiers. Hij moest passief het
geweld laten voorbijgaan, betrouwend op zijn goed gesternte~Passief?
Zijn vader had toch bij de dijk-doorbraak in de bres gestaan? Maar
welk was het zwakke pum van de haven? Reeds vroeg begaf hij zich
naar Raversloo. Langsheen de landbaan, al bleef die nog beschut door
de duinkam, vermochten fietsers niet eens meer tegen wind-in te trap-
pen. Aan de mast van het Loodswezen waren de ergste seinen gehesen:
de rieten bal en de ijzeren driehoek, onheilspellend als een valbijl. De
rode vaan van het springtij klapperde jachtig, voor de helft reeds aan
flarden uitgerafeld.
De zee? Zij vertoonde niet meer, zoals gisteren, het regelmatig op-

rukken van golven in ordevolle gelederen, maar de omketende furie
van een bandeloos, onderling oproer; de baren die naar het strand
spoelden, botsten elkander zijdelings brutaal in de flank, steigerden
heinde en ver schuimbekkend tegen elkaar op. En vanuit deze ziedende
woeling dreef naar de kust een rook als van smeulende loofvuren op
herfstakkers. Het zilt smaakte wrang op de lippen. In zijn volle lengte
lag de havendam onder een trommelvuur van witte losbrandingen, als
het Woud van Hourhulst bij het Septemberoffensief van 1918. "Ik ben
zo bang als toen .... " dacht Bertrand.
In het kantoor zat Gaspard de ploegbaas verdrietig zijn pijpje te

roken. "Godver! ", vloekte hij opeens. Het dak van de schrijnwerkers-
barak werd uiteengerukt. De ijzeren platen zeilden door de lucht, als
'kaarten wegge&ooiddoor een mismoedige speler. "Een geluk nog dat
wij in de lijzijde liggen van het Loodsgebouw! anders voerde onze
barak ook de looping-the-loop uit .... "
De telefoon rinkelde. Uit Luik. Een vrouwenstem - allicht Dumon-

ceau's minnares - verwittigde dat de hoofdingenieur zijn vakantie
onderbrak en op weg was naar Raversloo. In de namiddag zou hij ter
plaatse zijn. "Ook hij is bezorgd", dacht Bemand. Hij verwachtte hem
ongeduldig, als een zieke de arts. Toen Dumonceau's wagen voor het
venster stopte liep hij naar buiten.
"Wat'n weer, Baas! 'n Wind om alle hoorndragers van hun gewei te

beroven!"
Bertrand apprecieerde maar matig de scherts. De ingenieur had zijn

veldkijker mee. Als een generaal overschouwde hij de stormloop op
de muur, die de rede beveiligde.
"Grandioos spektakel, stond er niet zoveel op het spel! .... "
"Ik heb alle werk doen stilleggen op de dam. Het werkvolk stond
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er in de stortzeeën als in de stroomversnellingen van de Niagara. Ik
heb er enkel drie wachters gelaten: één aan de basis, één aan het
uiteinde en één halverwege de dam". Met een blik bedelend om ge-
ruststelling:
"Dumonceau, moeten wij, zoals Zeebrugge onze 27-]anuari-nacht

kennen?" Hij herhaalde het lamento van ingenieur Coiseau:
"Op een lengte van 125 meter werd de pier, die hier als open paal-

werk was gebouwd, volledig vernield .... "
"Zo iets althans kan ons niet overkomen." De ingenieur gaf de tech-

nische verklaring van de Zeebrugse-ramp: De golfslag beukend op de
metalen borstwering met een geweld van acht duizend kilo per vier-
kante meter - wat een stormram! - had enkele palen langs de open
zeezijde gebroken, waarop het hele werk als een akkordeon was ge-
plooid. "Bij ons geen akkordeon-paalwerk om een Sombere-Zondag-
deuntje te spelen. De wering bestaat uit massieve betonblokken van-
vijf ton. Men verschuift die maar niet zoals pionnen op een schaak-
bord Het enige gevaar dat ons dreigt is dat we de Titan kwijt-
spelen "

"Wat? Een tuig van maar eventjes vierhonderdvijftig ton?"
"Te Bizerta is het wel gebeurd: een kraan haast zo zwaar als de

Titan: weggespoeld als Mecanospeelgoed. . .. Op het uiteinde van
de havendam heeft de kunstmatige bodem zich nog niet vastgezet.
Rijshout, bazalt, beton dit alles is niet zo inert als ge zoudt menen.
Dat lééft .... En hoe de storm aan het hoofdeinde de gronden aan het
losspoelen is, kunt ge allicht raden .... "
Hij belde de wachter van de Titan op. "Constant! Kijk het waterpas

eens na ....
Hij wachtte; dan fezelde het antwoord in de hoorn. Bertrand ver-

stond het niet maar hij merkte Dumonceau's bezorgde blik.
"Precies wat ik vreesde. Er is reeds een hoogteverschil van bijna

twaalf centimeter tussen de beide sporen waar de Titan op rust. Het
hele gevaarte begint naar het water over te hellen. "Wle moeten er mee
achteruit .... Gaspard, waar is Van Doorne ?"
"Bij de Sowjetvrienden.... Ze draaien een film af over de

Ukraïne .... "
"Haal hem als de bliksem uit zijn cinema! Vandaag ligt het

Dnieprostroï te Raversloo!"
De ploegbaas snelde weg met de wagen van de ingenieur.
"We voeren de Titan een zeshonderd meter achteruit tot aan de

richtingspaal met het trapezium. Daar hebben we precies voor de
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eventualiteit die zich vandaag voordoet een wijkplaats aangelegd: een
caisson van twaalf meter breedte in plaats van zeven. De schuttings-
muur is er tot acht meter hoog opgetrokken. In het beton zijn speciale
ankerringen gemetseld .... We leggen onze Prometheus vast aan de
keten tot de stormfurie is geluwd."
De telefoon rinkelde. Cattoor, de Provinciale directeur van Bruggen

en Wegen informeerde hoe Raversloo de storm doorstond.
"Tot nogroe best .... "
"De sluizen?"
"Ongedeerd. Zolang de storm Noord-West blijft, zijn ze goed be-

schut door de havendam."
"En de havendam ?"

"C'est Verdtt11, la glorieme.'
Halte là, 011ne passe pas .... "

"Moest het nood doen, dan kunt ge beschikken over een batailloll
infanteristen dat uit Kortrijk op weg is naar uw sektor."
,,\'(fat moet ik aanvangen met piotten?", grinnikte Dumonceau, "ik

heb slechts een enkele kerel van doen: de machinist van de Titan."
"Tussen Heist en Duinbergen is de dijk op vier plaatsen doorgebro-

ken", verwittigde Cattoor. De pontonniers van Claven werden reeds
ingezet. ... Een verdomd beroerde storm. Sinds 1827 heeft onze kust
zo'n geweld niet meer ondergaan. Te Oostende zijn de Kursaal en de
huizen van de Kapellestraat ondergelopen."
"En Borgen?"
"Tomogtoe meldt men mij alleen dat de danstent op het uiteinde

van het staketsel gekraakt is lijk een stekjesdoos .... "
Ha! Daar was Van Doorne!
"Kom!", kommandeerde Dumonceau, "geen moment meer verlo-

ren. Vooruit! .... "
De drie mannen trokken hun oliejassen aan, zetten de zuidwester

op ....
"Ik deed wellicht best om met U meê te gaan?" stelde Bertrand

voor.
"Waarom? Van Doorne manoeuvreert: Gaspard, Constant en ikzelf

zijn mans genoeg om de wielblokken van de Titan weg te trekken ....
Blijf jij maar hier in het hoofdkwartier .... "
Zij trokken op uitgejouwd door het stormgegier. De loodsdeur blafte

nijdig achter hen dicht.
"Ik had hen toch moeten vergezellen .... " overwoog de aannemer.

Hij keek door de ruit die trilde in het raam. Arm in arm laveerden de
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drie mannen schrijlings tegen de wind in over de opene vlakte. Daar
bereikten zij de beschutting. Even pauseerden ze als om te beraadsla-
gen; dan trokken ze verder, dicht scherend langs de muur, soms verdo-
ken door de stortzeeën die achter hen neerplensten. Aan elk der rich-
tingspalen met de meetkundige erkenningstekens: cirkel, vierkant,
ruit, Sint Andreaskruis, driehoek, trapezium, brandden de electrische
lampen die de welvende lijn van de havendam afbakenden, en het
spattend golvenschuim doorlichtten.
Daar toette een autohoorn, het hem zo vertrouwde signaal: drie korte

klankstoten en één lange: de aanvangsmaat uit Beethovens Symfonie:
So klopft das Schicksal an die Tilr .... "Ik ben toch uw Noodlot!"
had zijn vrouw hem de symbolische betekenis eens olijk verklaard.
Marthe trad binnen in stralende opgetogenheid:
"Te Borgen spoelt de zee over de dijkpromenade de stad in. Iets

unieks! De Griffioenen-trap en de Leeuwentrap lijken wel op de cas-
cade van Cool .... " Maar bruusk liet ze haar opgeruimdheid varen.
"Wat scheelt er? Je ziet er kwaad uit? .... "
"Inderdaad, kwaad op mezelf .... Mijn plaats was bij Dumonceau

en Van Doorne. Mijn vader stond in de bres van de Caldo-dijk. Il
payait de sa personne .... "
Zij ging niet in op het romantisch parallel; informeerde zakelijk:
"Wat halen die dààr uit?"
"Ze halen de Titan in veiligheid. Spelen we die kwijt, dan is het

dè catastroof! "
"Maar die machine is toch verzekerd .... "
,,'t Gaat niet om het geld! . . .. Baume-Marpent zou wel twaalf

maanden nodig hebben om een nieuwe kraan te bouwen. De haven
moet àf zijn tegen de vastgestelde datum .... "
De telefoon rinkelde .... Nogmaals Cattoor ,,' ... om U te waar-

schuwen dat de dijk te Sas Slijkens begeven heeft. De vloed nadert de
electrische centrale."
Het werd een wedstrijd tegen het uurwerk.
Eindelijk zoemde het tweede apparaat. Dumonceau's stem: "Van

Doorne zit reeds in de machinekabine. Wij geraken in gang binnen
drie minuten .... "
"Haast U, man! Sas Slijkens loopt onder. Licht en drijfkracht kun-

nen ieder moment uitvallen .... "
"Nom de Dieu. . .. We doen ons best patron, à la grace de

Dieu .... "
Ha! De vierkante klaarte van de Titankabine gleed naar links, na-
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derde de richtingspaal met de zeshoek. Langzaam aan schoof zij nu
ook voorbij de tweede, de derde, de vierde, bereikte, eindelijk! het
trapezium, sein van de veilige wijkplaats .... Bruusk doofden toen
al de lichten ....
"De brave dynamo's van Sas Slijkens! Ze hebben net nog zo lang

yolgehouden tot we gered waren! .... " Bevend van opgeluchte aan-
doening ontstak Bertrand de wiek van de stormlantaarn.... Ze
schonk een fraaie, romige klaarte. Marthe geleek op de buffetjuffrouw
van Saint Pol gebogen over haar schemerlamp. Hij zoende zijn vrouw.
Haar arm omvatte zijn leest en beiden schouwden naar buiten, wach-
tend op de terugkeer van de vrienden. In het duister pinkte een enkel
lichtje, de electrische toorts van Dumonceau. Het bewoog en naderde
behoedzaam, traag. Nu moesten zewel halverwege zijn. Waarom bleef
het daar zo lang pauzeren? Een domme zegswijze schoot hem te bin-
nen: "Zoeken ze misschien spijkers op laag water? .... " Eindelijk
belichtte de toorts het kiezelpad naar de loods. Bertrand duwde de deur
open tegen het windgeweld. Dumonceau en Gaspard. Niet triomfe-
rend, maar uitgeput en ontdaan ....
"En Van Doorne ?"
"Weggespoeld van de muur. Aan de paal met de zandloper gaapt

een bres van dertig meter in de wering. Wij werden alle drie neer-
geslagen door een golf. Van Doorne werd van mijn arm losge-
rukt .... "
Een weeë misselijkheid vulde Bertrands hart. Er was dan toch een

macht die betonblokken van vijf ton verschoof als pionnen op een
schaakbord. . .. Het ongeluk was gebeurd bij de paal-met-de-zand-
loper: het gedeelte dat door vader Daelman was gebouwd toen men
nog enkele zakken cement "uitspaarde" .... Was hij maar bij hen ge-
weest op de muur! Moest er iemand boeten voor de oneerlijkheid van
zijn vader, dan de zoon .... En een keten van vier man, arm in arm, is
sterker dan één van drie. Neen, een keten is maar zo sterk als zijn
zwakste schakel .... De zwakste was: die arme drommel ....

,,\V1e moeten de overheden verwittigen", zegde Dumonceau. "De
burgemeester van Raversloo, het parket te Claven, de verzekerings-
maatschappij En er zal ook iemand naar mevrouw Van Doorne
moeten gaan "
"Wil ik het doen?" stelde Marthe voor.
De drie mannen keken dankbaar naar haar op.

Fragment uit Het Mirakel der Rozen
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WEG MET DIE BOM!

Een beroep op het Verstand van het Amerikaanse Volk

De proeven, met de waterstofbom die onlangs in het gebied van de
Marshall Eilanden hebben plaats gehad betekenen een beslissende ken-
tering in de geschiedenis van de mensheid. Deze proeven moeten on-
middelijk ophouden of de mensheid staat voor een gewisse ondergang.
Dit gevaar komt niet van een mogelijke atoom-oorlog tussen het
wankele Russische Rijk van Slaven en de Verenigde Staten. Een veel
directere dreiging vormt het feit dat de proeven op de Marshall Eilan-
den grote hoeveelheden van het voedsel dat wij gewoon zijn aan de
zee te ontlenen radioactief en ongezond maken, radioactieve deeltjes
door de lucht en langs de oceaanstromen naar alle delen van de wereld
zenden, de Stille Zuidzee bezoedelen, en met dit alles op onberekenbare
wijze het tere natuurlijke evenwicht dat voor het leven zelf noodza-
kelijk is verstoren. Terwijl een oorlog in de verre niet te doorgronden
toekomst tot de vernietiging van steden en hele bevolkingen kan leiden,
vindt het vergiftigen van het land, de zee en de atmospheer nu en op dit
ogenblik plaats! Lang voordat de naties elkaar op het slagveld tege-
moet treden met al de afgrijzelijkheden van de moderne wapens, kan
het gebeuren dat de lucht, de aarde, het water en de voedselvoorraad
van de wereld, ja de gezondheid van de mens en van alle levende wezens
onherstelbaar ondermijnd zullen zijn door proefnemingen die enkel
maar als experiment bedoeld zijn.
Admiraal Strauss en de Commissie voor Atoom Energie (verder afge-

kort: CAE) ontkennen dit - maar wat zijn de bekende feiten?
Ofschoon het Strauss-rapport van de 31ste Maart ons niets zegt omtrent
het er voor aangewezen en werkelijk gebruikte gebied van de bom van
de lste Maart, vertelt het ons toch dat de drieëntwintig Japanse vissers
van het schip "De Fortuinlijke Draak" "een stuk binnen de gevaren-
zone moeten zijn geweest"; en de 264 Amerikaanse waarnemers en
inboorlingen die aan de uitstraling blootgesteld waren, bevonden zich
"een stuk binnen het gebied van de uitbarsting". Vormen wij nu ons
'oordeel uitsluitend op grond van de criteria die Strauss gebruikt, dan
betekent dit dat de bom buitengewoon krachtige uitstralingseffecten
veroorzaakt op ten minste 120 kilometers verwijderd van het middel-
punt van de explosie, dat het "gevaren-gebied" over de 32.000 vier-
kante kilometers beslaat, een gebied groter dan de staat Connecticut
(Nederland en België samen)! Dat het gebied in werkelijkheid nog
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groter was bewijst de lijst van doden en gewonden van Amerikanen
zowel als van inboorlingen, die meer dan 160 kilometers verwijderd
waren, en het fatale gebied ongeveer de omvang geeft van de Ameri-
kaanse staat Maine, ongeveer 46.000 vierkante kilometers. Voor de
proefneming in April heeft de Commissie voor Atoom Energie, naar
het blijkt, het als gevaarlijk getekende gebied bepaald op een zeven-
honderdduizend vierkante kilometers. Het moge als commentaar op
de omvang van de April-bom voldoende zijn dat dit gebied evenveel
vierkante kilometers beslaat als al de staten van. Amerika aan de
Atlantische Oceaan samen, van Nieuw Engeland tot aan Florida!
Maar in feite zijn geen van de bondige berekeningen, plannen, schat-

tingen en rapporten, die de Commissie voor Atoom Energie voor de
publieke consumptie verschaft, betrouwbaar. Deze instelling verspilt
op kwistige wijze het geld van de Amerikaanse belastingbetalers, en
goochelt met hun levens achter een gordijn van super-geheimdoenerij.
Ze weigert zelfs het volk van de Verenigde Staten van de feiten te voor-
zien, die, zoals is toegegeven, in het bezit zijn van de Russen en die de
Engelse regering zonder omwegen aan het Engelse volk verschaft. \,{!ij
hebben geen middel om de waarheid van wat de CAE ons vertelt na
te gaan, en geen van ons kan controleren of de wetten op de geheim-
houding worden aangewend in het belang van "nationale veiligheid"
of ter bevordering van leugens - behalve dan de klaarblijkelijke
tegenspraken tussen wat de CAE rapporteert en wat de eigenlijke waar-
nemers zeggen. Nemen wij deze tegenspraken in aanmerking dan blijft
er absoluut geen twijfel over of de Commissie behandelt het volk van
de Verenigde Staten alsof het niets anders is dan een zooitje brabbelen-
de idioten. De meest voor de hand liggende nuchtere feiten worden in
de mond van de sprekers van de CAE tot de reinste onzin.
Time Majfrlzine bijvoorbeeld, merkt op dat de gewonden bij de

explosie van de eerste Maart het slachtoffer werden van "een uitstra-
ling .... die tien maal zo groot was als de wetenschappelijke onder-
zoekers veilig achtten .... " Zonder dit rapport van de Time tegen te
spreken heeft Admiraal Strauss de onbeschaamde moed om de Ameri-
kaanse bevolking te vertellen dat de slachtoffers "tot hun gewone werk
konden terug keren, maar(!) toch maar in Kwajelein werden gehouden
ten einde verder aan de waarnemingen mee te werken". Dit is een
poging om de indruk te vestigen dat het niet zo een vaart loopt met de
gewonden en dat hun leven volkomen veilig is. Een korporaal bij de
marine in Kwajelein schrijft aan zijn moeder over de explosie en zegt
dat de slachtoffers van de eerste Maart "aan verschillende brandwonden
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leden". De CAE beweert: "Er waren geen brandwonden". Later be-
perkt Admiraal Strauss zijn rapport tot: "Geen enkel van het metereo-
logisch personeel (Amerikanen) heeft brandwonden". Indien dit waar
is, hoe staat het dan met de er bij betrokken inboorlingen? "De 236
inboorlingen leken(!) mij(!) ook helemaal in orde", zegt Strauss. De
opzettelijke weglatingen en tegenspraken roepen om opheldering. Wie
heeft er gelogen ten opzichte van de brandwonden - de korporaal of
de Commissie? En hoe kan men een uitstraling "tien maal groter dan
de wetenschappelijke onderzoekers veilig achten" verzoenen met de
bewering van Strauss en een vroeger verschenen rapport van de CAE
dat "allen worden opgegeven (door wie?) als gezond"? Terwijl het de
moderne wetenschap jaren van experimenteren nam om voorzichtig
althans iets over de uitwerking van de uitstraling vast te stellen, schijnt
het scherpzinnig brein van een Strauss slechts een paar minuten nodig
te hebben om geheel nieuwe uitkomsten voor het Amerikaanse volk
vast te stellen.
Zo spreekt ook elk rapport over de toestand van de Japanse vissers

van de "Fortuinlijke Draak" de medische prognosen van de sprekers
voor de Verenigde Staten tegen. Aan de ene kant zegt Dr John J.
Morton, directeur van de Commissie voor Slachtoffers van Atoom-
bommen, die de gewonde vissers onderzocht, dat de slachtoffers "bin-
nen een maand geheel hersteld zullen zijn". Maar aan de andere kant
vertelt de pers dat de voornaamste arts die de vissers behandelt zegt
dat de slachtoffers gedurende twintig jaar nog van de uitstraling zullen
lijden en dat twee of drie eraan zullen sterven. Zelfs deze conclusie
lijkt nog op een grove onderschatting van de feiten. Reeds op de 17de
Maart berichtte de New York Times dat de radioactiviteit van de vissen
op de "Fortuinlijke Draak" voldoende was "om schadelijk te zijn voor
een ieder die acht uur lang binnen de dertig meter van de besmette vis
bleef". In het verloop van zijn rapport houdt Strauss zich niet met de
kleinigheid bezig, hoe vissers die op een kleine trawler gedurende onge-
veer veertien dagen samen met radioactieve vis leven, het moesten aan-
leggen te vermijden dat ze binnen de voorgeschreven acht uur en de
dertig meters van deze gevaarlijke uitstraling bleven.
Het is inderdaad zo dat Strauss op het goede ogenblik "vergeet" ons

bepaalde dingen te vertellen. Zo "vergeet" hij bijv. dat een ander vis-
sersvaartuig, de "Myojin Mam", hoewel het 80 Eng. mijlen van het
explosiepunt verwijderd was, toch nog Geiger-effecten registreerde,
die volgens een bericht van Associated Press van 27 Maart "boven het
punt van gevaar" lagen. Alsof hij dit feit wilde anticiperen maakt de
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waarde Admiraal een toespeling op een mogelijke verandering in de
richting van de wind! Zou het misschien kunnen zijn dat de bom zijn
eigen armospherische condities schept en al de voorspellingen over het
weer en de explosie zelf van geen betekenis maakt? DeN ew York
Times drukt een rapport af van een Amerikaanse waarnemer van de
explosie, dat er op wijst dat de bom "een plaatselijke storm veroor-
zaakte die misschien weervoorspellingen in de war stuurde die overi-
gens juist geweest konden zijn," en de korporaal van de marine die we
hierboven aanhaalden schrijft dat de explosie door een krachtige wind
werd gevolgd.
Tenslotte weet Strauss ons nog te vertellen dat er een "kleine toe-

name" van radioactiviteit in "een paar plaatsen binnen het vasteland
van de Verenigde Staten" is geweest. Hij beweert dat dit nog een stuk
onder het niveau ligt "dat schadelijk zou zijn voor mensen, dieren of
voor de landbouwproducten". Wat hij ons niet vertelt is dat deze toe-
name van de uitstraling naar het Oosten toe reikte tot New York City,
en dat de Japanse vissers van de "Fortuinlijke Draak" blootgesteld
waren aan radioactief strontium isotopen dat een levensduur van vijf-
entwintig jaren bezit! Zullen deze isotopen, mijnheer Commissielid,
"snel na de proefnemingen afnemen"? Of zijn ze misschien over de
hele aarde verspreid geraakt langs lucht- en zeestromingen? Hoe kunt
U van ons verwachten dat we vertrotttven van U de waarheitt te horen
na al deze beperkingen, tegenspraken en sluwe weglatingen?
Het heeft geen nut te eisen dat de CAE ons iets mededeelt, zolang

we geen middel hebben om de sluier van geheimhouding, die de werk-
zaamheden van de Commissie bedekt, weg te trekken. Maar gelukkig
hebben andere atoom-specialisten zich duidelijker over de risico's uit-
gesproken. Dr Eugene 1. Rabinowitch van de Universiteit van Illinois
waarschuwt ronduit: "Uitstraling van een thermonucleus reactie ....
indien er een groot aantal wordt losgelaten kan de genes van alle
levende wezens binnen zijn radius veranderen. En indien cobalt aan de
reactor wordt toegevoegd (zoals de CAE van plan schijnt te doen!)
wordt de uitstraling verlengd". Een medewerker voor de wetenschaps-
rubriek in International News Science meldt: "De mogelijkheid dat
Japanse overlevenden van de eerste atoombommen op Hiroshima en
Nagasaki dodelijke kanker kunnen krijgen wanneer ze oud worden
werd door een der meest bevoegde kanker-specialisten onthuld ....
Dergelijke gevolgen," zegt de wetenschapsman verder, "kunnen zich
best mogelijk in de toekomst bij de Japanse vissers voordoen die on-
langs bestrooid werden met de as van de deze maand tot explosie ge-
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brachte hydrogeen bom". Dr. Jacob Furth, een geleerde van het Onder-
zoekingscentrum voor kinderkanker te Boston, baseerde zijn conclusies
op een aantal merkwaardige feiten. Terwijl hij aan het werk was in de
laboratoria van de CAE te Oak Rirge, bevond Dr Furth dat zesduizend
volwassen muizen, die aan de explosie van Bikini waren blootgesteld
"oud geworden geweldige tumors in de slijmvliezen kregen". Het rap-
POrt vertelt verder dat "het onderzoek van de muizen reeds een grimmig
parallel vormen van de biologische veranderingen die plaats hebben
gevonden in de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki". De muizen
kregen bloedkanker (leukemia) en verder zei Dr Furth "dat enige ver-
slagen er op wijzen dat de verspreiding van leukemia in de twee
Japanse steden zeven maal het normale bedroeg na het werpen van
de bom".
De idioten, die de bom ontwerpen, hebben niet het geringste denk-

beeld van zijn kracht en uitwerking! Ze hebben de ene misrekening na
de andere begaan bij het uitdenken van de waterstofbom! In directe
tegenspraak met wat Strauss heeft te zeggen bericht het lid van de
regering Chet Holifield (die getuige is geweest van de explosie op
1 Maart en blijkbaar goed op de hoogte is met de feiten) over deze
kwestie "het experiment ging zo ver buiten wat men zich had voorge-
steld dat men gerust kan zeggen dat het aan alle toezicht ontsnapte".
De Engelse Manchester Gttardian} een verantwoordelijke krant die
steeds goed op de hoogte is, gaf uiting aan zijn twijfel of men wel goed
deed. met deze proefnemingen in de Stille Zuidzee door te gaan.
Volgens een telegram van Reuter stond er: "deze keer zullen Ameri-
kaanse onderzoekers zich in het onbekende begeven". Men heeft er
zelfs over gesproken dat zulke thermonucleus ontploffingen ketting-
reacties in de aardkorst zouden kunnen verwekken. In elk geval, zoals
een tijdschrift het uitdrukt, schijnen we nu een punt te hebben bereikt,
waarboven louter theorie geen betrouwbare gids meer is.
Onze eigen pers was maar al te blij zich op het rapport van Strauss

te werpen ten einde de proefnemingen te rechtvaardigen. Zelfs voordat
het rapport verscheen maakte de New York Times de Manchester
Guardian een standje, door te zeggen dat het nu eenmaal zaak van de
wetenschap is zich in het onbekende te begeven. Er werden toch ook
tientallen mannen gedood bij de eerste experimenten met het vliegen.
Ook de geschiedenis van de Poolexpedities is er een van dood door
koude of verhongering. Toch werd de vliegmachine uitgevonden en de
Noordpool bereikt. Helaas, heren Sulzberger, Adler en Nelson van de
New York Times N.V.} dit stukje drukwerk gaat niet op! De mannen
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die probeerden te vliegen of de Noordpool te bereiken riskeerden hun
eigen leven -- niet dat van ons! Hun binnengaan in het "onbekende"
was voor niemand een bedreiging behalve voor henzelf. Zoals Yam a-
moto, een van de vissers die het slachtoffer werden van de "Bikini"
het zo duidelijk zei: "Als we het hadden geweten dan waren we er
niet geweest". Welk mandaat was het dan, dat jullie en de regering
van Truman en Eisenhouwer, gerugsteund door Strauss en de twijfel-
achtige wetenschappelijke talenten van een Dl' Edward Teller, het
recht gaf de mensheid op de rand van de afgrond te brengen? Volgens
welk recht spelen jullie met millioenen levens? Wie heeft jullie het
voorrecht gegeven de beschaving uit te roeien en het menselijk be-
staan op aarde te vernietigen? Jullie moogt gerust, heren, jezelf naar
de verd. schieten als je dat wenst. Indien de afgrijzelijkheid van de
waterstofbom ons moet aantonen waar de "wetenschappelijke" gren-
zen zijn die jullie wenst te "koloniseren", ga dan asjeblieft met al
jullie vervloekte geleerden, generaals en zakenlieden naar Saturnus,
en schiet er dan maar lustig op los, op al het "onbekende". Maar wij,
het Amerikaanse volk, verkiezen te blijven leven! We voelen er niets
voor met jullie mee te gaan! Wanneer jullie toch liever op onze pla-
neet wenst te blijven, weest dan zo vriendelijk het aan ons en de rest
van de wereld over te laten - gezien dat het ons water en onze lucht is
die door de radioactieve vergiften worden bedreigd - welke grens-
landen wij wensen te ontdekken!
Jullie weet zoveel te vertellen van militaire maatregelen die af-

schrikwekkend moeten werken. Maar, asjeblief, wat voor zin heeft een
afschrikwekkend middel dat, indien het wordt aangewend, de Ver-
enigde Staten samen met Rusland zal vernietigen? En indien, zoals
jullie beweert, dit wapen zowel ons als de Russen zal "afschrikken",
wat is er dan het nut van met al die onzinnige proefnemingen door te
gaan, die straks al het leven op onze planeet zal vergiftigen, tenzij
natuurlijk jullie zowel als de Russen van plan zijn op een mooie dag
de hele menselijke beschaving te vernietigen, liever dan jullie econo-
mische belangen en verouderde leefwijze op te geven? Deze vragen
hebben overal ter wereld de angst voor een ramp gebracht. En toch
ging de CAE, niettegenstaande protesten van de hele wereld door met
zijn experimenten en bracht op 26 Maart opnieuw een bom tot explosie.
Dit schandelijke fait accompli getuigt van een barbaarse, au thor i-
taire onverschilligheid voor de publieke opinie. Door met deze proef-
nemingen door te gaan tegen de wens van de mensen in, en zijn kracht
nog te vergroten, plaatsen de Eisenhouwers, de Straussen, de Tellers en
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de hele Commissie zich buiten de wetten van de beschaafde wereld.
Geen alleen aan zich zelf verantwoordelijke regering heeft het recht
de mensheid in as te veranderen. Er bestaat geen wet, geen politie, geen
scheinheilig instituut, dat hoger is dan de wet van het leven zelf.
De protesten tegen de experimenten hebben reeds het punt bereikt

van open demonstraties in vele delen van de wereld. In Japan heeft
een stormachtige eis tot onmiddellijke stopzetting van de proeven de
pers en het publiek verenigd; in India heeft Nehroe persoonlijk het
einde van de explosies geëist; in Engeland, zo niet in heel Europa,
zijn de kranten en de bevolking in feite één in hun eis dat de experi-
menten moeten ophouden. De Franse minister van buitenlandse zaken
is door de gevoelens van het publiek gedwongen de proeven te be-
schrijven als die van "tover-Ieerlingen die vaak krachten los maken
waarover zij geen macht meer bezitten". Deze landen en bevolkingen
leggen er terecht de nadruk op dat wij, door de bom tot explosie te
brengen en er uitgestrekte gebieden van de Stille Zuidzee mee te be-
dreigen, inbreuk maken op hun eenvoudig recht op de vrijheid der
zeeën - een vrijheid die, volgens Amerikaanse historici, de oorzaak
er van was dat de Verenigde Staten in twee oorlogen werd betrokken.
En ook vele Amerikanen beginnen zich nu tegen verdere experimenten
te uiten. Volgens een redacteur van een krant aan de Westkust is de
algemene strekking van de brieven die hij ontvangt, dat er een einde
moest worden gemaakt aan verdere proeven met de hydrogeen bom in
de Stille Zuidzee. (New York Times, 4 April.) Lewis Mumford waar-
schuwt in een brief aan de N.Y. Times dat "wraak geen bescherming
betekent; dat een totale uitroeiïng aan beide zijden geen overwinning
betekent; dat een voortdurende toestand van ziekelijke vrees, achter-
docht en haat geen veiligheid is; dat, kort gezegd, wat onbeperkte
macht leek onmacht is geworden". En in een brief aan dezelfde krant
bekritiseert professor H. David Kirk in krachtige termen de houding
van de N.Y. Times ten opzichte van de proeven en dringt er bij het
Amerikaanse volk op aan zich tegen de experimenten te uiten. "In
Neurenberg veroordeelden wij oorlogsmisdadigers op basis van per-
soonlijke verantwoordelijkheid voor beestachtige handelingen die ze
onder hoger bevel begingen," merkt de heer Kirk op. "Maar wat te
zeggen van onze eigen politieke leiders die, in het aangezicht van inter-
nationale twijfel en protesten, daar geen aandacht aan schenken maar
er op staan dat de experimenten moeten doorgaan? .... Het is dui-
delijk dat de tijd is gekomen dat de gewone burger inziet welk een groot
monster deze (H-bom) is geworden .... Laat men ieder van ons aan-
horen. Het is nu de tijd."
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Inderdaad, het is nu de tijd! Elk menselijk wezen in de Verenigde
Staten is het zichzelf verschuldigd om eindelijk in de drukte van het
dagelijkse leven stil te staan, het dreigende gevaar scherp in het oog
te vatten, en binnen de wet alles te doen om te voorkomen dat deze
H-bom-krankzinnigheid al zijn plannen, inspanningen en idealen tot
een rampzalig einde brengt. Er moet een wijdvertakt protest van het
publiek komen tegen verdere experimenten, tegen afgrijselijke gif-
gassen die millioenen binnen een paar minuten kunnen doden, tegen
elk middel van massa-verwoesting en vernietiging. De Amerikanen
moeten aan zulke mensen als Mumford en Kirk schrijven, en aan al
degenen die zich verzet hebben tegen het proefnemen en ontwikkelen
van de bom. Zij moeten solidair zijn met ieder die zijn stem verheft
ten bate van het gezonde verstand en zij moeten deze stemmen ver-
sterken. Iedereen die zich maatschappelijk verantwoordelijk voelt moet
aan zijn wetgevers schrijven (die, als gewoonlijk, in hun gemakkelijke
stoelen in het Capital zitten te suffen) en ze laten weten dat er geen
verdere experimenten meer moeten worden toegelaten en geen andere
wapens die er op gericht zijn de mensheid uit te roeien, mogen worden
ontwikkeld. Er moeten met dit doel openbare bijeenkomsten worden
georganiseerd waaraan mannen en vrouwen van goeden wille ongeacht
hun politieke overtuigingen of lidmaatschap van welke partij ook moe-
ten deelnemen. Ieder die dit pamflet ontvangt, moet het aan zijn ken-
nissen en buren tonen en het zo veel mogelijk verspreiden. Contem-
porttry Issues *) is bereid mee te doen aan dit protest en alles te doen
wat ons blad kan om de inspanningen van enkelingen die zich tOt ons
wenden te coördineren.

*) Uit: Contemporary Issues, a Magazine for a Democracy of Content. July-
August 1954, 545 Fifth Avenue New York 17. (Vert. Dr A. Perdeck.)
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Een nieuw verschijnsel in het Ne-
derlandse volksleven is de georgani-
seerde propaganda voor het militaire
apparaat en voor dienst neming bij het
leger.

De eerste geschiedt door openbare
manifestaties als parades in een veel
propagandistischer vorm dan vóór de
jongste wereldoorlog, door groOt-
scheeps militair vertoon, ons thans als
traditie opgedist, op nationale feest-
dagen zoals Koninginnedag 1953 te
Amsterdam en nu 1954 te Rotterdam,
en bij jubilea als van de Luchtmacht
te Soesterberg en van de Koninklijke
Militaire Academie te Breda.

De tweede geschiedt door:
a) sterk tendentieuse advertenties

in het algemeen, die hoog opgeven
van de aanlokkelijkheden van het
dienen bij het leger, de luchtmacht of
de marine;

b) door propaganda op de scholen
voor de keuze van een militaire loop-
baan en voorlichting over de beroeps-
opleiding.

Ons volk is van ouds her een niet
militairistisch gezind volk, en boven-
genoemde propaganda heeft de strek-
king naast directe werving, hierin ver-
andering te brengen, in die zin, dat
het zogenaamd meer "leger-minded"
wordt gemaakt, d.W.Z.meer geestdrift
voor het leger gaat gevoelen.

Propagandistische voorlichting aan
de schooljeugd voor bepaalde be-
roepskeuze is een zeer ingrijpende
maatregel, op zijn minst even ingrij-
pend als bijvoorbeeld emigratie-pro-
paganda op scholen dat zou zijn. Des
te ingrijpender is zij nog als het een
eenzijdige propaganda met voorkeur
voor een bepaald beroep, in dit geval
het militaire, is.

Het is een algemeen bekend feit,
dat in de Nederlandse samenleving
een nijpend en verontrustend gebrek
aan krachten bestaat in beroepen als
onderwijzer en verpleegster, beide di-
rect positieve beroepen, gericht op de
opbouwen het behoud van de mede-
mens, in scherpe tegenstelling tot het
militaire beroep, dat - ook indien
het officieel in zijn doeleinden als
positief wordt beoordeeld - in we-
zen aangewezen blijft op de negatieve
middelen waarmee de mens in massa
kan worden vernietigd.

Het is ons niet bekend dat voor de
beide eerstgenoemde beroepen op de
scholen propaganda wordt gemaakt,
hoewel hier de bestaande behoefte
eenzijdige voorrangspropaganda zou
kunnen motiveren.

Het is ingrijpend, gevaarlijk en
verwerpelijk, dat op scholen zulk een
geheel eenzijdige voorrangspropagan-
da wordt gemaakt voor het militaire
beroep en wel door direct beiangheb-
benden, de voorstanders van de mili-
taire gedachte. Het is niet bekend dat
daarbij sterke nadruk wordt gelegd
op de negatieve kanten van dit beroep,
en niet te verwachten dat militairen
bij deze propagandavoorlichting het
besef van de gewetensvragen, die
hiermee onverbrekelijk verbonden
zijn, zullen wekken en versterken,
maar integendeel een eenzijdige, mili-
taire denkwijze trachten te bevorde-
ren.

Volgens mededeling van de leger-
voorlichtingsdienst geschiedt deze
militaire schoolpropaganda niet zon-
der voorkennis van de ouders, maar
zo dit al inhoudt dat ouders hun kin-
deren ervan kunnen weghouden,
wordt deze propaganda niet afhanke-
lijk gesteld van een opinie-onderzoek
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onder de ouders over de zaak zelve.
Wij roepen de organisaties van

leerkrachten èn de ouders op tot be-
zinning op de principiële kant van
deze inmenging in de opvoeding en
haar verkeerde invloed, en tot bestrij-
ding van de gevaren van dit euvel,
waardoor men nu kinderen, jeugdi-
ger nog dan de minderjarige dienst-
plichtigen, militair tracht te beïnvloe-
den. Zulke beïnvloeding in het kader
van de Atlantische bewapening ach-
ten wij niet minder verwerpelijk dan
haar tegenhanger in Kominformver-
band.

Wij geven in overweging aan kerk-
genootschappen, waarvan enkele hun
stem reeds hiertegen hebben verhe-
ven, aan religieuse en humanistische
organisaties de strijd hiertegen geza-
menlijk voort te zetten, en tevens hun
invloed bij de schoolbesturen enz.
aan te wenden, opdat tenminste ge-

lijktijdig - in geval van voortzet-
ting van de door ons afgewezen pro-
paganda voor dit militaire beroep -
de jeugd met evenveel nadruk voor
de ethische problematiek van het mi-
litaire vraagstuk wordt gesteld, en bij
autoriteiten, om tenminste daarnaast
voor de bovengenoemde beroepen te
organiseren.

N. A. DONKERSLOOT,
Voorzitter

Onafhankelijke Contactcomm.
voor Vresdeswerk.

Met adheasiebetiugingen van: Kerk
en Vrede, Algemene Ned. Vredes-
Actie (A.N.V.A.), Fed. van Anarchis-
ten in Ned., Doopsgezinde Vredes-
groep, Vredecomm. v. h. Gen. der
Vrienden (Quakers), Onafhankelijk
Verbond van Bedrijfsorganisaties,
Ned. Synd. Vakverbond, SOcÎa!' Unie,
De Derde \VI eg.
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De cavalerie vem de Rechterlijke Macht
Dit is een plaats, waar niet veel gesproken moet worden over een

conflict, dat een officier van justitie met een journalist had. Dat daarna
de Minister van Justitie bracht tot een disciplinaire maatregel - en
openbaarmaking daarvan. \Ylij willen hier volstaan met de opmerking,
dat het instituut "het openbaar ministerie" zelf wel eens op zijn waarde
mag worden beproefd. Misschien moeten wij het Angel-Saksische stel-
sel prefereren, al gaat men dáár tOt zekere hoogte naar "public prose-
cution" toe.
Ons openbaar ministerie acht zich de "cavalerie" van de Rechter-

lijke Macht. Nu, wij zijn van geen enkele cavalerie onder de indruk.
Ook dit paardenvolk heeft de burger in oorlogstijd weinig bescher-
ming geboden. Verscheiden nu nog fungerende officieren van deze
cavalerie hebben de Duitse "vrederechter" bijgestaan en maar zeer wei-
nigen zeiden hun diensten aan de nieuwe Heer op. En afgezien van
het feit, dat in het algemeen de Nederlandse staande magistratuur zich
niet beter heeft gedragen dan de zittende, dit ambt kàn haast niet na-
laten een déformation professionelle te vormen. Wij kennen zó vreem-
de officieren van justitie, dat wij het alleen dáarom liever met het
Engelse counsel-stelsel zouden willen proberen.
Maar in de zaak die wij bedoelen heeft een o.v.j., in hoeverre hij

nu fout of goed was, te weinig onderscheidingsvermogen getoond. Hij
heeft het met ene Johan Luger van doen gehad en is, vreemd genOeg,
niet op aanzienlijke afstand van dat heer gebleven. Want Luger kan
wel leuk schrijven, dat hij liever verwijlt in het hok van een poema
dan in de kamer van de officier - deze officier had moeten beseffen,
dat men beter een ratelslang voor een onderhoud kan uitnodigen dan
een pasquino.

Johan Lttger, in de oorlog medewerker van die Duitse TELEGRAAF,
na de oorlog enige tijd van DE WAARHEID en nu weer van de
"nieuwe" TELEGRAAF, heeft sedert onze (niet de zijne) bevrijding
iets tegen rechters, tegen rechtspraak en zuivering. Dat spreekt vanzelf.
Hij toonde gedurende de oorlog hoogst weinig bezwaar tegen duizen-
den rechterlijke (eventueel stand-rechterlijke) doodvonnissen. En hon-
derdduizenden executies zonder vorm van proces. Hij gaat zich pas
weer voor de rechtspraak interesseren na de oorlog, en durven dat-ie
dan doet!
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Wij bladerden nog eens in een mapje van zijn Telegraaf-werk van
1933. Dan is er ook een proces. Er moet even een Nederlandse arbei-
dersjongen onthoofd worden ter verduistering van de Rijksdagbrand,
het sein voor een dertienjarige bloeddorstige terreur. Luger is "onze
speciale verslaggever".
Dat waren nog nobele rechters, in die goeie Göring-tijd! De kop van

DE TELEGRAAF vermeldt: Directeur: H. J. F. Holdert. Daar hebben
we dus Hakkie, onze S.S.-er. En Johan schrijft in de kop van zijn
artikel: In De Model-Gevangenis te Leipzig. Humane Beambten, Zeer
Goede Verpleging. Wij lezen: "Een gedeelte der buitenlandse pers
heeft geïnsinueerd, dat Van der Lubbe vergiftigd wordt en mishan-
deld. De Moskou-zender stflttrt een vloed van beledigende t1erdacht-
makingen uit aan het adres van het gerecht te Leipzig. De Duitsers zijn
tMecht geprikkeld, dat ondanks al hun pogingen de httitemuereld ge-
fltige te doen zijn van de eerlijkheid en onbevooroordeelde berechting
door het Rijksgerechtshof, de laster niet ophoudt".
Luger ziet de gevangene Torgier lopen. "Men heeft hem juist weer

in een der spreekkamers" mishandeltl" (deze aanhalingstekens zijn van
Luger) - "hij heeft namelijk met de gerechtsbeambte een sigaret zit-
ten roken."
Onze correspondent meldt ons de "onbeschaamdheden" van Dimi-

trof. Hij schrijft over de president, die de zaak zo rustig en goed be-
handelt "opdat van te voren het verwijt ontzenuwd zou kunnen wor-
den, dat partijgeest of vooringenomenheid aanwezig waren". "Van
der Lubbe is belangrijk in den strijd van het Duitsche volk om de
tl!aarheid inzake der rijksdagbrand." Volgens onze speciale correspon-
dent is wel vast komen te staan "dat het verhaal van Van der Lubbe's
contact met de Nazi's volkomen ontrafeld en achterklap gebleken is".
Wat had die Luger vroeger toch een vertrouwen in de rechtspraak!

Wat naar voor hem, dat alles na 1945 zo min geworden is!

Moordenaar Polak is dus Duitser. West-Duitsland levert hem niet
uit. Wij geloven niet, dat de regering-Drees ernst zal maken met het
aangekondigde protest bij de West-Duitse Bondsregering. Deze rege-
ring zal alles opofferen aan haar ideaal om met het in wezen geheel
onveranderde Duitsland in de E.D.G. te gaan, zij heeft er de 5 Mei-
viering voor over en zij zal zeker Polak er voor laten schieten.
Maar nu Polak dan Duitser is, hebben wij de oplossing van een pro-

bleem dat de regeringen sinds de bevrijding bezig houdt: het vraagstuk,
wat wij met de overlopers moeten, die hun Nederlanderschap kwijt
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raakten door diensmeming bij de vijand. Zij willen nu eenmaal niet
allemáál naar Korea. Welnu, laten wij ze niet te gauw weer Nederlan-
der maken en laten wij de noodtnaatregelen daartoe als 't je blieft snel
intrekken. Wij zitten helemaal niet met hen. Zij zijn niet statenloos!
Wij kunnen ze naar Zevenaar vervoeren en uitwijzen. West-Duitsland
zal ze moeten ontvangen.

Het zou niet kwaad zijn dit de Bondsregering nu reeds te doen
weten.

Attto-ongelltk, atoomongelttk; tweeërlei mrtat
Een Nederlands chauffeur is in Duitsland veroordeeld wegens dood

door schuld, tengevolge van onvoldoend werkende remmen van een
vrachtauto waardoor verscheidene slachtoffers zijn gevallen. In de
Stille Oceaan, proeftuin van het opperste geweld, zijn een aantal vis-
sers door de uitwerking van een enorme geweldoefening met een
waterstofbom door radioactieve stof getroffen waardoor hun ernstig
letsel is toegebracht. Deze militaire monsteroefening met een bom
van maximale vernietigingscapaciteit heeft blijkbaar een uitwerking
gehad, die de organisatoren niet hadden voorzien en waarvan zij zijn
geschrokken. Ook in dit geval was onvoldoende in remmende wer-
kingen voorzien, die de uitwerking binnen de perken der veiligheid
voor buitenstaanders 'moesten houden, regering, legerleiding en ge-
leerden hebben de gevolgen van wat zij ondernamen onvoldoende
beheerst, waarvan een paar dozijn buitenstaanders het slachtoffer wer-
den. Waar echter de burger voor vervolgd wordt, wordt de verantwoor-
delijke autoriteit niet vervolgd, hoewel deze nog groter verantwoorde-
lijkheid heeft voor leven en welzijn van de medemens dan de individu
reeds heeft. Zolang aldus met verschillende maten wordt gemeten, is
ons aller veiligheid onvoldoende gewaarborgd en zal een verbetering
van de wereldsituatie door gebrek aan eerbied voor het leven bij de
hoogste instanties een illusie blijven. Zij immers gaan aldus voor in
het spelen met mensenlevens, dat zij bij hen die zich individueel aan
het veelvuldig verkeersgeweld schuldig maken betraffen.

Het spoor terttg
Het West-Duitse Hooggerechtshof heeft dus beslist, dat de uit Breda

ontvluchte oorlogsmisdadigers op grond van een Fiihrererlasz van
1943 de Duitse nationaliteit verworven hebben, indien ze detttsch-
stämmig zijn, en dan niet aan Nederland uitgeleverd mogen worden.
Blltt ttnd Boden moeten dus worden onderzocht om de status van de

313



KORT BESTEK

vluchtelingen te bepalen. Terwille van de duidelijkheid heeft het Hof
nog eens de bedoeling van de Führer gereleveerd: bescherming van
hen, die zaak van het Derde Rijk zo uitnemend dienden.

Onlangs werd door een ander~ rechtbank in West-Duitsland een
man tot gevangenisstraf veroordeeld wegens Beleidigmzg der Spät-
/;eimkehrer. Sprekend over de uit Rusland terugkomende transporten
Duitsers had hij gezegd, dat er kaf onder dit koren school.
Volg het spoor temg schijnt bij onze oostelijke EDG-bondgenoten

meer aan te slaan dan bij ons.

Twee citaten over Niettw-Guinea
"Die dikke was Hauptmann bij de SS, nu hoofdambtenaar bij het

gouvernement in Hollandia", fluisterde hij. "Zo zijn er nog een paar."
"Het aantal Papoea-militairen, dat dient bij de Landmacht, is be-

trekkelijk gering en dateert voornamelijk uit de Indonesië-tijd. Men
heeft de werving stopgezet, omdat men in Nederland geen goede en
bevredigende betalingsregeling weet te vinden. De huidige militairen
verdienen namelijk de Europese soldij en deze is, hun behoeften in
aanmerking genomen, veel te hoog. Hierdoor laat men de zaak maar
onbeslist."

De regering heeft immers zelf verklaard, dat Nederland West-Irian
al1een vasthoudt tot heil en zegen van de Papoea's?

Kogels en recht
Kort geleden stond kapitein Gerald Griffiths terecht voor een mili-

taire rechtbank in Kenya. Hij werd schuldig bevonden op vijf punten:
hij had zijn ondergeschikten opdracht gegeven gevangen genomen
Afrikanen te martelen en ook eigenhandig daaraan deelgenomen. Zijn
verdediger voerde ter verontschuldiging aan, dat de kapitein in de war
was geweest, doordat zijn paard vermoord was, naar vermoed werd
door Afrikanen. Kapitein Griffiths kreeg vijf jaar.

Voor een andere rechtbank in Kenya stond een Afrikaan terecht,
Quaker, dus tegenstander van geweld. Hij is afkomstig van buiten het
Kikuyu gebied, waar hij wOOntis de rust nooit verstoord. De aanklacht
luidt, dat in zijn huis twee kogels gevonden zijn. Van vuurwapens
spoor noch sprake. Ook hier spreekt de rechter het schuldig uit, een
beroep wordt verworpen. Het vonnis zal worden uitgevoerd: de dood-
straf.

De vaderlandse pers speurde discriminatie, toen in Djakarta een
Nederlander tot een jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, omdat hij
ongerechtigd 49 kogels in zijn bezit had ...
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Jefjer.fons posthmne zuivering
Da\'id Schine en Roy Cohn zijn de hoofdfiguren in de zaak tussen het

Amerikaanse leger en senator MacCarthy. Maar ze hebben al eerder
hier de aandacht getrokken: dat was toen hun meester hen naar Europa
stuurde om naar subversieve literatuur te speuren in de Amerikaanse
bibliotheken. Hun missie had resultaten vergelijkbaar met die van
Hitlers actie tegen entartete Kunst. Het goede voorbeeld leidde tot
navolging: Robin Hood werd als ideologisch communist ontmaskerd
en moest verwijderd worden. De waakzaamheid verslapt gelukkig niet.
USJA (de opvolger van USJS, de officiële Amerikaanse instantie tot
voorlichting van het buitenland dus) heeft nu een selectie uit ]effer-
sons werken uit zijn bibliotheken verwijderd. De reden? De verzorger
van deze uitgave heeft geweigerd vragen te beantwoorden, die betrek-
king hadden op het communisme. En dus heeft hij misschien wel frag-
menten uit ]effersons werk gekozen, waarin sprake is van rechten, die
tegenwoordig niet al te nauwgezet meer gewaarborgd worden. We zul-
len dus gelukkig geen verkeerde indruk van Amerika meer kunnen
krijgen.
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MAURICE ZINKIN, Asia and the West,
2de herz. druk, Chatto & Windus,
London, 1953 (verschenen onder de
auspiciën van het Internat. Secreta-
riaatvan het Inst. of Pacific Relations).
Dit is een uitzonderlijk intelligent

boek. Zelden ben ik een zo indringen-
de uitbeelding tegengekomen van de
fundamentele ontwikkelingen in de
Aziatische geschiedenis der laatste
eeuwen. Overal, waar men het boek
opslaat, wordt men getroffen door de
rijkdom aan oorspronkelijke en stimu-
lerende gedachten, door de breedheid
van kennis en visie, door een gave om
achter de veelheid van verschijnselen
altijd de grote lijnen te ontdekken.
Een enkele keer leidt deze werkwijze,
die achter de feiten steeds naar de die-
pere oorzaken zoekt, wel eens tot niet
geheel verantwoorde generalisaties;
en hoewel de detailkennis van de
schrijver zeer breed is en de geschie-
denis van alle landen van het Verre
Oosten omvat, vallen er ook wel eens
onnauwkeurigheden te noteren, die
echter voor het algemene betoog wei-
nig wezenlijk zijn. In ieder geval
schenkt men voor een boek als dit
gaarne menig boek dat in hetgeen het
zegt volkomen verantwoord is - dat
alleen maar zo weinig zegt!
Misschien is wel het knapste hoofd-

stuk van het boek dat over "Bank-
ruptcy", waarin in grote lijnen de his-
torische ontwikkeling der verhouding
tussen Oost en West wordt geschetst.
Zinkin's visie op het Oosten vertoont
hier en daar een merkwaardige gelij-
kenis met die van de Nederlander Van
Leur, hetgeen te treffender is, daar de
schrijver van dit Nederlandse werk
stellig geen kennis droeg.
Uiterst belangrijk is ook de uiteen-

zetting, aan de hand van de economi-

sche ontwikkeling in de afzonderlijke
landen, van de ontwrichting en ver-
arming op het platteland, die de
schrijver met het woord "bankruptcy"
aanduidt. Hij tOOnt aan, hoe deze ont-
wikkeling, onafhankelijk van goede
bedoelingen van de regeringen (Java!
zie p. 128) en van uiteenlopende poli-
tieke systemen, in practisch alle Azia-
tische landen heeft plaats gegrepen,
behalve in Japan, waar intensieve
industrialisatie met Overheidssteun
leidde tot een aanzienlijke verhoging
van de productie per man.

Meer betwistbaar is het laatste ge-
deelte van het boek, waarin de schrij-
ver zich, na een schets van de nieuw-
ste ontwikkelingen, in toekomstbe-
spiegelingen begeeft. De schrijver is
zich bewust, dat er slechts één af-
doend middel bestaat tegen de "rural
bankruptcy", en dat is snelle produc-
tieverhoging, mede door intensieve
industrialisatie. Er zijn, aldus de
schrijver, slechts twee wegen om dit
te bereiken: de Chinese, via dictatuur,
en de Indiase, met liberaal-democrati-
sche middelen, maar toch met groot-
scheepse steun vanwege de Staat. Met
zijn sympathie staat Zinkin zonder
enige twijfel achter laatstgenoemde
methode. Zijn boek vormt dan ook
een brandend appèl aan de westerse
mogendheden, om het Indiase experi-
ment economisch met alle middelen te
steunen, omdat, indien dit niet zou
slagen, er voor de Aziatische volkeren
slechts één alternatief zou overblij-
ven: de Chinese methode.

Ademt dit hele derde deel nog een
geest van, min of meer krampachtig,
geloof in het welslagen van her In-
diase experiment, het meer actuele
postscriptum (p. 287 e.v.) brengt dui-
delijk aan de dag dat de schrijver, ge-
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zien de ervaring der laatste jaren, toch
re inrelligenr is om al te hard aan dir
welslagen te geloven, en mer veronr-
rusting aan zier hoe de regeringen van
de Aziatische landen in de zogenaam-
de vrije wereld zich sreeds meer naar
rechts wenden, en daarmee de kans
om een fundamenrele structuurwijzi-
ging te bereiken, verspelen. Boven-
dien blijkt steeds duidelijker, dat men
op grootscheepse Amerikaanse kapi-

taalinvesteringen in Aziatische in-
dustrieën lang kan wachten.
Indien Zinkin Nederlands kende

en lid ware van de W.B.-Vereniging,
zou hij nu misschien, met een varianr
op Van Vriesland, zeggen: "er zijn
twee manieren om de Aziatische rural
bankruptcy te overwinnen. De ene
manier bestaat niet."

W.F.W.
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MR J. M. VAN BEMMELEN, Universi-
teit en Strafrecht. Rede ter herden-
king van de 379ste verjaardag der
Rijksuniversiteit te Leiden op 8 Febru-
ari 1954. Den Haag, 1954, 47 blz.
Voor een tijdschrift als dit dat het

moderne humanisme in zijn ontwik-
keling probeert te volgen niet alleen,
maar daarin voor te gaan, dient deze
rectorale rede te worden gevist uit de
stroom van academische oraties, waar-
aan telkenjare elke universitaire feest-
dag plichtsgetrouw de zijne pleegt
toe te voegen.
Immers Van B. toont hierin aan,

welk een belangrijke rol hoogleraren
van zijn Universiteit bij de ideologi-
sche fundering van dat humanisme
hebben gespeeld, nog in de 16e eeuw
zelfs, toen een commissie van vijf
hunner het Hof van Holland advi-
seerde over de bewijskracht van de
waterproef, een kwestie, acuut ge-
worden door een aanklacht van to-
venarij. Niet alleen dat zij aan
genoemde proef elke bewijskracht
ontzegden - het blijven drijven, dat
destijds nog algemeen als hekserij
gold was, meenden zij, geheel uit
natuurlijke oorzaken te verklaren -,
maar zij gaven bovendien te verstaan,
het in het algemeen onwaarschijnlijk
te achten, dat God de Duivel --
wiens bestaan op zichzelf zij overi-
gens niet ontkenden - een zo grote
macht over mensen zou kunnen ver-
lenen als aan de heksen-hypothese
ten grondslag lag. Het is mede aan
dit advies, en in het algemeen aan
het feit dat van hekserij beschuldig-
den hier te lande op ook in andere
strafzaken gebruikelijke wijze berecht
werden, dat heksenverbrandingen
hier enkele eeuwen eerder ophouden
dan elders.
Zonder weerstand is deze redelijke

opvatting niet gebleven, gelijk o.a.
Ds Balthasar Bekker, die niet méér
beweerde dan deze commissie, nog
honderd jaar later ondervinden zou.
Het is deze weerstand van rechtzin-
nige zijde, die Van B. tot zijn stelling
bracht: "De vooruitgang in het straf-
recht en de misdaadbestrijding heeft
meer dan een eeuw stil gelegen, om-
dat in de Nederlanden de Calvinis-
ten, die aan heksen en duivel geloof-
den, het gewonnen hebben van de
Remonstranten" (blz. 11).
Ons ontbreekt de ruimte om de

rede verder op de voet te volgen. We
vermtlden daarom nog slechts, dat
weer een honderd jaar later Frans
Hemsterhuis uit dat humanistisch
stand punt reeds de uiterste conse-
kwentie trok, toen hij zei "dat de
man die het woord,straf heeft uit-
gevonden, gek is geweest, omdat een
willekeurig individu slechts de be-
voegdheid en het recht heeft, zichzelf
te straffen.... bij gebrek aan die
onfeilbare intuïtie die voorbehouden
is aan de Almacht Gods" (blz. 34).
De secularisering - en dat is

tegelijk de humanisering - van het
strafrecht is, als op andere gebieden,
sinds de dagen van Hemsterhuis
voortgegaan. Diens op Spinoza geïn-
spireerde consekwentie heeft geen
maatschappij tot dusver aanvaard.
Het is zelfs onwaarschijnlijk dat ooit
een maatschappij dat zal kunnen,
maar zeker is wel, dat gelijk op met
die secularisering een relativering
van de begrippen die aan het opleg-
gen van straf ten grondslag liggen,
heeft plaatsgevonden. "Zeker is" -
om het met de woorden van de reC
den aar te zeggen - "dat in de loop
der laatste eeuwen gebleken is, dat
wij steeds groter wordende groepen
(kinderen, jeugdigen, psychopathen
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en andere geesteszieken en zij die
voor het eerst een strafbaar feit be-
gaan) via maatregelen en voorwaar-
delijke veroordeling aan het eigen-
lijke strafleed geheel of gedeeltelijk
onttrekken, omdat wij inzien dat zij
tot hun verkeerde daden gebracht
werden door oorzaken waaraan zij
niets konden doen" (blz. 41).

Deze opvatting is uiteindelijk
vrucht van dezelfde boom als de ver-
draagzaamheid in het algemeen: niet
de ketter maar de ketterij, of bijv.
niet de kapitalist, maar het kapitalis-
me wordt nog gehaat. Zo poogt óók
deze, of veeleer juist deze humanisti-
sche visie op het strafrecht niet de
misdadiger te verfoeien en uit te
roeien, maar de misdaad.

J. R.

JAMES STEWART MARTIN, "All /;0-

norable men", Little, Brown and Cy.,
Boston, 1950.

De Amerikaanse schrijver van dit
boek was reeds vóór de oorlog be-
gonnen met de studie van de funeste
werking van de internationale kartels
op de wereld-economie. Tijdens de
oorlog werd hij belast met een on-
derzoek naar de l.G. Farben-industrie
en leerde hij steeds duidelijker het
verband zien tussen de kartelvorming
en de Duitse agressieve politiek.

Na het einde van de oorlog kreeg
hij de gelegenheid, als hoofd van de
Decartelization Branch van het Ame-
rikaanse militaire bestuur in Duits-
land, zijn denkbeelden in toepassing
te brengen. Of beter gezegd, hij kreeg
die gelegenheid niet. Zijn boek bevat
een uiterst betrouwbaar aandoend
verslag van de volledige mislukking
van de geallieerde dekartelisatie-poli-
tiek.

Het eerste gedeelte van het boek
is vooral gewijd aan het belangrijke
ontdekkingswerk van de schrijver en

zijn medewerkers, in de eerste maan-
den van hun werkzaamheid in
Europa, op het gebied van de para-
sitaire groei van het Duitse kartel-
wezen vóór de oorlog. Martin legt
de nauwe samenwerking tussen in-
dustriëlen en Nazïs bloot en toont
hoe het kartelwezen leidde tot een
economische structuur van Duitsland,
die een agressieve politiek vrijwel on-
vermijdelijk maakte. Minstens even
belangrijk zijn hun vondsten ten aan-
zien van de talrijke vertakkingen van
de Duitse belangen in het buiten-
land - ook in ons land. Gewoonlijk
via de neutrale landen - in het
bijzonder Zwitserland - bleven dez::
yerbindingen ook tijdens de oorlog
hun werk doen, hetgeen de gealli-
eerde oorlogvoering sterk belemmer-
de. Dit gedeelte bevat een indruk-
wekkend aantal namen van bekende
persoonlijkheden - ook enkele Ne-
derlandse - die met de Duitse mag-
naten nauw hebben samengewerkt.
Niet onbelangrijk is misschien, voor
een goed begrip van de huidige ont-
wikkelingen, dat in dit verband enige
malen de namen John Foster Dulles
en Allen W. Dulles opduiken.

Het tweede gedeelte van het boek
bevat een analyse van de economische
krachten binnen de Verenigde Sta-
ten, die het de schrijver onmogelijk
maakten zijn taak naar behoren te
volbrengen.

Het boek is uiterst leerzame lec-
tuur. Men zou het in ieders handen
wensen. Is het maar toeval, dat het
boek in ons land practisch niet te
krijgen is? Bij rondvraag in de
Nederlandse bibliotheken bleek het
nergens aanwezig te zijn. Evenmin
zag de boekhandel kans het voor mij
te krijgen. Het heette uitverkocht te
zijn. Toevallig kwam ik te weten,
dat een exemplaar zich in particulier
bezit bevond, en kon ik dit lenen.
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Het verschijnsel van de belang-
rijke, doodgezwegen boeken wordt in
onze Westerse samenleving te opval-
lend om er achteloos aan voorbij te
gaan. En inderdaad, waarom zouden
de krachten, die de dekartelisatie in
Duitsland hebben verhinderd, niet
sterk genoeg zijn om ook versprei-
ding op grote schaal van boeken als
deze, die een scherpe aanval op de-
zelfde krachten inhouden, te verhin-
deren?
En toch is de schrijver beslist geen

communist, en ook geen near-com-
munisr, 'noch iemand die met socia-
listische ideeën sympathiseert. Hij
gelooft hartstochtelijk in "free enter-
prise". En hij meent, dat de ontwik-
keling, ook in Amerika, in de rich-
ting van steeds groter trust- en mo-
nopolievorming het uiterst bedenke-
lijk gevaar schept, dat de Verenigde
Staten dezelfde kant zullen opgaan
als Duitsland tussen de twee oorlo-
gen. En dat niet, omdat de Ameri-
kaanse zakenlieden misdadig van
aanleg zijn. \'V'ant de zakenlieden, die
zich op deze weg van steeds toene-
mende machtsvorming begeven, zijn
zich van geen kwaad bewust. Zij kun-
nen niet anders. Het zijn "honorable
men". W. F. W.

DR O. NOORDENBOS, Plan en Gericht.
Augustinus. In de serie: Gastmaal der
Eeuwen. Taferelen uit de Cultuurge-
schiedenis van Europa. Arnhem, Van
Loghum Slaterus 1952.
"Met een haast physieke druk heeft,

gedurende een duizend jaren, de in-
vloed van Aurelius Augustinus op de
geest van Europa gewogen" zo zegt
Dr Noordenbos op de laatste blad-

zijde van de ruim 50, die zijn werkje
over de grote kerkvader telt. Een boek
over Augustinus heeft geen excuus
nodig. Men zou zich eerder moeten
verontschuldigen dat het zo'n dun
boekje geworden is. Het is waarlijk
een tour de force geweest om binnen
dit kleine bestek het leven en de be-
tekenis van Augustinus zo volledig
te behandelen: zijn leven en bekering
beschreven in de Confessiones; de
civitate Dei, de leer van staat en maat-
schappij, de eerste geschiedfilosofie
tevens; en de leer over de sacramen-
ten en de genade naar aanleiding van
de geschriften tegen de Donatisten en
Pelagianen. Bovendien wordt de ach-
tergrond van dit alles geschetst: het
geestelijk klimaat van het laat-Ro-
meinse Rijk en de vierde eeuw waar-
in het Christendom van catacomben-
godsdienst tot staatskerk uitgroeide
of zo men wil verwerd. Ik heb grote
bewondering voor het moeiteloos
meesterschap waarmee dit alles zon-
der opdringerigheid of duistere be-
knoptheid wordt aangeroerd.
Dr Noordenbos gelooft niet in het

christendom als geopenbaarde gods-
dienst, maar hij acht de betekenis er-
van niet te onderschatten in de cul-
tuur van Europa. Daarom heeft hij
deze korte biografie geschreven, min-
der uit sympathie voor de figuur van
Augustinus, die hij nochtans bewon-
dert om zijn veelzijdigheid en de
diepte van zijn gedachten. Het boekje
heeft een bezonken, soms zelfs wat
weemoedige stijl, die zeer wel har-
moniëert met de ondergangsstem-
ming van de tijd die beschreven
wordt.

H. JANSEN.
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