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VERKLARING

De Redactie is voornemens de naam van het tijdschrift met 1 januari

1957 te veranderen in DE VRIJE STEM.

De Redactie gevoelt door de jongste agressies in de wereld, in het

bijzonder de ontstellende gebeurtenissen in Hongarije, de behoefte om

het karakter van De Nieuwe Stem scherper dan te voren te markeren

in de naam van het tijdschrift, welks doelstelling onveranderlijk be-

staat in een onafhankelijke houding ten opzichte van de beide machts-

blokken, in de verwerping van elke agressie, en in de bevordering van

een vrije ontplooiing van de mens in de maatschappij.

DE REDACTIE
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]. M. PI/wier

CLIO EN AZIË *)

"De geschiedenis der wereld is de geschiedenis van het mensdom."
Deze woorden vormen de openingsfanfare van een negentiende eeuws
zevendelig geschiedwerk. De naam van de schrijver, Adolf Streckfuss,
is bijna vergeten en zijn boek wordt door de vakhistorici met een
geringschattend neusophalen gewaardeerd. De aangehaalde woorden
zijn weinig veelzeggend, maar zij zijn met een andere bedoeling ge-
citeerd dan om op hun opmerkelijke inhoud te wijzen. Het gaat er
hier om, dat men met deze toch zo voor de hand liggende waarheid
voor ogen in de moderne historiografie de geschiedenis van de mens-
heid toch zelden anders behandeld heeft dan als geschiedenis van
Europa. De Europese volkeren spelen in de grote handboeken over
wereldgeschiedenis en in het onderwijs de allesoverheersende rol en
de volken van Azië fungeren slechts als figuranten, die men alleen
dan voor het voetlicht brengt als zij met geen mogelijkheid kunnen
worden gemist. Zo is het met Streckfuss, ondanks het aplomb van zijn
inleidende woorden, zo is het ook met de schrijvers of redacteuren
van belangrijker handboeken als de Propyläen Weltgeschichte, de
oudere Duitse series van Ullstein en Helmolt, de Nederlandse wereld-
geschiedenis van Berkelbach van de Sprenkel en de Franse Pettples et
Civilisations. Als men nagaat welke aandacht in de gedegen Duitse
Weber-Baldamus is gewijd aan bijvoorbeeld een uitermate belang-
wekkende figuur als de Indische keizer Asjoka, dan blijkt die (in
deel I: Altertttm) beperkt te zijn tot drie regels op een totaal van ruim
750 bladzijden.
Over het algemeen kan men tot de verrassende ontdekking komen

dat een handboek over de Europese historie, als dat van Ficher b.v.,
wat het behandelde onderwerp betreft, niet wezenlijk afwijkt van
een als wereldgeschiedenis gepresenteerd geschiedwerk. Om een Ne-
derlands voorbeeld te noemen: voor de samenstellers van de Pelgrims-
tocht der Mensheül was die mensheid kennelijk slechts in Europa te
vinden. In het voorwoord wordt het ook openlijk gezegd dat men zich
alleen met Europa zal bezighouden. "Wij behoren nu eenmaal tot
een bepaalde 'groep pelgrims. Elders trekken andere karavanen en
misschien was aller uitgangspunt hetzelfde. Maar wij zien scherp en
'") Dit opstel werd geschreven naar aanleiding van "Orientalism and His-

tory" (red. Denis Sinor), Cambridge 1954.
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precies de weg terug tot een bepaald gebied, waaruit wij komen en
anderen niet .... Het Verre Oosten, India, China, Japan, het komt
slechts binnen onze gezichtskring voorzover wij Europeanen met die
wereld te maken hadden. Voor ons is wat buiten Europa ligt slechts
van belang voorzover het Europa raakt."
Het traditionele patroon, in de handboeken en bij het onderwijs, is

dus strikt Europacentrisch. Het begint met de Egyptenaren, de Joden
en de bewoners 'van het oude Mesopotamië en gaat dan via de Perzen
over op Griekenland en de Romeinen. Soms wordt een kort overzicht
gegeven van de oude geschiedenis en de filosofische en godsdienstige
stelsels van India en China, maar doorgaans is Perzië het meest oos-
telijke terrein waar men zich waagt. Als men bij de Romeinen is aan-
geland, staat men vast op Europese bodem en van dan af blijft de
historiografie zich bijna uitsluitend met de Europeanen bezig houden.
Azië komt in deze opzet slechts voor als het met Europa contact heeft
gehad: de Hunnen, de kruistochten, de Mongolen, de ontdekkings-
reizen en de westerse kolonisatie.
Nu kan men niet zeggen dat de westerse wetenschap zich niet met

Azië heeft bezig 'gehouden. In sommige Europese landen heeft de orien-
talistiek een grote vlucht genomen, ondanks de moeilijkheden die met
het onderzoek naar de verschillende problemen samenhingen. Van de
Europese geschiedenis kan over het algemeen een beeld gevormd
worden, ook al blijft hier en daar wat de details betreft nog wel wat te
polijsten en te discussiëren over; de historicus van Azië staat echter voor
problemen van veel groter omvang. Relatief gesproken zijn er min-
der bronnen, hoewel dat naar plaats en tijd zeer wisselend is. Zij zijn
ook minder toegankelijk. Er zijn taalmoeilijkheden te overwinnen om
inscripties, die in het Sanskriet gesteld zijn, te kunnen lezen of om
van geschriften in het Arabisch, het Perzisch, het Pali, het Chinees of
het oud-Javaans kennis te kunnen nemen. Men staat soms voor tegen-
strijdigheden of onduidelijkheden, die het optrekken van een verant-
woord beeld bijna of geheel onmogelijk maken en die slechts ruimte
bieden aan theorieën of hypothesen, die even aanvechtbaar als plau-
sibel zijn. Het zijn dikwijls geen detailkwesties die een oplossing
behoeven.
Ondanks alle moeilijkheden en de soms magere uitkomsten van de

arbeid die voor het overwinnen van deze moeilijkheden vereist was,
is wetenschappelijk prachtig werk verricht. Men heeft het verleden
van Centraal-Azië, van Achter-Indië, van Indonesië, van India trach-
ten te ontraadselen en men is er in geslaagd zich een beeld te vormen
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van de historie van dat deel der mensheid dat in Azië woont. Een beeld
dat barsten vertoont en in de grondverf staat weliswaar, dat problemen
oproept en vraagtekens doet plaatsen, maar een beeld. Dat men iets
afweet van en dat het geschiedenisonderwijs in het hedendaagse Azië
aandacht kan besteden aan b.V. de pre-Arische beschaving in het Indus-
dal of aan Sjriwidjaja is te danken aan de westerse wetenschap.

Het is evenwel te betreuren, dat de resultaten van de onderzoekingen
die op het terrein van Azië's verleden verricht zijn, in brede kring
praktisch onbekend zijn gebleven. De jaargangen der tijdschriften van
b.V. de l'Ecale française de l'Extrême Orient (Béfeo), de Royal Asiatic
Society, het Bataviaasch Genootschap, geven een vracht materiaal,
maar zij zijn door hun specialisme alleen voor vaklieden toegankelijk.
Er zijn uitmuntende fficnografieën geschreven, maar die genieten niet
de bekendheid die zij verdienen.

Dit specialisme is een der factoren, die remmend hebben gewerkt
op de vorming van een algemeen historisch beeld, waarin de Aziatische
volken en culturen de hun toekomende plaats innemen. Aan de meeste
westerse universiteiten zijn orientalistiek en geschiedenis verschillende
studievakken; de historie van die volken die ten oosten van de Tigris
wonen, wordt niet of nauwelijks tot de wetenschap der geschiedenis
gerekend, maar tot die wetenschappen, die een of meer aspecten van
het leven van dat bepaalde volk bestuderen.

Een der factoren, niet alle. Er zijn nog andere oorzaken aan te wijzen
van het Europacentrisch karakter van het traditionele historiebeeld.
Het is immers veelzeggend dat de culturen van het oude Voor-Azië
altijd wèl binnen de horizon der westerse historici ligt, namelijk als
geestelijke voorlopers van de westerse beschaving. Zij worden trou-
wens ook in de Bijbel vermeld. Egyptologie en Assyriologie hebben
steeds ruimer belangstelling, ook van de leek, getrokken dan bijvoor-
beeld de Sinologie of Indologie. De problemen der oude Vooraziatische
geschiedenis zijn beslist niet geringer dan die waar de oosterse his-
torie de onderzoeker voor stelt; dit nog even om cr op te wijzen dat
het niet de met de studie samenhangende moeilijkheden zijn die af-
werend werken. De oorzaak van de mindere belangstelling ligt voor
een deel in het vreemde, het niet-eigene der buitencEuropese cultuur-
kringen. "Het is altijd moeilijk mensen ervan te overtuigen dat wat zij
niet kennen even belangrijk kan zijn als datgene waarvan zij afweten"
(Ol'ielttalism and History, p. vi).

Belangrijker dan deze factor is de subjectieve kijk van hen, die in de
westerse sfeer opgegroeid zijn, op het Oosten; de beschouwings-
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wijze dus, die weliswaar nauw samenhangt met de zoëven gesigna-
leerde afwerendheid ten opzichte van het vreemde, maar die toch ook
wortelt in de loop van de historie zelf. Zonder hier dieper te willen
ingaan op Romein's theorie van het Algemeen Menselijk Patroon,
waarvan Europa sinds enige eeuwen een afwijking zou zijn, kan men
constateren, dat in de 15de en 16de eeuw door een complex van fac-
toren een ontwikkeling aan de gang gezet werd, die in de loop van een
paar eeuwen enkele Europese volken een voorsprong verschafte op
de andere wereldbewoners en die leidde tot een overheersing van het
Oosten door het Westen. Welk causaal verband is er nu tussen de
geschiedschrijving en deze loop van de gebeurtenissen, deze voor som-
mige gebieden drie eeuwen, voor andere streken anderhalve of één
eeuw durende westerse overheersing?
De moderne westerse historiografie is in de 19de en 20ste eeuw

tot onrwikkelinggekomen, in de periode dus van westerse suprematie
en Aziatische onmacht. Met het oog gericht op Europa's belangrijkheid
van het - toenmalige - heden schreef men de geschiedenis van het
verleden. Men was geneigd aan het westerse handelen jegens en aan de
indruk daarvan in en op Azië in bepaalde tijden een waarde te hechten,
die wel in overeenstemming was met Europa's grote rol van dat ogen-
blik, maar niet evenredigaan de positie van het Westen in vroeger tijden.
De westerse voorsprong, in de laatste anderhalve eeuw als realiteit
ervaren, werd in het verleden geprojecteerd niet alleen, maar dikwijls
ook als maatstaf ter beoordeling van andere culturen aangelegd. Men
komt er immers gemakkelijk toe het eigene hoger te waarderen dan
en ten voorbeeld te willen stellen aan het niet-eigene. Een typisch
westerse trek is' dit nu ook weer niet: voor de Chinezen waren de
Europeanen ook maar roodharige barbaren. Maar het is wel begrijpe-
lijk dat het Westen in de 19de en 20ste eeuw, toen alles het zo mee-
liep, met een zekere trots de eigen voorsprong beschouwde en de oor-
zaak daarvan niet zozeer zocht in een toevallige samenloop van om-
standigheden, maar in de voortreffelijkheid van de westerse mens en
de hogere standaard van zijn cultuur. Deze opvatting is neergeslagen
in de historiografie, zowel wat betreft de mate waarin als de wijze
waarop de Aziatische culturen werden behandeld. Diegenen die de
geschiedenis gebruiken als politiek wapen en in het verleden als het
ware de bewijzen zoeken te vinden of te construeren voor de juistheid
van stellingen als "onrijpheid" of "mission sacrée" kunnen hier buiten
beschouwing blijven. Ook anderen evenwel zagen de westerse bescha-
ving als de kracht die de wereld gemaakt had tOt wat zij geworden
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was en beschouwden de Europese invloed als de enige belangrijke
voor de ontwikkeling van de mensheid als geheel. Niet alleen in het
beeld van de 19de eeuw, toen deze invloed inderdaad doorslaggevend
was, maar ook in dat van vroeger tijden. Niet alleen op technisch
gebied, waarop Europa sinds de 16de eeuw inderdaad ging uitblinken,
maar ook op geestelijk terrein. In de 18de eeuw, toen de Europese
mens wel zijn kijk op de Aziatische wereld verbreed had, maar nog
niet aan wezenlijke machtsuitoefening toe was, was de beoordeling
van Azië anders: in dit verband behoeft slechts te worden gewezen op
de invloed die de verhalen der Jezuieten over China op b.v. Voltaire en
Montesquieu hebben gehad. Pas in de 19de eeuw kwam het, op de
toenmalige krachtsverhoudingen gebaseerde westerse meerderwaar-
digheidsgevoel.

Dat het gevoel van westerse superioriteit het geschied beeld heeft
vertekend, tot die conclusie komt men als men dieper ingaat op Azië's
verleden en op de aandacht, in de geschiedschrijving en bij het onder-
wijs, zowel daaraan als aan het contact tussen Azië en het Westen
besteed. De ruimte uitgetrokken voor de Europese activiteitén in Azië
als de kruistochten, de ontdekkingsreizen en de westerse kolonisatie
moge evenredig zijn aan het belang van deze gebeurtenissen of feiten-
complexen voor Europa, zij is soms bepaald onevenredig aan de in-
vloed die zij op Azië's ontwikkeling hebben uitgeoefend. De Mos-
limse wereld, laat staan Azië als geheel, is door de kruistochten niet
noemenswaardig geschokt geweest. De indruk, om een ander voor-
beeld te noemen, door de traditionele geschiedschrijving gewekt, dat
Europa sinds de 16de eeuw Azië beheerste of er althans de allesover-
heersende rol speelde, is in strijd met het werkelijke beeld: de weste-
lijke vestigingen als kleine enclaves in een enorm gebied, waar de
macht der Aziatische rijken, zij het dalende, overwegend was; de wes-
terse handel en scheepvaart in de Indische Oceaan een onderdeel van
het totale handelsverkeer; de directe westerse invloed over het alge-
meen niet verder reikend dan de toppen der oosterse samenlevingen.
De oosterse maatschappij, om deze verzamelterm te gebruiken, maak.
te, door de aanwezigheid der vreemdelingen in het geheel niet, door
hun machtsvorming ternauwernood beroerd, een natuurlijk ontwik-
kelingsproces door, dat eerst in de 19de eeuw, toen het westerse
"legeren voor de poorten" vervangen werd door een intensieve pene-
tratie, zou worden doorbroken.

Nu kunnen dergelijke opvattingen nog altijd op rekening gescho-
ven worden van het subjectieve beeld, dat men zich van een bepaalde

614



CLIO EN AZIË

behandelde periode heeft gevormd: een Europeaan immers waardeert
de geschiedenis van het Europese contact met Azië anders dan een
Aziaat, zoals een Engelsman de Napoleontische oorlogen anders ziet
dan een Fransman of een Rus. Maar het feit, dat de Aziatische geschie-
denis van vóór 1500, waar de Europese historicus toch als het ware als
neutrale toeschouwer tegenover kan staan, wordt verwaarloosd, alsof
daar geen grote culturen hadden gebloeid, geen machtige rijken had-
den bestaan of niet, gewoon maar, miljoenen mensen op hun wijze
hun leven van alledag hadden geleefd, dit verwaatlozen valt terug te
brengen op een overschatting van het eigene en een onderschatting
van het vreemde.
In welk algemeen handboek vindt men de beschaving der Khmers

van Cambodja of de cultuur der Sjailendra-koningen op Java vermeld,
die de wereld de tempelruïnes van respectievelijk Angkor Wat en
Boroboedoer hebben nagelaten? Welke student, behalve de enkeling
die zich speciaal met dit onderwerp bezig houdt, weet van Sjriwidjaja,
het handelsemporium dat de zeeweg van India naar China beheerste,
eeuwen lang en eeuwen voordat de Britten in deze streken Singapore
tot hun steunpunt maakten? Wie, buiten de Sinoloog, kent Sje Hwang-
ti, die de Chinese noordgrens beschermde tegen de nomaden of weet
dat de Han-dynastie de invloed van het oude China in de eerste eeuw
na Christus over Turkestan uitbreidde? Is het niet veelzeggend dat de
Volksuniversiteit Amsterdam vorig jaar een cursus over het rijk der
Groot-Mogols de titel "een vergeten beschaving" meegaf? Het is maar
een greep uit de historie van Azië, doch een greep, waaruit blijken
kan, behalve dat Azië's verleden rijk geschakeerd is en geenszins
statisch, zoals de algemene opvatting wel eens wil doen geloven, dat
het inderdaad vergeten is.
Van Aziatische zijde is wel eens opgemerkt dat de periode van

westerse overheersing in de lange geschiedenis van Azië niet meer is
geweest dan een oogwenk, een rimpeling. Nu is de tijdsduur van een
gegeven cultuurperiode op zichzelf niet bepalend voor de plaats die
daaraan in het algemeen historisch beeld wordt ingeruimd. Evenmin
is het voor de historicus een punt van overweging dat Europa, geo-
grafisch gezien, een klein schiereiland is, vergeleken bij de reusachtige
Aziatische landmassa. Nehru zegt ergens in zijn Glimpses of W orld
History, dat "Asia sprawls right across the map like a big, lumbering
giant. Europe is smal!. But of course th is' does not mean that Asia is
great because of her size or that Europe is not worthy of much at-
tention". De mate van behandeling van een historisch gegeven of
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van een beschavingsvorm wordt bepaald door zijn belangrijkheid en
door zijn invloed op de ontwikkeling van de mensheid als geheel.
"We know weIl," vervolgt Nehru, en zijn woorden zijn van belang
voor diegenen in het huidige Azië, die nu geneigd zijn de rol van
Europa te onderschatten en het beeld scheef te trekken in een andere
richting, namelijk die van grote Aziatische culturen toen de Euro-
peanen nog in beestenvellen rondliepen - "we know weIl, that many
of her (= Europa's) countries have had brilliant periods of history.
They have produced great men of science, who have, by their dis-
coveries and inventions, advanced human civilisation tremendously and
made life easier for millions of men and women. They have had great
writers and thinkers, and artists and musicians and men of action.
It would be foolish not to recognize the 'greatness of Europe." Maar,
besluit hij, "it would be egually foolish to forget the greatness of
Asia".

Kan naar aanleiding hiervan niet de vraag worden gesteld of de
Aziatische beschavingen wel van zodanig belang geweest zijn, dat de
weglating daarvan of een mindere ruimte daaraan besteed in de ge-
schiedschrijving leiden moet tot een vertekening, tot een scheeftrekken
van het historisch beeld? Men dient met het feit rekening te houden,
dat belangrijkheid van een bepaalde cultuurvorm of van een histOrische
ontwikkelingsgang van een volk in een gegeven periode, gesteld naast
een andere cultuurvorm of de lotgevallen van een ander volk, een rela-
tief begrip is en één, afhankelijk van de subjectieve opvatting van de
onderzoeker. Als men objectief te werk gaat, zal men echter moeten
toegeven, dat het geijkte beeld, dat als wereldgeschiedenis wordt ge-
presenteerd, inderdaad scheef is. Men kan uiteraard van mening ver-
schillen over de verdiensten der onderscheiden historische figuren en
de belangrijkheid der diverse beschavingsfacetten en cultuurelemen-
ten, maar het blijft een feit, dat een "wereldgeschiedenis" zonder Con-
fucius, Asjoka of Akbar, zonder het Boeddhisme of de cultuur van
Iran, geen wereldgeschiedenis is, ook al passeren verder alle Duitse
keizers of Franse koningen van de Middeleeuwen de revue.

Azië heeft een rijk verleden en het is waarachtig belangrijker ge-
weest dan dat het slechts vermeld behoeft te worden als reservoir van
nomadenhorden, die op gezette tijden de Europese volkerengemeen-
schap door elkaar schudden, als leverancier van oosterse produkten,
die de Europeanen in de 16de eeuw het ruime sop deden kiezen, en als
terrein waar het Westen als handelaar, kolonisator en heerser zijn ac-
riviteiten kon ontplooien. Niet alleen voor de Aziatische volken zelf
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is dit verleden en zijn de oude culturen van belang, ook voor de mens-
heid als totaliteit. Er is immers steeds contact geweest, vijandelijk en
vreedzaam. Van de vroegste tijden af vertoont het Euraziatische con-
tinenteen stalenkaart, wisselend naar plaats en tijd, van sociaal-
economische ontwikkelingshoogten, van politieke vormen, van graden
van technische vaardigheid en van morele criteria, van culturen kort-
om, die in veel opzichten 'van elkaar verschilden en in evenveel opzich-
ten op elkaar geleken, maar die elkaar ergens altijd hebben beïnvloed.
Hoe schijnbaar geïsoleerd zij ook zijn, vele historische ontwikkelingen
hielden met elkaar verband en hebben wederzijds invloed op elkaar
uitgeoefend. Men doet er verkeerd aan als men dit contact over het
hoofd ziet en West tegenover Oost stelt als twee verschillende ver-
schijningsvormen van de menselijke 'geest. Op grond immers van de
onderlinge samenhang enerzijds, van de diversiteit anderzijds forceert
men de werkelijkheid als men uit dit rijk geschakeerde complex van
beschavingen één element (de westerse cultuur) afscheidt om deze
tegenover de andere, onder de term oosterse beschaving samengevatte
elementen te stellen.
Het verleden der Aziatische volkeren en de beschavingen van het

Oosten zijn van belang 'geweest voor de ontwikkeling van de wereld;
tot deze conclusie moet men bij nader inzien wel komen. Nu kan men
wijzen op de oude beschavingen, die verdwenen zijn en die minder
belangrijk zouden zijn, omdat zij op de wording van het heden geen
invloed zouden hebben uitgeoefend. In de eerste plaats interpreteert
men zo weer het verleden uit het heden, maar bovendien is deze op-
vatting onjuist. Beschavingen mogen ten onder gegaan zijn, totaal
verdwenen zijn zij niet, omdat bepaalde elementen naar andere, hetzij
tegelijkertijd bloeiende, hetzij latere, opvolgende culturen zijn over-
gegaan en door deze zijn doorgegeven. De beschaving der Khmers,
zelf het resultaat van de Indiase cultuurspreiding, is niet gestorven;
elementen ervan zijn levend gebleven in de latere Achterindische cul-
turen. De oude Iraanse beschaving was niet op slag dood toen de
Arabieren in de 7de eeuw n.c. over Perzië raasden; na het wegebben
van de Arabische stormvloed herleefde zij, zij het met Moslimse sig-
natuur, en in de Islamietische wereld werd, in de 8ste eeuw reeds, het
oude cultuurgebied van Iran weer toonaangevend. Zelfs grondig ver-
nietigde beschavingen als die der Incas en Azteken leven in de folk-
lore van het heden, een niet te verwaarlozen cultuurelement, nog voort.
Zij hebben de wereld trouwens de mais, de aardappel en de tabak
gegeven.
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Men kan er tenslotte nog op wijzen dat de invloed van de westerse
beschaving een groter oppervlak van de wereld heeft bestreken - en
nog bestrijkt - dan enige andere cultuur ooit heeft gedaan. Maar
het is hierdoor niet zo, dat de wereld van nu door het Westen is ge-
maakt. Inderdaad is veel van het Westen door de Aziatische volkeren
overgenomen, veelal ten detrimente van de westerse machtspositie,
maar dat zijn slechts uiterlijkheden. Men streeft er naar technisch gelijk
te komen met het Westen; er worden pogingen gedaan westerse
begrippen als democratie en parlementarisme in Azië over te planten.
Maar in het complex van beschavingsvormen dat Azië te zien geeft,
blijft een essentieel deel van het eigene, d.W.Z. het Chinese, Indische,
Perzische of Japanse gehandhaafd, voorzover dat eigene verschillen
met het Westen te zien geeft. Japans zelfs, want Japan, deze beste
leerling van het Westen in het goede en het kwade, is geestelijk toch
wel zichzelf gebleven. De Aziatische revolutie is niet alleen gericht
geweest tegen de westerse machtspositie, maar ook tegen veel van het
oude, dat hetzij de heroriëntering en modernisering in de weg stond,
hetzij toch tot sterven gedoemd, maar door het Westen voor eigen
doeleinden kunstmatig in stand 'gehouden was. De nieuwe maatschap-
pij die ontstaan zal, zal er een zijn, waarin datgene wat het Westen
aan acceptabels te bieden heeft, aangepast is aan Aziatische behoeften
en levensvoorwaarden, geënt dus op een onderbouw, waarvoor in het
verleden de grondslag is gelegd. Zoals bij de aanraking van de Hindoe-
cultuur en de Achterindische beschavingsvormen de laatsten die
elementen uit India, die wezenlijk verschilden van het eigene, op-
namen, nadat zij aan dat eigene waren aangepast, zo hebben de diverse
culturen van Azië de westerse, van hun eigen vormen afwijkende
elementen in zich opgenomen. Het is niet zo, dat men de invloeden van
de eigen, hetzij aurochthone, hetzij voor de komst van het Westen
reeds geïmporteerde en aan de eigen waarden aangepaste, culturen
kan verwaarlozen.

Wat is er te doen? De studie van Azië's verleden eiste - en eist-
een grote staf van met elkaar samenwerkende specialisten van diverse
pluimage. Als ergens de historicus steun behoeft van de zgn. hulp-
wetenschappen, dan is het hier. Er moet spadewerk verricht worden
door archaeologen, er moeten onderzoekingen gedaan worden door
sociologen, taalgeleerden, kunsthistorici, numismatici, palaeografen,
epigrafici en godsdienstge1eerden. Die specialisten zijn door het Westen
geleverd, maar in verhouding tot het enorme veld van onderzoek in
veel te geringe mate. Dit tekort aan vaklieden heeft er vaak toe geleid,
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dat diegenen die zich met Azië bezig hielden meer dan één terrein
dienden te beheersen. Een handjevol orientalisten staat voor een taak,
die oneindig veel meeromvattend is, dan die waarvoor hun "Europese"
collega's plegen te staan. Hij die zich verdiepen wil in de geschiedenis
yan Zuid-Oost-Azië van vóór 1500 bijvoorbeeld moet óf om steun
aankloppen bij een Sinoloog, een Arabicus en een kenner van de oude
Indiase cultuur en taal, óf hij moet zelf Sinoloog, Arabicus en Indoloog
zijn en de weg weten in enkele talen als Burmees, Siamees en Javaans.
"Welke specialist in Venetiaanse schilderkunst kan bevoegd geacht
worden op het gebied van de Italiaanse economie, om niet te spreken
over dat van de Franse revolutie of de Shakespeareaanse letterkunde?"
Aldus vraagt Denis Sinor, redacteur van het boekje Orientalism and
History, dat in 1954 te Cam bridge verscheen, zich in het voorwoord
af. "Toch," vervolgt hij, "zijn dergelijke combinaties, waar het de studie
van het Oosten betreft, volstrekt niet ongewoon. Van een historicus
van China kan verwacht worden, niet alleen dat hij de gehele Chinese
geschiedenis beheerst, maar ook dat hij competent is op het terrein
van de Chinese letterkunde, kunst en godsdienst en soms, dat hij met
kennis van zaken kan spreken over Japanse en Indochinese aangelegen-
heden." De auteur van het hoofdstuk "Islam" in dit boekje haalt het,
nogal scherp geformuleerde, oordeel aan, dat de geschiedenis der
Arabieren geschreven schijnt te zijn door historici die geen Arabisch
kennen of door Arabici, die niets van geschiedenis afweten. Zijn col-
lega, die het Chinese beschavingsgebied voor zijn rekening nam, merkt
op, dat men sympathie kan hebben voor de wetenschapsman, hetzij
historicus, hetzij orienralist, die zich in zijn eigen studievak als het
ware opsluit, zonder over de heg van zijn tuintje te kijken, maar dat
het toch zeer wenselijk zou zijn als hij eens zijn blik zou verruimen.
Samenwerking tussen de historicus en de specialist, zoals dat op het

terrein van de Europese geschiedenis reeds lang gebeurt. Met dit doel
voor ogen hebben vijf vooraanstaande orientalisten in het bovenge-
noemde Orientalism and History zich bezonnen op de mogelijkheid de
resultaten van de orientalistiek, voorzover zij de geschiedenis betreffen,
aan te passen aan die van de geschied wetenschap in het algemeen, ofwel
de "algemene" historicus een beeld te geven van de problemen, die met
de bestudering van de oosterse geschiedenis samenhangen. Het is een
belangwekkend boekje, waarvan men mag hopen dat het door veel
historici in handen wordt genomen en dat het een bijdrage zal kunnen
leveren tot het elimineren van althans een der factoren waardoor van
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de geschiedenis van de mensheid als totaliteit en van die der Aziatische
volkeren in het bijzonder een vertekend beeld gegeven wordt.l)

De twintigste eeuwer leeft, anders dan de generatie in de tijd dat
Streckfuss zijn klaroenstoot uitschalde, in een wereld waarin, ondanks
alle bijna dagelijkse bewijzen van het tegendeel, de mensheid één
geheel geworden is of althans bezig is tot één geheel te groeien. Gebrek
aan wederzijds begrip heeft de mensheid steeds veel tranen gekost. Het
is nodig, dat men dit begrip voor elkaar weet op te brengen. Voor dit
begrijpen is kennis van de achtergronden, van het verleden dus, een
dwingende noodzakelijkheid. Laat de geschiedenis dan niet de weten-
schap wezen, waaruit men voor de praktische politiek iets kan leren,
maar laat het dan wel de wetenschap worden, met behulp waarvan
men er in slagen kan begrip te kweken voor datgene dat leeft in andere
volkeren, waarmee men in goede verstandhouding en met gevoelens
van wederzijdse waardering moet samenleven.

:l) Hoewel het bovenstaande alleen de plaats van Azië in het geschiedbeeld
behandelt, ligt het voor de hand, dat wat hier is gezegd ook voor andere wereld-
delen, met name Afrika en Indiaans Amerika, geldt.
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Albert van der Hoogte: Huis in de Nacht.
Uitg. Contact, Amsterdam en Antwerpel1 ..
1956.

Van dezelfde schrijver verscheen drie jaar geleden "Het laatste Uur",
dat in dezelfde tijd en wereld speelt als dit: Indonesië in de overgangs-
jaren 1945-1950 tussen kolonalisme en onafhankelijkheid. In beide
boeken beschrijft hij enige van die dramatische en aangrijpende ge-
beurtenissen en situaties, zoals ze in een dergelijke bewogen tijd voor
het grijpen liggen. Het is op het eerste gezicht duidelijk, dat zijn ver-
halen, zo al niet stuk voor stuk in de feitelijke gegevens, dan toch zeker
in sfeer en situatie op eigen ervaringen, vermoedelijk als "kort-ver-
bander" terug gaan, dat die ervaringen een diepe indruk op hem
hebben gemaakt en al wat hij aan zekerheid uit het vaderlands bestaan
meebracht, ernstig hebben aangetast.
Het eerste boek had als ondertitel: een kroniek uit het na-oorlogse

Indonesië. Dat woord "kroniek" daagde de lezer a.h.W. uit tot de vraag
of geromantiseerde of eventueel woord voor woord gedocumenteerde
menselijke ervaringen als een historiebeeld - zij het dan met de
noodzakelijke mistekening van het al te actuele - mogen worden
aangeboden. Het tweede boek heet geen kroniek, integendeel, in de
aankondiging wordt ons meegedeeld, dat dit boek "niet meer wil zijn
dan een ontmoeting, een conflict der seksen". Zouden we inderdaad
deze "ontmoeting" als de kern van het boek er uit lichten, dan houden
we niet meer dan het motief van een novelle in de hand, die niet bij-
zonder fijn is uitgewerkt. Van der Hoogte's kracht ligt ook niet in
de psychologie van de menselijke ontmoeting en zijn weergave van
de reactie van drie mannen, noodgedwongen samen hakkend in een
vervallen huis op Madura, op de plotselinge verschijning van een
vrouw - een Europese vrouw wel te verstaan - helt sterk naar het
melodrama over.
Er is in zijn hele wezen een hang naar het tragische, die telkens naar

het melodramatische dreigt over te slaan. Daarom liggen de sterkste
episodes van beide boeken daar, waar hij afStand kan nemen tot het
tragische, waar de tragische figuur zo ver van hem af staat, dat hij niet
poogt in zijn huid te kruipen, maar met een door diepe deernis ge-
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scherpte blik en misschien een vaag schuldbesef waarneemt. Daardoor
steekt in "Het laatste Uur" de episode over de terechtstelling van
,jrampokkers", in "Huis in de Nacht" de figuur van de Indo politie-
inspecteur ver boven de rest uit.
Die zin voor het tragische van de auteur spreekt ook uit de opzet

van de schrijver al zijn figuren als eenzamen te zien: "eenzamen, omdat
zij - en dit wordt meer gesuggereerd dan onder woorden gebracht -
nog niet aan de Laatste Waarheden toe zijn," zegt de aankondiging.
Ik moet erkennen, dat ik zelfs van die suggesties van Laatste Waar-
heden weinig heb kunnen vinden, al past het woord wel in de wat
vlakke filosofie, die de schrijver zijn figuren graag in de mond legt,
vooral als het over vrouwen gaat. Dat is ook hier weer het geval in
zulke zinnetjes als: "Want een vrouw moet kiezen tussen een man en
God. Het liefst kiest zij de eerste en laat het aan haar ontgoochelde
zusters over om het met de laatste te doen."
Maar mijn ernstigste bezwaar tegen deze beide boeken is, dat ze,

of Ze zich nu "kroniek" noemen of niet, een zeer scheef getrokken
beeld van het na-oor;jogse, het om zijn bevrijding strijdende Indonesië
geven. Want met erkenning van alle dichterlijke vrijheid onttrekt
een schrijver zich niet aan enige verantwoordelijkheid voor het beeld
van tijd en milieu, dat hij oproept. Wel nu, wie Indonesië 1945-
] 950 alleen uit de werken van Van der Hoogte zou leren kennen,
moet zich de bevolking van dat land voorstellen, als Ie. een groep
rampokkende, plunderende en moordende republikeinen, 2e. een be-
volkingsgroep, die door die republikeinen geîntimideerd, getiranni-
seerd en mishandeld wordt, 3e. een handjevol welwillende, maar
ontmoedigde of ook wel profiterende Europeanen, die ten dele een
machteloze bureaucratie overeind trachten te houden, ten dele de ge-
tiranniseerden naar hun zwakke krachten pogen te beschermen. Het
is geen toeval, dat'de laatste groep het best uit de verf komt. Maar dat
het hier om hetzelfde Libertatis ergo gaat (en om al dezelfde gruwelen
van een guerilla-oorlog) als bij het beleg van Alkmaar en Leiden, daar-
over blijft de lezer van Van der Hoogte's werken volslagen in het
duister. En her wil ons voorkomen, dat hij daarmee in zijn taak niet
alleen van de historieschrijver, die hij misschien niet wil zijn, maar
ook als romanschrijver te kort is geschoten.
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Marie-Sophie Nathttsitts: Ino. Amsterdam,
N.V. De Arbeiderspers. MCMLV.

Marie-Sophie Nathusius kan wel vertellen en ze kan vooral een
decor opzetten. Wat ons na lezing van deze roman helder bijblijft,
dat zijn die decors: de achtergronden, waartegen zich het verhaal
afspeelt. Wat ook nog duidelijk is, dat is de bedoeling van de schrijf-
ster: de lezer de rijpingscrisis laten meeleven van een pril achttienjarig
meisje. Maar daarmee was zij nog niet tevreden. Ook tegenspelers en
bijfiguren maken ingrijpende emotionele onrwikkelingen door, meer
of minder samenhangend met die van de hoofdfiguur.
Het mooiste voorbeeld van zo een emotioneel 'rijpingsverhaal, dat

ik ken, is te vinden in de jeugdherinneringen van Tolstoij (voor Neder-
land toegankelijk in de uitstekende vertaling van Aleida Schot). De
fijnste nuances van die ontwikkeling zijn er weerspiegeld in het ver-
haal van een reeks met de uiterste trefzekerheid gekozen dagelijkse
gebeurtenissen.
Marie-Sophie Nathusius koos een andere, op zichzelf niet minder

mogelijkheden biedende methode: haar roman is in hoofdzaak een af-
wisseling van dialoog en monologue interieur. Iedere methode bergt
zijn eigen gevaren. Die van Tolstoij om tot het vlakke registreren van
feitenreeksen te vervallen. Maar de andere methode vereist niet min-
der een scherpe materiaal-selectie. Het schrijven van een roman is ten
slotte een constructief bedrijf: met het noteren van gedachtenstromen
valt even weinig te bereiken als met het noteren van feitenreeksen.
Dat gebeurt in deze roman en daardoor krijgen we niet anders dan
een warrig beeld van de groei van het meisje Ino en van de crisis die
haar oudere vriend Funk doormaakt. Want de gedachten, die ons
worden voorgezet, zijn in wezen niet hun gedachten, maar de invallen
van de schrijfster. Eigenlijk is zij aldoor zelf aan het woord om on's
haar Freudiaans getinte psychologie te ontwikkelen. Dit op invallen
voortpraten vertroebelt voortdurend de voorstelling. Een voorbeeld:
tante Elise, die Ino heeft opgevoed, vormde volgens blz. 15 in haar
jeugd met haar zusters een groepje van vooruitstrevende jonge vrou-
wen met een romantische inslag. Op blz. 155 is zij plotseling een
strenge calviniste, die Ino altijd "met de Bijbel in de hand" in de weg
heeft gestaan en haar voorgehouden dat alle erotiek uit den boze was.
Verder blijkt nergens dat die tante enige argwaan koestert tegenover
Ino's toch wel zeer talrijke en door geen Bijbel of wat ook geremde,
erotisChe avonturen.
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Het is zeer wel mogelijk, dat het grillige, maar in zichzelf niet on-
aanvaardbaar verloop van dit verhaal doorzichtig gemaakt had kunnen
worden, maar alleen door een auteur met aanzienlijk groter psycholo-
gisch vermogen dan mevrouw Nathusius. Het komt me voor, dat zij
veel te hoog gegrepen heeft.

AIrlria Dermottt: De T iendttizend Dingen.
1955. NY. Em. Qtterido's Uitgevers Mij.,
Amstel'dtlin.

Niet alleen de Chinese spreuk, die dit boek inleidt, brengt me op
de gedachte, dat het op de bonte en soms kakelbonte markt van het
moderne boek staat als een oud stuk Chinees handwerk: een gebor-
duurd scherm of een doorzichtige porseleinen kom. Het ademt de
weldadige rust van al wat uit bezinning groeit en geen haast heeft om
naar voren te dringen. En vooral: het is niet besmet met het woekerend
virus der oorspronkelijkheid.
Och nee, de ene tijd zal wel niet zo veel slechter zijn dan de andere

en iedere eeuw heeft zijn eigen epidemieën. Nu we geen pest hebben,
hebben we polio en nu we de pijnbank hebben afgeschaft, hebben
we het K.Z.-Iager uitgevonden. Maar laten we dan de kwalen van
onze tijd althans onderkennen en er niet even zo veel deugden van
maken. En de oorspronkelijkheid of beter de jacht ernaar is een kwaal,
die een hele zwerm van lang niet altijd talentloze, al of niet verlate
pubers voortdrijft achter het noch-nie-dagewesene.
De vermoeienis van al die haastige laatste waarheden ligt als een

vage druk over je bij het lezen van veel wat na de oorlog geschreven
werd, maar je wordt je er eerst recht van bewust, wanneer je een boek
in handen krijgt als dit van een begaafde vrouw, die de leeftijd en de
dwaasheid te boven is om mee te hollen in de originaliteitswedstrijd,
die de eentonigheid van haar eigen stem niet schuwt en rustig de tijd
neemt om ons te vertellen van de mensen die zij gekend heeft en
vooral van de Tienduizend Dingen, want, zegt zij met de wijze
Ts'ên Shên: ,,\'{!anneer de "tienduizend dingen" gezien zijn in hun
eenheid, keren wij terug tot het begin en blijven waar wij altijd
geweest zijn."
De tienduizend dingen krijgen we te zien met de ogen van Felicia,

het meisje, dat op "de tuin Kleyntjes" op een eiland in de Molukken
geboren wordt. "Gelukkig! durf jij jouw kleine kind Gelukkig noe-
men!" zegt haar grootmoeder boos tegen haar moeder. Felicia wordt
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niet gelukkig. Na een paradijsachtige jeugd op de tuin aan de "binnen-
baai" en een romantisch, maar kort geluk in Europa keert ze met haar
zoontje naar haar grootmoeder op de tuin terug. Maar dan is ze nièt
meer Felicia, dan noemen de mensen haar "mevrouw van Kleyntjes".
Binnen de enge grenzen van de kusten van het eiland beleeft zij haar
tienduizend dingen met een intensiteit, die wij jachtende zwervers
over de aarde niet meer kennen. Zoals vóór haar Rumphius in de
exotische wereld van de Molukken doordrong en het alles zijn plaats
gaf in zijn boeken, zo verzamelt zij schelpjes en steentjes en andere
wonderlijke zaken in haar rariteitenkabinet, en in haar geheugen, als
de scherpe beeldjes van een omgekeerde verrekijker, de bloemen, de
vlinders, de vogels, de bonte koraal van de zeetuinen en de zeepaard-
jes die er tussen zweefden en ook wel de mensen en de kinderen, die
op het eiland leven. Zij is geen dromerige ziel, een reële vrouw, die
energiek haar bedrijf en haar huis bestuurt en door haar ogen gezien
wordt het exotische ons heel vertrouwd. Zo, waarnemend en er zelf
schijnbaar nauwelijks bij betrokken, ervaart ze ook het leven van de
mensen op het eiland, in de eentonigheid van de dagelijks terug-
kerende dingen. Maar diep in haar weg zinken de verhalen over de
mensen, die in dit kleine paradijs een gewelddadige dood stierven.
En wanneer haar zoon tegen de berg-Alfoeren gesneuveld is, trekt ze
zich één dag in het jaar in de eenzaamheid terug om met hem die
andere vreemde doden te herdenken met wie ze lange gesprekken
voert en wier lotgevallen ze door haar gedachten laat glijden als de
bonte schelpjes door haar handen.
Och, dit is eigenlijk geen boek om over te schrijven. Het is alleen

maar een boek om te lezen en de tienduizend dingen erin peinzend
door je handen te laten 'gaan. En te beseffen dat dit werkelijk oor-
spronkelijk is.
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KRANT NAAR KRUIS

Men meldt ons uit Ijmuiden dat
een dienaar van de heilige - hoezo?
laat ons niet lachen - hermandad
een koster heeft betrapt op zeg nou zelf,
het water is daar zeven meter elf.
De koning van jawel, die lange,
is heel eenvoudig, hier volgt het menu.
Hij heeft zijn troonzaal zelf behangen,
ontroerd juichte de menigte zichzelve toe.
Het zevenjarig dochtertje van a tot z
werd onder veel öelangstelling begraven
en hare majesteit bracht een bezoek
aan Bertus Spul die honderdzeven werd,
de krasse baas die nog met de bataafse
SS in Atjeh heeft gevochten. De president

besloot zijn rede met: zodra de russen komen
zullen wij ondernemers zelf uitmaken
wat hulp is aan de vijand (vrolijkheid);

waar st~nd dat van die koster want dat prikkelt mij,
hij had te diep in 't geestrijk vocht gekeken,
de levensgeesten waren reeds geweken
want met de schrik komt niemand vrij.
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DE MIEL

Flip kwam op school toen de nieuwheid van de eerste dagen na de
grote vakantie voorbij was. We waren uitverteld over onze reisjes
en tochten en over alle bijzondere dingen die we hadden meegemaakt.
We waren juist gewend geraakt aan twee nieuwe klasgenoten en ook
aan onze hoofdonderwijzer, waarvan we nu, in de hoogste klas les
kregen.
De eerste keer werd Flip door zijn moeder gebracht. Op een maan-

dagmorgen, even voor schooltijd, zagen we ze samen de school bin-
nengaan. Ze zagen er allebei armoedig uit: bleek, slordige haren en
groezelige kleren. We hadden onder elkaar de hoop uitgesproken dat
die nieuwe niet bij ons zou komen, maar toen we de klas in gingen
zat hij er al; een indringer.
Het duurde vrij lang voor we aan hem gewend waren. Misschien

kwam dat omdat hij er zo armoedig uitzag en zo bleek en mager, en
omdat z'n ogen te groot waren bij z'n smalle gezicht, maar het is ook
best mogelijk dat het alleen kwam omdat hij tien dagen later op
school was gekomen dan wij en daardoor altijd "de nieuwe" bleef. In
het begin deed hij nooit met onze spelletjes mee, maar ook later hield
hij zich erg achteraf en zei niet veel. We wisten ook eigenlijk nooit
goed wat we tegen hem moesten zeggen.
In z'n rechter broekspijp had Flip een gaatje ter grootte van een

dubbeltje. We hadden hem er al een paar keer mee geplaagd, maar
het gaatje was 'gebleven. Op een middag - we zaten al in de klas,
maar "meneer" was er nog niet - vroeg Hans Berger waarom z'n
moeder die broek nu niet eens herstelde.
"Nee," antwoordde hij, "dat is het mielgat."
"Het watte?"
"Het mielgat."
"Hij is in de war," zei Jan van Oeveren, "hij bedoelt wat anders."
"Neee .... " zei Flip afwerend, "de miel krijgt daar lucht door. Heb

je nooit van een miel gehoord?" ging hij plotseling wat enthousiaster
verder. "Da's een dier dat altijd in donker leeft. Ik heb een tamme, kijk
maar."
Hij stak z'n been buiten de bank en trok z'n broek strak over z'n

dijbeen. Even naast het gaatje was een bobbel; er zou juist een muisje
onder kunnen zitten.
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"Het beweegt!" fluisterde Henkie hees, vol ontzag.
De hoofdonderwijzer kwam binnen. Flip trok zijn been weer in de

bank en wij gingen snel naar onze plaatsen terug.
"Niks zeggen, hoor!" fluisterde Flip nog, "anders mag ik hem niet

houden."
Tijdens de les waren we nog onrustiger dan anders. Voor het eerst

was Flip het middelpunt van onze belangstelling.
Toen eindelijk het speelkwartier was aangebroken, bestormden we

Flip met vragen, maar hij wou niets meer zeggen, ook wilde hij z'n
broek niet meer glad trekken. Alleen vroeg hij steeds weer of we er
met niemand over wilden praten, want dan zou hij hem vast niet
mogen houden.

In de weken die daar opvolgden was Flip nog schuwer dan hij in
het begin geweest was; hij liet helemaal niets los over de miel. Maar
eindelijk, nadat Hans Berger luid verkondigd had dat het allemaal
flauwe kul en die bobbel hoogstens een witte muis was, vertelde hij
iets meer: Het was een nog heel jong dier, licht grijs van kleur. Over-
dag sliep hij altijd; als hij in het daglicht kwam, zou hij beslist dood-
gaan. Ze konden heel groOt worden, wel zo groot als een worst en dan
waren ze gevaarlijk. Maar deze was aan hem gewend, hoewel hij beet
als je er tegen stootte of als hij te weinig lucht kreeg.
Hij trok zijn broek weer glad. De bobbel zat nu een klein stukje

verder van het gat af dan de vorige keer. "Zie je wel, hij slaapt, dan
heeft hij nooit zo veel lucht nodig."
We mochten het beest niet zien, hoewel Hans Berger beweerde er

niets van te geloven voordat hij met eigen ogen het dier had bekeken.
Die nacht droomde ik van de miel. Ik liep in een lange, lege straat.

In de verte kwam Flip mij tegemoet. Ik deed alsof ik hem niet zag,
stak de straat over en bleef voor een etalage staan kijken, mijn rug in
de richting vanwaar Flip aankwam.
Plotseling stond hij naast me. "Ze zijn los," zei hij grijnzend. Onder

zijn kleren zaten grote bewegende bulten, vooral onder z'n bloes. Op-
eens zag ik een grote bruine klont onder zijn oor. Ik keerde mij om en
wilde weglopen, maar ik kon niet. Ik liep wel hard, maar ik kwam
niet vooruit. Een ring, die aanvoelde als een stuk tuinslang, sloot zich
om mijn hals; ik kreeg het benauwd. Iemand riep luid: "De miei!"
Als verlamd bleef ik staan. Voor mij uit holde een jongetje met korte
glij pasjes de helling af. Hij bewoog zijn benen heel snel, maar toch
duurde het lang voor hij beneden was; toen struikelde hij en viel
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languit voorover. De grond begon te dalen, steeds sneller, steeds dieper,
ik viel. Badend in het zweet werd ik wakker. Ik durfde niet goed te
gaan slapen, bang hetzelfde nog eens te dromen; erg lang zal ik niet
wakker gebleven zijn, maar ik droomde er niet weer van.

Op school bleven we nieuwsgierig, vooral omdat Flip nooit over
z.n getemde monster opschepte en schuw werd als we er naar vroegen.
Hij wilde z'n broek ook nooit meer glad trekken. Dan beet-ie, be-
weerde hij.
Op een middag liepen Hans en ik met Flip mee naar huis. Het was

niet in de richting die we gewoon waren te gaan, maar we deden of
het vanzelf sprak dat we met hem meegingen. Als bij afspraak be-
gonnen we geen van beiden over de miel, ofschoon dat ons veel moeite
kostte. Toen we bij zijn huis waren aangekomen, gingen we mee naar
binnen, hoewel hij ons niet had uitgenodigd.
Flip's moeder keek vreemd op toen ze ons zag, maar ze maakte geen

bezwaren. We gingen de huiskamer in; het was er vol, maar toch wel
netjes. Flip's moeder liep bedrijvig door de kamer, of ze iets zocht. Zo
nu en dan keek ze ons wantrouwend aan. Hans begon aarzelend te
praten over het huiswerk en over de natuurkundeles; z'n gesprek vlotte
niet erg. Gelukkig maakte de vrouw na een tijdje de deur open en
stapte het gangetje in. De deur was nog net niet achter haar dicht toen
Hans tamelijk luid vroeg:
"Trek je broek nog eens glad, Flip?"
De vrouw kwam direct de kamer weer in. "Aap van een jongen, je

hebt je jas en je boeken weer zo maar neergegooid. En je moet de
schuur ook nog opruimen, vooruit!" Flip ontweek behendig een klap
qp zijn hoofd en verdween snel de kamer uit. "Ja jongens, Flip heeft
r,og van alles te doen," vervolgde ze tegen ons, "jullie moeten maar
zonder hem gaan spelen."
Ze liet ons uit; een paar maal keek Ze ons aan alsof ze nog iets zeg-

gen wilde, maar ze deed het niet.
Verbouwereerd stonden we op straat. Nu wisten we nog niets. We

hadden niet durven vragen wat die bobbel op Flip's dijbeen nu eigen-
lijk was.

Weken lang gebeurde er niets bijzonders. Onze nieuwsgierigheid
nam tenslotte af. Het enige nieuwe was dat Flip geen gaatje meer in
z'n broek had; het was gestopt. We hadden dadelijk gevraagd of dat
nu wel kon, maar Flip had daar niet op geantwoord. We hadden het
hele geval bijna vergeten.
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Eens, na schooltijd, gingen Hans Berger, Henkie en ik achter de
dijk voetballen. Flip was ook bij ons. De dijk was de oprit van een
grote verkeersbrug die nog gebouwd moest worden. Er aChter waren
wat volkstuintjes en een stukje weiland, dat door ons als voetbalveld
werd gebruikt.
We waren nog niet lang bezig toen Flip per ongeluk de bal in een

van de tuintjes trapte. We klauterden over het hekje en gingen op
zoek. Het viel niet mee; de bal was niet zo groot en het gras stond
crg hoog. Hans vond hem tenslotte.
"We hebben hem!" riep hij naar Henkie, die een stuk verder aan

het zoeken was.
"Jongens, hier is een sloot, moet je kijken!" riep Henkie uit de

verte. Wij waren daar al eens eerder geweest, maar we liepen toch in
de richting vanwaar Henkie geroepen had.
"Er is nu veel meer kroos in dan de vorige keer," zei ik. We gingen

op onze hurken aan de slootkant zitten.
"Zou er vis in zitten?"
"Misschien paling, maar zeker geen andere vis. Dit staat immers

niet in verbinding met ander water. Hee, Flip, wat is er met jou?"
Flip staarde gespannen naar een bepaald punt in het kroos. "Daar!"

zei hij. We keken, maar er was niets te zien. Hij wees met z'n hand:
"Een mielgat, 't is van een hele grote."
Midden in het kroos zat een kleine opening. Toen ik scherp keek,

kon ik wortels en stengels van allerlei waterplanten onderscheiden;
daartussen zag ik een grauwe cilindervormige massa, die heel langzaam
heen en weer bewoog.
Hans Berger ging weer staan. "Flauwe kul, da's een stok, laten we

weer gaan voetballen, het ging juist zo lollig."
"Nee," zei Henkie boos, "waarom nou. Hier is een stokje, misschien

kunnen we er bij."
Ik stond ook op. Hans en ik gingen weer terug naar het voetbal-

veldje. We hadden nog maar een paar stappen gedaan, toen Henkie
ons al op een drafje achterna kwam. "Flauw zijn jullie."
We riepen een paar maal naar Flip, maar hij gaf geen antwoord.

Hij porde met het stokje in het kroos en hoorde ons niet.
We klommen weer over het hek en vervolgden ons spel, maar het

ging niet meer zo best. We misten de gemakkelijkste ballen. Het
plezier was er helemaal af, maar naar huis gaan wilden we toch ook
niet.
"Die sloot is toch niet diep, Jan?" vroeg Hans nog.
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"Nee," antwoordde ik, "de vorige keer kon je de bodem duidelijk
zien."
Nadat we ongeveer nog tien minuten gespeeld hadden, kwam Flip

aanstormen. Hij was druipnat en er kleefde kroos aan z'n kleren. We
lieten de bal dadelijk in de steek en liepen hem tegemoet. "Ben je er
in geduveld?"
Flip antwoordde niet. Z'n gezicht stond strak en zijn ogen waren

nog wijder open dan anders. Zijn lippen bewogen snel, maar hij gaf
geen geluid. Hij rende ons voorbij zonder te zien.
Verbaasd keken wij elkaar aan. Na een ogenblik echter, zette ik

hem na; ik móést hem tegenhouden. Flip had door mijn aarzeling al
een flinke voorsprong gekregen, maar ik had geen natte kleren, dus
liep ik makkelijker; ik spande me nog meer in: voor de dijk zou ik
hem inhalen. Het lukte me net niet; Flip liep harder dan ik gedacht
had, ondanks zijn doorweekte goed. Vlak achter elkaar holden we de
dijk op.
Boven bleef ik als verlamd staan: Voor mij uit holde Flip met korte

glijpasjes de helling af. Hij bewoog zijn benen heel snel, maar toch
duurde het lang voor hij beneden was; nu zou hij struikelen en languit
voorover vallen, net als in mijn droom, wist ik.
Hij viel niet, maar holde door, zonder om te zien, z'n hoofd voor-

over en z'n armen tegen zijn borst gedrukt. Slap en moe keek ik
hem na.
Toen de anderen mij hadden ingehaald, was Flip al in een zijstraat

verdwenen.
"Die is gek geworden!" hijgde Hans.
Ik antwoordde hem niet.
"Heb je 't gezien, heb je de miel gezien!" gilde Henkie. "Net een

grote worst op z'n schouder!"
"Hou je kop dicht," snauwde ik tegen hem. Van zijn uitroep was

ik geschrokken. Ik trachtte me te herinneren wat ik precies gezien
had, maar ik wist het niet.
Hans probeerde Henkie te kalmeren. "Snap je dan niet dat Flip

hartstikke gek is geworden? Bovendien zou Jan die worst van jou toch
ook gezien moeten hebben, is 't niet, Jan?"
"Tuurlijk," bromde ik.
"Je ziet helemaal wit," zei Henkie tegen mij, "en waarom liep je

niet door, je had hem toch nog makkelijk ingehaald?"
"En wat had ik dan met hem moeten doen?"
Dat wist Henkie ook niet.
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We gingen in het gras zitten en zwegen een hele tijd. "Ja," zei
Hans eindelijk, "er zijn rare mensen op de wereld." Hij kwam met
allerlei vreemde gevallen over zonderlinge mensen en gebeurtenissen;
ook Henkie wist een paar fantastische griezelverhalen. Tenslotte be-
sloten we op te stappen. De bal lag nog in het weiland en Henkie
werd aangewezen om hem te halen. Na een korte aarzeling deed hij
dat inderdaad. Toen hij weg was, zei Hans tegen mij: "Die doet
vannacht beslist in z'n bed."
"Misschien wel ja." Het interesseerde me niet veel wat Henkie

doen zou.
Toen Henkie met de bal terug kwam, gingen we uit elkaar.

De volgende dag was Flip niet op school. We wisselden allerlei
veronderstellingen uit over zijn wegblijven. Henkie hield bij hoog en
bij laag vol dat de grote miel die op Flip's schouder gezeten had,
gebeten had en dat hij nu leeg 'gebloed moest zijn. Hans bleef er bij
dat Flip gek geworden was; een ander beweerde dat Flip's vader zo
kwaad geworden was dat z'n zoontje zo smerig was thuisgekomen,
dat hij hem half doodgeslagen had; Flip lag nu met een paar gebroken
ribben in het ziekenhuis. Na dat laatste verhaal had Jan van Oeveren
veelbetekenend nee-geschud en beweerd dat Flip helemaal geen vader
had en dat dit nu juist de hele kwestie was: kinderen zonder vader
waren wel meer zo. Daarbij had hij geknipoogd en een hoofdbeweging
gemaakt in de richting van Henkie, die de jongste van ons was.
Ik zei er niet veel over. Als mijn klasgenoten er erg op aandrongen

bij mij om te zeggen wat ik er nu van vond, antwoordde ik vaag, dat
hij wel ziek zou zijn. Ik moet thuis ook wat stil 'geweest zijn in die tijd,
want er werd een paar keer -gevraagd "of er iets was", wat ik steeds
ontkennend beantwoordde. Telkens weer trachtte ik me Flip's schou-
der voor te stellen, hoe die er uit gezien had toen hij voor mij uit de
helling afschuifelde. Had er iets bijzonders op die schouder gezeten,
of was het alleen kroos -geweest? Ik wist ook niet zeker of hij op dat
ogenblik "De miei!" had geroepen, of had Henkie dat gedaan, of was
er misschien helemaal niet geroepen en had ik dat alleen in mijn droom
maar gehoord? Tenslotte hoefde het niet te kloppen, want Flip was
toch ook niet gevallen. Soms deed ik in de klas, midden onder de les,
m'n ogen stijf dicht, angstig een beetje, en probeerde te zien hoe het
geweest was. Ik was echter bang dat ik het plotseling zeker zou weten.
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Een paar maanden later - Flip was al die tijd niet op school ge-
weest en de meesten hadden hem al bijna vergeten - kwam ,zijn
moeder op school. Ze stond tijdens het speelkwartier met de hoofd-
onderwijzer te praten. Wij ouderen hadden ons spel dadelijk gestaakt
en we stonden in een groepje bij elkaar. Zo nu en dan keken we heel
onschuldig en als bij toeval in haar richting. Ze keek heel ernstig en
ze knikte een paar maal toen de hoofdonderwijzer iets gezegd had.
Onder haar arm had ze Flip's jas, en ook wat dingen die in Flip's kastje
waren blijven liggen. Spoedig ging ze weer weg.
Na het speelkwartier hoorden we in de klas dat Flip's ouders gingen

verhuizen en dat Flip niet meer op school zou komen.
Dat was het laatste wat we van hem hoorden. Ik zou het geval

waarschijnlijk geheel vergeten hebben nu, maar kortgeledep. - jaren
later dus - werd ik op een nacht met een schok wakker. Ik had ge-
droomd dat ik vluchten moest. Ik rende zo hard mogelijk, maar ik
kwam nauwelijks vooruit. Een ring sloot zich om mijn hals, ik kreeg
het benauwd. Plotseling riep iemand: "De grote miel!" Als verlamd
bleef ik staan. Voor mij uit holde Flip met korte glijpasjes de helling
af; hij bewoog z'n benen heel snel, maar toch duurde het lang voor hij
beneden was; toen struikelde hij en viel languit voorover. Hij stond
meteen weer op en holde verder, zonder om te zien, z'n hoofd voorover
en z'n armen tegen z'n borst gedrukt. Duidelijk kon ik zien dat er een
donkere massa op z'n schouder zat, die er uitzag als een stuk tuinslang.
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HEINE IN WEIMAR

Een wandeling door Weirnar, het Thuringse stadje dat zo vele
beroemdheden uit de Duitse wereld van "Dichter und Denker" heeft
geherbergd, brengt de bezoeker die even tevoren het nog zo troosteloos
kapotte Berlijn heeft verlaten, in een sfeer-van-Iang-geleden. Hij be-
treedt de statige woning waar de grote dichter en deftige minister
Goethe heeft geresideerd, hij gaat het eenvoudige burgerhuis binnen,
waar Schiller heeft gewoond, hij loopt voorbij het Cranach-huis, stuit
op een standbeeld van Liszt, wiens huis ook nog aanwezig is, hij vindt
een Leibniz-allee, een Sc'hopenhauerstraat. een Wielandplein en waar-
achtig ook een Heinrich Heinestraat. al heeft Heine nooit zijn tenten
in Weimar opgeslagen.
Heine wordt in de Deutsche Demokratische Republik weer tot een

der allergrootsten van de Duitse literatuur verheven. Dit is een eer-
herstel. Maar behalve hem in ere te herstellen wil men hem, die zo
lang gehoond en versmaad en uit de herinnering werd verbannen, ook
een nieuwe populariteit bezorgen. De Heine-Konferenz die te Weirnar
van 8 tot 13 oktober is gehouden, was mede te dien einde belegd.
Heine heeft het slecht gehad in Duitsland. Niet alleen tijdens het

nazi-regiem, maar reeds lang daarvoor was hij de schietschijf van alle
antisemieten, hij, de "freche kleine deutsche Jude". Hoe grondig Heine
in de laatste decenniën uit de herinnering van de Duirse jeugd - hij
die juist de jeugd zo aan kan spreken - was weggevaagd, zou ik niet
duidelijker weten te maken dan door een anecdote, die zelfs een waar
verhaal is, mij door een Ijslander verteld.
Na de laatste oorlog waren uit verschillende gebombardeerde Duitse

steden een aantal meisjes naar Ijsland gegaan, waar zij als dienst-
meisjes werkten en wat op hun verhaal konden komen. Bij een vriend
van mijn zegsman was ook zo'n meisje in huis, de dochter van een
Hamburgse bankier en studente. Toen op een keer een bezoeker het
met de gastheer niet eens was over het auteurschap van het gedicht
"Die Grenadiere" en hij volhield dat het van Schiller was en niet van
Heine, zei de gastheer: dan zullen we het maar eens vragen aan Hilde-
gard (het dienstmeisje uit Hamburg). Hildegard kwam binnen en op
de vraag of "Die Grenadiere" niet van Heine was, zette Hildegard een
verbaasd gezicht en vroeg: Heine, wie is dat dan?
Heine was bij wijze van spreken te \'V'eimar - op de conferentie-
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te gast, als eregast dan. Hij was er wel eens geweest bij zijn leven, nl. op
bezoek bij de grote Goethe, en op de kleine tentoonstelling ter confe-
rentie kon men Goethes dagboek opengeslagen zien liggen op de
datum van het bezoek van Heine. \1Ç'eimar is als conferentie-oord ge-
zocht, vanwege de illustere herinneringen, al kwam ook Hitler er wel
eens op bezoek bij de zuster van Nietzsche, die getrouwd was geweest
met een verwoede antisemiet. Die zuster, mevrouw Förster-Nietzsche,
beheerde het Nietzsche-archief te Wei mar en Nietzsche zelf heeft zijn
laatste jaren voornamelijk daar doorgebracht. De kamer waarin hij
woonde met bed, leun- en rolstoel, is er nog, maar is niet publiekelijk
toegankelijk, omdat men geen pelgrimage naar deze reliquien wenst
van bewonderaars, die in hem een voorloper van het fascisme willen
zien. Mettertijd zal het archief, dat nu opgeborgen is in, naar ik meen,
het Goerhe- en Schiller-archief, een der wetenschappelijke instituten,
die \Y/ eimar rijk is, weer geordend worden. Wel ziet men hele klassen
schoolkinderen door het Goerhe-huis lopen onder geleide van hun
meesters of juffrouwen. Er is veel te zien in dit huis dat eigenlijk bij
Goethes leven al een museum was, zoveel heeft hij verzameld. Maar
liefelijker ligt het Gartenhaus waar hij eerst heeft gewoond.
Heine, om naar hem terug te keren, wil men in Oost-Duitsland dus

weer tot het volk brengen. Na de doodzwijgcampagne die onder het
fascisme zo ver ging, dat de dichter van het lorelei-lied, dat geen Duit-
ser niet kent, in een literatuurgeschiedenis als onbekend stond geno-
teerd, wil men weer doen kennen, ook als dichter van het "Buch der
lieder", maar niet minder als politiek dichter en schrijver. Want Heine
wordt beschouwd als de dichterlijke exponent van de revolutionaire
gevoelens en gedachten waar Marx en Engels, met wie Heine bevriend
is geweest, al waren ze heel wat jonger dan hij, in het politieke vlak
uiting aan hebben gegeven. Een der beste referaten van de conferentie
was van een Oostberlijnse jonge "Heine-Forscher" en wel over het
klassieke politieke gedicht van Heine: Deurschland, ein Wintermär
chen. Maar er werd niet in het minst getracht van Heine een communis-
tisch-marxistisch dichter te maken. Nu was deze conferentie ook een
wetenschappelijke bijeenkomst en er waren overwegend germanisten
met een speciale belangstelling voor Heine. Overigens een internatio-
naal gezelschap, als men bedenkt dat alleen onder de sprekers al de
volgende landen waren vertegenwoordigd: Oost-Duitsland, West-
Duitsland, Frankrijk, Engeland, Zweden, Tsjecho-Slowakije, Honga-
rije, Polen, de Sowjet-Unie, China, Japan (waar blijkbaar Heine ijverig
is en wordt bestudeerd). Gelukkig zijn niet alle referaten uitgesproken,
omdat men aan de discussie alle ruimte wilde geven.
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Een der positieve resultaten van deze conferentie was, dat na enkele
inleidingen over dit onderwerp het besluit is genomen, dat een kri-
tische volledige uitgave van Heine's werken zal verschijnen. Deze zal
tot stand komen door de samenwerking van West- en Oostduitse ger-
manisten en Heinekenners met medewerking van deskundigen van
buiten Duitsland waar dit gewenst is. In een der referaten is de vraag
gesteld of de vorm van Heines gedichten niet te zeer door de tijd van
hun ontstaan was bepaald en of ze de jonge generaties nog zo zouden
aanspreken als oudere generaties dit zouden wensen. Hoe dit ook zij,
de gedichten van Heine hebben nog een lang leven in de vele liederen
waarvan zij de tekst vormen.
Maar het is mogelijk dat de prozaïst Heine het op den duur wint

van de dichter en een herleefde belangstelling zal hem waarschijnlijk
weer eren als een der grootste prozaïsten in de Duitse taal. Men zou
zich wel eens kunnen afvragen of hij niet té voortreffelijk schreef, of
zijn geest, zijn ironie, zijn "Witz" nog wel te volgen zijn. De vraag is
daarom niet zo absurd als ze schijnt te zijn, omdat in een voortreffelijk
referaat van Westduitse zijde over Heine en de Franse-Duitse betrek-
kingen werd opgemerkt dat Heine voor zijn Franse lezers in zijn in het
Frans geschreven geschriften soms te veel "esprit" aan de dag legde.
Voor Oost-Duitsland zou lezing van Heine nog een bijzonder effekt

kunnen hebben. Een Tsjechische professor in de germanistiek maakte
mij deelgenoot van zijn bezorgdheid over de Duitse taal. Wij hadden
het over het verschil tussen Oost- en West-Duitsland, bijvoorbeeld bij
vergelijking van de architectuur van de wederopbouw in West- en in
Oost-Berlijn. Overigens heb ik geen goed woord gehoord over de
fameuze Sralin-allee te Oost-Berlijn in dit intellectuele milieu. Ge-
noemde professor was van mening dat de eenheid van Duitsland niet
hoefde te stranden op de verschillen in economische structuur; dat zou
met wat geven en nemen wel te klaren zijn, maar er werden volgens
hem twee soorten Duits gesproken. In het Oosten was het Duits een-
voudiger en meer op de man af maar tegelijk ook armer. Hij vond het
blijkbaar nogal erg, maar het is heel wel mogelijk dat zich achter dit
verschil zeer uiteenlopende mentaliteiten vertonen. Dan zou inderdaad
het lezen van Heine een der beste remedies kunnen zijn tegen de drei-
gende taalverarming.
Men had geen ogenblik het gevoel dat men sprak met mensen die

op hun woorden moesten letten, maar ik heb toch de vraag niet voor
mij kunnen houden of wij, laat ons zeggen, een jaar of vier geleden
ook zo ongedwongen hadden kunnen praten. Men wilde wel toegeven
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dat dit misschien iets minder gemakkelijk zou zijn geweest. Toen ik
verder ging met vragen en vroeg wat wij moesten denken van de op-
stand der arbeiders in juni 1953 in Oost-Duitsland en ik eraan toe-
voegde dat mijn opvatting van marxisme mij verbood genoegen te
nemen met een verwijzing naar provocaties van uit het westen, kreeg
ik van een pas afgestudeerde jonge man het antwoord, dat er inder-
daad een grote mate van ontevredenheid bestond onder arbeiders over
hun situatie en dat die dringend verbetering eiste, en dat maatregelen
al in voorbereiding waren maar nog niet uitgevoerd. Enkele dagen
voordat ~ij zouden worden afgekondigd, was de opstand uitgebroken
en dat schreef hij toe aan agitatie vanuit het westen. Ik heb mij met dit
antwoord maar tevreden moeten stellen.
Soms krijgt men er wel enig begrip van hoe gecompliceerd de

dingen kunnen liggen in de persoonlijke sfeer. Een lang gesprek met
een Westduitser en een vrouwelijke docente aan een Oostduitse uni-
versiteit heeft mij aan het nadenken gebracht. De Westduitser ver-
klaarde dat hij als een "schrecklicher Individualist" (hij leek mij op
die zelfbetiteling nogal trots te zijn) toch niet in Oost-Duitsland zou
kunnen aarden. Een tijdje later vertelde hij van een ervaring die hem
altijd was bijgebleven, hoe hij, denkelijk in '42, voor het eerst met
een langdurig verlof van het Oostfront naar huis terug had mogen
gaan, hoe winters en bar koud het nog in Rusland was, hoe hij in
Polen het eerste groen had gezien en te Düsseldorff de lente volop had
genoten. Ik bedacht later, dat hier geen woord van afgrijzen was ge-
zegd over de verwoestingen en de afschuwelijke terreur die het leger
waar hij in diende in de veroverende Russische gebieden had uitge-
oefend. Nee, het sentiment kwam alleen tot uiting in het ervaren van
de "Frühling". Mijn andere gesprekspartner was in Nederland lerares
geweest op een Duitse school, zij hield van de westerse sfeer die zij in
Nederland had geproefd en was na de oorlog eerst jaren lang in West-
Duitsland werkzaam geweest. Toen zij naar Oost-Duitsland zou gaan,
was haar dit zeer afgeraden, maar op een of andere wijze trok het haar,
ofschoon zij, politiek gesproken, met de daar geldende leer weinig ver-
wantschap gevoelde, maar er zich ook nooit echt in verdiept had. Het
dienende, het pedagogische in haar leeropdracht had haar blijkbaar
aangetrokken en zij had er geen spijt van gehad, al miste zij, nu ja, U
begrijpt wel - dit en zij maakte een gebaar met haar vingers in de
lucht. Ik had wel begrepen wat zij bedoelde, toen zij verzuchtte, dat
het wel heerlijk moest zijn toegang te hebben tot zoveel waar zij van
waren afgesneden. Maar ik begon toen ook iets te begrijpen van het
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verschil tussen de "verschrikkelijke individualist" die in de grond niets
anders behoefde te zijn dan een conformist om zich als individualist
te kunnen afficheren én deze zelfstandig denkende vrouw met een paar
schrandere, geestige ogen die haar eigen weg ging, een persoonlijkheid
die niet nodig had zich als individualist aan te kondigen. Aardig was
hoe zij haar Westduitse confrater bij haar neus langs vertelde dat haar
studenten nu niet zo'n beste achtergrond bezaten, omdat nu eenmaal
in Oost-Duitsland de studenten meestal uit het proletariaat voort-
kwamen in tegenstelling met West-Duitsland. Maar zij had er wel
plezier in hun iets bij te brengen waardoor een heel andere wereld voor
hen openging, al waren ze nog niet aan Kafka toe. .
Om tot Weirnar terug te keren, het is een toch wat vreemd stadje

met zijn haast drukkende herinnering aan de grote dichters en denkers,
maar ook met zijn, naar men mij vertelde, wat vreemde bevolking van
nogal veel gepensioneerden, oud-militairen, oude dames die in min of
meer berooide toestand hun stand trachten op te houden, een bevol-
king met weinig proletariërs, want industrie is er zo goed als niet. Dat
heeft toch niet kunnen voorkomen dat ook midden in Weirnar bom-
men zijn geworpen die een stuk van het hertogelijk slot hebben ver-
nield, gelukkig niet de wondermooie, zuiver klassicistisch gestileerde
zaal die dient voor concert of niet te grote bijeenkomsten.
Weirnar was tamelijk nazistisch, zoals heel Thuringen een bolwerk

van de nazis is geweest. En dan te bedenken dat in dit stad je in 1918
de Duitse republiek is uitgeroepen. Het was wel typisch Duits dit in
een provinciestad te doen, ver van de grote centra waar het hart van
het land klopte. Hier had ook stof in gezeten voor een politiek gedicht
in de trant van een "Wintermärchen". Het woord "schizofreen stadje"
kon ik niet kwijt raken.
Het is een klein feest om op een stralende oktoberdag op zoek te

gaan naar Goethes Gartenhaus dat van de stad af gerekend aan de
overkant van de kronkelende Ilm ligt. Goethe wandelde ook graag
in de omgeving en het is in die omgeving dat het concentratiekamp
Buchenwald is opgericht.
Nu is het een museum van verschrikkingen, van onvoorstelbare

gruwelen die mensen in koelen bloede op hun medemensen hebben
bedreven. Het is goed geweest van de Amerikanen dat zij een groot
deel van de Weimarer bevolking hebben gedwongen de bergen lijken
te laten weghalen die er bij hun komst in Buchenwald lagen opge-
stapeld, opdat ze later in Weimar niet zouden kunnen zeggen dat het
allemaal gruwelverhalen waren geweest die over Buchenwald in om-
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loop waren. Zij hadden immers, voordat de Amerikanen kwamen, ook
"nooit iets geweten". Het is goed dat er klassen van schoolkinderen
naar Buchenwald gaan om te zien wat mensen is aangedaan, evengoed
als zij door het Goethehuis worden geleid. En sommigen van hen zul-
len misschien ontzet even stilstaan bij het schrijnendste wat ik zag;
een paar kinderschoentjes, alsof er zo even een paar kleine voetjes uit
waren gestapt.
Om met Heine te eindigen: Wie heeft ooit als hij het volk, welks

taal hij zo meesterlijk heeft gehanteerd, een spiegel voorgehouden,
opdat het zichzelf zou zien. Maar het heeft niet willen zien. En toch
zal het zichzelf moeten leren durven zien. Daarom kan het Heine niet
missen.
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BANDIJK

Ik loop op de bandijk,
't berijmde land
ligt links en rechts
gesnoerd in prikkeldraad.
Mijn blik gaat naar
de horizon
waar 't machtig silhouet
der industrie
de kathedralen bouwt
van eeuwigdurende
aanbidding van bezit.
En verder zwerft mijn blik
het water langs
dat krib na krib
een weg zich baant
door deze delta.
Een reiger, bijna zwart
in 't wit van 't rijm
slaat vleugels uit;
langzaam trekt hij zich op
en volgt de stroom.
ZÓdenk ik, zoekt
de ziel zijn weg
in een ontredderd land,
waar eenzaamheid
steeds schaarser wordt
en 't uitzicht ingeperkt
door steen,
metalen
en cement.
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DE MYTHOLOGISERING VAN JOHANNES DE DOPERl)

J. Waarom Egypte niet bestaat in de Handelingen
der Apostelen.

Le livre tel qu'il est n'est pas autre chose
qu'une falsification continue, délibérée,
politiquement intéressée, de l'histoire apos-
tolique telle que la font connaÎtre les épitres
authentiques de Paul et les débris qui sub-
sistent du récit de Luc dans les Actes mêmes.

Alfred Loisy: Les Actes des Apotres,
Introduction, p. 47.

Gedurende een onderzoek naar de figuur van Judas, de verrader,
kwam ik tot de conclusie, dat we hier te maken hebben met een toneel-
figuur uit een oerchristelijk mysteriespel. In mijn artikel "Johannes
annexeert Dionysos en Attis" in "De Nieuwe Stem" van oktober 1953
meen ik aangetoond te hebben dat de evangelist Johannes in het z.g.
vierde evangelie er op uit is zijn mysteriegod Jezus Christus te doen
zegevieren over de heidense mysteriegoden als Dionysos, Attis en Osiris.
En daar deze allen vereerd werden in een liturgisch drama, ligt het
voor de hand ook te zoeken naar het oerchristelijk liturgisch
drama. Bovendien had het jonge christendom dit hard nodig om
propaganda te kunnen maken. Immers, men wendde zich in de
eerste plaats tot de lagere volksklassen en de slaven, waarvan de
overgrote meerderheid analfabeet was. Men paste dus dezelfde
methode toe als de Russen na hun revolutie in 1917. Op verwante
wijze kregen de kandidaten voor een verkiezing in India en Afrika
een dier of een plant als symbool. Daar een publieke opvoering van
dit drama, zoals gebruikelijk was bij b.V. Osiris en Attis, onmogelijk
was, moet dit mysteriespel binnenshuis opgevoerd zijn. Dat het waar-
schijnlijk zo gegaan is, werd mij duidelijk door een opmerking van
Franz Cumont in zijn "Die orientalischen Religionen im römischen
Heidenturn" Oe druk 1931), waarin hij op blz. 256, noot 5 schrijft:
..Dem Tempel der syrischen Götter war eine heilige Schaubühne an-
gefugt, wie in gewissen semitisch en Heiligtümern." Waar in het begin

1) Vgl. mijn artikel: "Paulus" van Dr. ]. C. A. Ferter, een symptoom van
de degeneratie van het Vrijz. Prot. in dit tijdschrift van Maart j.l.
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een dergelijke schouwburg ontbrak, zal dit liturgisch drama in de
samenkomsten der gemeente voorgelezen zijn.
Wanneer we dan ook de eerste drie evangeliën kritisch lezen, con-

stateren we, dat er een duidelijke naad te voelen is tussen het historisch
bedoelde deel en dit mysteriespel. Immers de profeet, die als een zwer-
vend prediker te voet langs de stoffige wegen van Galilea wandelt en
die zo nu en dan gebruik maakt van een vissersboot, wordt plotseling
spectaculair als hij Jeruzalem nadert. Als een Messias doet hij zijn
intocht op een ezel gezeten, de menigte legt zijn klederen en groene
boomtakken op de weg en roept: "Hosanna, de Zoon Davids. Ge-
zegend is hij die komt in de naam des Heren." De ene scène volgt op
de andere tot de apotheose: de opstanding en de hemelvaart. Mijn
verdenking werd het eerst gewekt door de intens ontroerende scène in
Gethsemané, die in de loop der eeuwen tienduizenden malen afge-
beeld werd en in proza of dichtvorm herhaald. Men kent het verhaal:
in de grootste angst bidt Jezus dat hem deze drinkbeker voorbij zal
gaan, onderwijl een vergeefs beroep doende op zijn leerlingen om
met hem te waken. Wanneer we nu echter de kritische methode der
geschiedwetenschap toepassen, vragen we: hoe wéét de schrijver dit
alles, hoe kán hij dat weten? Immers degenen die dit hem hadden
kunnen verhalen .... slapen! Het geheel wordt onbegrijpelijk, maar
krijgt ineens een diepe zin, wanneer we dit verhaal zien als een scène
in een toneelspel. Dan zien we op de achtergrond de acht discipelen
slapen: in het midden de drie meest geliefde leerlingen en op de
voorgrond de hoofdpersoon in gebed, dat wil, technisch gesproken,
zeggen: die een monoloog houdt. Ook de naam Gethsemané is wel-
bewust gekozen, want dit betekent: oliepers. En evenals de olie op die
plaats geperst werd, zo werd de Christus hier door doodsangst geperst.
Hij zweette zelfs bloed, volgens de evangelist Lukas.
Het inzicht, dat er in de evangeliën een heilig drama verborgen is,

werd reeds omstreeks 1900 verdedigd door J. M. Robertson in zijn
"Christianity and Mythology" en andere werken. Hij zag terecht, dat
het verhaal van de laatste maaltijd, het verraad, het proces, de kruisi-
ging een transcriptie is van een mysterie-drama, opgevoerd in de samen-
komsten van een sekte. Tot hiertoe kan ik hem volgen, maar wanneer
hij zich te buiten gaat aan speculaties omtrent een oude Palestijnse
zonnegod Jozua van de stam van Epraim e.d. en aan allerlei bewerin-
gen, zonder ander "bewijs" aan te voeren dan verre analogieën, ver-
laat hij m.i. het terrein der werkelijkheid. Hij ontkent de historiciteit
van de joodse profeet Jezus de Nazoreer, want zo meent hij - en
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terecht - in de evangeliën hebben we in hoofdzaak te maken met de
leer omtrent de mysteriegod Jezus Christus. Hij doet me echter denken
aan een schaakspeler wiens koning in gevaar verkeert en die nu het be-
dreigende stuk uit het raam gooit onder het motto: zo is het veel
eenvoudiger. Inderdaad, het is zo veel eenvoudiger, maar het is geen
schaken meer. Voor een historicus bestaat het buitengemeen fas-
cinerende probleem juist in de vraag: hoe kon de mutatie tot stand
komen van een joods profeet tot een hellenistisch mysteriegod ? De
enige methode, die we hier kunnen volgen, is die van de historische
wetenschappen, namelijk het zich volzuigen met de literatuur uit die
tijd en dan te trachten in de huid te kruipen van de eerste christenen
en door hun ogen te zien en met hun psyche te reageren. Deze methode
stelt de zwaarste eisen aan ons kunnen, omdat deze hellenistische reli-
gie van de godmens voor ons besef veel verder ligt en moeilijker te
bereiken valt dan b.v. de vroomheid der joodse psalmen. Wij hebben
onmiddellijk toegang tot b.V. "Gij Heer zijt ons geweest een toevlucht
van geslacht tot geslacht" of "De Heer is mijn Herder, mij zal niets
ontbreken" of tot "Wien heb ik nevens U in de hemel? Nevens U lust
mij ook niets op de aarde" en zovele andere uitspraken, maar wanneer
we de ontboezemingen omtrent het 'geloof in de godmens lezen, de
"ele gewrongen redeneringen van Paulus c.s., dan vragen we ons af:
waarom hadden die mensen niet genoeg aan het joods geloof? Deze
onnodige gecompliceerdheid kunnen we bijna niet volgen. Maar het
is in alle gevalle te proberen: ut desint vires, tarnen est laudanda
voluntas. Het staat inderdaad vast, dat eerstehands kritische onderzoe-
kers als wijlen Ch. Guignebert. hoogleraar in de geschiedenis van het
christendom aan de Sorbonne. wijlen de geniale onderzoeker A. Loisy,
hoogleraar in de godsdienstgeschiedenis aan het Collège de France,
R. Bultmann, hoogleraar te Marburg, en vele andere autoriteiten de
historiciteit van Jezus zonder meer aanvaarden.

F. Cumont maakt ons in zijn bovenaangehaald werk duidelijk, dat
wij in religieus en cultureel opzicht de oudheid in een geheel scheef-
getrokken perspectief zien. Wij zien Rome en altijd weer Rome,
Roma aeterna, het eeuwige Rome. Immers, terwijl Griekenland ver-
armd en uitgeput is, Italië ontvolkt en de noordelijke provincies vrij-
wel barbaars zijn in het begin van de keizertijd, profiteren Klein-Azië,
Syrië en Egypte van de Romeinse vrede. Hier in het Oosten lag het
centrttJn van de religie, van kunsten en wetenschappen, van indllStrie
en rijkdoJn. De schepping van een geweldig orientaals rijk leefde in
de fantasie van de eerste heren der wereld, b.v. Antonius en Caesar.
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Deze die, evenals veel later Napoleon, bezeten was door Alexander
de Grote, streefde deze na en Nero heeft er ernstig aan gedacht zijn
residentie naar Alexandrië te verplaatsen. Onder Augustus en zijn
opvolgers heerste Rome en dwong tot staatkundige orde, maar hij
administreerde de onderworpen volken niet. Ze zijn eerder onder
protectoraat gesteld dan geannexeerd. De praktische geest der Romei-
nen deed hen uitstekende militairen en juristen worden, maar de
grote geleerden en filosofen waren orientalen. Vandaar dat de Romein-
se goden wel de Gallische en de Germaanse konden verdringen, maar
dat zij zelf onttroond werden door de goden van Egypte en Azië. De
goden der Grieken zijn onsterfelijk en leven in eeuwige jeugd en
vreugde op de Olympos, maar de goden van de Oriënt lijden, sterven
en staan weer op. Vandaar dat deze culturen een priesterlijk karakter
dragen. De geleerden zijn clerici. In de tempels werd ook de studie van
astronomie, wiskunde, medicijnen, filologie en geschiedenis beoefend.
Wanneer we nu met deze kennis toegerust de Handelingen der

Apostelen lezen, vragen we ons met stijgende verbazing af: waar blijft
nu eigenlijk Alexandrië? Het was de tweede stad des rijks en een bran-
dend middelpunt van cultuur en religie, maar we lezen niets van de
spreiding van het christendom naar deze stad, die oneindig veel dich-
ter bij Jeruzalem lag dan Klein-Azië, Griekenland en Rome. Even in
het voorbijgaan wordt Alexandrië genoemd in Hand. 18 : 24 v.v. en
het begin van hoofdstuk 19, wanneer bericht wordt, dat een jood uit
Alexandrië, Apollos, naar Efese kwam, een vurig, welsprekend man,
wèl onderricht in de Schriften. Maar hij deugt toch niet helemaal,
want hij kent alleen de doop van Johannes de Doper, terwijl Paulus
de Heilige Geest tot zijn beschikking had. We hebben dan ook het
recht de eindredacteur er van te verdenken, dat hij Apollos en Alex-
andrië hier niet kon schrappen, omdat deze in de brieven van Paulus
genoemd worden. Nu heeft wijlen professor Martin Dibelius1) ver-
ondersteld dat dit boek lange tijd op de vrije boekenmarkt zwierf,
voordat het in de canonieke schriften van de Kerk opgenomen werd,
zodat het blootgestaan heeft aan weglatingen, toevoegingen en ver-
valsingen. Daar het overduidelijk is, dat het jonge christendom al vroeg
naar Alexandrië gebracht moet zijn, wel in dezelfde tijd, waarin het
Antiochië, de derde stad des rijks, bereikte, hebben we het recht de
eindredacteur van welbewuste vervalsing te betichten. Hij moet een
imperialistische roomse Romein geweest zijn, die geen concurrent

1) In "Aufsätze zur Apostelgeschichte", 1951.
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van Rome duldde. Evenals het politieke Rome zijn economische rivalen
Carthago en Corinthe tot de grond toe verwoestte, op verwante wijze
veegde de eindredacteur de rivaal Alexandrië van de kaart. Want
deze stad was gevaarlijk, eiste immers de leiding van de kerk voor
zich op. Want in Mattheus, alléén in Mattheus, wordt ons de vlucht
van Jozef, Maria en Jezus naar Egypte verhaald en de volle zwaarte
der Schrift geeft hieraan de grootste autoriteit, doo~dat geciteerd wordt
van Hosea 11 : 1: "Uir Egypte riep Ik Mijn Zoon," Alexandrië had
dus verreweg de primeur, want de Kurios zelf was daar als kind ge-
weest. Maar dat is onverdragelijk, want Rome moet de leiding hebben.
En zo construeert men als stichters der Kerk de christelijke Romulus
en Remus, namelijk Petrus en Paulus. Dit is echter niet voldoende,
want in navolging van Caro ten opzichte van Carthago wordt de eind-
redacteur bezield door dezelfde vernietigingswil: "Tenslotte ben ik van
mening dat Alexandrië verwoest moet worden." En hij heeft het klaar-
gespeeld ook. Daarom verzwijgt hij ons ook vanwaaruit de gemeente
te Rome gesticht werd. Maar wij weten, dat Italië voor zijn voeding
geheel en al afhankelijk was van Egypte. Zodra de zuidenwinden
begonnen te waaien, voeren reusachtige vloten graanschepen vall
Alexandrië naar Ostia, de haven van Rome. Toen de nieuwe gods-
dienst voet gekregen had in Alexandrië, ligt het voor de hand aan te
nemen, dat slaven, zeelieden, kleine kooplieden en immigranten de
nieuwe leer naar Rome gebracht hebben. Maar dat mag niet en daar-
om wordt gezwegen. De eindredacteur heeft er overigens niets op
tegen te vertellen, dat de leer via Filippus en de Moorse eunuch naar
het verre Erhiopië gebracht wordt. Maar Egypte? Dat nóóit! We heb-
ben dus in de Handelingen te doen met een drieluik, waarvan het lin-
kergedeelte afgerukt en verbrand is. In her midden de Passie, de op-
standing en de eerste gemeente, op het linkerluik de spreiding naar
Alexandrië en Rome en op het rechterluik de weg van Paulus via
Antiochië, Cyprus, Klein-Azië, Macedonië, Griekenland naar Rome.
Her !inkerluik is welbewust vernietigd.

IJ. Johannes de Doper als cle vermenselijkte Upuant.

Op zoek naar de oorsprong van her oerchristelijk liturgisch drama
wendde ik mij dus naar Egypte. Bolland en zijn leerlingen hebben
terecht gezien, dat we in Alexandrië moeten zijn, maar ik verschil in-
zoverre met hen van mening, dat ik de kunstenaar vooraf laat gaan
aan de gnosticus. Eerst komr. de gloeiende lava van de scheppende
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kunstenaar en daarna de gestolde, afgekoelde lava van de redenerende
filosoof. Nu geeft ons het mysteriespel van Osiris zovele paralellen,
dat we het waarschijnlijk mogen achten, dat de christelijke kunstenaars,
die het draaiboek samenstelden, daaruit overgenomen hebben wat zij
konden. Gelukkig behoeven we ons niet te behelpen met algemene
vaagheden omtrent dit rituele drama van Osiris, omdat het op een steen
gegrift is. Heinrich Sdhäfer publiceerde hierover een artikel in het
tijdschrift "Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde
Aegyptens" (1905). De titel luidt: "Die Mysterien des Osiris in Abydos
unter König Sesostris III nach dem Denkstein des Oberschatzmeisters
I-cher-nofret im Berliner Museum". Deze is dus tijdgenoot.
Sesostris III heerste in het Middenrijk, dat duurde van circa 2300

v. C. tot circa 2000. Dit is de klassieke tijd van Egypte, waarin bouw-
kunst en literatuur bloeiden. Uitingen daarvan zijn religieuze en bio-
grafische geschriften, inschriften, sprookjes, fabels en liederen. De
schepping van het Osiris-drama uit oudere gegevens, de vormgeving
daarvan past dus wel in deze tijd. Priesters en vele leken voerden dit
Osiris-drama op: zijn leven, zijn intocht, sterven en opstanding.
Schäfer vergelijkt dit met de christelijke feesten van Advent tot Pink-
steren, die ook een groot drama vormen.

In het kort komt het hierop neer:
1. De jakhals-god Upuant trekt uit als voorloper van Osiris. Zijn

cultusbeeld, een waakzaam opgerichte jakhals, aan wiens voeten
zich een slang kronkelt, wordt op een lange draagstang meege-
voerd. Upuant is de heraut, de wegwijzer, de kampioen van Osiris,
kortom, de voorloper.

2. Osiris, als koning, vaart op zijn schip binnen, victorieus de rebellen
neerslaand. De deelnemers begeleiden het godenschip - dat op
een wagen of slede staat - en strijden met de god tegen diens
vijanden. Dit veronderstelt dus een tegenpartij en volgens Hero-
dotus werden hierbij velen gewond, wat echter niet tOt klachten,
maat tot trots aanleiding gaf. Vgl. de strijd van Jezus met de Fari-
zeën.

3. De grote uittocht van Osiris uit de tempel. Hierbij wordt hij ge-
dood door zijn duistere broeder Seth. Dit sterven vindt niet in
het openbaar plaats. Enige dagen lang heeft Isis, geholpen door
goden en mensen, naar het lijk gezocht en het eindelijk gevon-
den. Er wordt een offerrnaaI gehouden, waarvan Herodotus zegt
(Il, 61) : Na het offerrnaaI heffen alle mannen en vrouwen de
dodenklacht aan, vele tienduizenden mensen.
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4. De god Re, geroerd door de klachten van Isis, zendt Thot, de maan-
god, die op zijn schip de hemel doorklieft, die ook de veerman
is ,die de doden overvoert, om het lijk van Osiris uit Nooit te halen
en naar de plaats te"brengen, waar het lichaam gebalsemd wordt
voor het graf. Thot is hier de behulpzame en krachtige bijstand,
de verzorger van het dode lichaam. Vgl. Jozef van Arimathéa.

5: Het lijk wordt gebalsemd voor de bijzetting in het graf.
6. Osiris wordt te Peker begraven. Deze plaats ligt in de achtergrond

van de grote halfcirkelvormige vlakte van Abydos2), 2 km van de
Osiris-tempel, daar waar de graven der koningen van de eerste
dynastie liggen.

7. De vijanden van Osiris, Seth en genoten, worden door Horus in een
grote slag vernietigd.

8. Osiris is opgestaan uit de dood en trekt triomferend de tempel van
Abydos binnen. Hij leeft niet alleen in de onderwereld of de hemel,
maar ook in het allerheiligste van zijn tempel. Vgl. de Kerk: het
lichaam van Christus.

Dat de Alexandrijnse kunstenaars, die het christelijk draaiboek sa-
menstelden, gebruik gemaakt hebben van het meer dan 2000 jaar oude
Osiris-drama behoeft niet verder betoogd te worden. De evidentie ligt
er dik boven op. Ook is het duidelijk, dat ik mij vergist had door het
christelijk liturgisch drama te laten beginnen met de feestelijke intocht
in Jeruzalem: ik had namelijk de voorloper vergeten! En wat maakt
mij attent op deze fout? Het Osiris-drama! Dit feit doet wel de deur
dicht, zou ik menen.

Het is zonder meer duidelijk, dat dit drama de oudste laag der evan-
geliën vormt en dat de voorloper daarvan een onafscheidelijk deel is,
[.lijkt wel uit het feit, dat ook hij in alle evangeliën voorkomt. In dit
christelijk drama doet het heidendom - ik herhaal: heidendom! - een
grote sprong vooruit, want de boomgod Osiris wordt vervangen door de
mens-god Jezus Christus en de dier-god Upuant door de gemythi-
seerde mens Johannes de Doper. Het blijkt dat de christelijke kunste-
naars zich zo dicht mogelijk aan hun voorbeeld gehouden hebben, im-
mers de jakhals is een woestijndier .... Johannes komt uit de woestijn.
De jakhals leeft van devoortbrengselen derwildernis .... Johannes leeft
van sprinkhanen en wilde honing. De jakhals is grof behaard en geel

2) Golgotha, de schedelplaats, lijkt door zijn vorm verdacht veel op deze
halfcirkelvormige vlakte van Abydos. Wanneer men uit het Noorden Thebe
nadert, ziet men reeds ver weg drie bergtoppen. Het protorype van de drie
kruisen?
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tot bruingeel gekleurd .... Johannes is gekleed in de bruingele huid van
het woestijndier, de kameel, en omgord met een lederen riem. Upuant
vertrapt een kronkelende slang .... Johannes vertrapt de Farizeën,
het adderengebroed. Dit kunnen geen toevalligheden meer zijn. De
massa was in oude tijden veel minder gedisciplineerd dan tegenwoor-
dig en zo moest voor de vorst een voorloper uitgaan om ruim baan te
maken. Zelfs in de Romeinse tijd gingen voor de hoogste autoriteit de
dragers der fasces uit, een bundel roeden, waartussen een bijl stak om
ruim baan te maken en weg te ranselen wie niet gauw maakte dat hij
wegkwam. Op dezelfde wijze ging v09r de god Osiris de woedend
blaffende, huilende en jankende jakhalsgod vooraf om de weg vrij
te maken.
Het evangelie naar Marcus begint dan ook direct in het eerste vers

van hoofdstuk I aldus: "Het begin van het goede nieuws over Jezus
Christus. In de profeet Jesaja is gezegd: "Zie, Ik zend mijn Bood-
schapper voor Uw aangezicht; Hij zal uw weg bereiden. De stem van
een die luid schreeuwt in de wildernis: Bereidt de weg voor de Heer,
maakt zijne paden recht." En in de vervulling daarvan verscheen Johan-
nes de Doper in de wildernis .... Johannes was gekleed in kemelshaar
met een lederen gordel om zijn middel en hij leefde van sprinkhanen
en wilde honing. En hij proclameerde: Na mij komt iemand, die
machtiger is dan ik en ik ben zelfs niet waard om neer te knielen en
zijn sandalen los te maken!"
Op dit punt moet Markus wel het oudste zijn, want Mattheus heeft

al nieuwe scènes voor het drama overgenomen, namelijk de geboorte
van Jezus uit een maagd, het bezoek van de drie astrologen, de heilige
drie koningen uit het oosten, de vlucht naar Egypte en de kindermoord
in Bethlehem. De kunstenaars zaten intussen niet stil en een van hen
dichtte de prachtige scène van de herders in de velden en de zingende
engelen: Ere zij God in den Hoge en vrede op aarde onder de mensen,
waarin Hij Zijn welbehagen heeft. Lukas geeft ons dit sober ver-
haalde, machtige dichtwerk. Deze dichters verstonden de kunst met
uiterst geringe middelen een maximum van expressie te bereiken en
de verbeelding van miljoenen te doen ontgloeien.
Het blijkt, dat de wildernis een essmtieel element vormt van deze

mythe et pour cause! Want alle vier evangelisten accentueren dit on-
derdeel. De vertalers hebben dit niet begrepen, omdat ze de samenhang
met Upuant niet zagen. Alleen de Leidse vertaling was wakker
genoeg om hier nattigheid te voelen. De Statenvertaling geeft: De
stem des roependen in de woestijn; de Lutherse: Er is een stem des
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predikers in de woestijn. De vertaling van prof. Brouwer: De stem van
een, die daar roept in de wildernis. De vertaling van Canisius: De stem
van een roepende in de woestijn. De Nieuwe Vertaling: De <.tem van
een, die roept in de woestijn.

Maar de Leidse geeft: "Hoort! In de woestijn klinkt het: baant de
weg voor den Heer, effent zijn paden!" De Leijenaars wisten het inder-
daad weer beter! .

In het Grieks staat nu eenmaal: foonè ho - oontos en het werk-
woord ho a 00 drukt in de eerste plaats natuurgeluiden uit: het huilen
en loeien van de storm, het bruisen en donderen van de golven, daarna
het ongearticuleerde luid schreeuwen van de mens en dan pas het ge-
articuleerde roepen. Nu is Johannes de Doper in deze mythe de mense-
lijke jakhals. Hij blaft en jankt niet meer, maar hij huilt en brult en
loeit, terwijl hij uit de wildernis stormt en de menselijke samen-
leving binnenspringt en eerst dan wordt zijn loeien tot gearticuleerd
luid geroep. Een benadering van de eigenlijke situatie zou dus onge-
veer zo moeten luiden: Hoeoe oe -ieieie -ie op zij daar! op zij! Maakt
plaats! Ruim baan voor de Kurios! De passage is overigens ontleend
aan Jesaja 40 vers 13: "Een stem des roependen in de woestijn: bereidt
de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze
God" (Statenvert.). Het is nu geoorloofd de vraag te stellen: ontleende
deze Deutero-Jesaja dit beeld ook aan het oeroude Osiris-mysterie en
met name aan de figuur van Upuant, de Voorloper? Merkwaardig
is ook te zien, hoe de historische Johannes de Doper in cle evan-
geliën bewerkt wordr tot de mythische voorloper. In het eerste hoofd-
stuk van Markus vinden we in de verzen 2 en 3 de mythische Johannes,
in 4 en 5 de historische figuur, die de doop van het berouw procla-
meerde tot vergeving der zonden en heel Juclea ging tot hem en zij
werden gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. En in vers 6, 7
en 8 ontmoeten we weer de mythe omtrent cle kleding en het eten
van de voorloper en de voorspelling, dat een veel machtiger dan hij
komen zal, die met de Heilige Geest zal dopen. De mythe en de his-
torie zijn dus twee strengen geworden die samen het touw van de
evangeliën gevlochten hebben. Dit geldt niet alleen voor Johannes,
maar ook voor Jezus. Want het is duidelijk, dat hier van een totaal
onverwachte zijde de historiciteit van JeZ/Is aan de orde is. Ik kan
me voorstellen, dat de leerlingen van Bolland en v. d. Bergh van
Eysinga hier teleurgesteld zullen zijn, maar ik kan hier werkelijk ook
niets aan doen. Ik loop hier te grasduinen in de Osiris-mythe en daar
licht me plotseling een Upuant een beentje en ik val op mijn neus.
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Ik wrijf het zand uit mijn ogen en zie nu voor me liggen een on-
weersprekelijk argument voor de historiciteit van de Profeet Jezus
de Nazoreer. We hebben hier een illustratie voor ons van de uit-
spraak van Bergson: "Het verstand zoekt de dingen, maar vindt ze niet
en de intuïtie vindt de dingen, maar zoekt ze niet." De historiciteit van
Johannes wordt natuurlijk door niemand betwist omdat Flavius Josefus
in zijn Ant. XVlll, 5, 2 hem beschrijft, maar. ... Joh. predikt bij
de Jordaan. De mythe van de wildernis en de wildeman gekleed in
de huid van het woestijndier, de kameel, vermeldt hij uiteraard niet.
De Egyptische mythe veroorzaakt dan weer de joodse omtrent Johannes
als de profeet Elia, die wederkomen zou. Jackson en Lake ("Tbe Be-
ginnings of Christianity") schrijven dan ook terecht: "Zodra men in
Jezus de Messias was gaan zien, ging men Joh. als Elia de voorloper
beschouwen" (ik citeer hier deze aanhaling uit dr. P. D. van Royen:
"Jezus en Johannes de Doper", 1954). De Egyptische mythisering,
die hieraan voorafging, zagen ze echter niet. En dat is ook begrijpelijk,
omdat deze mythisering halverwege is blijven stilstaan. De boomgod
Osiris werd voorafgegaan door de jakhals god Upuant en zo zou
de mensgod Jezus Christus als voorloper moeten hebben een lagere
mensgod. Dit was onmogelijk en zo beperkte men zich oorspronkelijk
tot de woestijnwildeman en voegde daaraan toe de wederkomende
Elia. Ook deze houd ik dus voor een schepping van de joodse Diaspora
in Alexandrië. We zijn nu in staat als met een microscoop na te gaan
hoe een historische persoonlijkheid ingesponnen wordt in het glin-
sterend net van de mythe. En het is dus geoorloofd te concluderen,
dat ook de profeet Jezus op verwante wijze ingesponnen werd en wel
zo grondig, dat hij als concreet mens bijna uit het gezicht verdween.
Uit het feit dat Josephus hem niet vermeldt, mogen we concluderen,

dat de grote scharen, die de evangeliën ons beschrijven, tot de mythe
behoren. Johannes was blijkbaar een massaleider, die groot opzien
baarde, terwijl Jezus een paranormaal begaafde genezer was, tot wie
ook veel mensen om hulp kwamen. Maar dit was toen, evenmin als
nu, een spectaculaire massabeweging. Johannes schijnt een extravert
geweest te zijn en Jezus een introvert. Zijn raad: als gij bidt, doet dat
dan in uw binnenkamer en sluit de deur af en de daarmee samenhan-
gende: wat u in het oor gefluisterd is, verkondig dit van de daken, zijn
typisch introvert. Immers een extravert wordt niets in het oor gefluis-
terd, want hij heeft geen innerlijk oor, het functioneert althans bijna
niet.
Conclmie. We mogen aannemen, dat, toen het oer-joodse christen-
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dom zich verbreidde, men niet alleen de wijk nam naar Antiochië,
maar zeer zeker ook naar het dichterbij gelegen Alexandrië. Hun mare
van de opgestane Messias viel daar op de vruchtbare bodem der gnos-
tiek, met het gevolg, dat Jezus onmiddellijk ge-Osiriseerd werd. Daar
Osiris een heraut en voorloper had in Upuant, moest deze nieuwe
Osiris ook een voorloper en heraut hebben: Johannes de Doper,
gemythologiseerd als de vermenselijkte jakhals, het woestijndier.
Daar Johannes een historische figuur is, belet ons niets ook aan te
nemen, dat Jezus een historische figuur was. Beiden werden ingespon-
nen in het glinsterend net van de mythe. Het verhaal van Lukas in de
Handelingen der Ap. moet ook het een en ander behelsd hebben
omtrent de spreiding van het jonge christendom naar Alexandrië,
maar de eindredacteur heeft dit in zijn Romeins-Rooms imperialisme
geschrapt. Ik ben het dus geheel eens met wat Loisy schrijft op blz. 105
van zijn "Introduction" inzake de eindredacteur:

"Cette apologie d'intérêt général, d'esprit guasi politigue, écrite
probablement à Rome, comme 1'0uvrage de Luc, et dans l'espr:t de la
communauté romaine, a chance de n'être pas 1'0euvre d'un individu
risquant de lui-même une idée, gui fera ou gui ne fera pas son che-
min; 1'0n dirait plutot une oeuvre concertée, et Ie fait gue l'oeuvre
authentigue de Luc a disparu sans laisser de trace s'expligue mieux
ainsi. Cette oeuvre ne devait pas être fort répandue et probablement ne
l'était - elle que dans Ie milieu romain. Le livre authentigue aura
été systématiguement remplacé par Ie livre frelaté.

eest tout au plus si Marcion, vers l'an 140, a cu vent de la fraude et
a pu s'en prévaloir pour re faire à sa guise l'évangile, sans se soucier
aucunement des Actes. L'on peut donc soupçonner Ie rédacteur des
Actes d'avoir appartenu au personnel dirigeant de la commttnaltté
ramaine. 11a écrit I'histoire apostoligue telle gue la conçoit l'épitre de
Clément et l'indice est d'autant plus à retenir gue cette épitre ne se
présente pas comme une oeuvre personeIle, mais gu'elle a été rédigée
et expédiée au nom de la "communauté de Dieu domiciliée a Rome".
Cette épitre a l'esprit et les tendances gui dominaient alors dans la
communauté romaine, esprit et tendances qtti se tra twent être précisé-
ment cettx qtti se remarqttent dans les Actes." (Ik cursiveer. S.)

Dr. Dibelius bijt dus lang niet zo diep in de tekst als Loisy.
Zowel Loisy als bovengenoemde constateren beiden dat de Hande-

lingen Egypte en Alexandrië negéren, maar ze onderzochten niet waar-
om. Ik meen er goed aan te doen deze lacune aan te vullen. Het Ro-
meins-Roomse imperialisme heeft zoveel mogelijk zowel de Hande-
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lingen als de evangeliën vervalst. De reformatoren der 16e eeuw heb-
ben zich naar hun beste weten bevrijd van dit Roomse imperialisme,
maar zij konden maar half werk doen. De taak van het Vrijzinnig-
Protestantisme is nu dit werk voort te zetten en geheel en al te breken
met deze Roomse wil tot macht.
De Nederlandse Hervormde Kerk, die Vaticaantje wil spelen,

benoemt in zijn domme machtswil alleen professoren die de leer
van de onfeilbaarheid der Heilige Schrift ondertekenen. Dat zelfs
de Koninklijke Academie der Wetenschappen deze quasi-weten-
schap accepteert is een schandaal, zoals ik zal aantonen. Deze zo-
genaamde hooggeleerde heren dogmatiseren vrolijk over teksten
en vinden het niet nodig deze eerst eens met de kritische methode
der geschiedwetenschap op hun echtheid te onderzoeken. En dat heet
dan wetenschap! De heren blazen zich op, slaan zich op de borst en
roepen: de kerk spreekt! Maar de kerk kletst! De theologischce stu-
denten worden volgestopt met filosofie en dogmatiek maar horen
niets omtrent de kritische methoden der geschiedwetenschap. Vooral
het Nieuwe Testament is taboe! Men zet de klok enige eeuwen terug.
noemt dit gedoe wetenschap en imponeert blijkbaar de Koninklijke
Academie van Wetenschappen, die er beter aan deed op zijn hoede te
zijn voor de theologische professoren: het zijn niet allen koks, die
lange messen dragen. De geestelijke revolutie staat op het punt door te
breken. Plotseling vliegt een vlag wapperend omhoog en waait breed-
uit boven het saaie, verzuilde, conformistische Nederland: de vlag
van het

NONCONFORMISME.
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NOGMAALS: DE GEWRAAKTE SLOTREGEL

Men sta mij toe, dat ik terugkom op de bespreking, die Uw mede-
werkers Charles en Wertheim wijdden aan de vijfde druk van mijn
boekje over de opstand van de Georgiërs op Texel. Voornamelijk om-
dat recensenten n.m.m. wat al te gemakkelijk tot hun conclusie komen:
de algehele rehabilitatie van de Georgiërs, die op Texel gevochten
hebben en in het bijzonder Wertheim's opvatting, dat de rehabilitatie
van deze Georgiërs als maatstaf zou kunnen gelden voor het eerherstel
van vele andere Russische onderdanen van verschillende volken, die
in Duitse krijgsdienst ,getreden zijn. De volgende feiten geven mij
aanleiding tot een wederwoord:
1. Een bewijs uit het ongerijmde is geen bewijs. Noch het ver-

schijnen van een boekje in de Georgische taal, noch de uitgave van
een bundel gedichten over de opstand, zomin als een hartelijke ont-
vangst bij de "GOKS" of het aanwezig zijn van Russische officieren
bij herdenkingen op Texel, behoeven het bewijs te vormen van de
rehabilitatie van de ruim tweehonderd overlevenden. Ik ben in mijn
werkje tot de conclusie gekomen, dat zeker een aantal gerehabiliteerd
is - hoe groot dit aantal is, kan aan de hand van de thans beschikbare
gegevens niet worden vastgesteld. W ertheim en Charles geloven dat
het grootste gedeelte in eer zal zijn hersteld: ik geloof niet, ik consta-
teer slechts.
2. Vast staat, dat de man, die op Texel als politiek commissaris

optrad, Eugene Artemidze, de auctor intellectualis van het Georgische
boekje is. Uit gesprekken, die ik met zeer veel Georgiërs voerde, is
mij bekend, dat de verhouding tussen deze Artemidze en een deel der
Georgiërs slecht was. Hoe slecht blijkt uit het niet te loochenen feit,
dat slechts die officieren en minderen in het Georgische boekje wor-
den genoemd, die de politieke commissaris welgevallig waren. Twee
van de voornaamste Georgische officieren, die op Texel een belang-
rijke rol speelden, Madzijdze en Melikia worden in het geheel niet
genoemd. Loladze Sjalwa, de militaire leider, die op Texel werd
doodgeschoten, krijgt nauwelijks enige aandacht. Het gehele Georgi-
sche boekje is in de eerste plaats een verheerlijking van de knappe
politieke commissaris Eugene Artemidze. Toch was Loladze Sjalwa
de belangrijkste man gedurende de opstand en was Melikia "second in
command". Hij, Melikia, heeft tot het laatst op Texel aan de staf-
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besprekingen deelgenomen, hij voerde de onderhandelingen met de
Canadese generaal Tweedsmuir vóór het vertrek van Texel. Juist om
dit te bewijzen publiceerde ik in de nieuwe druk van mijn boekje twee
foto's van Melikia en Tweedsmuir. Ik weiger te geloven, dat Melikia
of Madzijdze "een dakpan op hun hoofd gekregen hebben". Ik weet
dat beide officieren een aanhang hadden en dat waarschijnlijk hun
lot en dat van die aanhang hetzelfde was. Madzijdze en Melikia waren
Artemidze niet welgezind. En zoals Artemidze in staat was een rapport
zeer eenzijdig samen te stellen - zie blz. 20 v. d. Tragedie voetnoot 2
- zoals hij Miron Khotsjiaswili eenzijdig, allesbehalve objectief, aan
gegevens heeft geholpen, zo goed acht ik hem in staat om aan zijn
politieke vrienden een uiterst subjectieve voorstelling van zaken ge-
geven te hebben over het voorgevallene op Texel. Het ligt in de rede,
dat Melikia c.s. daarvan de dupe geworden zijn.

Charles vraagt zich meer in het bijzonder af wat er geworden zal
zijn van de Armenen, die hij ontmoette. Zij maakten deel uit van het
S12de bataljon, dat met het S03de bataljon vnl. bestaande uit Noord-
Kaukasiërs ook in Nederland gelegerd was.

Ik bteng onder de aandacht, dat in totaal 7000 à SOOOGeorgiërs
in min of meer zelfstandige bataljons bij het Duitse leger waren inge-
lijfd, hoe onomstotelijk vaststaat, dat 500 000 Russische krijgsgevange-
nen de Duitse uniformen hebben aangetrokken en dat nog een veel
groter aantal als zg. "Hilfswilligen" hand- en spandiensten aan de
Duitsers heeft verleend. Vlassov c.s., die op hoog niveau de samen-
werking met de Duitsers organiseerden, werden in Moskou opge-
hangen. Belangrijker dan het twistgeschrijf over de enkele honderden
- mogelijk gerehabiliteerde Georgiërs - blijft de beantwoording
van de vraag wat er is gebeurd met de honderdduizenden Russen, die
in Duitse uniformen door de Amerikanen en Engelsen aan het régime
van Stalin uitgeleverd werden.

Tot mijn spijt kan ik slechts vaststellen, dat deze vraag op dit ogen-
blik nog niet te beantwoorden is. Hoe gaarne ik mèt Charles en
WertheÏm over een algehele rehabilitatie zou willen schrijven.
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VERKIEZINGSUITSLAG EN KABINETSFORMATIE

De verkiezingsuitslag

Onder een staatsbestel als o.m. ons land bezit, hoort bij de vorming
van een Kabinet het streven er op gericht te zijn, dat de door het
Kabinet te volgen beleidsrichting zoveel mogelijk aansluit bij de door
het kiezerscorps ter gelegenheid van de stembusgang tot uiting ge-
brachte opvattingen en wensen. Vandaar, dat zowel op het stuk van
zijn samenstelling als van zijn programma een na verkiezingen in het
leven te roepen bewind als het ware de kiezersuitspraak dient te weer-
spiegelen. Nu is het ongetwijfeld in Nederland heel wat lastiger een
dergelijk ideaal te benaderen dan bijv. in Engeland en ook zelfs dan
in België. Hier levert de nog steeds vrij grote verscheidenheid aan
politieke partijen bijzondere moeilijkheden op. En dit des te meer
door zich zelfs binnen sommige van de diverse staatkundige groe-
peringen voordoende onderlinge verdeeldheid. Deze is speciaal aan-
wezig in de nog steeds op godsdienstige leest geschoeide politieke
partijen als de anti-revolutionairen, de christelijk-historischen en de
K.V.P. met hun enerzijds op sociaal-economisch, ten dele ook staat-
kundig gebied behoudende, anderzijds progressieve elementen. In dit
opzicht spant de KV.P. misschien wel de kroon, sinds de Welterianen
weer tot haar rijen zijn teruggekeerd. De voorzitter van het bestuur
van de KV.P. mr. v. Doorn moge wel verkondigd hebben, dat progres-
sief noch conservatief verder niet thuis hoorden in het woordenboek
van zijn partij, dat wachtwoord van hem kon en kan niet de werke-
lijkheid, gelijk zij zich overduidelijk laat zien, zo maar in de ban doen.
Overigens, van mr. v. Doorn gesproken, hij heeft met forse hand te
samen met zijn staf van naaste medevierkers de verkiezingsveldtocht
van de KV.P. geleid, die evenzeer van een bijkans onbegrensde
krachtsinspanning als van zeldzame felheid getuigde. En dit laatste
met name in de strijd tegen de Partij van de Arbeid. De gevolgen hier-
van bleven niet uit. Daarvan getuigen bv. enige minder geslaagde
elektorale baldadigheden in het zuiden van het land. De wijze, waarop
toen o.m. genoemde voorzitter reageerde muntte niet door sportiviteit
uit. Er bestaat dan ook reden om zich thans af te vragen, of het niet
eenzelfde mentaliteit is, die men wel meent te bespeuren bij heel de
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manier, waarop de K.V.P. zich na de voor haar bepaald teleurstellende
afloop van de verkiezingsstrijd gedroeg: met name bij de pogingen tot
Kabinetsformatie! Objectief beschouwd heeft de 13de juni voor de
K.V.P., vooral na de boven al aangestipte krachtsinspanning, na het-
geen zij onder meer ook van de uitwerking van het Mandement zal
hebben verwacht, na de vooral onder invloed daarvan tot stand ge-
komen opheffing van de KN.P., wier aanhang zich grotendeels weer
onder de vanen van de K.V.P. schaarde, een uitermate grote teleur-
stelling opgeleverd. Want terwijl er vrijwel vast op gerekend was,
dat de KV.P. als sterkste uit de bus zou komen en dus een ministerie
met een tot de K.V.P. behorende minister-president tot stand zou moe-
ten worden gebracht, behaalde de Partij van de Arbeid een in het licht
van alle factoren, sprekende overwinning. Zo sprekend zelfs, dat bv.
een blad als de N.R.Ct. terecht kon gewagen van een politieke aard-
verschuiving. Voor de verhoudingen en mogelijkheden hier te lande
met het stelsel van evenredige vertegenwoordiging zoals wij dat heb-
ben, is die uitdrukking zeker op zijn plaats, wanneer een partij haar
zetelaantal in de Kamer van honderd van 30 op 34 ziet stijgen. Het is
waar, de KV.P. bracht het van 30 op 33. Als men echter bedenkt, dat
er in de in 1952 gekozen Tweede Kamer bovendien 2 KN.P.'ers zit-
ting hadden, kan in dit geval alleen gesproken worden van een voor-
uitgang met 1 zetel. Trouwens, een nader bekijken van enige cijfers
is nu eenmaal onontbeerlijk om zich een zo zuiver mogelijk beeld van
de betekenis van het jongste stembusresultaat te kunnen vormen. Dit
nu kan alleen maar dienen ter bevestiging van de stelling, dat de
P.v.d.A. met de overwinning is gaan strijken.
In 1952 behaalde zij 1 545 304, thans 1 871 990 stemmen, terwijl

haar percentage van 28.96 tot 32.69, dus met 3.73 % steeg. Daaren-
tegen verenigden K.V.P. en KN.P. te samen in 1952 meer stemmen
op zich dan de P.v.d.A., te weten 1674028 Cl 529508 plus 144520),
waarna 1956 aan de KV.P. een totaal van 1815363 opleverde. De
percentages in de beide jaren van vergelijking bedroegen, vier jaar ge-
leden 31.4 (28.7 en 2.7), thans 31.69. Tegenover een stijging van de
P.v.d.A. met 3.73% kon de K.V.P. dus slechts bogen op een stijging
met 0.29%.
Mij dunkt, ik overdrijf niet, met deze gang van zaken in hoge mate

teleurstellend voor de KV.P. te noemen. Enige verzachting van het
leed, haar door het kiezerscorps toegebracht, is er voor de K.V.P. mis-
schien in gelegen, dat de indruk gerechtvaardigd schijnt, dat zij dit
keer in mindere mate dan de protestants-christelijke groepen het kind
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van de doorbraakrekening is geworden. Toch heeft zich ook voor haar
de doorbraak weer doen gevoelen o.m. mede in Limburg en Noord-
Brabant, niet zozeer op het platteland als wel in de steden. Ook elders
ondervond de KV.P. werking van de doorbraak.
Leerzaam is voorts nog een vergelijking met 1948. Zij geeft immers

een belangrijke groei van de P.v.d.A. te zien, ni. opvoering van het
percentage van 25.60 in eerstgenoemd jaar tot 32.69, dus een omhoog
gaan met 7.09%, waartegenover schril afsteekt, dat de KV.P. met de
KN.P. het in 1948 tot 32.3 % brachten en nu slechts tot 31.69 % of-
tewel een kleine daling van 0.61 %. Hiermee correspondeert een
zetelaanwas bij de P.v.d.A. met 7 (van 27 op 34), terwijl de KV.P.
bleef staan op 33 (in 1948 telde zij 32 afgevaardigden, de KN.P. 1
in de Kamer).
Tekenend voor de nu door de P.v.d.A. ingenomen plaats is ook nog,

dat men tot 1894 moet terug gaan om in de Kamer van honderd een
groep met 34 zetels aan te treffen, waarop toen namelijk de progres-
sieve liberalen beslag legden, terwijl er daarnaast 25 conservatieve
liberalen - volgens v. Welderen Rengers-De Vries ("Schets ener par-
lementaire geschiedenis van Nederland", blz. 84 en 87) - zitting
namen.
Dat de P.v.d.A. enigermate zij heeft gesponnen bij de hernieuwde

achteruitgang van de communisten moge waar zijn, toch overtreft haar
winst verre het communistische verlies.
Was het succes van de P.v.d.A. voor nagenoeg iedereen een uitzon-

derlijke verrassing, dit kan niet bepaald gezegd worden met betrek-
king tot het verlies van de c.P.N. Het afbrokkelingsproces, bij haar
een gewoon verschijnsel sedert 1948, ging voort. Haar stemmental
daalde van 328621 in 1952 tot 272 210 nu en haar percentage van
6.2 tot 4.75. Dit kwam derhalve neer op een daling in percentage
van 1.45, terwijl de P.v.d.A. een het dubbele hiervan overschrijdend
stijgingspercentage van 3.73 vertoonde.
En nu, na nog te hebben aangestipt, dat zowel de V.V.D. als de

Staatk. Gereformeerden, vrijwel op peil bleven - hun percentages
gingen iets, doch uiterst weinig naar beneden - een enkel woord over
de beide protestants-christelijke groepen. Van deze geraakten de Chris-
telijk-Historischen één zetel van de 9 kwijt terwijl zij, ondanks de
roep van hun stabiliteit toch ook iets in percentage achteruit liepen,
namelijk van 8.9 naar 8.43. Veel harder is de aan de anti-revolutio-
nairen toegebrachte slag, die het voortaan met 10 in plaats van met
12 zetels, althans in de Kamer van honderd, moeten doen en wier
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percentage zakte van 11.3 naar 9.91, nadat het in 1948 nog 13.3 had
bedragen. De glorie van de onbetwistbaar knappe en energieke minis-
ter van Economische Zaken, prof. Zijlstra, die de zich uit de Kamer
teruggetrokken hebbende fractieaanvoerder dr. Schouten ook als lijst-
trekker is opgevolgd, schijnt niet genoeg vat op de jongere kiezers te
hebben gehad om de na 1948 ingezette afbrokkeling te kunnen stop-
pen. Zou het kunnen, dat mede een, tevens voor de Christelijk-Histori-
schen tegenwerkende factor nog geweest is de slappe houding (èn door
de heer Tilanus èn door dr. Schouten) in het parlement t.O.V. het
Mandementsverschijnsel aangenomen? Denkbaar is dit, doch vermoe-
delijk mag men in een en ander toch vooral weer een voortschrijding
van de doorbraak zien, die er toe leidt, dat geloofsopvattingen minder
dan weleer haar stempel op staatkundig-sociaal-economische ziens-
wijzen en gevoelens weten te drukken.

In de hier vermelde cijfers en in de daaraan gewijde beschouwingen
is allerminst naar volledigheid gestreefd. Evenmin is dit het geval met
de ten beste gegeven ontleding van het stembusresultaat.
Aan de P.v.d.A. is natuurlijk mede ten goede gekomen, dat zij

Drees, wiens populariteit nu eenmaal door allerlei factoren zeer groot
is, bereid had kunnen vinden als lijsttrekker op te treden. Toch gaat
het niet aan het grote succes door diens partij behaald bovenal aan zijn
persoon toe te kennen. In tal van opzichten had het door hem geleide
Kabinet een zekere voldoening over de gang van zaken hier te lande
kunnen doen postvatten. Dat heeft waarschijnlijk eveneens vrij wat
kiezers er toe gebracht zich ter stembusgang achter de vanen van Drees
en zijn partij te scharen. Maar veel meer aantrekkingskracht nog
oefende de P.v.d.A. op een belangrijk deel van het kiezerscorps uit
doordat binnen haar gelederen vogels van uiteenlopende godsdienstige
en geestelijke richting voor een gemeenschappelijke politiek, sociaal
en economisch doel kunnen ijveren.
Zie daar de belangrijkste conclusies, waartoe de kiezersuitspraak van

de 13de juni aanleiding geeft. Conclusies, die men nu verder goed in
het oog moet houden ter beoordeling van wat er sedert dien gaande is
geweest met betrekking tot het zoeken naar een oplossing van de for-
matiepuzzle.

Problemen inzake Kabinetsformatie

De samenstelling van een Kabinet is in ons land, nu al jarenlang,
een verre van eenvoudig probleem. Dit tengevolge van het hier reeds

658



VERKIEZINGSUITSLAG EN KABINETSFORMATIE

eerder door mij aangestipte verschijnsel van partij veelheid en -ver-
deeldheid. Zou, gelijk bv. in Engeland, één enkele partij over een
parlementaire meerderheid beschikken dan ware het uitermate een-
voudig een Kabinet tot stand te brengen. De aanvoerder van die partij
zou de aangewezen formateur en eerste minister zijn en het program-
ma zou bovendien kant en klaar gereed liggen, want het zou gewoon-
weg zijn grondslag vinden in het programma van de meerderheids-
partij.
De werkelijkheid in Nederland is echter geheel anders. Zij eist de

samenwerking tussen partijen met in tal van opzichten sterk uiteen-
lopende beginselen en wensen. Daardoor brengt ook het in elkaar
zetten van een regeringsprogramma, waarop een coalitiebewind in
zee kan en durft gaan, heel wat moeilijkheden met zich mee.

* **

Het heet soms wel, dat zich deze verwikkelingen vooral zouden
voordoen tengevolge van ons tot vrijwel in perfectie doorgevoerd stel-
sel van evenredige vertegenwoordiging, waardoor er immers zulk een
veelheid aan fracties bestaat. Tegen dit laatste valt terstond aan te
voeren, dat de Tweede Kamer ook onder het oude districten- en meer-
derheidssysteem een niet geringer aantal fracties telde. Ja maar, zo kan
men daarop dan wel horen tegenwerpen, toen bracht toch o.m. ook
het kiesstelsel met zich mee, dat er te voren zekere bondgenootschap-
pen werden aangegaan. Daardoor was dan na de stembusuitspraak, in
grote trekken genomen, duidelijk of de uit drie partijen bestaande
rechtse of christelijke coalitie, dan wel of hetgeen als een concentratie
van -vrijzinnigen te beschouwen viel, al dan niet met uitgesproken
steun van de socialisten, op grond van de beslissing van het kiezers-
corps aan het bewind moest (kon) komen. Inderdaad, doch men ver-
liest dan geheel uit het oog, dat die allianties destijds, door de strijd-
vragen, waarom het toen nog ging, min of meer natuurlijke allianties
vormden, terwijl in het bijzonder sinds 1940 de scheidingslijnen in be-
langrijke mate geheel anders zijn gaan lopen. Veel meer dan weleer
doen zich in het wezen der zaak de tegenstellingen tussen progressie-
ven en behoudenden op sociaal-economisch gebied gevoelen en alleen
door het nog steeds krampachtig volgehouden verzet tegen de door de
Partij van de Arbeid beleden doorbraakgedachte, zijn wij opgescheept
blijven zitten met een, wel beschouwd, niet meer gezonde partijen-
indeling. Met o.m. het gevolg, dat er zich binnen verschillende par-
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tijen - ik denk hier in het bijzonder aan de KV.P. en aan de anti-
revolutionairen, tot op zekere hoogte tevens aan de Christelijk-Histo-
rischen - allerlei verwikkelingen veroorzakende spanningen voor-
doen. Daar, en daar vooral schuilt een der hoofdoorzaken van de moei-
lijkheden, welke zich openbaren bij de pogingen tot vorming van een
Kabinet, dat dan op een aantal groepen moet steunen. Dit laatste in
het bijzonder nu binnen de KV.P. sinds reeds vrij geruime tijd de af-
keer van de "smalle basis" (samenwerking tussen KV.P. en P.v.d.A.)
de overhand heeft weten te verkrijgen. Hierdoor is men, eigenlijk
noodgedrongen en in nauwe samenhang met wat ik een ongezonde
partij indeling meen te moeten noemen, tot de noodzaak gekomen van
het zoeken naar mogelijkheden om een brede basis tot grondslag te
nemen. Zodra men echter daaraan toe is, kan het niet anders, of elk
van de samenwerkende partijen heeft offers te brengen, moet zich ver-
genoegen met een programma alsook met een samenstelling van de
ministers-ploeg, waarin slechts in beperkte mate plaats is voor inwil-
liging van de door elk der bondgenoten op zichzelf gekoesterde ver-
langens.

Zie ik het wel, dan heeft het deze zomer reeds vrij spoedig al te zeer
ontbroken aan bereidheid daartoe. En in dat opzicht is de KV.P. be-
paald de eerste geweest, die toonde de regels van het spel niet of al-
thans in niet voldoende mate te willen laten toepassen. Psychologisch
valt de verklaring hiervoor niet zover te zoeken. Binnen de K.V.P.
was onvoldoende het besef of de wil aanwezig om de consequen-
ties te aanvaarden van de boven aangestipte voor haar even teleur-
stellende als verrassende stembusuitslag. Zeker, in het op 24 en
25 oktober in de Tweede Kamer gevoerde algemeen politiek debat
naar aanleiding van de Regeringsverklaring waarmee het na 118 dagen
"formatie-crisis" uit "nood" geboren Kabinet-Drees voor de dag was
gekomen alsook naar aanleiding van allerlei wat er zich in dat lange
tijdperk had voorgedaan, liet prof. Romme, de aanvoerder van de
KV.P., zich van een werkelijk sportieve kant zien. Hij erkende, dat
de kiezers de P.v.d.A. met de "gouden medalje" hadden verblijd en
dat zijn partij, een overigens op zichzelf ook wel fraaie "zilveren me-
dalje", ten deel was gevallen. Wie echter de gedragingen van de
KV.P. gedurende bijkans de gehele formatie-periode in volle objecti-
viteit heeft waargenomen, kan moeilijk aan de indruk ontkomen, dat
het van die zijde al te veel en al te lang heeft ontbroken aan de be-
reidheid om zowel met betrekking tot het ontwerp-programma als ten
aanzien van de verdeling der ministers-portefeuilles genoegen te nemen
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met hetgeen het natuurlijk gevolg moest zijn van de verkiezingsuitslag.
Daarnaast, dit moet ik er meteen aan toevoegen, bleken de anti-

revolutionairen, die nota bene met hun lijstaanvoerder prof. Zijlstra
een geduchte elektorale tik op de kop hadden gekregen, al evenzeer
geneigd om op bedenkelijke wijze te overvragen. Bovendien heeft een
nauw samenspel tussen deze beide groepen en voorts een terugschrik-
ken van de christelijk-historischen om het optreden mogelijk te maken
van een Kabinet, dat op de steun van deze fractie te samen met die
van de P.v.d.A. en van de V.V.D. zou hebben kunnen rekenen - er-
kend zij meteen, dat het, wat de getalssterkte aangaat, wel een zeer
benauwend kleine meerderheid geweest ware - het bereiken van een
min of meer nog bevredigende oplossing van de formatie-puzzle al te
lang in de weg gestaan.
Het zou mij veel te ver voeren hier nu de vele en verschillende fases

van de formatie- alsmede informatiepogingen stuk voor stuk in be-
schouwing te nemen. Daarom moet ik mij bepalen tot deze enkele
opmerkingen, waarin ik getracht heb in een paar grote lijnen de be-
langrijkste verschijnselen te schetsen van de 118 dagen formatie-crisis,
zoals deze zich aan mijn geestesoog hebben voorgedaan. Nogmaals, de
ongezonde partij-indeling en verder een te sterk op de voorgrond ge-
komen verlangen, speciaal van de zijde van de K.V.P. en van de
anti-revolutionairen om de verkiezingsuitslag te frustreren, vormen,
naar het mij wil voorkomen, de hoofdoorzaken van het allesbehalve
verheffende schouwspel, dat men in het formatie-tijdperk te zien kreeg.
In hoge mate bedenkelijk is ook geweest, dat tijdens het formatie-
tijdperk plots de tegenstellingen russen P.v.d.A. en speciaal de K.V.P.
alsook wel de anti-revolutionairen, als veel groter en diepgaander zijn
voorgesteld, dan zelfs gedurende de overigens felle verkiezingsveld-
tocht is gedaan. Zo kwam men o.m. ook tot een de indruk van sterke
overdrijving gemaakt hebbende karakterisering van hetgeen de twee
grootste partijen met betrekking tot het vraagstuk van bevordering
van bezitsvorming heette te scheiden. Terecht is m.i. zowel door minis-
ter Drees als door mr. Burger in het jongste Kamerdebat de aandacht
gevestigd op dat overdrijvingsverschijnsel als een der factoren, welke
het formatiegesukkel slechts in de hand heeft kunnen werken.
In dat debat is overigens, heel begrijpelijk, meer dan een poging

aangewend om andere verklaringen voor het verschijnsel van de for-
matie-crisis op te sporen, gelijk trouwens ten dele ook wel in de pers is
gebeurd. De bij Kabinetsformatie in het algemeen in ons land, en zeker
nu, toegepaste methoden zouden niet deugen. :Met name zou het euvel
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gelegen zijn in een te veel in een formatie betrekken van de Kamer-
fracties. Dat zou ook niet passen in wat wel heet het voor het Neder-
landse parlementaire stelsel kenmerkende "dualisme". Daaronder
wordt dan begrepen een zeker dualisme tussen Kabinet en Kamer in
die zin, dat anders dan elders, de ministers enerzijds, de volksvertegen-
woordiging anderzijds een eigen verantwoordelijkheid zouden hebben
en zelfstandiger ten opzichte van elkander zouden staan. Schoon niet
geheel en al zie ik die "leer van het dualisme" meer als een leer, waar-
bij men van de nood in zekere mate een deugd is gaan trachten te maken
dan als een werkelijk principiële afwijking van het parlementaire stel-
sel, gelijk het in Engeland waarneembaar is. Ongetwijfeld openbaren
zich in de praktische werking van dat stelsel ten onzent nuanceringen.
Dit vooral ook tengevolge van het door mij reeds genoemde euvel der
partij-indeling. Doch dit neemt toch niet weg, dat ook in ons land
uiteindelijk het aan de volksvertegenwoordiging verantwoordelijke
Kabinet, wat zijn bestaans- en levensmogelijkheden betreft, wel dege-
lijk van de volksvertegenwoordiging afhankelijk is. Daartegenover
staat het dus niet zo zelfstandig noch kan het staan, dat men over een
vrijbrief zou beschikken om bij de vorming van een bewind geen dan
wel onvoldoende rekening met de, dank zij de kiezers uitspraak in het
Parlement gekoesterde denkbeelden omtrent allerlei punten van prak-
tisch staatsbeleid rekening te houden. Dat, juist ook gedurende de
jongste formatiemaanden, fracties somwijlen in haar bemoeiingen te
ver zijn gegaan, wil ik zeker niet ontkennen. Dit kan mij eçhter niet
weerhouden het onjuist te achten aan de fractionele bemoeiingen als
zodanig de ongelukkige gang van zaken toe te schrijven: het euvel zat
hem in, hierboven al door mij gewraakte, verkeerde, met een juiste
toepassing der spelregels strijdige bemoeiing. Niet te vergeten valt,
dat het ook in ons land, gelukkig, nog steeds zo is, dat een Kabinet
in het algemeen slechts kan optreden als er redelijke gronden bestaan
om aan te nemen, dat het, wanneer puntje bij paaltje komt, steun zal
vinden bij een meerderheid in het Parlement. Dat nu is, zo zij hieraan
vast meteen toegevoegd, mede het geval met het jongste Kabinet-
Drees. En indien dit Kabinet wegens zijn beleid en wegens hetgeen
het voor zijn verantwoordelijkheid neemt, door de volksvertegenwoor-
diging ten val zou worden gebracht, dan zou het zulk een votum niet
rustig naast zich kunnen neerleggen, doch zou het dienen heen te gaan
of wel, Kamerontbinding en het houden van nieuwe verkiezingen voor
zijn rekening moeten nemen.

Het is waar, in het in oktober gehouden Kamerdebat hebben, met
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uitzondering van de fractie van de P.v.d.A., de overige fracties van wie
er, zelfs bijkans alle, parlementaire figuren in het Ministerie zitting
hebben, de leuze van "vrijheid, blijheid" laten klinken. De fracties in
kwestie onderstreepten zich ten opzichte van deze ploeg, ook dus met
betrekking tot het programma, volkomen vrijstaand te voelen. Slaat
men echter acht op het programma, waarop Drees en het door hem
aangevoerde bonte gezelschap in zee gaat, en houdt men zich tevens
de geboorte geschiedenis van dit programma voor ogen, dan kan men
moeilijk inzien, dat de K.V.P., de A.R. en de CH. werkelijk zouden
kunnen l<x>chenen, elk op haar beurt heel wat steentjes tot dat pro-
gramma te hebben bijgedragen! Trouwens, toen er op een onbewaakt
ogenblik door prof. de Gaay Fortman, die wel getoond heeft op an-
dere terreinen over meer en grotere gaven te beschikken dan op dat
van de binnenlandse staatkunde, pogingen werden aangewend de weg
te banen voor iets, wat werkelijk op een "extra-parlementair Kabinet"
had kunnen gelijken, liep het op een schromelijke mislukking uit.
Dat moest ook wel, want voor iets dergelijks was en is .onder de tegen-
woordige omstandigheden ten onzent evenmin plaats als voor een
zogenaamd "zaken-Kabinet", dat eigenlijk alleen genade had kunnen
vinden in de ogen van lieden, die zich geen of niet genoeg rekenschap
van de wezenskenmerken van ons staatsbestel geven.

De "Kwestie-S oestdij k"

De parlementaire gedachtenwisseling, die van 23 tot 25 oktober
heeft plaats gevonden, was ontegenzeggelijk van betekenis. Dit wegens
allerlei, dat daarbij in het midden is gebracht zowel omtrent theorie
als praktijk van Kabinetsformatie en voorts met betrekking tot het
nieuw opgetreden, in overwegende mate uit oud-gedienden bestaande,
met enige jonge frisse krachten versterkte, Kabinet-Drees.
Intussen, van verre overwegend belang mag wel heten, de aan de dag

getreden overeenstemming tussen Kabinet en Kamer-verklaring eerst
van Mr. Oud namens de voorzitters der vijf grootste fracties, daarna van
de Minister-President - om met het oog op een ongerepte, gezonde,
werking van ons constitutionele stelsel het vorstelijk staatshoofd af-
doende te beschermen tegen mogelijk dreigende inmengingsgevaren
van "niet-verantwoordelijke raadgevers" uit de hofomgeving. Hier
gaat het om een der belangrijkste grondslagen van ons staatsbestel.
Voor het eerst in onze parlementaire geschiedenis werden aldus in een
Kamerdebat aangelegenheden betreffende de inrichting van het Huis
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des Konings binnen de sfeer van de ministeriële verantwoordelijkheid
en de parlementaire controle betrokken. Sterkere parlementaire grond-
slag dan t.O.V.het in dezen te voeren beleid is nauwelijks denkbaar.
Overigens had dit onderwerp geen punt van concreet overleg met de
fracties uitgemaakt. Sousentendu was, dat elk op te treden Kabinet
een standpunt als thans vertolkt moest innemen. Vandaar mede. dat
samenhang ontbroken heeft tussen deze aangelegenheid en de lange
formatieduur. Die viel, gelijk reeds vermeld, aan andere oorzaken toe
te schrijven ..
De hier gereleveerde volkomen overeenstemming tussen Kabinet en

Kamer was ongetwijfeld verblijdend en tevens, dat t.O.V.de "kwestie-
Soestdijk" kennelijk een beleid wordt voorgestaan, waarvoor zal gel-
den het "suaviter in modo, fortiter in re".
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Het etgroen van de tramstaking

Onvoldaan over de naar hup..mening buiten verhouding zware ge-
volgen van de straf door het gemeentebestuur van Amsterdam, het
gemeentelijk scheidsgerecht en de Centrale Raad van Beroep aan de
tramstakers opgelegd, zonden de hieronder genoemde Amsterdamse
burgers op vrijdag 12 oktober 1956 aan de Raad het volgende adres:

"Uit de dagbladen hebben wij vernomen, dat de Centrale Raad van
Beroep uitspraak heeft gedaan in zake het ontslag van 5 Amsterdamse
gemeente-arbeiders en daarbij de uitspraak van het Gemeentelijk
Scheidsgerecht bevestigd heeft. Verder werd bekend, dat het hoger
beroep betreffende 57 soortgelijke ontslagzaken op grond van deze
uitspraak werd ingetrokken.
Op dit ogenblik voelen ondergetekenden, onverschillig hun opvat-

ting over deze ontslagen, zich geroepen, in de mening het inzicht te
vertolken van een grote groep van de Amsterdamse bevolking, die
pijnlijk getroffen is door het streng en definitief karakter van de ge-
nomen beslissing, zich tot Uw college te wenden met de vraag of U
met ons deze mannen niet voldoende gestraft acht en een dtingend
beroep op U te doen hen alsnog weer in gemeentedienst op te nemen."

Ben Albach, Piet Bakker, prof. dr. B. Becker, mr. J. M. Bierens de
Haan, R. Blijstra, dr. J. van Breemen, ds. J. J. Buskes, prof. dr. N. A.
Donkersloot, prof. dr. R. van Dijk, prof. dr. J. J. Fahrenfort, dr. A. S.
Groen, M. Groen-van Beverwijk, J. ten Have, prof. dr. W. G. Hel-
linga, Rika Hopper, dr. J. F. de Jongh, prof. dr. W. J. Kooiman, Hildo
Krop, ds.K. H. Kroon, ds. F. Kuiper, mevr. H. Laman Trip-de Beaufort,
Bertus van Lier, prof. dr. D. Loenen, prof. dr. J. van Loghem, dr. P.
Meertens, mr. 1. Mok, dr. H. Musaph, prof. dr. G. C. van Niftrik,
dr. o. Noordenbos, drs. W. Ph. Pos, prof. dr. J. Presser, A. Rädecker-
ter Herkel, prof ..dr. J. M. Romein, dr. A. Romein-Verschoor, ir. F. E.
Samson, dr. J. Suys, dr. S. J. Suys-Reitsma, ds. H. A. Visser, A. Viruly,
dr. V. van Vriesland, prof. dr. W. F. Wertheim, mr. H. P. 1.Wiessing,
Th. Wink, J. Winterink, Sam de Wolff, Jan van Zutfen.

Wij drukken dit adres met voldoening af, omdat wij reeds ten tijde
van de staking zelf de eisen der stakers redelijk geacht en dus ver-
dedigd hebben. Wij doen het te eerder nog, omdat wij uit een artikel
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in "Trouw" van 17 oktober gezien hebben, dat de ondertekenaars
toch niet zó alleen staan als het anderen wel lijkt.

NieltWS van de Società

De "Società Europea di Cultura", waarvan het volgend congres, als
de plannen doorgang vinden, in ons land zal worden gehouden, heeft
op haar zesde gewone algemene vergadering, in Venetië gehouden van
30 sept. tot 3 okt. j.l., met algemene stemmen de hieronder afgedrukte
resolutie aangenomen:

"De cultuur beperkt zich niet tot het kapitaliseren, behoeden en
overdragen van het erfgoed van traditionele waarden, hoe kostbaar
deze ook mogen wezen, zij bestaat, integendeel, wezenlijk uit het
scheppen van nieuwe waarden. De cultuur is niet een gift aan bevoor-
rechte minderheden maar het onverdeelde goed en het gezamenlijk
werk, dat de uitkomst is van aller en elks pogen om de diepe strevingen
en behoeften van alle mensen in daden uit te drukken; en elke belem-
mering, van welke aard ook, die tegen het recht der volken op bevrij-
ding en ontwikkeling hunner eigen cultuur wordt opgeworpen be-
tekent een gevaar voor de ontwikkeling van de algemene cultuur."

Hiervan uitgaand roept de Società de cultuurdragers aller landen op
en vraagt hen zich scherper rekenschap te geven van hun onderlinge
verbondenheid en hun zowel politieke als sociale verantwoordelijk-
heden. Zij vraagt hen hun waakzaamheid te verdubbelen alsmede zich
in te spannen om een open, op wederzijds vertrouwen berustend on-
derling gesprek te openen en te ijveren voor een steeds nauwer
samenwerking tussen alle volken.

Onnodig te zeggen, dat "De Nieuwe Stem", die van de aanvang af
het streven der "Società" gesteund heeft, omdat zij er haar eigen stre-
ven van meet af aan in herkende, verheugd over deze ondubbelzinnige
uitspraak, hierbij gaarne het hare doet, deze te verbreiden zoveel dat
in haar vermogen ligt.

Bar en Boos

Men moet niet op alle slakken zout leggen. Maar als men nu eens
een heel vette en van menselijk standpunt gezien weerzinwekkende
tegenkomt en het zoutvat is vlak bij de hand, dan ontstaat de zeldzame
verbinding van een verleiding die tegelijk plicht is.

Een dergelijk geval deed zich voor toen wij in "De Vrijdenker" van
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13 oktober een stukje aantroffen, waarin het blad een aantal priester-
lijke en propagandistische uitspraken over de mijnramp van Marci-
nelle - die we al eerder de schande van Marcinelle noemden - mee-
deelde. Het blad had ze in de Belgische "Volksgazet" gevonden. "De
Vrijdenker" heeft helaas verzuimd van zijn bron ook de datum te
noemen, maar aangezien het vrije denken bij het vals citeren ophoudt,
- en omgekeerd - en het vermelde (helaas) geen innerlijke onwaar-
schijnlijkheid bevat, menen wij te mogen aannemen, dat die citaten
de werkelijkheid weergeven, hoe droevig dat dan ook mag wezen.

Hier volgen zij. Nummer 1: "de mijn van Marcinelle was een
slechte mijn, maar de officiële school is nog slechter". Nummer 2: "de
ramp van Marcinelle is een straf Gods". Nummer 3: een straf Gods
"omdat de ,Bois du Cazier' gelegen is in het rode Henegouwen met
zijn goddeloze meerderheid". Nummer 4: een straf Gods "omdat Bel-
gië een linkse regering heeft". Nummer 5: een straf Gods "omdat
Collard minister is en ons volk een regering van vrijdenkers, logeman-
nen en godloochenaars duldt". Nummer 6: een straf Gods, dit keer
tegen de slachtoffers zelf gericht: "voor hün zondig leven".

Zo zouden we nog enkele nummertjes kunnen weggeven waarvan
men evenmin weet of men ze voor staaltjes van domme dweepzucht
of van geraffineerde volksmisleiding moet houden.

Maar het is niet nodig. We kennen het lied en we kennen de wijs.
Wij hoorden het ook in de dagen van februari 1953. Ofschoon dit
erger is. Daarom erger, omdat onze stormramp op z'n ergst als mede
door een menselijke dwaling uit kortzichtigheid veroorzaakt kan wor-
den geacht - eventueel te lage dijken - doch dat die van Marcinelle
alleen aan menselijke misdaad uit hebzucht moet worden geweten.

En men vraagt zich af of dan onder al diegenen die deze "herder-
lijke" woorden over zich heen hebben laten gaan er niet één geweest
is, die zichzelf de vraag heeft gesteld of God dan inderdaad nog steeds
de god der rijken is die arme zwoegers straft met het leed hun door die
rijken berokkend.

Niet één? Gelukkig méér dan een. Want hoe zou het anders in de
"Volksgazet" zijn gekomen? En vandaar in "De Vrijdenker". En van-
daar in "De Nieuwe Stem". En vandaar in ... ?

Mogen dat vele bladen zijn, opdat deze barre boosheid gestopt
warde.
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DR. H. J. PRAKKE, De groepskrantjes
der opkomende voorhoede. Van Gor-
cum, Assen, 1956.

"Stiefkinderen der publicistiek"
luidt de ondertitel van dit geschrift,
dat handelt over de pers van de vrije
jeugdbeweging en vooral over de
scholierblaadjes van omstreeks het be-
gin van deze eeuw. Het zijn vooral de
kwekelingen van de Haarlemse Rijks-
kweekschool waar aandacht voor
wordt gevraagd. Als wij zien dat uit
dit milieu mannen als Theo Thijssen,
Prof. Banning en Koos Vorrink zijn
voortgekomen en als wij bedenken,
dat de leerling der Groningse nor-
maalschool, Prof. Casimir, er ook bij
betrokken was (om enkele namen te
noemen), dan wordt het ons wel dui-
delijk dat die jeugdblaadjes het speel-
terrein zijn geweest waarop typische
Nederlandse stromingen van later
hun eerste oefeningen hebben gehou-
den.

Een boekje als dit geeft een stukje
geschiedenis van die onderstromin-
gen, van die in hun tijd onbelangrijk
schijnende idealistische groepjes, die
later langs allerlei wegen zich doen
gelden in de vorming van specifieke
mentaliteiten en soms van geestelijke
bewegingen die ook in de politiek
hun invloed uitoefenen. Zij behoeven
in hun begintijd niets uitzonderlijk
geniaals of zelfs maar boeiends te be-
zitten om toch van belang te zijn voor
het begrip van wat heeft meegewerkt
tot het ontstaan van huidige verhou-
dingen en gezindheden. Door het
doen herleven van zulk een nabij ver-
leden dat doorwerkt tot in onze
dagen, heeft Dr. Prakke ons toch wel
iets interessants gegeven. O. N.

B. VAN GELDER, Neem en lees. Leer-
en leesboek voor Gymnasium, Ly-

ceum, H.B.S., Kweekschool en voor
zelfstudie. ]. M. MeulenhoH, Amster-
dam.

De schrijver is leraar aan het
Coornhertlyceum te Haarlem en heeft
dit boek samengesteld, zoals het is
gegroeid uit zijn lessen over het vak
bijbelkennis. Neemt men dit in de
strikte zin van het woord, dan bete-
kent het, dat het voornaamste uit de
bijbel geordend wordt medegedeeld.
Over dat voornaamste kan men nog
van mening verschillen, maar m.i.
heeft een leerling die dit voornaam-
ste in zich heeft opgenomen, een be-
hoorlijke en gevarieerde bijbelkennis.
Tevens heeft hij of zij dan een indruk
van de bijbeltaal gekregen aan de
hand van onderscheiden vertalingen.
Het vak blijft precair, gezien de mo-
gelijke uitleggingen naar de geloofs-
schakeringen. Sommigen zullen er te
veel distantie van de "bijbelse bood-
schap" in ontwaren, anderen een kri-
tische houding missen als bijvoor-
beeld bij het auteurschap van de pau-
linische brieven. Een catechisatie boek
is het in elk geval niet geworden. En
op vragen die snuggere jongens of
meisjes ongetwijfeld zullen stellen,
kan geen leerboek over deze stof bij
voorbaat een antwoord geven. Maar
daarvoor is er dan een leraat, die
overigens meestal een predikant is,
wat dit vak toch weet zijn eigenaar-
dige stempel opdrukt. O. N.

DR. J. W. BEZEMER, De Russische
revoltttie in westerse ogen. ]. Meulen-
hoH, Amsterdam, 195 G.

Wie niet anders weet, zou bij le-
zing van dit levendig en vlot geschre-
ven verhaal van het eerste jaar der
Russische revolutie zoals deze zich
voltrok in de ogen van westerse waar-
nemers, niet licht tot de conclusie
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komen, dat dit boek een proefschrift
is. Misschien zouden de bijna zeshon-
derd aantekeningen, de uitgebreide
bibliografie en het personenregister
de lezer op het spoor kunnen bren-
gen; in elk geval krijgt hij wel de
overtuiging, dat deze doorwrochte
studie het resultaat is een naarstig
onderzoek van zeer verspreid mate-
riaal. Des te meer is de schrijver te
prijzen en moet de voor de contem-
poraire geschiedenis geïnteresseerde
lezer hem er dankbaar voor zijn, dat
zulk een leesbaar en uitermate boei-
end geschrift te voorschijn is geko-
men.

Voor het merendeel van de toen
in Rusland verblijvende diplomaten,
militairen, journalisten, zakenlieden,
voor de politici en agenten die zich
met opdrachten naar Petrograd en
Moskou begaven, was de revolutie en
werd het al meer en meer een cata-
strofe, zoals zij van aanvang af al voor
de aanhangers van het oude Rusland
was. Met een mengsel van verbijste-
ring, scepsis en wensdromerij slop-
gen zij het verloop van de revolutie
gade, waarvan liberalen en socialisten
in het begin dachten en hoopten dat
zij zich zou voltrekken in de richting
van hun westerse beginselen en idea-
len. De grootste bezorgdheid van deze
ooggetuigen en hun lastgevers was
het uitvallen van Rusland uit het
front van staten die in die tijd in het
westen een worsteling op leven en
dood voerden tegen de Duitse legers.
De ontwrichting van het Russische
front dreigde het westen noodlottig
te worden. Enkele diplomaten koes-
terden van het begin af al niet veel
hoop, dat Rusland onder een nieuw
regime toch nog in staat zou zijn de
oorlog zelfs krachtiger dan te voren
voort te zetten, daar zij enig begrip
hadden van de oorlogsmoeheid van
de Russische bevolking en derhalve

ook van de soldaten. En het gefor-
ceerde zomeroffensief van 1917 gaf
hun gelijk. Deze oorlogsmoeheid als-
mede het verlangen van de Russische
boeren naar landverdeling werden de
hefbomen waarmee de aanvankelijk
nauwelijks getelde groep overtuigde
en consequent op hun doel afsteve-
nende meest linkse socialisten, de
bolsjewiki, het gehele maatschappe-
lijke bestel in Rusland omverwierpen
om het naar hun bedoeling om te
zetten. Een deel van deze ooggetuigen
probeerde in te grijpen in de gang
van zaken. Er waren maar enkele
waarnemers, meest Amerikaanse jour-
nalisten waaronder John Reed de be-
kendste is geworden, die zin zagen in
wat voor de meerderheid slechts een
chaos was. Met de vrede van Brest-
Litowsk in maart 1918 werd defini-
tief de hoop van het westen dat Rus-
land nog voor het oorlogsfront behou-
den zou kunnen worden, opgegeven.
Rusland gaat dus zijn eigen koers,
die van de nieuwe machthebbers. Een
boek dat ons inzicht verdiept in wat
er zich heeft afgespeeld in het eerste
jaar van de grootste revolutie in de
laatste eeuw met de verst om zich
heengrijpende gevolgen.

a.N.

WOLFGANG LEONHARD, De Revolutie
laat haar Kinderen gaan. Vitg. De
Bezige Bij, Amsterdam, 1956, 395
blz.

Wolfgang Leonhard was nog geen
veertien toen hij in 1935 met zijn
moeder uit Berlijn via Zweden emi-
greerde naar de Sowjetunie. Hij kreeg
de daar gebruikelijke communistische
opvoeding en ontwikkelde zich, on-
danks de arrestatie van zijn moeder
in de vreselijke "zuiveringsjaren' en
haar daarop gevolgde jarenlange ge-
vangenisschap en verbanning, tot een
betrouwbaar en bekwaam lid van het
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partij-kader. Een cursus aan de Ko-
minternschool ergens diep in Rus-
land - want het was in de oorlogs-
jaren - ter voorbereiding van latere
politieke activiteit in Duitsland, vol-
tooide zijn opleiding. In 1945 be-
hoorde hij tot de kleine groep Duit-
se communisten, die onder leiding
van Ulbricht naar Berlijn vertrok om
het politieke leven in communistische
zin op gang te brengen. In de volgen-
de jaren was hij in verschillende
functies betrokken bij de ontwikke-
ling van de Sowjet-zone van Duits-
land. Zeer langzaam groeide in hem
de twijfel aan de menselijke recht-
vaardigheid van de stalinistische
methodes en dogma's. In 1949 ten-
slotte, na de breuk van Tito met
Stalin, keerde Leonhard de Duitse
stalinisten de rug toe en nam de wijk
naar Belgrado. Tot zover gaan de me-
moires van deze nu vierendertigjarige
Jonge man.
Hebben we hier te maken met

een dier vele bekeerlingen die na
(wanneer en waarom dan ook) ge-
noeg te hebben gekregen van het
communisme zich vervolgens, soms
ineens, soms geleidelijk, tot zijn erg-
ste vijanden ontwikkelen?
Voorlopig moet het antwoord op

die vraag ontkennend luiden. De
schr. keerde immers niet het commu-
nisme als zodanig, maar het commu-
nisme in zijn stalinistische vorm de
rug toe en voor zijn eigen tegenwoor-
dig bewustzijn althans brak hij met
het stalinisme terwille van het mar-
xisme-leninisme. Het is zeker geen
toeval, dat hij voor zijn vlucht de
gevaarlijke weg over Praag naar Bel-
grado koos in plaats van in Berlijn
zelf eenvoudig van de Oost- in de
Westzone te stappen. Het is waar: of
hij op de duur deze houding zal wil-
len of kunnen volhouden, kan nie-
mand, hij zelf ook niet, zeggen. Het

enige waar men in dit opzicht zeker
van kan zijn is dat de schr., die nu in
het vrije Westen vertoeft, onder zwa-
re druk zal komen te staan van hen
die zijn afzwering van het stalinisme
als een eerste stap zullen willen zien,
waarop de beslissende nog zal dienen
te volgen. En die druk moge dan al
niet bestaan uit gedwongen 'zelfkri-
tiek', concentratiekamp of gevange-
nis, de druk van eer, roem en geld is
aangenamer, maar even gevaarlijk, zo
niet gevaarlijker juist door dat aan-
gename.
Doch hoe dit zij, wij menen dat

in het bijzondere van zijn bekerings-
geschiedenis tot dusver ook het blij-
vend-bijzondere - en niet slechts toe-
vallig-actuele - van zijn boek is ge-
legen. Hij schetst ons de toestanden
in de S.U. voorzover die tot zijn ken-
nis gekomen zijn, niet met de in gal
gedoopte pen van de renegaat, maar
met de redelijke kritiek van de ket-
ter. En die kritiek zal in dit geval een
elk onderschrijven die niet verblind
of gedwongen het bewind van Stalin
uit diens laatste tien jaren ongezien
heeft aanvaard. \'V' at de schr. op dat
bewind tegen had is op blz. 356 in
acht punten met prijzenswaardige
precisie en nuchter idealisme saam-
gevat.
Het gevolg is dat men veel van

hem kan leren, al beperkt zich dat
dan schijnbaar - maar pleit dat niet
voor 's schrijvers betrouwbaarheid? -
in hoofdzaak tot een weergave van
hoe het ginds placht toe te gaan bij
de opleiding van een 'apparatsjik'.
Maar hoe onthullend is dat niet óók
voor hen die heus niet zonder reden
meenden er toch wel iets van te we-
ten.
De vertaling tenslotte, van F. Kool,

lijkt goed, voorzover men daarover
dan kan oordelen zonder vergelijking
met het origineel. Dat de 'bij' haar
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bezigheid gestaakt heeft, toen het er
om ging de titel van her origineel bij
de vertaling te vermelden - hij luidt:
'Die Revolution entlässt ihre Kinder'
- is wel niet de schuld van de ver-
taler. De enige kennelijk onjuiste ver-
taling die wij hebben opgemerkt is
'Nationaliteiten-politiek van Stalin'
(blz. 355) waar bedoeld moet zijn
diens ,nationalistische' politiek. Van
Stalin's nationaliteiten-politiek uit de
jaren '20 immers ("nationaal naar de
vorm, socialistisch naar de inhoud")
kan men niet zeggen, dat zij een
'volkomen verlaten van de socialisti-
sche beginselen betekent'. Met zijn
nationalistische politiek uit de jaren
'40, waarin alles wat Russisch was
reeds daarom beter was dan alles wat
elders was, stond het anders. Uit de
context blijkt trouwens duidelijk dat
de schr. dit laatste bedoelde.

]. R.

Aan D. M. G. Koch op zijn vijfen-
zeventigste verjaardag van zijn vrien-
den. N.V. Uitg. W. van Hoeve. Den
Haag-Bandung 1956, 68 blz.
In dit boekske zijn door F. E. A.

Batten en D. de Vries eenentwintig
korte beschouwingen en schetsjes ver-
zameld, die allen op Koch en zijn
bijna vijftigjarige werkzaamheid in
Indonesië betrekking hebben. De
schrijvers volgen hier in alfabetische
volgorde: Fred Batten, J. F. H. Alb.
de la Court, Ch. G. Cramer, ]. de
Kadt, S. Koperberg, Jef Last, les
Levij, mevr. de wed. T. Mangunku-
sumo, W. Middendorp, Rob Nieu-
wenhuys, E. du Perron-de Roos, S. A.
Reitsma, G. ]. Resink, ]. \VI. E. Rie-
mens, ]. H. Ritman, Jan en Annie
Romein, M. Vastenhouw, J. H. W.
Veenstra, Dirk de Vries, Willem
Walraven, W. F. \'V'ertheim.
De verleiding uit enkele daarvan

hier het een en ander te citeren is

even groot als onze ruimte beperkt
is. Wij moeten volstaan met de lec-
tuur van dit 'album amicorum' aan al
diegenen onzer lezers aan te bevelen
die in Koch en zijn werk belangstel-
len.
Wïe die raad volgt zal niet be-

drogen uitkomen, want bij elkaar
geven zij zowel van die man als van
dat werk zoal geen volledig, dan toch
een duidelijk beeld. Gebroken, verge-
leken bij de levensschets die Dirk de
Vries ter gelegenheid van Koch's ze-
ventigste verjaardag schreef, maar in
die gebrokenheid uiteraard veelzijdi-
ger ook.
Kortom, een goed voorproefje dit

bescheiden geschenk voor de lezing
van Koch's eigen gedenkschriften die
bij deze zelfde gelegenheid en bij de-
zelfde uitgeefster zijn verschenen en
waarop wij nog hopen terug te ko-
men. Wij twijfelen er niet aan of
velen zullen naar die gedenbchriften
in hun geheel grijpen, waarvan zij in
de laatste jaargangen van ons blad
reeds een aantal fragmenten hebben
gelezen.

]. R.

ANDRÉ GEORGE, Parijs. N.V. Uitge-
verij W. van Hoeve, 's-Gravenhage/
Bandung. Nederlandse vertaling door
Pierre Dubois.
Wie van plan is Parijs te gaan zien

of zijn kennismaking met Parijs te
vernieuwen en uit te breiden - wat
altijd mogelijk en interessant is -
kan zich van te voren al vertrouwd
maken met wat hij straks te zien
krijgt door dit boek. Vooral door zijn
overvloed (ruim 200) van fotogra-
fische illustraties, die zich uitstrek-
ken over het actuele, artistieke en his-
torische Parijs, welke categorieën in
de regel in elkaar overgaan. Daarbij
komt ook nog een tekst van iemand
die Parijs kent als zijn broekzak, zo
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gemakkelijk vlecht hij het artistieke
en historische aspect door de beziens-
waardigheid heen. De meeste foto's
beslaan een gehele pagina en ze laten
Parijs zien bij zonneschijn en regen,
bij nacht en overdag, zijn gebouwen,
straten, interieurs, zijn parken, tui-
nen, riviergezichten in en aan de peri-
ferie van de stad. Een kat op een muur
in Ménilmoncant behoort evenzeer
tot de Parijse sfeer als de Champs-
Elysées. Het is een plezier op zich
zelf, al bladerende in het boek, de ver-
scheidenheid van gezichten op Parijs
langs z'n ogen en herinnering te laten
gaan en bij lezing der tekst beseft men
nog steeds te weinig te hebben gezien
en te hebben geweten van wat men
zag. De musea komen er goed af,
maar er is ook een grote verscheiden-
heid van en zij behoren tot de belang-
wekkendste. De tekst van het boek is
geschreven uit het gevoel van verade-
ming dat de stad het misschien groot-
ste gevaar dat ze bedreigde, in de

laatste oorlog van luchtbombarde-
menten, vrijwel ongedeerd is ontko-
men. En als men bedenkt wat deze
stad waarom de magie van een over-
rijk verleden als een fluidum hangt
als monument van beschaving bete-
kent, dan kan men zich de angst voor
het lot der stad voorstellen. De tekst
lijkt vlot vertaald en wij vergeven de
vertaler dat hij adellijke binnenhoven
laat "uitgeven" op prinselijke muren.
Het geheel is een kostelijk boek dat

de toekomstige en tot herhaald bezoek
bereide reiziger naar Parijs zal boeien.
Het is geen gids om al sight-seeënd
in de hand te houden. Men kan het
beter eerst goed in zich hebben opge-
nomen, men kan er zich ook na het
bezoek nog mee vermeien. Op het zo
aardige boek over Parijs van wijlen
]. Tersteeg: "Lutetia" heeft het 't
voordeel van zijn rijkdom aan foto's
maar dit laatst genoemde hoeft hier-
door nog niet terzijde te worden ge-
legd. O. N.
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leiding van Bernhard Geijer. Gebonden [24.50
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