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Gerrit Achterberg

BALLADE VAN DE WINKELBEDIENDE

I

Er ligt een jongen in de lucht, languit,
recht op zijn rug. Hij houdt de armen strak
tegen hct lichaam of het anders brak.
Boven zijn ogen schommelt de maanschuit.

Vrede des avonds die op hem afstuit,
zoals hij zweeft in het zondagse pak
waarin een modemagazijn hem stak.
Hij gaat geen meter voor- of achteruit.

''\Tij fietsen ver onder hem door naar huis,
steken het licht op en gaan zitten lezen.
Ik voel dat hij er altijd nog moet zijn:

eenzaam, onaards, verheven, dood en kuis.
Hij was winkelbediende in Terneuzen
bij P. de Gruyter of bij Albert Heijn.

IJ

'Je moet hem niet verknoeien', zei mijn vrouw.
'Winkelbediende is te veel gezegd.
Laat staan De Gruyter. Die kan bij 't gerecht
een klacnt indienen wegens kwade trouw.'

Van de weeromstuit wees ik op zijn vrouw,
radeloos zoekend of hij nog terecht
zou kunnen komen. Men heeft al gedregd
en heel de luchtbescherming kwam in touw.

'Dan wil ik', zei ze, 'dat hij wordt gevonden;
dat je hem langzaam brengt waar hij behoort,
voorzichtig en slaapwandelend en wel.

Wanneer zijn vrouw dan terug is zal ze snel
de wekker zetten en vanaf die stonde
gaat weer het oude lieve leven voort.'
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GERRIT ACHTERBERG

IIl

Zij eiste iets onmooglijks. Aan een beeld
kun je niet willekeurig doorborduren.
Het heeft al meer dan goed is te verduren
van alle associaties die het teelt.

Het had daareven maar een haar gescheeld
of hij stond weer voor jaren te verzuren
tussen de vijgen en de confituren,
bij eindeloze ponden uitgedeeld.

Wij keken buiten. Hij lag in het zoet
van myriaden sterren te verteren.
De nevelvlekken maakten hem melaats.

Melkwegen spoelden door hem heen, op 't laatst
konden wij hem niet langer observeren:
het firmament trilde ons tegemoet.

Van de politie brengen ze zijn kleren,
vol mieren en door schimmels aangetast.
Hij was direct begraven, zwart als roet.

'Hij staat zich in de spiegel al te scheren.
Zijn vrouw pakt boterhammen, inderhaast,
omdat hij 's Maandags vroeg beginnen moet.'



Artlzur Lelzning

PAX AMERICANA? 1

St rong winds are blowing all over Asia, zei Nehroe een jaar geleden op de
opening van de Inter-Aziatische Conferentie te New Delhi. De liquidatie
van het regiem van Tsjiang Kai Sjek en de overwinning van het volks-
democratische China zijn factoren van wereldpolitieke betekenis, waar-
van de vérstrekkende consequenties door niemand kunnen worden over-
zien. De Amerikaanse militaire hulp en 4000 millioen dollars hebbc:n het
corrupte en reactionnaire regiem van Tsjiang Kai Sjek niet kunnen red-
den en de steun aan de geëxileerde regering op het eiland Formosa zal
het roer in China niet meer wenden. In het halfkoloniale China heeft een,
tegen het feodale systeem gerichte, georganiseerde boerenbeweging een
agrarische revolutie doorgevoerd en wat essentieel is voor de wereldpoli-
tieke machtsverhoudingen: deze revolutie is gewonnen tegen een regiem,
dat door een buitenlandse \"1estersemogendheid werd gesteund. Van niet
minder belang is het feit, dat deze revolutie zonder noemenswaardige
hulp van Rusland is tot stand gekomen. Het zijn Chinezen en niet Russen
geweest die de revolutie hebben gevoerd ... Het nationalisme is een niet
minder grote drijfkracht geweest dan de agrarische hervorming en met
meer recht kon het China van Peking het nationalistische China heten.
De revolutie betekent het einde van een lange strijd tegen de buitenlandse
inmenging: het is de Chinese bijdrage tot de liquidatie van het kolonialis-
me in Azië.
Met een bevolking, die de helft van Azië [en een vijfde der wereldbevol-
king] omvat, zijn voor China de voorwaarden gegeven voor de ontwikke-
ling tot een grote mogendheid. China heeft een zelfstandig leger en het is
afkerig van buitenlandse inmenging. Er bestaat een oud wantrouwen
tegen de Russen; het Sovjet-imperialisme wordt gevreesd en in de liqui-
datie van het Japanse imperialisme op het vasteland komen de Russisch-
Chinese tegenstellingen reeds tot uiting. De mogelijkheid bestaat der-
halve voor een ontwikkeling van een zelfstandige politiek en het is niet
vanzelfsprekend dat China - op het ogenblik een bondgenoot van Rus-
. land - en hoezeer ook beïnvloed door Russische ideeën een sateliet van
Moskou zal worden. Het communisme is voor Aziatische volken trouwens
een minder groot schrikbeeld dan voor het \Vesten. \Vat gevreesd wordt
en gehaat is in de eerste plaats het Westerse imperialisme en in de strijd
voor de bevrijding van het \Vesterse kolonialism~ wordt Rusland gemak-
kelijk als een bondgenoot beschouwd.
De barbaarse bombardementen van de Amerikaanse luchtmacht op
1 Zie mijn artikel Pax Atlantica in dit tijdschrift, Mci 1949, p. 265 e.v.
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Korea zullen de sympathie van de Aziatische volken voor de Westerse
democratie en voor hun strijd tegen zogenaamde 'Russische agressie' niet
vergroten. Ook een Amerikaanse politiek, die het communistische China
weigert te erkennen en de regering van Peking weigert toe te laten tot de
Ver. Naties en een protectoraat uitoefent over Formosa, zal er niet toe
bijdragen China aan de Russische invloedsspheer te onttrekken. Zulk een
politiek zal zelfs India van het Westen vervreemden.Voor de strijd tegen
zgn. 'communistische agressie', d.w.z. tegen de uitbreiding van de
Russische invloedsspheer die onder meer het karakter aanneemt van het
handhaven van koloniale regiems en van economisch imperialisme kan het Westen
niet op Aziatische volken steunen. Hetzelfde geldt overigens voor Afrika
waar de beweging om zich in een derde wereldoorlog niet voor \Vesterse
belangen te laten gebruiken steeds omvangrijker wordt. Indien het Rode
leger in Noord-Afrika zou verschijnen zou dit niet alleen door de volken
van het Franse kolonialisme maar ook in andere delen van Afrika als een
bondgenoot in de strijd tegen het Westerse kolonialisme en voor de onaf-
hankelijkheid van de Afrikaanse volken worden begroet.
J\1enmag het Machiavellistisch noemen, dat het Kremlin satellieten voor
zich laat vechten, het bedenkelijke feit blijft bestaan dat er in Azië geen
Russisch soldaat vecht en dat het Westen voor zijn politionele acties en
koloniale oorlogen en in de verdediging tegen het totalitaire communisme
behalve op zijn eigen troepen uitsluitend op de hulp kan rekenen van
reactionnaire regiems die niet meer op de volksmassa's steunen. Ondanks
de militaire en financiële hulp van Amerika is een marionettenkeizer,
wiens invloed niet verder reikt dan de Franse bajonetten, resp. die van
Senegalezen en Duitse S.S.ers op de duur geen dam tegen het opdringen-
de 'communisme', indien het de communisten zijn die de nationale as-
piraties voor onafhankelijkheid van het Indochinese volk vertegen-
woordigen. Nehroe heeft er kortgeleden op gewezen, dat de communis-
tische invloed in het Aziatische nationalisme afhankelijk is van de mate
waarop de diepgewortelde anti-koloniale impulsen door de Westerse
mogendheden worden genegeerd. Nelll'oe drong er ook op aan de hulp
aan het Franse kolonialisme stop te zetten. De 'onafhankelijke staat' van
Bao Dai is dan ook noch door India noch door Indonesië, wier regerin-
gen allerminst sympathie voor het communisme hebben, erkend.
De landhervormingen van het nieuwe China zullen geen oplossing zijn
voor het agrarische probleem. Het landtekort blijft. Zoals voor alle
agrarische landen in Azië, die zich van de koloniale overheersing hebben
bevrijd en wier kenmerk overbevolking, analphabetisme, lage productie
en lage levensstandaard is, is er geen andere oplossing dan industrialisatie.
Het behoeft geen betoog, dat alleen het Westen in voldoende mate de
daartoe nodige economische hulp kan geven. Maar Azië staat wantrou-
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Blijkbaar redeneert men, dat het Russische gevaar misschien vermindert,
maar de nieuw te vormen Wehrmac1zt blijft ... De repercussies aan de andere
kant van het Ijzeren Gordijn kunnen niet uitblijven: ook Oost-Duitsland
en de voormalige slachtoffers van de Duitse agressie binnen het Russische
blok zullen met volle kracht in de bewapeningswedloop worden inge-
schakeld. .
Amerika is nu met een bewapeningsprogramma begonnen zonder prece-
dent in vredestijd. Het bewapeningsbudget is rceds opgevoerd tot dertig
duizend millioen dollar en zal nog stijgen tot 50 % van het totale budget,
terwijl drie millioen man onder de wapenen zullen worden geroepen. De
West-Europese landen zijn eveneens met het versnelde opvoeren van de
bewapening begonnen. Indicn echter de gehele economie van de Atlan-
tische gemeenschap in een wapenarsenaal wordt veranderd, kunnen de
gevolgen niet uitblijven en voor West-Europa is het ondenkbaar dat de
levensstandaard kan worden gehandhaafd, hetgeen de politieke veilig-
heid en een succesvolle strijd tegen de Vijfde Colonne dreigt te verzwak-
ken. Een voortzetting van ~eze bewapeningspolitiek zou ook het einde
betekenen van het na-oorlogse 'herstel'. Ondanks de vele plannen en
commissies die zich met het probleem van de politieke en economische
eenheid van Europa bezighouden is het concrete resultaat miniem. De
souvereine nationale staat is een anachronisme geworden-hetgeen door
niemand meer behalve door juristen wordt ontkend - maar hij kan klaar-
blijkelijk niet leven en niet sterven. De Marshall hulp was gebaseerd op
de veronderstelling, dat de 16 deelnemende staten van \Vest-Europa hun
economie zo zouden stabiiiseren en integreren, dat Europa selfsupporting
zou zijn. Niets wijst erop dat dit het geval is. De Marshall hulp was trou-
wens ook geen bijdrage tot de oplossing van dit probleem om de eenvou-
dige reden dat deze hulp om zo te zeggen niets anders was dan een 001'-

logsschadevergoeding en als zodanig tot het herstel heeft bijgedragen. De
na-oorlogse tekorten zijn verdwenen, de productie heeft haar vroeger
peil bereikt of overschreden, maar het dollar-tekort blijft en van een
evenwicht in de wereldhandel is geen sprake. De reden is simpel: de
economische ontwrichting is niet uitsluitend het gevolg van de tweede
wereldoorlog, maar een gevolg van de veranderingen in de economische
werelds truc tuur, die zich reeds voor de oorlog voltrokken en die, indien
de oorlog niet was uitgebroken, tot een nieuwe wereldcrisis zouden
hebben geleidl.
1 Deze structuurverandering is, zoals bekend, in de eerste plaats het gevolg van de in-
dustriële ontwikkeling van Amerika, dat niet veel groter dan Europa, met een bevolking
van 140 millioen, evenveel produceert als de rest van de wereld en dat een groter
nationaal inkomen heeft dan alle andere landen tezamen. Het produceert vrijwel alles wat
het nodig heeft en heeft de rest van de wereld slechts nodig als afzetmarkt. Amerika kan
echter de rol, die Engeland in de negentiende eeuw [tot 1914] in de wereldhandel speelde
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Theoretisch meent men de oplossing gevonden te hebben in de econo-
mische eenheid van Europa; de invoer zou kunnen worden beperkt, een
reorganisatie van de landbouw zou Europa volkomen onafhankelijk
kunnen maken van de invoer van levensmiddelen [die nu 10 % van de
import uitmaken]' Een reorganisatie van het industrie-apparaat zou het
mogelijk maken dat het grootste gedeelte van de industrieproducten, die
op het ogenblik onder de Marshall Hulp worden ingevoerd, in Europa
zouden kunnen worden geproduceerd.
Zulk een vrij handels-gebied zou Europa een onafhankelijk economisch
en daarmee een zelfstandig politiek en cultureel bestaan kunnen verzeke-
ren. Maar de moeilijkheden die moeten worden overwonnen zijn blijk-
baar te groot. De politieke eenheid eist het opgeven van de nationale
souvereiniteit, de economische eenheid brengt een onoverzienbaar com-
plex van ontwrichtingen en crises op korte termijn met zich mee. De
moeilijkheden nemen trouwens eerder toe dan af. In zijn laatste rapport
van de Economische Commissie voor Europa heeft prof. Myrdal er de
nadruk opgelegd, dat zonder herstel van de handel tussen Oost- en West-
Europa er geen levensvatbaarheid voor een Europese economie bestaat.
Het veto voor de uitvoer van bepaalde industrie-producten naar Oost-
Europa dreigt zich uit te breiden tot een volkomen economische oorlog.
De politieke en economische eenheid van Europa is trouwens geen
panacée. Ook Hitler stond deze eenheid voor en dat was nog lang niet
het gekste. Maar in Noord-Amerika waar deze eenheid in een gebied
zo groot als Europa bestaat heeft ze naast een fantastische welvaart geleid
naar een niet minder fantastische crisis. Levensvatbaar zou zulk een
economische eenheid dan ook alleen zijn, indien zij de economifche en
sociale voorwaarden schept tegen de crisis, die tevens de voorwaarden
zijn voor de 'verdediging van de democratie'. Hiervoor is niet de 'libera-
lisatie van het handelsverkeer' de oplossing, maar een multilateraal plan-
socialisme.
De gelijkschakeling van de Europese politiek met die van Amerika bete-
kent, dat Europa door zijn politieke en economische zwakte geen zelf-
standige politiek kan voeren. De Amerikaanse belangen en de imperialis-

niet vervullen. Engeland kon zijn industrie-producten aan de hele wereld verkopen, om-
dat het landbouwproducten en grondstoffen importeerde en kapitaal exporteerde. De
export naar Amerika van West-Europa is steeds gering geweest. De Amerikaanse im-
porten werden betaald met dollars uit landen, die Europese industrieproducten kochten
en grondstoffen aan Amerika verkochten. Maar dit multilaterale systeem werkt niet
meer. Andere landen zijn buitendien begonnen te industrialiseren en de bijdrage van de
Europese industrie-producten in de wereldhandel is dan ook belangrijk gedaald. Amerika
heeft ze buitendien niet nodig ofis niet bereid de hoge prijs er voor te betalen. Het dollar-
tekort kan dan ook niet worden opgeheven en na het einde van de Marshall hulp wordt
dit voor de landen van \Vest-Europa geschat op drie duizend millioen dollar.
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tischc tegenstellingen van Amerika met Rusland, die de huidige wereld-
politiek bepalen zijn echter niet per se dezelfde als die van Europa. De
Amerikaanse politiek ten opzichte van China is een case in point. In-
dien de door MacArthur en invloedrijke groepen voorgestane imperia-
listische politiek Amerika in oorlog zou brengen met China zou dit
Amerika van de West-Europese staten [en van die van Azië] isoleren.
Indien in zulk een oorlog in Azië Rusland zou worden betrokken zou
dit de Derde Wereldoorlog ontketenen en dan zou West-Europa zich
tegen "Russische agressie" moeten verdedigen. Indien echter Europa
verdedigd kan worden dan is het duidelijk, dat zulk een verdedigbaar
Europa ook een aanvalsbasis zou kunnen vormen in een preventieve oorlog. Dat
deze mogelijkheid geen hersenschim is bewijzen de uitingen van de
'agressors voor de vrede' sinds Churchill's rede te Fulton van 4 Maart
1946.
Maar streeft Moskou niet naar een 'wereldcommunisme' en wordt het
russische imperialisme hieraan dienstbaar gemaakt? Of heeft men te
doen met een sovjet-imperialisme, dat voor de traditionale russische
expansiepolitiek de communistische propaganda en de mythe van de
Russische Revolutie gebruikt? Heeft men te doen met een ideologisch
imperialisme of met een imperialistische ideologie? Het antwoord moet
luiden: met beide en evenmin te onderscheiden als de Napoleontische
propaganda van de droits de l'h.omme te onderscheiden was van de politiek,
die neerkwam op een voortzetting van het Franse imperialisme van
Lodewijk XIV.
Maar het is toch wel van belang dergelijke algemeenheden nader te onder-
zoeken. Russisch 'imperialisme' is niet hetzelfde als anti-imperialistische
en nationale bewegingen en revoluties in Azië en elders en 'wereldcom-
munisme' is niet zonder meer identiek met anti-kapitalistische en sociaal-
revolutionnaire acties. Het is langzamerhand wel gebruikelijk om in
iedere staking waar ook ter wereld en voor welk doel ook gevoerd 'de
hand van Moskou' te zien, maar zulk een demagogische propaganda
dient slechts de oorlogshetze tegen Sovjet-Rusland en - de reaktie. In be-
paalde kringen zou men liefst een staking van Amsterdamse taxichauffeurs
beantwoorden met een atoombom op Moskou.
Nu is de Vijfde Kolonne een speciaal en gecompliceerd probleem. Het is
nu eenmaal zo, dat Sovjet-Rusland naast zijn gewone diplomatieke ver-
tegenwoordigingen en de gebruikelijke politieke middelen van een grote
mogendheid er speciale agentschappen op na houdt onder de naam van
Communistische Partij [met diverse planeetorganisaties] wier functie het
is de Russische ideologiën te infiltreren en de politieke belangen van
Rusland te behartigen. Deze partijen staan derhalve in het Russische
kamp en zijn in de betekenis van het oorspronkelijke woord een 'Vijfde
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Kolonne' in geval van een oorlog met Rusland. De Communistische
Internationale is nooit iets anders geweest dan een organisatie voor het
ondergeschikt maken van de arbeidersbeweging aan de belangen van de
Sovjetstaat en de Communistische Partijen zijn in wezen niets anders dan
verlengstukken van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Voor de geschiedenis van de arbeidersbeweging en voor de practische
politiek is het niet zonder belang de werkmethoden van de Comintern te
kennen. Maar de geschiedenis van de Communistische Internationale is
ook de geschiedenis van het opofferen van de belangen van de arbeiders-
klasse der niet-russische landen aan de belangen van de Russische staat.
De opstand van Tito tegen Stalin, die gepaard ging met de strijd van
de Joegoslavische Communistische Partij tegen de Cominform - en niets
is instructiever in dit verband dan het kennisnemen van de gepubliceerde
documenten hierover - was de grootste slag die aan de Communistische
Internationale sinds 192 I was toegebracht: want het was het einde van
een legende. De ontwikkeling van deJoegoslavische Communistische Partij
was geen ui tzondering, maar daar haar leiding identiek wasmet die van de
staat was ze niet op de gebruikelijke manier af te zetten of te liquideren.
De strijd tegen de Vijfde Kolonne is reeds alleen hierom gewenst omdat
haar versterking in \Vest-Europa een versterking betekent van een poten-
tiële tegenstander van Amerika en derhalve het oorlogsgevaar vergroot.
Maar deze bestrijding if geen zaak van de binnenlandse veiligheidsdienst.
Het is een zaak van het isoleren der Communistische Partijen van de
arbeidersbeweging en dat is een kwestie, al naar gelang het standpunt dat
men inneemt, van revolutionnaire tactiek of van sociale politiek.
Het is eveneens van belang dat degenen die geen aanhangers zijn van het
Russische totalitaire communisme en alles wat daarmede samenhangt, dit
ondubbelzinnig verklaren. Om een derde wereldoorlog te vermijden is
het niet alleen noodzakelijk dat de niet-communistische wereld - in de
eerste plaats de volken van Azië en Europa - de strijd aanbindt tegen de
'agressors voor de vrede', maar ook dat ze zich losmaakt van Russische
'vredescampagnes' en van Russische Vijfde Colonnes. Het probleem
blijft derhalve nog steeds hetzelfde: 'hoe houdt men de Russen tegen
zonder oorlog'. Voor West-Europa is het inderdaad een lcvensbcla~g
dat het niet wordt gerussificeerd, maar toch óók dat het niet wordt ge-
atomiseerd. De zaak van de vrede zou cr mee gediend zijn, indien de
niet-communistische wereld Amerika's Tito werd.

Naschrift: De cOllseauenties van de Kadt.

Dit pamphlc. - De Consequenties van Korea 1 - van 299 pagina's is een
1 J. de Kadt: De Consequenties van Korea. Een pleidooi voor \"rede door kracht. Am-
sterdam, 195°, 299 pp.



P A X A lil E R 1C AN A?
fantastisch geschrift: het is veelal meer gepraat dan geschrijf, wat het
lezen ervan voor mijn gevoel wat onverteerbaar maakt, zoals het luisteren
naar een rede van een uur of drie met veel variaties op hetzelfde thema.
Men moet zich echter niet door de kanonnades van adjectieven en invec-
tiev"en noch door de notoire ontsporingen van de schrijver op een
dwaalspoor laten brengen en wie denkt hier met een soort amok te
doen te hebben onderschat de betekenis ervan. De auteur is een intelli-
gent man [hoewel veel van zijn uitingen dit schijnen te dementeren], die
- meestal - met kennis van zaken schrijft en een gepassioneerde belang-
stelling heeft voor politieke zaken. Hij schrikt niet voor de consequenties
van zijn opvattingen terug en het is vooral hierom dat hij de moeite van
het lezen waard is. 1\1enleert eruit wat de consequenties van Korea zou-
den kunnen zijn. Maar ter zake: waaruit bestaat zijn pleidooi?
West-Europa moet zorgen voor 50 divisies. Het procent van het nationale
inkomen besteed voor bewapening moet sterk worden opgevoerd. Duits-
land en ook een volledig en onafhankelijk Japan moeten worden herbe-
wapend [ook MacArthur verklaarde reeds dat men op het 'democratische
Japan kan rekenen om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling in Azië'].
Het decadente en verrotte [po 41] Frankrijk moet onder druk worden gezet
om de oppositie tegen de herleving van het Duitse militarisme te laten
varen. De oplossing is vermoedelijk: De GaulIe aan de macht. Deze
Bonapartistische en semi-fascistische aspirant-dictator is uitgesproken
antifascistisch en stelt zich op een democratische grondslag [po169]. De Com-
munistische Partijen in Italië en Frankrijk moeten worden verboden.
Ook in Nederland, moet de Communistische Partij worden verboden,
inclusief het Communistische Vakverbond, de E.V.C. en kranten, weck-
bladen en sympathiserende organen [po 244] 1.
1 Het argument van tegenstanders van een verbod, dat een illegale partij 'gevaarlijker'
zou zijn lijkt mij weinig steekhoudend. Heeft de Partij een grote aanhang, zoals bijv. in
Frankrijk en Italië, dan is het doorvoeren van een verbod onder een democratisch re-
giem vrijwel onmogelijk, is de aanhang klein dan is het van geen belang. Er is echter een
klemmender reden. Indien Partij, vakbeweging en 1l1antelorganisatie officieel verboden
zijn zal iedere communist terecht ontkennen communist te zijn. Indien hij niet in f1agran-
ti bij het illegale werk wordt aangetroffen, of verraden, zal het bewijs moeilijk zijn en hoe
wil men dan de schapen van de bokken scheiden? Een ketterjacht zou niet kunnen uit-
blijven, zoals deze reeds in Amerika bestaat en door liberale Amerikanen beschouwd
wordt als een gevaar voor de burgerlijke vrijheden. Het verbod betekent de opheffing van
de vrijheid van drukpers, van organisatie en van vergadering, kortom van de grondrech-
ten en de aanvaarding van totalitaire methoden die de democratische gezindheid moeten
ondermijnen. Het betekent in feite de capitulatie van de democratie en defaitisme. Het
zou leiden tot toestanden als achter het IJzeren Gordijn, die men in het Westen ook als
fascistisch pleegde aan te duiden. De eis van de Engelse vakverenigingsleider Deakin, de
Britse C.P. te verbieden heeft de 'Manchester Guardian' terecht als 'politieke waanzin'
bestempeld. Na de anti-eommunistenwetten in Zuid-Afrika en Australië heeft nu ook
het Amerikaanse Congres ondanks het oorspronkelijke veto van Truman een anti-eom-
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[De ,yens de Communistische Partij in Frankrijk te verbieden werd ook
reeds geuit door Sal Tas in 'Socialisme en Democratie'. Indien het in
Nederland te interneren aantal een maatstaf is zal de GaulIe er flinke
concentratiekampen moeten bouwen.] Spanje moet worden ingdijfd in
de verdediging van Europa [po 209] 1. Alle handelsbetrekkingen en de
diplomatieke relaties met Rusland en met de landen van het Russische
blok moeten worden verbroken [po220, 22 IJ. Rusland moet uit de organi-
satie van de Ver. Naties worden gezet. De economische oorlog met Rus-
land brengt met zich mee, dat ook neutrale landen als Zweden en Zwit-
serland op straffe van economische boyeott zich bij het Atlantische blok
moeten aansluiten. Hetzelfde geldt voor India en Indonesië [po 222J.

Mocht Indone~ië zich als bondgenoot van Rusland ontpoppen, dan dient
Indonesië door een UNO-leger te worden bezet [po 137] [Welk een pers-
pectiefvoor de Westerlingen!] 2. Wie critiek heeft op Bao Dai moet be-
grijpen, dat het niet gaat om regeerders, die op de Zondagschool de eerste
prijs zouden krijgen [po44], essentieel is de vijandschap ten aanzien van het
Russische communisme en zijn bondgenoten. Mocht het blijken dat deze keizer-
lijke playboy van de Riviera niet in staat is te regeren en alleen een
communistische regering gevormd zou kunnen worden, dan dient Indo-
china militair te worden bezet [po I29J. Volgens de wereldopinie waren
Tsjiang Kai Sjek en Singman Rhee vertegenwoordigers van reactionnaire
en corrupte regiems, maar d.K. heeft ontdekt dat we hier met een samen-
zwering te doen hebben, een lastercampagne die g~voerd wordt tegen alle
niet-stalinistische staten en regeringen.
Zuid-Korea was op weg te bewijzen, dat de democratische methode beter
werkt dan de stalinistische [po 34J. Dit wekte de woede op van de noordelijke
onderdrukkers. Vandaar de agressie 3. Ook democraten en socialisten vul-
den de gevangenissen van Zuid-Korea, maar dat is te wijten aan de
communisten, die zich nu eenmaal als onschuldige vakverenigingsman-
nen en sociaaldemocraten weten te camoufleren, zodat het moeilijk is uit
munistenwet aangenomen, die volgens de President 'onnodig' en 'in de praktijk ondoor-
voerbaar' is 'and giving aid and eomfort to those who would wish to destroy us'.

1 Dit is ook de opvatting van Franco. De Christian gentleman bood reeds 44 divisies aan
voor de verdediging van de democratie en van de godsdienstvrijheid. Franco's officieren
waren intussen bij de Amerikaanse manoeuvres in Duitsland aanwezig. In Amerika
spreekt men inderdaad over de mogelijkheid van het insehakelen van 12 Spaanse divi-
sies. Franco's aanbod zou eigenlijk het acute verdedigingsprobleem van het Westen moeten
oplossen, maar militair gezien is het begrijpelijk, dat men ondanks Stalingrad toch
liever de Wehrmacht dan de 'l3lauwe Divisies" de wacht aan de Elbe laat betrekken.
2 \Vaarom overigens publiceert de regering-Drees het rapport over Celebes niet om de
provocerende anti-Indonesische propaganda van fascistische avonturiers te bestrijden?
• De Commissie voor Korea van de Ver. Naties heeft blijkens haar rapport geheel andere
opvattingen over de democratische methoden, die in de Zuid-Koreaanse politiestaat
heersten.
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te maken ofmen met een communist te doen heeft ofniet. Aldus de Kadt,
candidaat nr. I voor een Nederlandse MacCarthy.
Het toelaten van communistisch China in de UNO betekent een nieuw
München [pag. 12]' Mocht dit onvermijdelijk zijn dan moet de regering
van Tsjiang Kai Sjek, die op Formosa moet blijven, ook lid blijven als
vertegenwoordiger van Formosa wat d. K. 'Klein-China' zou willen
noemen. Alle betrekkingen met het China van Peking moeten worden
verbroken [po22 I]; China is een satelliet [po49] en aan Mao Tse-toeng
moeten geen concessies worden gedaan alvorens deze gekozen heeft
tussen Chinese slavernij ten aanzien van Rusland of opstand tegen Rusland [po I I I].
Op p. 113 "'lordt de Chinese revolutie geformuleerd als een verovering
van het land van de regering van Tsjiang door communistiche [door Rusland
gesteunde] invallers 1. Het zou wenselijk zijn Korea - een basis voor een oorlog
op het Aziatische vasteland - onder Amerikaanse leiding tot een bruggehorifd in
Azie te maken [po 47, 50]' Vermelden wij tot slot als curiosum de over-
weging om, in geval Europa zo decadent is dat het zich niet wil verdedi-
gen, de evacuatie voor te bereiden voor alle waardevolle elementen om
te voorkomen, dat in dit onverdedigde Europa de beste mensen en de
beste goederen van Europa in Russische handen vallen [po 195].
Ziehier enkele punten van dit uitvoerige pleidooi, waarvoor wijlen Goeb-
bels de oren zou spitsen. 'Though this is madness, yet there is method in
it.' Wat ligt aan dit pleidooi ten grondslag? - Het is de opvatting, dat wij
in de huidige wereldsituatie te doen hebben met twee wereldrijken waar-
van het ene, het Russische, het principe van de georganiseerde barbaarsheid
vertegenwoordigt en het andere dat van de beschaving. De schrijver
deelt de opvatting, naar ik aanneem, van hen die menen, dat sinds het
einde van de tweede wereldoorlog de strijd is begonnen om de wereld-
macht en dat deze strijd moet uitlopen op een Amerikaans of op een
Sovjet wereld-imperium. Nergens vindt men echter bij d.K. betoogd,
dat de huidige wercldpolitieke tegenstellingen het gevolg zijn van een
strijd tussen de twee enige superstaten die nog in staat zijn een wereld-
oorlog te voeren: dat men hier te doen heeft met imperialistische tegen-
stellingen en een imperialistische strijd. Ofschoon een groot gedeelte
van dit geschrift van 299 paginas over Azië gaat, zoekt men tevergeefs
naar een uiteenzetting, dat de dominerende politieke factor van Azië
en derhalve van de wereldpolitiek het Aziatische revolutionaire natio-
nalisme: is. Evenmin vindt men betoogd, dat de dominerende factor
van de Europese politiek en dus ook van de wereldpolitiek de soeiale en
economische crisis is van het Europese kapitalisme. In het simplistische

lOver de agrarische revolutie schrijft d.K. elders: 'agrarische hervormingen dienen al-
leen om de aanhangers van het regiem te belonen en enige millioenen nieuwe aanhangers
te kopen'. Socialisme en Democratie, Juli-Augustus, 1950, p. 340.

559



AR TH UR LEHNING

en scheve wereldbeeld van d.K. spelen de communisten de rol van de
joden in dat van Hitler. In deze voorstellingswijze is Amerika een bolwerk
voor de vrede, Rusland een staat van permanente agressie. Er is geen
sprake van - schreef d. K. elders 1 - dat Rusland door Amerika zou kunnen
worden aangevallen, want voor een kwade zaak, een aanval op een vreedzaam,
hardwerkend Rusland, is het Amerikaanse volk niet te vinden. Trouwens
Amerika en Engeland kunnen alleen verdedigingsoorlogen voeren. Het
redden van de vrede is alleen mogelijk als de vredelievende naties [wat een phraseo-
logie voor een politieke realist als d.K.] over een zo overweldigende militaire
macht beschikken, dat het niet langer in de hoqfden van de Russische leiders kan op-
komen gebruik te maken van geweld ... Als men er ... op wijst, dat de Amerikanen
bezig zijn in de Stille Oceaan de nodige bases aan te leggen waardoor een beveiliging
van het Amerikaanse continent en een eventuele omsingeling van Rusland verkregen
kan worden, dan is daar princi.,IJieelgeen enkel bezwaar tegen 2. Principieel wel-
licht niet, maar men begrijpt wellicht dat Rusland daartegen practische
bezwaren zou kunnen hebben. De vrede kan slechts gered worden als
Rusland een democratie wordt. Het moet een onwrikbare eis zijn dat Rus-
land van een gevaarliJke, want totalitaire, een vreedzame democratische staat moet
worden. Uit de latere beschouwing van dezelfde schrijver blijkt op welke
wijze er morele druk op Rusland kan worden uitgeoefend.
'De werkelijkheid is dat moderne legers, overweldigend bewapend, be-
schermd door een reusachtige luchtmacht. .. vanuit alle gewenste punten
aan de Europese en Aziatische kust naar Moskou, Leningrad, Stalingrad,
de Kaukasus, de Oeral, het Kusznetsbekken, Siberië etc. kunnen komen.
Alleen als de legers en luchtmachten er zijn, en dan liefst ook nog aan de
Elbe en de Kaukasus etc. gereed staan, zal de Russische oorlogslust
verdwijnen. En eerst dan zullen we zakelijk, rustig en welwillend met
Rusland kunnen praten en de Russen de enige zin doen horen die zin
heeft: 'als we willen kunnen we je dood slaan- we willen echter met je in
vrede leven ... " 3.
De formulering is weinig parlementair, maar dat is nu eenmaal zijn stijl.
En het is in ieder geval duidelijk waaruit de morele druk bestaan moet, die
in staat moet zijn de Russen binnen hun oude grenzen terug te dringen.
Afgezien van alle ideologische overwegingen gaatd. K. van het standpunt
uit dat Rusland een aanval op Europa voorbereidt. Hij spreekt in de
'Consequenties van Korea' van een Russisch grootscheeps militair aanvals-
plan, van westerse divisies die gereed moeten staan om de Russische vazal-
lenlegers in hun opmars te stuiten, zelfs van een Russische aanval op Amerika.
Tegen deze bedreiging moet het Westen zich verdedigen.

1 J. de Kadt, Rusland en wij. 'Hoe redden wij de "rede?' Amsterdam, 1947.
2 Rusland en wij. p. 82, 83.
3 Socialisme en Democratie. Aprilnummer 1949, p. 254.
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Wil Rusland oorlog? Het antwoord moet ontkennend luiden. Wanneer
West-Europa nog niet door het Rode Leger bezet is, zo zegt men, dan is
dat echter vanwege de atoombom, m.a.w. omdat een opmars van het
Rode Leger een casus belli zou zijn voor de Ver. Staten en het risico
van een oorlog voor Rusland te groot is. Nu zegt d. K. dat Europa daarom
nog niet bezet is, omdat de Russische aanvallers zich nog niet sterk genoeg
voelen. Rusland moet eerst zijn atoomwapens ontwikkelen en zijn lucht-
verdediging tegen de Amerikaanse atoomwapens verbeteren. Dit geeft
het Westen een adempauze tot 1953 of 1954 en intussen kan het Wésten
zijn verdediging opbouwen. Deze verdediging echter moet tevens een
aanvalsstrategie zijn en met 50 Europese en IO Amerikaanse divisies is dat
ook mogelijk. Oost-Duitsland, Polen, Tsjecho-Slovakije kunnen worden
heroverd, terwijl een ander leger een stoot naar de Kaukasus kan doen.
Dat zulk een verdediging van Europa van machtspolitiek standpunt
gezien een bedreiging voor Rusland vormt begrijpt d. K. natuurlijk ook.
Vandaar dat hij zegt dat deze militaire aanvalsstrategie politiek natuur-
lijk een verdedigingsplan moet zijn [po 187].
Nu is het de mening van d. K. dat Rusland voorlopig geen oorlog zal
beginnen. Tot daden zullen de Russen niet overgaan, omdat ze weten dat
ze uiteindelijk in een positie komen, waarin zij de nederlaag moeten
lijden [po 177]. En Stalin is geen psychopaat als Hitier, maar een koele
berekenaar, die geen risico neemt als het zijn regiem in gevaar zou
brengen. Ik deel deze mening. Korea bewees overigens dat Rusland niet
geaarzeld heeft om een satelliet aan te moedigen tot gewapende actie
over te gaan, maar ook dat Rusland alles wenst te vermijden wat een
Derde Wereldoorlog onvermijdelijk zou maken. In de adempauze die
Europa heeft kan de West-Europese verdediging worden opgebouwd, de
Amerikaanse mobilisatie voltooid zijn en indien Rusland dan een oorlog
zou ontketenen zou het naar de mening van d. K. een verpletterende neder-
laag moeten verwachten [po 230]'
Maar de beslissende vraag die d. K. in zijn geschrift niet beantwoordt is
deze: indien over drie of vier jaar het \>Vestenzo sterk is dat aan Rusland
een verpletterende nederlaag kan worden toegebracht waarom zouden
dan de Russische aanvallers een oorlog beginnen die nu - terwijl West-
Europa voor de Russische legers open ligt en Amerika ontwapend is -
nog een te groot risico voor de russische heersers is?
Dit pleidooi voor 'vrede door kracht' is een pleidooi voor de oorlog.
Het is een pleidooi niet voor de verdediging van het Westen, maar voor
mobilisatie van de gehele niet-communistische wereld tot vernietiging
van het Sovjet-regiem. De onwrikbare eis dat Rusland een democratie wordt;
het is nodig dat Rusland ontwapend wordt [po 257]; als we willen kunnen we
je dood slaan, enz. - dat zijn de termen die behoren bij de eis van een
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'onvoorwaardelijke overgave' die gewoonlijk niet VÓÓ!' maar pas tegen
het einde van een oorlog aan de orde is. De voorstelling alsof Europa
in het huidig wereldconflict te kiezen heeft tussen vrijheid en slavernij,
tussen een democratische en een totalitaire wereld (bedoeld wordt het
totalitaire communisme en niet het totalitaire fascisme!) is dan ook
een drogreden en een naÏve en vooral gevaarlijke simplificatie. Wie niet
in politieke dwangvoorstellingen leeft begrijpt, dat de kruistocht tegen
het .'militante aziatisme', het mobiliseren van alle aftandse en reaction-
naire regiems en het aanprijzen van een bondgenootschap met fascis-
tische staten nog geheel andere implicaties heeft dan de verdediging
van de vrijheid en het handhaven van de vrede. De tegcnstander3 van
het totalitaire communisme mogen bij de huidige psychose tegen het
'wereldcommunisme' niet vergeten, dat het spectre rouge in de Europese
geschiedenis vanaf de Franse revolutie steeds heeft gediend om de reactie
in het zadel te helpen en dat de man van een andere 'heilige alliantie',
Metternich, honderd jaar geleden reeds schreef: ou ne peut rien imaginer
au-dessus des dangers qu' entrainent les doctrines du socialisme et du communisme.
Indien de bestrijding van het totalitaire communisme slechts mogelijk
is door middel van een derde wereldoorlog - en dat zijn de consequenties
van de Kadt - dan zou er geen toekomst meer zijn voor de vrijheid en de
"democratie die verdedigd moet worden in dit werelddeel. Socialisme in
toepassing en socialisme in wording vindt men alleen in de westelijke landen, leest
men op p. 18 van de 'Consequenties van Korea'. Het kan zijn, maar dit
geschrift is er geen bewijs van.



Johan Fabricius

DE GROTE BEPROEVING

[VERVOLG)

Zijn trots verbood hem het aanbod van zijn buurvrouw Sarinah en nog
enkele andere dorpelingen aan te nemen; om bij een van hen in te trek-
ken. Hij verkoos in het leegstaande, reeds ietwat vervallen gardoe-huisje1
bij de ingang van het dorp te slapen. Het was weinig meer dan een rust-
bank met een dak uit palmblad en drie bamboewanden als beschutting,
maar hier kon zijn zoon hem althans niet meer de deur wijzen en zou hij
niemand tot last zijn.
In het dorp spitste de vijandschap tegen de ongewenste vreemdelinge zieh
thans nog scherper toe. Nu Wongso door zijn daad zo duidelijk zijn af-
keuring over het gedrag van zijn zoon te kennen had gegeven, viel voor
de vrouwen werkelijk de laatste reden weg, hun gevoelens nog geweld aan
te doen. Zij waanden door eerlijke verontwaardiging te zijn gedreven
toen zij hun kinderen aanmoedigden, Soegiëm de woorden 'ronggèng' en
'soendal'2 en nog andere lelijke schimp na te roepen. Zij konden zich niet
weerhouden, er Soero openlijk over aan te spreken dat hij een rechtscha-
pen vader de deur had gewezen om in ongebondenheid te kunnen leven
met een straatmeid. Het gebeurde dat er in de nacht stenen op zijn dak
werden geworpen.
Het viel Soegiëm zwaar, tegenover al deze smaad haar luchtige spot te
bewaren; haar glimlach kreeg stilaan iets pijnlijks en vermoei ds. Nu durfde
Soero in het geheel niet meer het huis te verlaten, zodat zijn vader al het
werk op de sawah alléén moest verrichten. Ook daarover hadden de
vrouwen weer veel te zeggen. 'Schaamjij je niet, Soero? Een sterke jonge
man, en je hangt hier maar rond, er op vertrouwende dat je oude vader
wel voor je zal zwoegen, twaalf uren per dag! Voor jou en voor die .. .'
Wongso, daar buiten op het veld en 'snachts in zijn gardoe-huisje, werd
door innerlijke onrust gekweld. Hij zag zijn kind lijden. Dat hij het ganse
dorp aan zijn zijde wist, baatte hem weinig - integendeel, hij zou deze
strijd met zijn zoon liever zonder hulp van buitenaf hebben uitgestreden.
Het was nu geen gekwetste trots meer, en nog minder de wens Soero's
schuldbewustzijn te verdiepen, die cr hem er toe bracht te bedanken
telkens wanneer hem van links of rechts weer een gulle uitnodiging voor
een maaltijd bereikte. Hij wenste vereenzaamd te zijn gelijk zijn jongen.
En had hij dan soms eetlust, of behoefte aan gezelschap? Het kostte hem
1 wachthuisje [van het Franse 'garde']
2 hoer
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vaak moeite, te luisteren wanneer de mensen tegen hem spraken. Zijn
gedachten waren elders, en hij was er niet heer over. Zijn werk op de
sawah of de tegalan verrichtte hij soms in een volkomen afwezigheid van
geest, zodat hij door het duister kon worden overvallen lang voor hij het
had verwacht.
Hij voorvoelde de nadering van gïOter onheil. Het ogenblik zou komen
dat Soera het in het dorp niet langer uithield en tot de vlucht met zijn
geliefde besloot. Wongso beefde voor die mogelijkheid, maar hoe ze te
verhinderen? Kon hij dan soms weer als eerste tot zijn zoon spreken, na
wat er was geschied?
0, waarom kwam Soera niet op hèm toe, in dit moeilijkste uur zijns
levens? Hoeveel lichter was deze stap voor het kind dan voor de vader,
en hoe ver zou deze vader hem tegemoet zijn gekomen! Misschien kon
een vertrouwelijke uiteenzetting tussen hen tweeën toch nog een op-
lossing brengen - al wist Wongso zelf ook niet welke dat dan zou moeten
Zijn.
Maar Soera bleef doof voor zijn stomme smeking. De jongen kon van zijn
kant nog niet zijn gewonde trots overwinnen, of anders vocht hij mis-
schien met een groot besluit dat hem zo eenzelvig en gesloten maakte -
wanneer hij, gedreven door zijn schaamte, toch nog weer 'n paar uur
lang op het land verscheen, bewaarde hij het zwijgen. Zij werkten ieder
aan een andere zijde van de sawah, en het verlossend woord tussen hen
bleef ongesproken.

Inderdaad, Soera dacht er over de désa te verlaten. Hij wist wel niet
waarheen te gaan, ofhoe een nieuvlleven te beginnen in de wereld buiten
het dorp, die groot en vijandig scheen, maar hier was het leven niet langer
te dragen. De lucht om hem heen werd met den dag benauwender, en
stilaan gaf hij alle hoop op, dat zijn vader die vreselijk beledigende woor-
den nog weer zou intrekken en bij hem en Soegiëm terugkeren.
Moeizaam zijn woorden zoekend, sprak hij met Soegiëm over heengaan.
Zij luisterde peinzend, bedroefd.
'En wat wouje dan beginnen, Soera? Je ergens in en vreemde als koelie
verhuren, terwijl je-hier je eigen sawah en tegalanbezit?'
Het greep hem aan, als boerenzoon, dat zij het juiste besef toonde voor de
waarde van eigen grond. :Maar hij trachtte zijn oren te sluiten voor deze
twee gevaarlijke woorden: 'sawah' en 'tegalan'. Hij dacht er aan hoc hij
het werk op het veld de iaatste tijd grotendeels aan zijn vader had over-
gelaten, en zei: "-Vat kan het me schelen of ik als koelie m'n kost moet
ophalen? Misschien verdien ik wel niet beter. In elk geval: hier is het
voor ons niet meer uit te hOEden. Ik duld ook niet langer dat ieder maar
met vuil naar je gooit.'
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Sogiëm moest nu op haar beurt tegen haar ontroering vechten. 'Ja, maar
jij hoort hier thuis. Jij mag niet vanje dorp enje sawah weggaan,' besliste
zij voor hem. 'Ik wil het niet, hoor je. Ik zou het niet verdragen, je als
koelie te zien werken. Op 'n dag zou je er trouwens zelfspijt van hebben,
enje zou mij de schuld geven ... ' Hij wilde protesteren, maar zij sloeg er
geen acht op en zuchtte: 'Ik had nooit met je moeten meekomen. Ik wist
dat dadelijk, en ik heb je ook gewaarschuwd, is het waar of niet? Geloof
me, Soero, ik had moeten blijven wat ik was; dat zou het beste zijn ge-
weest. Maar jij wou niet naar me luisteren, en nu heb ik je alleen maar
ongelukkig gemaakt.'
'Ik kan nooit ongelukkig zijn zolang jij bij me bent,' bezwoer hij haar en
borg als een kind het hoofd in haar schoot.
Zij keek op hem neer en trachtte, heldhaftig, te glimlachen.
Op andere avonden was zij er soms in geslaagd hem ondanks alles zijn
neerslachtigheid te doen vergeten. Zij bezat een mimisch talent en kon op
humoristische wijze de stemmen en de gebaren van haar vijanden in het
dorp nabootsen. Zij imiteerde dan hoe 'mbok Natih haar sukkel van 'n
man de les las; hoe de buurvrouwen Siti en Dinah over de pagger met
elkaar kijfden, of hoc de oude dove 'mbok Satikem haar kleinzoontje -
een verwende deugniet - als een brave jongen prees en zijn makkertjes de
schuld gaf van het kattekwaad dat hij had uitgehaald; ze deed Kabib na,
die zich steeds zulk een air van gewichtigheid wist te geven, terwijl ieder
toch wist dat hij thuis niets had in te brengen.
Toen Wongso nog in het zij-vertrekje sliep, had hij 's avonds, zorgelijk
wakker liggend, soms met verwondering geluisterd naar het onderdrukte
gelach en de vreemde, maar tegelijkertijd toch ook weer vertrouwde
stemgeluiden, die hem door de dunne bilikwand1 bereikten. Was de
vreemdelinge bezig zijn zoon en zijn huis te betoveren met haar heksen-
kunsten?
Ook op deze avond deed Soegiëm een vertwijfelde poging om de ganse
droefheid van hun kortstondig avontuur uit te wissen door, zonder enige
inleiding, een kleine zotte komedie voor Soero op te voeren, waarin zij
weer de rol van danseresje vervulde, vervolgd door een aanvankelijk
schuchtere, maar zich spoedig als koppige en tiranniek ontpoppende
vereerder. Op komische wijze beeldde ze zijn onhandige toenadering en
haar aanvankelijke terughoudendheid uit, zijn vurig aandringen daarna,
haar zwichten tegen beter weten in, hun gezamenlijke vlucht uit de désa
Soekowono, waar het feest was en de gamelan speelde ... Zij slaagde er
werkelijk in, Soero een glimlach te ontlokken, maar zij deed hem pijn
toen zij, in de overmoed van haar succes, de teleurstelling van andere,
in de steek gelaten, bewonderaars parodieerde en, grotesk overdreven
1 wand uit gevlochten bamboe
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het beeld van een dronken Europese planter opriep, die, lomp tandak-
kend 1en met een bankbiljet zwaaiend, de gunst van een ronggèng tracht
te verwerven, om dan eensklaps te moeten ontdekken dat zij verdwenen
is ...
Meteen bemerkte ze zelf haar vergissing. 'Soero!' kermde ze, haar armen
wanhopig om zijn hals slaand en hem tot zich over trekkend. 'Vergeet wat
je gezien hebt, Soero, ik ben van jou en van niemand anders. Vergeet
het, Soero, ik wilde je er niet mee plagen. Vergeet het, vergeet het...'
Hij wendde zich af en beet zich op de lippen; de tranen stroomden hem
over de wangen. Zij suste en troostte hem met betuigingen van spijt, met
eden van trouw, met kleine lieve woordjes, tot hij van vermoeidheid op
het laatst insliep, het hoofd tegen haar schouder rustend, in de veilige holte
van haar arm.
Toen hij, nog in het vroege halfduister van de morgen, ontwaakte, vond
hij haar niet meer aan zijn zijde. Hij riep haar: 'Socgiëm ... !' maar ver-
wachtte zelf geen antwoord terwijl hij, in vreselijke spanning, luisterde
naar de stilte om hem heen, naar de fluisterende stilte van het huis waarin
hij zich - hij wist het dadelijk - alléén bevond. Duizelig van schrik en
angst sprong hij van zijn balé-balé overeind en liep het schemerige, ver-
laten erf op. 'Soegiëm! Soegiëm ... !' Het dorp, de huizen sluimerden
rustig voort, onberoerd door het rauwe leed in zijn stem. Maar van ergens
kwam, als een wat late echo, het kraaien van een haan.
Blindelings begon hij naar haar te zoeken, in en buiten de désa; de nu in
hun deuren verschijnende mensen, die begrepen wat cr aan de hand was,
zagen het hoofdschuddend aan en maakten daarna veelbetekenende
gebaren tegen elkaar. 'Werkelijk, zij heeft hem helemaal dol gemaakt,'
zeiden de vrouwen, reeds bewogen tot medelijden en bereid de door zijn
liefje in de steek gelaten Soero te vergeven dat hij hun allen zo voor het
hoofd had gestoten. 'Zie hem eens van streek zijn! Hij mag nog van geluk
spreken dat hij weer zo gemakkelijk van haar af is gekomen! Ze zou hier
graag voor de rest van haar leven haar nest hebben gemaakt, en als w{f
daar niet bijtijds 'n stokje voor hadden gestoken ... ! Op 'n dag zal hij het
zelf wel inzien en er ons voor bedanken.'
Nu was het echter nog niet zover. Als een waanzinnige bleef Soero naar
zijn verloren geliefde zoeken. Ook in de omringende dorpen hield hij
navraag: of iemand haar die vroege morgen misschien was tegengekomen,
Neen, niemand had haar gezien, niemand, niemand. Soegiëm, waar ben
je dan? Waarom heb je me verlaten? Weet je dan niet, dat ik zonder jou
niet kan leven, niet kan denken, niet kan voelen? Zonder jou zijn alle
dingen dood en leeg; zonder jou is het nacht om mij. Soegiëm, ik roep je,
hoor je me dan niet, of waarom geefje geen antwoord? vVaaromheb je me
1 gestylcerd Javaans dansend
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alleen gelaten in dit vreselijke duister? Als wij samen niet mochten leven,
hadden wij samen tenminste kunnen sterven. Soegiëm, dit houd ik niet
uit...

Wongso was ook slechts een mens en kon het niet helpen dat hij diep had
verademd toen het nieuws van Soegiëms vlucht hem bereikte. Allah zij
gedankt - de vrouw, die hem zijn jongen had afgenomen en zoveel
ongeluk in hun leven gebracht, was uit zichzelf heengegaan. Zoveel fat-
soen had zij tenslotte dan toch bezeten, om in te zien dat haar slechts één
ding te doen stond: een eind aan deze onmogelijke toestand te maken en
Soero terug te geven aan zijn dorp en zijn sawah. Zij zou nu wel weer
haar oude beroep opnemen, waarnaar zij in haar hart waarschijnlijk
reeds had terugverlangd, en tussen hem en Soero kon alles misschien nog
weer als vroeger worden. Wanneer de jongen eerst maar eenmaal zijn
grote verdriet, waaraan hij nu nog ten prooi was, had overwonnen.
Weer als vroeger. ..
Hoe zwaar het Wongso ook viel, hij moest zijn ongeduld weten te be-
dwingen. Het ogenblik zou onvermijdelijk komen waarop Soero het
alleen-zijn niet langer kon dragen en voor hem verscheen, kleinmoedig en
troostbehoevend. 'Vader, keer terug, cn vergeef het mij als ik tegen u
heb gezondigd - ik weet zelf niet wat er met mij is gebeurd. Keer terug,
vader, en laat het tussen ons weer zijn als vroeger. ..'
Soero kwam echter niet. Hij gaf het zoeken naar zijn weggelopen vrien-
din maar niet op; dagen, weken lang liep hij met starre blik te dwalen,
zonder naar rede te willen luisteren. Hij zocht langs de rivier: of haar
sarong soms ergens was aangespoeld, en langs de bosrand: of een tijger
haar die morgen misschien had besprongen en weggesleept. Hij ging
waar een selamatan werd gevierd; hij ging overal waar de weke dromeri-
ge klanken van de gamelan trilden in de warme avond. Dagen en nachten
aaneen bleef hij weg. Toen hij eindelijk in de désa terugkeerde, alléén,
had hij holle wangen en de ogen van een koortslijder. De mensen rieden
hem aan, zijn vader op te zoeken en zich met hem te verzoenen, maar hij
scheen nauwelijks te horen dat men tegen hem sprak. Hij liep zwijgend
door en borg zieh in zijn huis op. De buren stonden die avond bij de
pagger bezorgd te luisteren naar zijn luid en hartstochtelijk bidden.
In Wongso's hart was, na zijn aanvankelijke voldoening, nieuwe angst
geslopen. Hij had zich reeds vele malen afgevraagd of hij dan misschien
maar niet toch de eerste zou zijn de hand ter verzoening uit te steken.
En toen hem ter ore kwam dat Soero alleen nog maar bad en geen eten
voor zichzelf bereidde, overwon hij zijn laatste, dwaze trots; hij ging naar
zijn jongen toe en zei: 'Ik zal rijst voor je koken. Je wordt ziek als je in
het geheel niet eet.'
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Hij schrok van Soero's vermagerd en verwaarloosd uiterlijk, van de verre,
inhoudloze blik zijner ogen.
'Soero ... waarom kijk je me zo aan, als kende je me zelfs niet meer? Weet
je dan niet wie ik ben?'
De jongen knikte langzaam, en vreemd kwam het over zijn vale moei-
zaam bewegende lippen: 'Jawel... u is mijn vader.'
'Nu dan,' zei Wongso, reeds dankbaar voor die paar woorden, 'ik ben
gekomen om weer voor je te zorgen, zoals vroeger.'
'Zoals vroeger ... ?' Soero scheen het nauwelijks te begrijpen.
'Ja, zoals vroeger! Ben je ze dan soms vergeten: al de jaren dat wij hier
samen hebben gewoond, jij en ik?'
Vergeefs wachtte Wongso op enig blijk, dat de jongen zich die tijd nog
herinnerde. Na een zwijgen zei Soero slechts, dof: 'Maar ik wil toch
immers niets. Ik heb niets nodig.'
'Jawel, je hebt nodig dat iemand voor je zorgt, en dat zal ik doen. Ik,
je vader.' \Vongso besloot de teugels nu maar eens stevig in handen te
nemen, in het belang van zijn onredelijk kind. 'Bekijk jezelf in de spiegel,
Soera, enje zult zien dat ik maar juist op tijd ben gekomen. Ik wilde dat
je me maar had geroepen, inplaats van je met je verdriet op te sluiten.
Wat heeft die vrouw je dan toch wel aangedaan .. .' Hij maakte zuchtend
aanstalten om door de binnenkamer naar de keuken te gaan en alvast
water voor de rijst op te zetten. Maar zijn zoon hief de hand op.
'Neen! U mag daar niet binnenkomen.'
En toen de vader verrast en beschaamd stilhield, met moeite zijn drift
beheersend, gaf Soero als uitleg :'Dat is haar kamer. .. '
'Haar kamer! Moet ik soms buitenom gaan? En waar heb je het dan
trouwens over? Zij is er toch niet meer?'
'Zij is weggegaan, dat is waar. Maar zij zal terugkeren.' Hij fluisterde
deze laatste woorden.
'Maar, Soero, haal je toch geen dwaasheden in het hoofd! Zij zal niet
terugkeren. Zij is van je weggegaan omdat zij inzag dat zij niet anders
kon doen; dat het zo het verstandigst was. Wees jij nu ook verstandig!'
Neen, Soero wilde niet verstandig zijn. Met deerniswekkende koppig-
heid hield hij vol: 'Zij zal terugkeren. Eenmaal zal zij bij mij terug-
keren. En dan mag zij niet merken dat u intussen in huis is geweest.
Niemand komt hier binnen. Niet in haar kamer, niet in de keuken, ner-
gens, nergens.'
vVongsowas nog steeds een man in de kracht van zijn jaren, maar bij die
woorden, uitgesproken door zijn enige zoon, die hij zozeer liefhad, voelde
hij zich eensklaps oud worden. Oud, en niet sterk genoeg meer om de
zwaarte van dit leven te dragen.
Hij boog het hoofd en haalde diep adem.
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'Goed - voor vandaag zal ik heengaan, daar je het wenst. Twee maal heb
je me nu verteld dat ik niet meer onder je dak kan wonen. Morgen zal ik
hier terugkeren om het voor de derde maal uit je mond te horen. Een
vader, die zich twee keer voor zijn zoon heeft vernederd, kan zich ook
drie keer vernederen zonder zijn schande te vergroten.' En hij ging heen.
Hij keerde naar het gardoe-huisje terug, nam plaats op zijn balé-balé en
t.rachtte de rust tot nadenken te vinden. Maar zijn innerlijke beroering
was te groot; hij kon zijn gedachten niet ordenen, hoezeer hij er zich ook
voor inspande. Altijd maar weer verscheen hem het beangstigend beeld
van zijn zoon. Soera's lege, verre blik. Soera's uitgeputte, deerlijk ver-
magerde jonge lichaam, dat hij van klein-af had zien groeien en in welks
krachtige ontwikkeling hij eenmaal een zo diepe vreugde en trots had
gevonden.
Hij bad, maar vond God niet. Zijn onrust groeide tot een beklemmend
bewustzijn van naderend gevaar. Terwijl hij zich van de voorstellingen
zijner waarschijnlijk overspannen verbeelding trachtte te bevrijden, voel-
de hij, wist hij, dat het Noodlot in aantocht was; hij zag de schaduw ervan
geluidloos en onontkoombaar op zich toekruipen, zodat hij met de hand
een onbeheerste beweging maakte, ze te verjagen.
Slapen kon hij niet, die nacht. Verscheidene malen stond hij op het punt
naar Soera toe te gaan en met hem te spreken. Maar hoe kon hij dat dan?
Hij had immers gezegd: 'morgen zal ik terugkeren om te horen of je me
voor de derde maal de deur wijst'. Op z'n minst moest hij wachten tot
het weer licht werd, intussen terend op de hoop, dat deze lange nacht zijn
zoon tot rede zou brengen.
o ja, lang was de nacht. Traag klom de maan achter de wolken omhoog,
haar weg van ontelbare eeuwen zonder haast vervolgend. Van ver weg,
uit het bos, kwamen soms geheimzinnige geluiden als van een lijdend en
stervend dier. Of waren het de geesten van de nacht?
In het dorp zelf was alles stil. De mensen sliepen rustig ... en waarom ook
niet? Moesten zij zich zorgen maken over het leed van een jonge dwaas,
die zijn onervaren hart aan een ronggèng verliest en voor die vergissing
boet?
Slechts Wongso en Soera waakten. Soms, terwijl hij daar doodsstil zaten
alleen maar met de ziel luisterde, kwam het de vader voor dat hij zijn
jongen hoorde snikken. Het zweet parelde hem op het voorhoofd, en hij
slikte met moeite iets weg.
'Allah, zeg mij wat ik moet doen. Schenk mij het goede inzicht, Allah, en
de kracht er naar te handelen. Indien ik als een slecht ouder heb gehan-
deld tegenover mijn enige zoon, zeg het mij, Allah, en ik zal naar hem
toegaan en schuld bekennen; ik vrees de vernedering daarvan niet. Maar
hèb ik dan schuld? Heb ik dan geen geduld met hem getoond, het aan de
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tijd overlatend om hem te doen inzien dat hij zich van het ganse dorp
vervreemdde door dit samenleven met ene, die haar eerbaarheid had
verloren en nimmer een goede vrouw voor een onbedorven, argeloze
jongen als mijn Soero had kunnen worden? Heeft hij mij, zijn vader, dan
niet de deur gewezen nog vóór ik het zelf had uitgesproken dat ik met een
ronggèng niet onder één dak wilde wonen? Wat kon ik daarna anders
doen dan heengaan? Hoe kon ik verhinderen wat er verder gebeurde?'
Dit scheen een juist 'beeld van de waarheid. Waarom bevredigde het
Wongso zelf dan niet? Hij zonk op zijn knieën en bad, met het voorhoofd
aan de grond. 'Allah, grote Allah, Gij in Uw hoogste wijsheid, erbarm U
en wijs mij, blinde, de weg naar het hart van mijn verloren zoon.'

De maan begon weer te dalen, en over de natuur legde zich het van
spanning vervulde zwijgen dat aan de morgenstond voorafgaat, toen een
rauwe gil de stilte verscheurde.
'Amok! Amok .... !!'
Het bloed verkilde Wongso in de aderen terwijl hij luisterde naar de
hoge, verwrongen.stem.
Reeds werd de noodkreet door anderen overgenomen. Zo onheilspellend
is de klank ervan, dat ze tot in het onderbewustzijn doordringt en al wat
man is uit de diepste slaap overeind doet springen en, tuimelend in het
donker, naar het eerste het beste wapen doet tasten.
Ditzelfde i113tincthad Wongso naar de manshoge vork doen grijpen, die
tegen de achterwand van het gardoe-huisje stond. Deze vorken - vrese-
lijke wapens met scherpe weerhaken, die naar binnen zijn gekeerd als de
tanden in een haaienbek - worden op Java gebruikt om er een amokloper
in op te vangen. Nauwelijks hield Wongso de steel in zijn handen, of
hij besefte de ganse onuitsprekelijke jammer aller dingen, maar meteen
wist hij ook, dat hij de vork niet meer tegen de grond kon werpen en zijn
arme, van z'n verstand beroofde jongen te hulp snellen. Er was amok in de
désa, en op hèm, de vrijwillige waker in het gardoe-huisje, rustte de plieht
gewapend op te treden tegen het gevaar, dat de gemeenschap bedreigde.
Op de tong-tongt, die buiten voor het huisje hing, behoefde hij niet meer
te slaan - het ganse dorp was reeds in rep en roer. Naakte voeten stamp-
ten op de grond; deuren klapten; overal tussen de huizen en erven werden
toortsen ontstoken. Het vee loeide in de stallen, als was er brand uitge-
broken; hanen kraaiden. Vrouwen krijsten hysterisch; kinderen en hon-
den huilden van angst, om dan ineens te verstommen in nog grotere
ontzetting.
'Amok! Amok..'!!'
Het kwam naderbij.
1 uitgehold houten bolk, waarop :darm wordt geslagen
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Bevend in de knieën, de naam van Allah voor zich heen prevelend, ging
Wongso op het tumult af. En daar. .. zie dan, daar ... kwam midden op
het pad een drom schreeuwende, joelende mannen aangerend, zwaaiend
met parangs 1, lansen en stokken, en voor hen uit snelde een naakte ten-
gere jongensgestalte met hoog geheven kris. Eén ogenblik vroeg Wongso
zich nog af of het Soera wel kon zijn - zo vreemd kwam zijn eigen zoon
hem voor.
Zijn twijfel zou niet lang duren. Toen de achtervolgde die éne, oudere
man zag, daar in de bamboebosjes terzijde van de dorpsingang, koos hij
zijn richting, de wijd opengesperde, koortsig brandende, verdwaasde
ogen star op hem gevestigd. Anderen zagen wat er ging gebeuren en
gilden in een mengeling van afschuw en voldoening.
'Soero .. .!!' riep Wongso nog bezwerend, terwijl hij uit de schaduw in het
maanlicht trad en - wilde hij er zijn kind mee afschrikken, of wist hij zelf
misschien niet meer wat hij deed? - de vork voor zich uit hield. Maar de
amok-loper, reeds de dood zoekend en als gehypnotiseerd door het wapen,
rende er met alle geweld in. Toen hij, daarna, worstelde om zich los te
rukken uit de infernale beet dier houten kaken, was het te laat: van alle
zijden sprongen zijn achtervolgers op hem toe. En voor de ogen van de
vader stierf Soera, de gevaarlijke gek, afgeslacht door een zojuist uit
diepe vredige slaap opgeschrikte menigte, die in haar wilde drang tot
zelfbehoud nauwelijks meer wist wat ze deed.

Omtrent het amok-lopen heersen onder de blanke lllcnsen vele onjuiste en
verwarde voorstellingen. 'lviata gelap', verduistering van het oog, zo
noemen v,ij, Javanen, de gevaarlijke geestes-toestand, waarin een tot
wanhoop gedrevene verkeert wanneer hij op het laatst naar zijn kris
grijpt en elk levend wezen neersteekt dat hem in de weg komt. Ieder kan
door een te groot ongeluk, of door te veel en te langdurige tegenslag in die
tijdelijke staat van zinsverbijstering geraken, zo redeneren wij, en de
lijder is onschuldig aan de daden die hij dan begaat, hoe afgrijselijk ze ook
mogen zijn, en verdient dus geen straf, maar uitsluitend deernis. Dat de
amok-loper, eenmaal gepakt, toch zonder mededogen wordt gedood,. is
echter ook weer méér dan uitsluitend zelfverdediging. Het is het logisch
gevolg van de schier uitzinnige opwinding waarin een ganse désa afkam-
pang geraakt wanneer de roep 'Amok!!' weerklinkt en door ieder, die
hem hoort, wordt verdergedragen. Misschien is het de oude heidense
vrees voor een boze geest waarvan de amok-loper dan slechts het ramp-
zalige, tot sterven gedoemde medium zou zijn ...
De Javaan, die de noodlottige crisis in zich voelt naderen, weet dat hem
aan het einde ervan de Dood wacht. Is het zijn atavistisch instinct, dat
1 kapmessen
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hem voorschrijft, op zijn weg naar een volgend leven zoveel mogelijk
zielen mee te nemen? Zo ja, waarom stoot hij dan zèlf de waarschuwings-
kreet 'amok!' uit wanneer hij met dreigend gevelde kris de nacht insnelt?
Doet hij dit misschien in de hoop, zijn slachtoffers bij voorbaat te paraly-
zeren, of is het zijn angst die hem die kreet uit de keel perst? Kan het de
boze geest zelf zijn die door zijn mond spreekt, in het verlangen zijn eigen
vreselijke naam te horen?
Nog weken lang spraken de dorpelingen 's avonds fluisterend na over het
gruweldrama dat zich in hun midden had voltrokken. Steeds weer vroe-
gen zij zich af: welke bovennatuurlijke macht juist aan Wongso die nacht
het wapen in handen had gegeven dat tegen amok werd aangewend? Kon
iemand zich herinneren, ooit een ontstellender, aangrijpender voorbeeld
van ongezochte vergelding te hebben gezien? Een zoon verzondigt zich
tegen zijn vader - en vindt in diens armen de gewelddadige dood die Allah
hem heeft voorbestemd ...
Wongso echter legde het gebeurde anders uit.
Zeker, Allah had dit zo beschikt, maar Zijn beweegredenen verschilden
wel zeer van die welke de mensen, met hun kleine maatstafvoor schuld en
gerechtigheid, Hem toekenden. Welke beloning kan er voor een vader in
liggen, zijn zoon, die hem gekrenkt heeft, door zijn hand te zien sterven?
Als Allah het in Zijn Toorn zo had doen geschieden, dan was het opdat
deze vader, eindelijk, van eigen schuld doordrongen zou worden.
Hij, Wangsa, had dienen te begrijpen hoe groot de liefde van zijn zoon voor
die vrouw was:Hij had zo verstandig moeten zijn, er vrede bij te vinden
dat de liefde van een man voor een vrouw machtiger is dan welke andere
liefde ook, machtiger dan de liefde voor een vader, machtiger dan de
eerbied voor de rechten der gemeenschap. Toen het ganse dorp een vijan-
dige houding tegen de overtreders aannam, had hij naast zijnjongen moe-
ten gaan staan, inplaats van ook nog zijn autoriteit tegen hem te keren -
wat had hij, door ijdelheid verblinde oude man, daarmee eigenlijk v,rel
gehoopt te bereiken?
Gerijpt van jaren als hij was, had hij kunnen weten dat een grote liefde
een vrouw zuivert... wat ook haar verleden mag zijn geweest. Hij, die
Soegiëm dagelijks in huis aan het werk zag, had zich niet zo gemakkelijk
mogen laten beïnvloeden door de kwetsende klank van het woord 'rong-
gèng', dat hem die middag van Kabibs bezoek voor het eerst ter are was
gekomen en hem zijn bezinning had doen verliezen. Soegiëm had zijn
zoon oprecht liefgehad. Vrezend dat zij, met haar verleden, een eenvou-
dige jonge boer als Soera op den duur geen zegen kon brengen, had zij
tegen al zijn aandringen in geweigerd zich aan hem te binden; dat zou
dan echter ook het enige zijn dat zij hem weigerde, en luchthartig was zij ,
hem gevolgd als zijn geliefde. De verleiding waarvoor zo menige andere
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gezwicht zou zijn: zich in een huwelijk te redden voor het onvermijdelijk
. trieste einde, dat een straatdanseres wacht, had zij trots van de hand
gewezen, bovendien nog moedig het hoofd biedend aan de verachting en
de vijandschap van een geschokte omgeving. En toen zij zag, dat ook haar
belangeloze liefde Soero alleen maar ongeluk bracht, was zij vrijwillig
weer uit zijn leven getreden .
. En zijn vader had daarover een onzuivere voldoening gevoeld.
Hij had gemeend in de deerniswekkende mislukking van deze liefde een
straf des Hemels te mogen zien, inplaats van eerst eens afte wachten wel-
ke straf nog aan hèm zou worden voltrokken ...
Hij had Allah om de genade van het zuivere inzicht gebeden en, voor-
waar, zijn gebed was verhoord geworden.
Hij had er voor betaald met het leven van zijn zoon.
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Hans FreudenthaL
DE ROL DER TRADITIE

IN DE WISKUNDIGE WETENSCHAPPEN
Geen historicus is in staat, afstand te doen van waarde-oordelen, en ook
'wetenschap' als classificerende term is zonder waardebepalingen een
leeg woord. Maar beperken wij het begrip wetenschap tot hetgeen wij
tegenwoordig als zodanig beoefenen, dan zijn we genoodzaakt, veel uit te
schakelen, wat eertijds wel als wetenschap gold en wat impliciet bevat in
en onmisbare voorwaarde is van onze wetenschappen. Mythologische
kosmogonieën en phantastische theogonieën zijn in hun beginselen even-
zeer aan de drang naar kennis omtrent de natuur en het leven ontsproten
als de modernste sterrekunde en biologie, die nauwkeurige observaties
met verfijnde wiskundige methoden verwerkt; en de middelen, waarmee
de priestergeleerden der eerste cultuurvolken de wereldraadsels trachtten
op te lossen, doen in geen ander opzicht onder voor die der moderne ge-
leerden, dan b.v. tractie door mensen- of paardenkracht voor stoom- en
electrische tractie. Op gebieden, waar de technische vooruitgang een
minder essentieel element is, zoals in de kunst, blijkt dit met alle duide-
lijkheid. De uitvindingen, die de mensen deden, vóór zij hun daden door
het schrift konden vereeuwigen, zijn niet minder overtuigende proeven
van het menselijke scheppingsvermogen dan de voortbrengselen der mo-
derne maatschappij. Hoe die uitvindingen werden gedaan, kunnen v,ij
tegenwoordig niet eens gissen - we zouden ons moeten verplaatsen in de
gedachtensfeer van de mens vóór de uitvinding van het schrift. De klas-
sieke voorbeelden van ploeg en wiel zouden nog niet eens zoveel hoofd-
breken veroorzaken, maar b.v. het probleem, hoe de mensen aan hun
eerste geneesmiddelen zijn gekomen, lijkt onoplosbaar.
Een geschiedenis der wetenschap kan nauwelijks op een vroeger tijdstip
beginnen dan dat der eerste schriftelijke documenten der mensheid. Het
schrijven en lezen, de schrifttekens en hun betekenis, het beproeven, toet-
sen en beheersen van de uitdrukkingsmiddelen - dat is een uitgebreide
wetenschap geweest, van allesbehalve alleen toegepaste en technische
strekking. Van die wetenschap gebruiken wij, zonder er ons van bewust
te zijn, de positieve en negatieve resultaten dagelijks in de vorm van onze
alphabetten en spelregels en in alle onderdelen van dat ingewikkelde com-
promis tussen phonetische en ideografische tendenties, waarop onze schrif-
telijke uitdrukking berust. Desondanks - de philologische inspanningen
der Babylonische en Egyptische geleerden kunnen voor onze onderzoekers
nog een dankbaar studie-object vormen - het lijdt geen twijfel, dat een
philoloog van onze tijd zijn voorgangers van 4000 jaar geleden niet als
professorabele collega's zal beschouwen. Zelfs de philologie der Griekse
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geleerden bereikt voor ons gevoel nauwelijks die drempel van wetenschap-
pelijkheid, die naar onze maatstaven iedere onderzoeker hoort te over-
schrijden. Het is voor ons een raadsel en moeilijk te verwerken, dat geen
Grieks geleerde ooit de taal van een ander volk dan het zijne een onder-
zoek waardig heeft gekeurd; dat noch de nabijheid van de haven met
zijn honderd talen noch de nabijheid der pyramiden ooit in een Alexan-
drijnse geleerde het verlangen heeft gewekt, de taalkundige uitdrukkings-
mogelijkheden van andere volken te bestuderen; zodat wij ons de ont-
zaglijke moeite moeten getroosten, om schriften te ontcijferen en talen te
begrijpen, die door barbaarse tijdgenoten der Grieken en Romeinen nog
werden gesproken en geschreven.
Het is een raadsel, maar het is begrijpelijk. Een Griek, die een der zoge-
naamde alpha-wetenschappen beoefende, had andere zorgen dan zijn
moderne collega's. Hebben onze tijdgenoten alle moeite, om orde te schep-
pen in de zich onheilspellend vermenigvuldigende literatuur - de geleer-
de in de oudheid worstelde juist met het probleem, zich de nodige litera-
tuur te verschaffen, een probleem dat voortkwam uit het gemis aan cen-
trale bibliotheken, die hem van het nodige materiaal hadden kunnen
voorzien, indien zij niet zelf aan verliezen door nalatigheid en rampen
hadden blootgestaan. De mogelijkheid, om op het onderzoek van vroege-
re geslachten voort te bouwen, was zeer beperkt. Een verloren gewaand
oud boek te hebbcn herontdekt, was een zodanige prestatie, dat zo'n ont-
dekker het vaak als vanzelfsprekend beschouwde, dat hij het overschreef
en als zijn eigen werk uitgaf. Met het uitschrijven en tot een nieuw geheel
samenvatten van werken van anderen bevinden we ons ongeveer op het
gemiddelde peil van de antieke alpha-geleerde. Wij mogen er de schouders
over ophalen, maar het kan best, dat voor zulk een bezigheid, die bij ons
niet meetelt, evenveel vernuft en een evengrote krachtsinspanning vereist
waren als van de gemiddelde moderne geleerde wordt gevraagd.
Onder alle oude wetenschappen, die een vergelijking met de onzen door-
staan, is de wiskunde zonder twijfel de oudste - iets ouder en veel krach-
tiger ontwikkeld in Babylonië dan in Egypte. In beide landen werd zij
beoefend door de mensen, die uit hoofde van hun beroep de kunst - ofla-
ten we zeggen, de wetenschap - van het lezen en schrijven beheersten,
dus door de priesters - dat is geen theologische, maar een sociologische
term. Het priesterschap, dus het verbonden zijn aan een tempel, was de
maatschappelijke voorwaarde voorde geleerdheid-het geestelijk bezit was
nog één en ondeelbaar.
Dat geldt voor het individu, maar in zeker opzicht voor die gehele be-
schaving. Ook van een differentiatie in de tijd valt er, ondanks de grote
tijdvakken, soms weinig te bespeuren. De Babylonische wiskunde [en voor
de Egyptische geldt iets dergelijks] is voor ons nog steeds een vrij uniform
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geheel, en het is niet waarschijnlijk, dat nieuwe vondsten dit beeld funda-
menteel zouden kunnen wijzigen. Die wiskunde maakt de indruk van iets,
dat omstreeks 2000 vóór Chr. kant en klaar was - het geestelijk werk van
enkele geniale individuen, dat in de daarop volgende 2000 jaar geen noe-
menswaardige ontwikkeling meer onderging. Deze spoedige verstarring
van een net ontstane wetenschap is een verschijnsel, dat noch voor Baby-
lonië en Egypte noch speciaal voor de wiskunde typerend is. We treffen
het in China en Japan aan, en in zekere mate ook in de Griekse bescha-
ving. Het hoeft aan de andere kant ook niet een symptoom te zijn voor
algehele culturele verstarring. In Egypte begint die ph ase weliswaar zeer
vroeg, maar in Babylonië is er veel minder behoudzucht - de kunst kent
daar stijlen met veel meer variatie dan in Egypte, en 1000- I 500 jaar na
de ontdekking en verstarring der wiskunde bloeit daar een nieuwe weten-
schap op van een waarde, die wij evenmin kunnen ontkennen als die der
Babylonische wiskunde. Het is de Babylonische sterrekunde, die van de
gerede hulpmiddelen der wiskunde op grote schaal mag profiteren, maar
met die oudere wiskunde geenszins vereenzelvigd mag worden.
De oorzaken van culturele verstarring bij het een of ander volk te ontdek-
ken - dat is een probleem, dat men niet te lichtvaardig mag aanpakken.
Het is vrij gemakkelijk enige mogelijke oorzaken op te sommen, maar hun
volledigheid na te gaan en ze met hun juiste gewicht in rekening te bren-
gen, is een taak, die wij met het tegenwoordig beschikbare materiaal nog
niet aankunnen. De erfelijkheid der beroepen is tot in de vorige eeuw een
bij uitstek cultuurbehoudende factor in de positieve zowel als in de nega-
tieve zin geweest. Familietradities waren voor ambachten en wetenschap-
pelijke verrichtingen een vaak noodzakelijk en onvervangbare elemen-
taire voorwaarde; maar vaak genoeg ontbrak de erfelijkheid der bekwaam-
heden als maatschappelijke basis voor de erfelijkheid der beroepsuitoefe-
ning, en dit gemis had vooral dààr vèrstrekkende gevolgen, waar alleen
krachtige impulsen van geniale personen de dreigende verstarring van een
beschavingsgebied konden doorbreken - geniale begaafdheid is immers
een te singulier en van zeer toevallige combinaties der erfelijke factoren
afhankelijk verschijnsel. De Babylonische priester, die nieuwe wetenschap
aan de overgeleverde had toegevoegd kon bouwen op de eerbiedige ge-
hechtheid van zijn zoons aan de door hem gestelde traditie, ook al was
het enkel zijn beroep en niet ook zijn bekwaamheid, die zij hadden over-
geërfd; hun behoudzucht kon zelfs evenredig aan hun onbekwaamheid
zijn, maar evenredig hieraan was dan ook de hardnekkigheid van hun ver-
zet tegen nieuwelingen en hun geneigdheid, om de verworven wetenschap
als geheim bezit te bewaren. Dat zijn voor de hand liggende argumenten,
misschien zelfs gemeenplaatsen, en ik vrees, dat ze de serieuze criticus
nauwelijks zullen bevredigen.
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Van groter gewicht dan de kastegeest der oude Oosterse maatschappijen
lijkt mij een andere maatschappelijke factor: het ontbreken van toepas-
singsmogelijkheden voor een ver gevorderde wetenschap in een samen-
leving met een nogal primitieve techniek. Zolang zuivere en toegepaste
wetenschap nog één zijn, kan de theoreticus de motor van het nut of al-
thans het vermeende nut nog minder missen dan in een meer gedifferen-
tieerde maatschappij. Bij het OIltstaan van de wiskunde hebben de prac-
tische behoeften weliswaar niet overheerst, maar toch een belangrijk woord
meegesproken - ik bedoel de behoeften van de practische rekenaar, de
landmeter, de bankier, de belastingambtenaar, de bruggen- en wegen-
bouwer, de architect. Het nuttige effect van de sterrekunde was eveneens
belangrijk: de voorspelling van de kalender, van verduisteringen, van
grote rampen en oorlogen was een taak van niet te onderschatten beteke-
nis. Deze utilitaire impulsen zijn sterk genoeg geweest, om de ontwikke-
ling der zuivere wetenschappen te bevorderen, ver buiten de grenzen van
het practisch waardevolle, maar waar die grenzen te ver werden over-
schreden, schijnt de stilstand onvermijdelijk te zijn geweest. Aan de wis-
kunde ontbrak in de oudheid de steun van een veeleisende techniek - dat
geldt ook nog voor de Grieks- Romeinse beschaving, al mogen we de tech-
nische eisen van de Romeinse maatschappij niet te roekeloos onderschat-
ten.
Om de verstarring van beschavingsgebieden te kunnen verklaren, moet
men met psychologische factoren evenzeer rekening houden als met socio-
logische. Vooruitgang is een woord, dat slecht in antieke begripsvocabu-
laires past. De wereldgeschiedenis als een ondanks tegenslagen gestadige
vooruitgang te zien, is een zeer moderne allure, waarvan in de oudheid
elke aanduiding ontbreekt. De voorstelling, dat er zo iets als een ontwik-
keling zou kunnen zijn, is meestal geheel afwezig. In de geschiedenis der
mensheid zien de Ouden veelal geen andere lijn dan die van een geleide-
lijk, maar niet tegen te houden afzakken van een oorspronkelijk goddelijk
peil naar toestanden van telkens grotere verwording en ontbinding. Het
beste, wat de mens in zulk een situatie kan doen, is zo getrouw mogelijk
het overgeleverde te bewaren. En als hij er terloops in slaagt, het bestaan-
de te vervolmaken, dringt dit succes ;"auwelijks tot zijn bewustzijn door.
Het lijkt heiligschennis, af te wijken van de vaderlijke traditie, en het is
een vermetele onderneming, er iets aan toe te willen voegen. Deze cultu-
rele zelfbeperking werkt de gemakzucht uiteraard in de hand en belem-
mert het ontbranden van geestelijke wedijver. Zo kunnen we de culturele
verstarring trachten te verklaren, maar we mogen ook van dit argument
de portée niet overschatten. De gehechtheid aan de traditie ten spijt wor-
den er toch nieuwe cultuurgoederen geschapen - in Babylonië, het knoop-
punt van verkeer en politiek, meer dan in Egypte, aan de rand van de
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beschaafde wereld. Babylonische en Assyrische vorsten zijn er trots op,
tempels te bouwen, groter en schitterender dan die van hun voorgangers;
~abylonische priesters ontzien zich niet, nieuwe goden in oude mythen
en hymnen te introduceren - de gehechtheid aan de traditie is ook daar
minder sterk dan op het eerste gezicht lijkt. Maar zij is aanwezig, en hoe
conservatief Babylonische wetenschap is, leert een zeer sprekend voor-
beeld: terwijl het Phoenicische alfabet zijn zegetocht over de hele wereld
begint [een zegetocht, die pas voltooid zal zijn, als de Chinezen hun ideo-
grammen vaarwel zeggen], blijft de Babylonische priester zich in de kan-
selarijen der Perzische koningen, in zijn sterrewachten en op zijn univer-
siteiten van het oude spijkerschrift bedienen, dat. uitgevonden was voor
de behoeften van een sinds lang dode taal, die der Sumeriërs. En de Egyp-
tische priester schrijft zijn uit de hiëroglyphen voortgekomen tekens zo-
lang, tot er niemand meer is om ze te lezen.
Vooral het spijkerschrift en de spijkerschrift-literatuur met haar Sume-
risch-Akkadische tweetaligheid moet een zware ballast zijn geweest voor
de ontwikkeling van nog een andere wetenschap naast de ook reeds in
een warnet van geleerdheid verstrikte philologie. De Grieken, wanneer
zij de Babylonisch-Egyptische erfenis aanvaarden, mogen kiezen uit het
materiaal, dat die oudere volkeren hun aanbieden. Het is zeker, dat zij
van de Babyloniërs behalve ambachten en handelsusances ook sterre-
kunde leerden, en het is zeer waarschijnlijk, dat Egyptische meetkundi-
gen en Babylonische algebraici geestelijk geassisteerd hebben bij de ge-
boorte der Griekse wiskunde. Hoe deze assistentie zich in bijzonderheden
heeft afgespeeld, kunnen wij niet zeggen; alle gegevens, die wij hier over
bezitten, zijn vrij onzeker.
In de Griekse wereld neemt de traditie een nieuwe vorm aan. Priester te
zijn, is bij de Grieken niet een beroep als bij de Oosterse volken. Dage-
lijkse offers zijn bij de Grieken vrijwel onbekend; het priesterschap is vaak
een erebaan, waarvan de uitoefening beperkt blijft tot enkele hoogtijda-
gen. De tempel is wel 'de vergaderplaats, waar men voor politieke doel-
einden bijeenkomt, waar clubs hun zittingen houden, waar men een arts
kan raadplegen, waar een sophist les geeft; soms isde tempel ook de staats-
bank, maar hij is niet de woonplaats van veeleisende goden en een mach-
tige clerus. Bijgevolg is de wetenschap niet meer erfelijk als een feudaal
bezit, maar verhandelbaar als een koopwaar, tegen een marktprijs, die
ervan afhangt, hoeveel de belanghebbenden ofde liefhebbers ervoor over
hebben. Een beoefenaar van een wetenschap, ook al is hij niet arts of ad-
vocaat, kan geld verdienen met raadgevingen, lezingen en lessen, en in
de opbloeiende Griekse steden is wetenschap een gewild artikel.
Dat de Grieken in staat waren, de verstarde wetenschappen nieuw leven
in te blazen, was voor een groot deel het gevolg van deze wijziging der
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traditie. In de rij der Griekse geleerden, zoals wij die kennen, valt er van
een familie-band weinig te constateren; heel sterk daarentegen is het
schoolverband tussen de op elkaar volgende geslachten. Nog lang prefe-
reert men de mondelinge overlevering boven de schriftelijke. De leer-
meester giet zijn wetenschap in verzen, niet zozeer omdat men nog de
mentaliteit van Monsieur Jourdain huldigt, eer hij het proza ontdekt,
maar vooral omdat de poëtische vorm steun biedt aan het geheugen, en
ook omdat wetenschap in verzen zonder commentaar waardeloos is, dus
gemakkelijker geheim kan worden gehouden. Want wetenschap was even-
min een publiek goed als welk kapitalistisch privé-bezit ook. Het zou van
volslagen wanbegrip getuigen, wanneer wij meenden, dat Griekse geleer-
den uit de vóór-socratische tijd enige behoefte hadden gevoeld, hun we-
tenschap publiek te maken. Ze zouden zichzelf van hun nimbus hebben
beroofd, wanneer zij de rationele grondslagen van hun kunsten zouden
hebben blootgelegd, en voorzover zij op de inkomsten uit hun lessen wa-
ren aangewezen, zouden zij zichzelf schade hebben berokkend, door zon-
der behoorlijke honorering anderen van de vruchten van hun genie mede
te laten profiteren. Dat wij zo weinig over de geestelijke prestaties der
eerste Griekse geleerden weten, vindt zijn verklaring voor een gedeelte
zeker in de geheimhouding, die zij zichzelf en hun leerlingen oplegden.
Van de Pythagoreërs weten we stellig, dat zij de wetenschap, die zij als
overlevering van de Meester beschouwden, alleen onder de leden van hun
orde verspreidden, en dat zij met verachting neerzagen op de sophisten,
die hun wetenschap aan iedereen, die het kon betalen, verkochten, zon-
der naar zijn morele geschiktheid te vragen - zoals de Pythagoreërs
deden, die hun leerlingen een langdurig noviciaat als voorbereiding tot
de eigenlijke studie oplegden. Tot op zekere hoogte zijn de Pythagoreërs
aan hun principes trouw kunnen blijven. Tenminste - het lukte hun, zo-
lang zij in Zuid-Italië de politieke macht in handen hadden. Enkele lek-
ken daargelaten bleefhun wetenschap haast een eeuw lang geheim. Maar
na hun politieke katastrofe begon de grote uitverkoop van pythagorese
wetenschap. Van de restanten, die zij in het graf hebben medegenomen,
hebben wij vrij onzekere voorstellingen, maar vermoedelijk zijn ze nog
zeer aanzienlijk geweest.
De wetenschappelijke school der 6e-5e eeuw had waarschijnlijk niet al-
leen bij de Pythagoreërs de vorm van de 'hetairie', de religieus-politieke
club, een groep mensen die door de band van gemeenschappelijke over-
tuiging, eredienst en wetenschap aan elkaar verknocht waren - ook bij
andere scholen zijn er aanwijzingen in die richting, vooral wat de Zuid-
Italiaanse wetenschap aangaat. Deze vorm van traditie werd door de
sophisten uitgehold. Socrates en Plato herstellen het esoterische karakter
der wetenschap - niet door de hetairie te doen herleven, maar in een
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vorm, die veeleer aan onze Ige-eeuwse universiteiten en 20e-eeuwse uni-
versitaire en andere instituten van onderzoek doet denken. De weten-
schap wordt aan het publiek onttrokken, nog niet zo zeer tengevolge van
haar differentiatie, maar wel degelijk reeds door de vereiste van een lang-
durige propaedeuse, die slechts door weinigen bekostigd en gevolgd kan
worden. Maar het meest wordt de exclusiviteit bevorderd door de nog
steeds overwegend mondelinge traditie, de persoonlijke relatie tussen
leermeester en leerling. Want boeken waren nog steeds een kostbaar be-
zit - kostbaarder meestal dan de mondelinge lessen -, en bovendien wa-
ren boeken vaak niet de grondslag van het mondeling onderwijs, maar zijn
gevolg: college-dictaten, door ijverige leerlingen vervaardigd.
De selecterende traditie beheerst natuurlijk niet alle onderdelen van de
beschaving. Redenaars spreken hun redevoeringen in het openbaar uit,
dramatische kunst was er om te worden opgevoerd, en voor de philosofen
in de moderne zin was publieke bekendheid vaak de grondslag van hun
bestaan. Maar wiskundigen, natuuronderzoekers en artsen behoren tot
een andere categorie van intellectuele werkers, en van hun eosterische
neigingen, vooral in de secte van Pythagoras, heeft de wetenschap in feite
meer geprofiteerd dan schade opgelopen.
Aan tendenties, de wiskunde van de schoolse binding los te maken, heeft
het niet ontbroken. De Elementen van Euclides zijn een werk van vooral
paedagogische strekking en paedagogische verdienste, een compilatie,
waarvan de zwakke punten en de wetenschappelijke tekortkomingen bij
nader onderzoek steeds duidelijker blijken 1.

Op de meeste gebieden van onderzoek gebeurde het in de oudheid op
zeker ogenblik, dat een bekwaam man de slotsom opmaakte van hetgeen
tot die tijd toe op dat gebied was gewrocht, en die de vergaarde weten-
schap samenvatte meestal in de vorm van een compilatie uit oudere ge-
schriften, die met een voor de respectievelijke bewerker kenmerkende
handigheid uit elkaar geknipt en aan elkaar gelijmd werden. De wiskun-
de heeft, wat dit aangaat, van geluk mogen spreken. Euclides' compilatie
is geschied op een ogenblik, dat de wiskunde nog in volle bloei stond,-
bovendien door een deskundige, die uit een voortreffelijk en in zeker op-
zicht al logisch geordend materiaal kon putten. Aan Euclides' elementen
is dan ook een succes beschoren geweest, dat door geen ander wetenschap-
pelijk werk sinds 2000 jaren wordt geëvenaard. De wiskunde was, ten-
minste in theorie voor eeuwen losgemaakt van de schooltraditie - een
knappe jongeling, die in de eerste beginselen der wetenschap was inge-
leid, kon zich door zelfstudie verder ontwikkelen. Geleerden, die nieuwe

1 Op bijzonderheden kan ik niet ingaan. Wie meer wil weten over de geschiedenis der
antieke wiskunde, leze het binnenkort bij Noordhoff [Groningen] verschijnende boek
'Ontwakende Wetenschap' doór Prof. Dr B. L. v. d. Waerden.
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ontdekkingen deden, konden de fundamentele kennis, die bij Euclides
was vergaard, bij hun lezers veronderstellen en zodoende hun resultaten
in schriftelijke vorm verspreiden - een gelegenheid waarvan b.V. Archi-
medes ruimschoots gebruik heeft gemaakt. Dit was een zeer belangrijk
gerief, waarvan men de betekenis echter ook weer niet mag overschatten.
Reizen naar de centra der wetenschappelijke activiteit en schoolbezoek
bleven de voornaamste middelen, om van de wetenschappelijke traditie
te profiteren.
De ontwikkeling der wiskunde is in de gehele Grieks-Romeinse geschie-
denis maar een korte episode geweest. Die der sterrekunde duurde lan-
ger - wellicht omdat deze meer empirische wetenschap, evenals in Baby-
lonië, op een langere incubatietijd aangewezen was. Maar de wetenschap
in haar geheel gaat ook in de oudheid een nieuwe verstarring tegemoet,
waarvan de oorzaken nog niet zijn opgehelderd. Het verschijnsel in de
wiskunde is niet zà raadselachtig als dat van de ondergang der klassieke
beschaving als geheel, maar in al deze kwesties missen wij nog de juiste
methode. Wanneer wij bij den mens de doodsoorzaak nagaan, beschikken
wij over vergelijkend materiaal, om de vraag als zodanig behoorlijk te
kunnen formuleren. Een singulier phenomeen, zoals een beschaving van
de afmetingen van de Grieks~Romeinse kan niet in dezelfde zin aan een
vergelijkend onderzoek worden onderworpen. De politieke ineenstorting
van het Romeinse Rijk in de 3e-4e eeuw lijkt ons vermoedelijk alleen daar-
om zo raadselachtig, omdat wij ondanks alle wetenschappelijke inspan-
ning nog zo goed als niets over de maatschappelijke structuur van het
keizerrijk weten. De wiskunde is gemakkelijker te overzien, maar ten aan-
zien van de maatschappelijke voorwaarden voor de bloei der wiskunde
tasten wij nog evenzeer in het duister. Tot de maatschappelijk bevoor-
rechten onder de beoefenaren der wetenschappen hebben de wiskundigen
in de oudheid in elk geval niet behoord. Staatsbemoeiingen maakten
van Alexandrië een wetenschappelijk centrum, dat zich tot de laatste
stuiptrekkingen der antieke beschaving toe enigszins kon handhaven, maar
aie staatsbemoeiingen zelf waren van zeer korte duur, en spoedig was ook
de Alexandrijnse wetenschap weer op particuliere steun aangewezen. Die
werd over 't algemeen alleen verkregen voor de zogenaamde alpha-weten-
schappen, en dan ook slechts voor die, die de publieke belangstelling trok-
ken, zoals de wijsbegeerte en de welsprekendheid. De wiskunde is nimmer
'self-supporting' geweest, en die wetenschappen, waaraan zij diensten
had kunnen bewijzen, stelden geen hoge eisen - in elk geval niet de eis,
de wiskunde boven het overgeleverde peil te verheffen.
De sociale waardering ten aanzien van de wiskunde kwam [trouwens tot
in de 18e eeuw] tot uitdrukking in een tekort aan leerlingen met weten-
schaPIJelijke belangstelling, waarmee vermoedelijk alle leermeesters in de
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wiskunde worstelden. De wiskunde had zich zeer snel en krachtig ontwik-
keld, en er was niet genoeg wetenschappelijk nakroost, om dit tempo te
bestendigen - als we een beeld uit de vorige oorlog mogen gebruiken: de
infanterie ontbrak, om de doorbraak der pantserspitsen te consolideren.
De cultuurlaag is in de oudheid op zichzelf al dun: de steden herbergen
nauwelijks een tiende der bevolking, en ook dit tiende is nog voor het
grootste gedeelte proletariaat. Voor de jongelui is de studie in de medicij-
nen, in de rechten, in de welsprekendheid, ja zelfs in de philologie om
zeer vele voor de hand liggende redenen veel aanlokkelijker dan de voor-
bereiding op een wiskundig wetenschappelijk beroep, en alleen waar de
staat ingrijpt, zoals tenslotte nog eens in het Constantinopel van Justi-
nianus, komt er weer iets als een laatste nabloei van wiskunde en natuur-
wetenschap. Het is een dun dekkleed van beschaving, dat over het Ro-
meinse Rijk is gespannen, en dat de neiging vertoont, om bij de minste
aanleiding te scheuren. Hierdoor worden dan vooral wetenschappen en
kunsten bedreigd, die weinig beoefenaars tellen. Inderdaad kan men zich
moeilijk aan de indruk onttrekken, dat er na de 2e eeuw voor Chr. geen
wetenschappelijk wiskundige traditie in de oude zin meer bestaat, geen
schoolverband dus en geen persoonlijke overlevering van leermeester op
leerling, die niet na één of twee generaties weer afbreekt. Het gros der
leerlingen ontving vermoedelijk een weliswaar op de Elementen gebaseer-
de, maar toch zeer runimentaire wiskundige opleiding, en slechts bij hoge
uitzondering kan een leerling in staat zijn geweest, het werk van zijn leer-
meester voort te zetten. Tenslotte moet het zelfs aan leermeesters hebben
ontbroken, en die uitmuntende wiskundigen, die nog af en toe optraden,
schijnen min ofmeer autodidacten te zijn geweest, die de in elke opleiding
belangrijke mondelinge overlevering hadden moeten missen.
De beoefening der wiskunde in de oudheid heeft er. zeker onder geleden,
dat de traditieband telkens weer is gescheurd. Maar het zou een te een-
zijdige visie zijn, dit verschijnsel alleen in sociologische samenhang te wil-
len zien. De wiskunde profiteerde veel minder van de vrijgevigheid van
maecenaten, omdat zij minder tastbaar nut beloofde, maar zij kon die
steun ook in hogere mate dan andere wetenschappen missen. Vooral was
de werkzaamheid van een wiskundige veel minder aan de aanwezigheid
van een grote bibliotheek gebonden dan die van een philoloog. De ver-
starring van de wiskunde in de oudheid is evenzeer het gevolg van posi-
tieve als van negatieve traditie. De Elementen van Euclides bevatten
reeds die ingredienten, waaruit de verstarrende korst werd gevormd. Het
is de exactheid, en wel de specifiek Griekse vorm van exactheid, die ten-
slotte als een keurslijf de groei der wiskunde heeft belemmerd - een haast
2000 jaar durende katalepsis was de reactie op een 2-3 eeuwen durende
on twikkelingskoorts.
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De ontdekking van de onmeetbare grootheden door de Pythagoreërs, één
der ontzaglijkste inzichten, ooit door mensen verworven, heeft de vorm
der Griekse wiskunde bepaald en tevens de vorm, waarin de Griekse wis-
kunde is verstard. Van het bestaan van onmeetbare grootheden hebben de
Grieken de consequenties aanvaard met een onverbiddelijke discipline,
die ons met de hoogste bewondering kan vervullen voor de geestelijke
zelftucht, die de mens zich kan opleggen, maar die tevens de schrik in
ons wakker roept voor het intellectuele fanatisme, waartoe de mens in
staat is - niet alleen een enkele mens, maar een successie van bekwame
onderzoekers, die zich - soms wel willens en wetens - verstrikten in een
traditie, die ze fascineerde en verlamde. Heeft geen hunner ooit dit pijni-
gende gevoel gekend, dat Kafka in zijn 'Bau' en bij andere gelegenheden
zo voortreffelijk heeft vertolkt, deze angst, op de verkeerde weg te zijn en
niet meer terug te kunnen? Of wisten zij, dat er aan hun methode iets
niet in orde was, maar was hun energie zo geheel geabsorbeerd door het
peuteren aan de Gordiaanse knoop, dat geen hunner hem durfde door-
hakken?
De ontdekking van het onmeetbare gaf de mens de gelegenheid te bewij-
zen, wat bittere ernst zijn streven naar waarheid was. Men had ingezien,
dat men de meetkundige grootheden niet door middel van gehele getal-
len en breuken van gehele getallen kon voorstellen, en consequent naar
men meende, wierp men de gehele Babylonische algebra en veel van de
algebraische aanwinsten der Pythagoreërs overboord. Niet alles, want er
was veel, dat men niet missen kon. Men vond voor de traditionele alge-
bra een surrogaat uit, de meetkundige algebra. De stap, die de Babylo-
niërs 1500-2000 jaar te voren hadden gedaan, de algebra los te maken
van de meetkunde, werd ongedaan gemaakt, maar de bevrijding van de
wiskunde uit haar babylonische verstarring ging gepaard met het in-
snoeren in een nieuw pantser. Van de voordelen, die de algebra bood
boven de meetkunde, deed men afstand, omdat men meende, anders niet
aan de eisen van exactheid te kunnen voldoen. De meetkundige algebra
werd een werktuig, dat anders dan die der Babyloniërs alleen door bui-
tengewone bekwame wiskundigen kon worden gehanteerd, maar waar-
aan men blijkbaar, hoe onhandelbaarder het werd, des te meer verknocht
raakte. Wiskundigen, die de diepere samenhangen doorzagen, konden
zich, om nieuwe resultaten te verkrijgen, van echt algebraische methoden
bedienen, maar vóór ze tot publicatie overgingen, waren zij genoodzaakt,
hun redeneringen in de omslachtige vorm der meetkundige algebra te
gieten. Zolang er een mondelinge traditie bestond, was het geen bezwaar,
dat er naast en als grondslag voor de officiële wiskunde een heuristische
methode als het ware als geheime wetenschap bleef bestaan. Brak de tradi-
tie af, zoals het in de oudheid stellig herhaaldelijk geschiedde, dan was
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een minder bekwaam nageslacht niet meer in staat, de heuristische grond-
slagen der schitterende bewijzen terug te vinden; het enige, wat hun over-
bleef, was, in diepe bewondering voor de wijsheid van het voorgeslacht
de handen in de schoot te leggen.
De overdreven eerbied voor het werk van Euclides is voor de ontwikke-
ling der antieke wiskunde funest geweest, omdat hij samen ging met een
tekort aan eerbied voor hetgeen Euclides' voorgangers hadden gepres-
teerd. Wanneer in de Griekse wetenschap een standaard-compilatie tot
stand was gekomen, gingen die werken, die als grondslag hadden gediend,
en mèt hen de hele historische ontwikkeling, in de prulIemand. Men acht-
te ze overbodig, en daarmee sneed men de terugweg af naar het punt,
waar men zich in die slop had begeven. Om een wetenschap verder te ont-
wikkelen, hoeft men niet al die argumenten te kennen, die eertijds beslis-
send zijn geweest, om een bepaalde weg in te slaan. Maar op het ogen-
blik, dat men genoodzaakt is, een bestaande theorie in haar grondslagen
te herzien, kan het zeer nuttig zijn, de historisch beslissende argumenten
der ouderen aan een critiek te onderwerpen - toen b.v. de Newtonse gra-
vitatieleer door de relativistische moest worden vervangen, was het voor
Einstein zeer belangrijk, redeneringen van Newton te kennen, die alleen
nog historische waarde schenen te bezitten; zo kon hij helderder inzien
en duidelijker aantonen, op welk punt hij zich van Newton moest ver-
wijderen. Maar met de herinnering aan de prae-euclidische wiskunde was
ook de remedie verspeeld tegen de illusie, dat er in de wiskunde maar één
weg bestond, die weg, waarop men als een blinde voortstrompelde.
Onder hen, die met de diensten, die zij aan de wiskunde bewezen, tevens
haar verstarring hebben voorbereid, moet behalve Euclides nog Plato wor-
den genoemd. Het dogmatische, dat de antieke wiskunde topzwaar maak-
te, komt veeleer uit de wijsgerige dan uit de vakspecialistische hoek, zoals
trouwens tot heden toe wijsgerige scholing meestal de brede visie heeft
belemmerd en de vakeenzijdigheid heeft bevorderd. De niet-vakman Plato
die de wiskunde van zijn tijd in een zeer eenzijdige vorm kende en appre-
cieerde, heeft gemeend, dat deze vorm definitief was, en door zijn gezag
is hij erin geslaagd, hem te bestendigen. De grote betekenis, die hij aan
de wiskunde toekende, was de tegenhanger van de hoge eisen, die hij haar
oplegde. De ideeënleer strookte.uitstekend met een wiskunde, die haar
exactheidsvorm niet naar de feiten oriënteerde, maar die zich van de fei-
ten afkeerde en de vorm vooropstelde. De uitbanning der algebra was
in strijd met de practische behoeften [ik bedoel hiermee niet noodzakelijk
de technische, maar evenzeer de denk-behoeften], maar zij scheen om
wijsgerige redenen onvermijdelijk te zijn, en de wiskunde, die aan derge-
lijke wijsgerige eisen beantwoordde, scheen van haar kant de geschikte
propaedeuse voor de wijsbegeerte te zijn. Dat later de philosofie de
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propaedeuse der wetenschappen werd, was een nog funestere omkering
der oorspronkelijke verhoudingen.
Wat Plato voor de wiskunde was, werd Aristoteles voor de natuur-weten-
schappen. Alleen is de Aristoteles-traditie vrijwel uitsluitend van negatie-
ve invloed gweeest. Dankzij hem werd weliswaar de leer der Pythagoreërs
van de bolgestalte der aarde officiëel erkend, maar deze verdienste [sa-
men met nog enkele anderen] wordt teniet gedaan door het feit, dat zijn
natuur- en sterrekunde één grote gezaghebbende dwaling is geweest. We-
tenschappelijke instelling is evenzeer als aesthetische een kwestie van aan-
leg en temperament. Aristoteles was in wezen een biologisch denker, zon-
der enig begrip voor de mathematisch-natuurkundige geesteshouding.
Hij slaagde erin, ook in de meer wiskundig gerichte natuurwetenschap-
pen de biologische denkwijze te doen overheersen en de natuurkundige
denkwijze in de oudheid in de kiem te smoren. Zijn gezag, dat op enorme
capaciteiten steunde, heeft de natuurwetenschappelijke traditie zeer lang
volkomen bepaald. Haast 20 eeuwen lang hebben slechts enkelingen dur-
ven optornen tegen het ontzagwekkende leerstelsel van schijnbewijzen,
waarmee Aristoteles elke observerende natuurkunde overbodig scheen te
maken. Alleen wie weet, hoe intensief vooral in de middeleeuwen de aan-
komende geleerden werden getraind in de Aristotelische gedachtenwereld
kan de inspanning waarderen, die van de Renaissance-geleerden werd ge-
vergd, om zich van die kluisters te ontdoen en ineens natuurkundig te
denken. Aan de wiskunde heeft Aristoteles geen schade kunnen berokke-
nen, omdat haar methode in die tijd reeds te ver gevorderd was; hij kreeg
geen vat op de wiskunde, omdat de wiskunde geen vat had op hèm, op
de onmathematisch Aristotelische geest.
Voor wat er 20 eeuwen lang in hun naam is gezondigd, mag men Plato
noch Aristoteles verantwoordelijk stellen. De natuurwetenschap, die Plato
voorzichtig, als een mythus voordraagt, en Aristoteles, even voorzichtig,
als een rationeclleerstelsel, is de natuurkunde van hun dagen, en ook waar
Aristoteles de goede beginselen van de natuuronderzoekers vóór hem heeft
geworgd, zijn het nog onvoldragen geesteskinderen geweest, wier levens-
kracht nog niet was gebleken. Een Plato of Aristoteles, die langer had
mogen leven of later geboren had mogen worden, en die van nieuwe
wetenschappelijke inzichten had mogen profiteren, zou in elk tijdperk
even 'modern' zijn geweest. Want beiden waren waarheidzoekers, en geen
van beiden was een tiran, die zijn vooroordelen à tort et à travers wilde
doen heersen. De ware tirannen - dat waren het Platonisme en Aristote-
lisme der zwakkere broeders, wier waarheidsdrang werd getemperd door
kinderlijke eerbied, gemakzucht, lafheid, partij-ijver, zelfoverschatting en
inzicht in eigen onvolmaaktheid. Om de ondergang der antieke wereld
te kunnen begrijpen, zou men niet alleen een sociologie der grote maat-
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schappij moeten schrijven, maar ook één van die kleine, maar verwaande
'république des lettres', en men zou de schaarse levenstekenen moeten
vergaren van wat zich buiten de scholen en akademie wetenschappelijk
afspeelde.
Ook in de oudheid waren er wiskundigen-outsiders, die zich aan opge-
vijzelde bespiegelingen niets gelegen lieten liggen. De Babylonische al-
gebra was verbannen, maar niet vermoord. Zij leidde naast de officiële
wetenschap een paria-bestaan, waarvan slechts enkele sporen zijn over-
gebleven. Zij komt opnieuw tot bloei in afgelegen streken, waar men niets
wist of zich niets aantrok van de beslommeringen, die de Grieken met het
onmeetbare hadden gehad, in een maatschappij, waar de philosofie nog
een onderdeel van de godsdienst was en daarom minder vat had op de
wetenschappen. Zo ontstond de wiskunde der Hindoe's. Waar die over-
levering aanknoopte, kan men nog niet met zekerheid zeggen; hoeveel
oorspronkelijk babylonische elementen door India werden opgenomen en
hoeveel officiële en inofficiële Griekse wetenschap daar werd geïmpor-
teerd, is niet vast te stellen. Om over de wijze, waarop in India zelf de
traditie zich vormde en handhaafde, veel te zeggen, ontbreekt mij de
competentie. Maar zoveel is zeker: reeds bij de Hindoe's draagt de wis-
kunde niet meer het aristokratische gewaad, waarin Euclides haar had
gestoken. Ze draagt niet meer pallas, helm en lans als een ongenaakbare
Athene, maar zij lijkt veeleer op het meisje Lilavati, aan wie Bhascara
schertsend en zijn bewijsvoeringen door complimenteuze opmerkingen
onderbrekend, een wetenschap leert, verrukkelijk door haar bekoorlijk-
heid, helder door haar scherpe taal, zachtmoedig en streng, en het wel-
gevallen van de wijze. Twee woorden ontbreken nog, die pas de Arabie-
ren aan deze kenschetsing van een wetenschap zouden toevoegen: prac-
tisch en voor iedereen begrijpelijk. De wiskunde is geen gewijde weten-
schap meer, en het enige gewijde, dat wij in de mathematische werken der
Hindoe's en Arabieren aantreffen, is de gebedsformule als aanhef en als
kolofoon, wanneer zij buigen voor de godheid, die het hoofd heeft van
een olifant, of voor Allah - niet voor de godin wiskunde. Hindoe's noch
Arabieren hebben ooit het Griekse wetenschappelijke peil bereikt, maar
zij hebben de 'common sense', de paedagogische ambitie en didactische
bekwaamheid bezeten, om op een betrekkelijk breed front de Griekse
doorbraak te consolideren. In de democratische 'Sturm- und Drangzeit'
der Arabische maatschappij, toen nog ieder de maarschalksstaf in zijn
ransel droeg, heeft ook de Arabische geleerde, wars van een 'l'art pour
l'art' zijn maatschappelijke positie weten te bepalen, als arts, als tolk, als
raadgever van vorsten, als bibliothecaris of als lid van een academie. In
de verstarring van de islamische maatschappij wordt echter ook de isla-
mische wetenschap betrokken.
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Dit maatschappelijke probleem wordt in het christelijke Westen opgelost
op een wijze, die aan het oude Babylonië doet denken. De middeleeuwse
kloosters zijn de plaats, waar de geleerde zich vrij van aardse beslomme-
ringen aan goddelijke of vergoddelijkte wetenschappen kan overgeven.
Zo worden zij dan ook voorgesteld, die zeven vrije kunsten: als goddelijke
maagden, die zich door niets anders kunnen legitimeren dan door hun
emblemen, de schamele erfenis, die zij uit de failliete boedel hebben ge-
red. Waar de nieuwe wind zal opsteken, dat verraden ons de artistieke
voorstellingen der vrije kunsten van het quatrocento: alleen de Italiaan
koos, wanneer hij de wetenschappen met het penseel moest uitbeelden,
zijn modellen onder de bekoorlijkste meisjes, die hij kon vinden. De
Griekse wiskunde in haar Arabische overlevering, die de Italianen der
16e eeuw vernieuwen, is geen Platonische idee meer, maar ook geen
sprookje uit 1001 nacht, dat Bhascara aan Lilavati vertelt, maar een
wetenschap van boekhouders en ingenieurs. Aan de kloostertraditie, hoe
belangrijk zij ook in algemeen cultureel opzicht geweest is, heeft de wis-
kunde en vooral de natuurkunde weinig te danken, en tot het einde van
de Ige eeuw zijn slechts zeer weinig wis- en natuurkundigen van beteke-
nis verbonden geweest aan één dier universiteiten, die de oude klooster-
tradities trouw bleven. Zeer velen onder hen zijn autodidacten ge-
weest - de popularisering der wetenschappen, begonnen door de Ara-
bieren, wordt voortgezet door tallozen, die zich van de boekdrukkunst
bedienen, om hun kennis te verspreiden. De traditie breekt niet meer af,
maar nog steeds is er een tekort aan beoefenaars der exacte wetenschap-
pen. Leibniz, dit kokende vat van weten en geest, overborrelend van ideën,
heeft zich er herhaaldelijk bitter over beklaagd, dat hij geen leerlingen
had - zonder twijfel had hij tientallen aan vruchtbaar werk kunnen zet-
ten. De bloem der geleerdheid is immers de philologie: het uitgeven van
de werken der oudheid in de 16e eeuw, het commenteren van die uitga-
ven in de 17e en het commenteren van de commentaren in de 18e eeuw.
Maar de vicieuze cirkel sluit niet meer, zoals 20 eeuwen geleden in Alexan-
drië. Waarom niet? Wat is de oorzaak, die hem doorbreekt?
Er zijn veel redenen aan te wijzen. Ten eerste de paedagogische ambitie
der verlichters, alle humaniora voor de mens te ontsluiten. En tot die
humaniora behoren [wie zou het tegenwoordig geloven ?] wel degelijk de
wiskunde en de natuurwetenschappen, want de 'menselijkere' weten-
schap was nog de stiefzuster der 'goddelijkere', en de tegenstelling 'na-
tuur- en geesteswetenschappen' was nog niet ontdekt. De wiskunde mocht
medeprofiteren van haar illustre stamboom, die in de Griekse geest wor-
telde; er kwam een behoefte aan leraren, die deze tuchtroede van de
geest over hun leerlingen konden zwaaien, en aan professoren, die deze
leraren opleidden. Die professoren koos men onder de bekwaamste ge-
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leerden - het wetenschappelijk onderzoek verplaatst zich van de akade-
mies naar de universiteiten, waar het met de wetenschappelijke opleiding
verbonden de sfeer der wetenschappelijke scholen van Alexandrië doet
herleven.
Het zijn echter niet alleen cultuurhistorisch en paedagogisch redenerende
mensen geweest, die aan de wiskunde in het onderwijs iets van de waar-
digheid teruggaven, waarmee Plato haar had vereerd, en die zodoende
de weidse ontplooiing der l ge-eeuwse wiskundige wetenschappen voor-
bereidden. In Frankrijk, het enige land, waar gedurende de hele l8e eeuw
aan de bevordering der exacte wetenschappen systematisch, zij het dan
niet op grote schaal, door de' staat aandacht is geschonken, schiep de
rationalistische mentaliteit der revolutionnairen en de belangstelling van
Napoleon een gunstig terrein voor de wiskundige opleiding en productie.
De Hogescholen, die toen ontstonden, zou men evengoed kunnen noemen
scholen 'voor militairen op wiskundige leest geschoeid als scholen van
wiskundigen op militaire leest. Wanneer men dan verklaringen zocht
voor Napoleons militaire successen, lag het voor de hand, op de mathe-
matische opleiding van zijn officieren de nadruk te leggen, en dat is inder-
daad, binnen en buiten Frankrijk, telkens geschied. Het is wel juist, dat
er zulk een verband bestaat, alleen is de interpretatie niet zo simpel, als
men in de l ge eeuw meende. Het is niet de wiskundige opleiding geweest,
die het peil van het Franse officierscorps boven dat van andere staten ver-
hief, maar het was veeleer de selectie door middel van de wiskunde, die
klaarblijkelijk de voorkeur verdiende boven de selectie volgens adelbrie-
ven en juridische ofphilologische bekwaamheden. Hoe dit ook zij, andere
staten hebben meer of minder consequent, het Franse voorbeeld gevolgd,
en overal werden de voorwaarden geschapen voor de beoefening van een
wiskunde, die, met een grote voorsprong op haar toepassingsmogelijk-
heden, gereed stond, toen de moderne techniek haar eisen stelde.
Van die voorsprong is thans niet veel meer overgebleven. Wanneer we
werkelijk een nieuwe verstarring tegemoet zouden gaan, dan zouden de
oorzaak - om dat beeld. weer op te roepen - niet de infanterie-troepen
zijn, die de pantserspitsen niet konden inhalen, maar veeleer de pantser-
spitsen, die faalden in hun taak, voor de nakomers de weg te effenen. Het
aantal theoretici in opleiding in alle natuurwetenschappen en vooral het
aantal mathematici is schrikbarend klein, vergeleken bij dat der aan-
staande technici - hoe moet zulk een belachelijk klein aantal theoretici
emplooi scheppen voor legers van ingenieurs? Door een aantal 1ge-eeuw-
se ficties uit traditionalistische sleur tegen de feiten in te handhaven, be-
moeilijken we een gezonde ontwikkeling, die we toch niet tegen kunnen
houden. Onder een zware last van traditie gaat niet onze wetenschap,
maar wel onze wetenschappelijke opleiding gebukt. \Vas in de 1ge eeuw
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de wiskunde terecht het aangewezen selectiemiddel voor veel beroepen,
dan is dat nog geen bewijs voor haar deugdelijkheid als zodanig in onze
eeuw. Wij beschikken over meer verfijnde selectiemethoden of dienen er
tenminste over te beschikken. Het principe der middelbare scholen en der
technische hogescholen, dat het er niet op aankomt, wat voor wiskunde
gedoceerd en gevraagd word t, als het maar wiskunde is, deze legendarische
wet- en toetssteen van de geest- dit principe, dat dient om de meest ach-
terlijke programma's te rechtvaardigen, ontleent zijn kracht niet meer
aan enige positieve overtuiging, maar enkel en alleen aan de traditie. De
Hoger-Onderwijs-wet, die ontstond, toen de alumni der wis- en natuur-
kundige faculteiten o~erwegend het beroep van leraar kozen, beantwoordt
op dit punt aan geen enkele maatschappelijke realiteit meer, maar des-
ondanks blijft die fictie gehandhaafd en blijft gehandhaafd een opleiding
van de student der wis- en natuurkunde in drie wetenschappelijke vakken
die neer moet komen op het verwerven van een ondragelijke last van
parate kennis.
In de laatste eeuw van haar bestaan is de wiskunde verrijkt met veel
nieuwe gebieden, wier beoefening al weer grote specialisatie vereist. Som-
mige waren goudmijnen, en toch zijn zij spoedig verlaterl. Niet omdat zij
uitgeput raakten, maar omdat de snel geëxploiteerde gangen spoedig zo
lang werden, dat niemand meer de mijn durfde binnendringen. Andere
gangen staan op het punt, om verlaten te worden - om dezelfde redenen.
Zij die geholpen hebben, om ze te ontsluiten, en die daar nog elke weg
kennen, vinden in de kleine schaar wetenschappelijk belangstellenden
geen medewerkers meer, die bij al wat van hen wordt geëist, nog de tijd
zouden overhouden, om zich in de details van speciale gebieden te laten
inleiden. Met het tegenwoordige geslacht van volwassen wiskundigen zul-
len die gebieden wellicht verdwijnen. Want juist in de wiskunde met haar
zakelijke en abstracte stijlgewoonten is thans meer dan ooit de band tus-
sen leermeester en leerling een didactische schakel, zoals het geschreven of
gedrukte woord nimmer kan zijn. Sterven deze gebieden af, dan zal het
een natuurlijke dood zijn - dezelfde die de wiskunde van Alexandrië
stierf. Nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden, die het begrip verbeteren en
de traditie vergemakkelijken, zijn voor de wiskunde misschien belangrij-
ker dan nieuwe gebieden. Maar voor het overige blijft de wiskunde afhan-
kelijk van onze maatschappij in haar geheel- niet meer van het humeur
van koningen en maecenaten, maar van de vraag, ofer mensen zullen op-
staan, die het verband tussen maatschappij, wetenschap en opleiding hel-
derder kunnen begrijpen dan wij en in staat zijn, om naar hun inzichten
te handelen.



Peter van Steen

HET VALSE PARADIJS

DE TUIN

Ga dus aileen, een dag in Februari
betaal dan eerst nog maar uw prijs in geld,
en schuifel dieper schamend en gekweld
in 't wreedste kamp der menselijke larie.

Tuur angstig door de takken en 't naakt gewas,
en luister goed opdat u breke 't hart,
dat slaan moet op de maat van hunne smart
wil 't verstaan hoe het geworden is en was.

Dwaal daarna bevend door de haag van ogen,
ontwijk hun raad'loos smeken niet en tracht
niet te ontlopen de perfide bogen

waarin het diepst verlangen wordt verbogen
en vrijheid wordt gebroken en ontkracht
uit menselijkheid en zonder mededogen.

OERANG OETANG

In d'onheilspellend rode cape
hurkt hij in namaak wildernis,
miskende, spitse hand in greep
om wat eens boom was en nu is

een glad skelet, geknotte troost
van apen in gevangenis.
Hij beurt het trieste hoofd en loost
zijn duizendderde zucht. Wat is

het leven langer waard? Hij neigt
het smartelijk gezicht terzij,
strekt smekend d'ene hand naar mij

en kijkt mij macht'loos vragend aan;
tussen zijn hand en die van mij
honen bezwaren allerlei.
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DE BEER

Op lage sokken sjokt hij langs de staven
en snel ontmoedigd tracht hij soms te draven;
tien pas naar d'ene, tien naar d'and're kant,
dat zijn de maten van 't cementen land.

Soms staat hij eensklaps stil om na te denken,
of hij zo juist de vrijheid niet zag wenken,
tussen twee tralies door en langs een boom,
het kon toch waar zijn, maar dan zakt hij loom

weer op vier poten en hervat het lopen,
dat nimmer aflaat en zelfs in de slaap
hem verontrust en ook nog snel doet hopen

dat achter de doorsneden perspectieven
de zachte gronden van de wouden zijn,
waar hij geluk kan vinden naar believen.

CHIMPANSEE

Kouwelijk gedoken in zijn bruine tooi,
nutteloze armen langs 't inerte lijf,
zit en staart hij hatend naar het triest verdrijf
der mensen aan vrije zijde van de kooi.

Nadenkend de figuren schrijvend in 't niet,
balt hij zich samen - rekt zich dan weer uit,
tuurt fel gespannen in spiegelende ruit
aan d'overkant, - bedriegeJijk verschiet

acht meter van hem af; dan slaakt hij een gil,
rukt verwoed aan quasi boom, de malle knoest
die ook heimelijk de apenziel verwoest

en hem doet begrijpen: jij hebt levenslang.
Nog eens spert hij hete lippen van 't gebit
en hurkt dan weer zoals hij al jaren zit.
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DE TIJGER

Zijn goede vijanden zijn hem ontnomen,
het diepe woud is hier een houten wand;
geen lage luister onder tropen bomen
of hete dorst die hem de keel verbrandt.

Een lenig wijfje om goed te bespringen
vindt men hier niet: men paart niet in een hok;
het felle bloed verleerde reeds het zingen,
de domme tralies scherpen slechts de wrok.

Waartoe de klauwen met de grage spieren,
de donzen glanzing vim het smijïg vel?
De lange passen deelt hij nu in vieren.

De dagen zijn hier als de vreemde nachten,
verwarde, dunne dromen over 't rijk,
waarop hij tot de laatste geeuw zal wachten.

DE WOLF

Het dansende lopen verloor zijn zin,
't veerkrachtige sluipen kon evenmin
als 't hoge en verre geblaf hem ooit
doen vergeten dat hij eens werd gekooid.

Het gele, verwijtende ogenlicht
te hongerig dorstend naar 't verre zicht
der mateloze steppe, gloeit nu bleek
en dunner door de smalle traliekreek;

het waaiert nu weg in valere glans,
ontrovend hem ook nog de laatste kans
t'ontkomen aan de beton hemispheer,

waarin een millioen maal heen en weer
hij dravende spiedt, beschamender smacht
naar 't einde dezer beschermende nacht.
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DE LEE UW

Wat zijn de sterke klauwen als geen prooi
meer noodt tot slaan, waartoe de fiere tooi?
Het brullen is verkalkte bitterheid,
voor sluwe tegenstanders is de tijd

voorbij, geen die hem nu nog vrezen moet.
De somb're hartstocht is reeds lang verbloed
en mateloze dromen zijn verdund
tot een smal beeld en hem is slechts vergund

een nutteloze slaap, ~aarin geen kracht
meer dient vergaard om in de blauwe nacht
te heersen zo 't een majesteit betaamt.

Soms staat hij op zijn rots vier meter hoog,
vat de Plantage Middenlaan in 't oog
en drui pt dan af, tot in het merg beschaamd.

DE KAMEEL

Hij eet uit trage bitterheid ijs uit de sloot
opdat, als hij de oude dorst verwekken kan,
fata morgana hem zal redden van den dood
op 't natte zandvierkant, waarvan de kille ban

hem maakt tot het tragisch bespottelijke schip,
dat, zonder lading, opgelegd, hier wacht totdat
de grote sloper komen zal om met begrip
zijn kaal verlangd karkas uiteen te nemen, wat

dan ook het laatste is dat voor hem kan gedaan.
Hij brengt de eindeloze dagen door met staan
en turen in het onbegrijpelijk verschiet;

hij voelt de kille nevels langs zijn lippen gaan,
soms is het hem in 't licht van een schijnheil'ge maan
of hij in kaler schim, zijn eigen sterven ziet.
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DE AREND

Vaak denkt hij aan de eerste barre weken:
de vleugels wondend aan het nieuwe zwerk.
Dan hard berustend om een haat te kweken,
als laatst en enig hem gebleven werk,

nu de azuren koepel is vervangen
door kubus van gestrengeld ijzerdraad,
waaraan verschaalde pijnen blijven hangen
zoals dat meestal met zo'n vogel gaat.

Star tuurt hij door de paralellogrammen,
de tergend, scheve vakken die het beeld
der vrijheid tot een trieste grap verlammen,

zodat herinnering dreigt in te dammen
tot een gestold verleden, dat verveelt
en klauwen vaster om de tak doet krammen.

DE NACHT

Koortsig verlangen sijpelt door de maag' re hekken,
den nacht doordrenkend met het bittere aroom
van hen die eenmaal sterven zullen aan het loom
tergende snakken, spelend om hun grage bekken.

Het nestelt zich in naden van weerloze stenen,
in trage kelders en de goten van het dak,
in rechte stoepen, om 't melancolieke wrak
der raamkozijnen die hun laatste tranen wenen.

De tuin der wreedheid zal zo langzaam toch verrotten,
wegwekend alle uren met een scherpe geur,
alleen een kille damp zal waren om de deur,

die, toegeslagen op dit valse paradijs,
weer zal vervagen als herinnering aan de wijs
van een geboeide luister die hier niet kon bottelJ.
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WAARIN SCHIET AMERIK1\. TEKORT?

In het Julinumm-::r 1950 van het Hibbert-Journal komt een m:rkwaardig
artikel voor van de hand van J. A. C. Fagginger Auer, theologisch
hoogleraar aan de Harvard-Universiteit, getiteld: 'American Optimism
and the Problem of the Good'. De strekking van dit artikel kan in het
kort aldus worden samengevat, dat het Amerikaanse volk nog steeds met
recht optimistisch gezind is ten aanzien van zijn roeping in de wereld,
dat het berekend is voor zijn taak van economische reconstructie, en dat
het enkel tekort schiet in psychologische kennis, aangezien bekendheid
met de economische problemen niet voldoende is. Men moet ook de
mensen begrijpen, die de problemen opwerpen, en hierin is Amerika vol-
gens de schrijver tot dusver tekort geschoten.
Waar wij het met de visie van de schrijver en met zijn conclusie in hoofd-
zaak oneens zijn, zij het ons vergund onze eigen visie naast de zijne te
plaatsen.
De schrijver van het genoemde artikel benadert het vraagstuk, waarmee
hij zich inlaat, van de kerkelijke zijde, hetgeen zijn goed recht is, want
de problemen van het Amerikaanse volk zijn in hoofdzaak ook die der
Amerikaanse kerken, en omgekeerd. De Kerk staat in Amerika midden
in de maatschappij en deelt in haar wel en wee. Wat dus van de Kerk
geldt, geldt in 't algemeen ook van de Amerikaanse samep.leving.
Wanneer men nu het kerkelijke vraagstuk in het oog vat, treft ons in de
eerste plaats de grote verscheidenheid van kerkgenootschappen. In 1948
waren er in de U.S. 242 religieuse gemeenschappen met 265'583 kerk-
gebouwen en een nominaal ledental van 81.777.874. Sommige dezer
gemeenschappen zijn zeer groot, andere minimaal. De Rooms-Katholieke
Kerk telt bijna 27.000.000 leden, het genootschap der 'Primitive Friends'
daarentegen slechts 13.
Volgens Fagginger Auer nu, zijn de verschillen, welke al deze gemeen-
schappen verdeeld houden, min of meer bijkomstig en worden zij alle
gedragen door eenzelfde fundament: de geest van optimisme. Men moet
nl. - naar het heet - niet afgaan op de leer, op het dogma. Die is ge-
importeerd uit een pessimistische tijd en uit een ten ondergang gedoemde
Grieks-Romeinse beschaving der eerste eeuwen van onze jaartelling.
Men moet ook niet afgaan op de hedendaagse preken, die enkel ter
ondersteuning van deze leer dienst doen. In zover deze pessimistisch
gestemd zijn ten aanzien van de mens en diens taak in de wereld, luistert
de gemeente cr beleefd naar, maar gaat daarna over tot de orde van d.:
dag. Zij laat zich immers niet door Augustinus, een Noord-Afrikaanse
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bisschop van de vierde eeuw, gezeggen hoe New Vork, Chicago en
Boston in de twintigste eeuw moeten oordelen over de menselijke natuur.
Een pessimistische visie op de mens en zijn mogelijkheden strookt volgens
deze opvatting niet met de geest van Amerika. Zij heet in tegenspraak
te zijn met de ervaring van het doorsnee-individu. Indien de mens inder-
daad zwak van wil en geneigd tot alle kwaad is, zoals de Kerk leert, hoe
zou men dan - zo kan men vragen - de totstandkoming van zulk een ge-
zonde en edele structuur als de Amerikaanse Unie moeten verklaren?
Op welke wijze beslecht de Amerikaan nu het pleit tussen zijn optimis-
tische wereldvisie en de pessimistische kerkleer? Er zijn volgens F. A.
drie mogelijkheden. Vooreerst kan men in het geheel geen aandacht
schenken aan hetgeen de kerken leren. Tot deze eerste groep behoort on-
geveer 60 % der Amerikaanse bevolking. Of men kan een kerkelijke ge-
meenschap stichten met een andere leer. Dit deden o.a. de Unitariërs en
de Universalisten. En tenslotte kan men de uitweg kiezen, dat men de
kerkleer weliswaar niet openlijk verwerpt, maar er slechts zoveel van
overneemt als men nuttig oordeelt. Dit doen bijv. de Episcopalen en
Methodisten. De eersten beschouwen de mens weliswaar als een zondaar,
maar een zeer fatsoenlijke zondaar. De Methodisten zijn perfectionisten.
Zij achten de mens van nature zondig, maar toch in staat om reeds in dit
leven de hoogste graad van volmaaktheid te bereiken.
Men mag volgens Fagginger Auer ook niet al te veel afgaan op de
theologische dissertaties, die voor en na in Amerika verschijnen en die
grote belangstelling tonen voor pessimisten als Kierkegaard, Barth en
Brunner. Deze dissertaties houden zich immers meer bezig met een
psychologisch onderzoek naar de mentaliteit der dialectische theologen,
die zich in paradoxen vermeien dan dat zij hun leer au sérieux nemen.
De meeste dissertaties zijn psychoanalytisch ingesteld en richten zich op
de geestesgesteldheid van de crisistheologen. Deze theologie trekt de aan-
dacht omdat zij anders is, niet omdat zij overtuigt. De Amerikaanse
theologen - zo heet het - blijven optimisten, ook waar zij zich in de
pessimistische crisistheologie verdiepen.
Wij zouden op dit punt reeds terstond onze critiek kunnen inzetten en
een andere verklaring dan de Harvardse hoogleraar willen geven van het
geringe enthousiasme der Amerikaanse theologen voor de uitkomsten der
Zwitserse crisistheologie. Deze geringe geestdrift behoeft naar onze
mening niet daaruit verklaard te ~orden, dat de Amerikaanse theologen
door dik en dun optimisten blijven, doch veeleer uit het feit, dat lieden
als Barth en Brunner geen oplossing geven, die aannemelijk is voor de
moderne mens. Deze theologen immers voelden enerzijds de oud-
christelijke motieven wel fijn aan en zagcn in, dat de hedendaagse opti-
mistische humaniserende tendensen lijnrecht indruisen tegen de geest
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van het oudste Christendom. Maar de enige uitweg, die zij vinden, is een
terugkeer tot dit oudste Christendom en een verwijzing naar de godde-
lijke openbaring, waarin de man der wetenschap hen niet kan volgen.
De Amerikaanse theologen nu, tonen o.i. terecht belangstelling voor de
verwerping van het oppervlakkige optimisme, dat in sommige kerken is
doorgedrongen, maar zij zijn weinig gediend van hetgeen hun daarvoor
als compensatie door de dialectische theologie wordt aangeboden. Dit is
dus een andere interpretatie van hun gemis aan geestdrift voor de crisis-
theologie dan F. A. geeft. Hij meent, dat men hier te maken heeft met
een overdrijvende vlaag van pessimisme. Wij zien er veeleer de aanvang
in van een pessimistische visie, die nog verdiept zal moeten worden en
wellicht nieuwe inzichten en nieuwe oplossingen zal brengen, die de
Europese theologen nog niet gevonden hebben.
Dit is echter een terloopse opmerking. Belangrijker is de vraag, of de
geest van Amerika van de aanvang af zo weinig aanknopingspunten met
het oud-christelijke pessimisme heeft getoond als F. A. meent. In dat
geval lijkt het ons raadselachtig, dat het al die tijd zo hecht in het
Amerikaanse leven verankerd is gebleven en daarin zulk een rijke
voedingsbodem gevonden heeft. Het is immers altijd de revivalist, de
boeteprediker, de verkondiger van hel en verdoemenis geweest, die door
het Amerikaanse volk gretig aangehoord werd en er ingang vond. Altijd
heeft het Amerikaans,:: kerkelijke leven in het teken van revival, van
zondebesef en opwekking tot boete en bekering gestaan. De populairste
prediker was steeds degene, die de meeste mensen tot zondebesef, en de
zondaren tot boete en bekering kon brengen. En juist in de pionierstijd
waren de emotionele vervoeringen en de excessen van berouwen beke-
ring het grootst. In zijn 'Characteristically American' 1 zegt R. B. Perry,
de bekende biograaf van William James, dat weliswaar niet slavernij,
segregatie, rassenvooroordeel, exploitatie, meedogenloosheid en materia-
lisme de kenmerken zijn van de Am-::rikaanse beschaving, maar wel het
zelfverwijt, de innerlijke spanningen en conflicten, die het gevolg van
deze euvelen waren. En van de Methodisten en Baptisten, de twee groot-
ste Protestantse groepen in Amerika, verklaart hij, dat deze kerkgenoot-
schappen zulk een vat op het Amerikaanse leven kregen omdat zij tot
berouwen bekering opriepen en redding aan alle boetvaardige zondaren
beloofden 2. Hoe zijn deze versch~jnsclen te rijmen met een Amerika, dat
in wezen zuiver en gezond was, dat van kracht tot kracht voortschreed,
dat de essentiële goedheid der menselijke natuur als het ware proef-
ondervindelijk aantoonde?
Ons antwoord moet luiden, dat het cr inderdaad niet mee te rijmen is.

1 Ncw Vork, '949, p. 67.
2 Ibid. p. 103.
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van de Amerikaanse samenleving. Juist in de laatste tientallen jaren ver-
menigvuldigen zich de klachten van psychologen en paedagogen, dat de
Amerikaanse jeugd haar élan begint te verliezen omdat zij onzeker is ge-
worden aangaande het levensdoel. Het is geen verschijnsel, dat onmid-
dellijk met de neergang der conjunctuur verband houdt. Zowel vóór als
na de jaren van de grote maatschappelijke inzinking van 1929 komen
wij deze klacht tegen. Reeds in de jaren na 1920 begint een typisch
ziektegeval de aandacht der Amerikaanse psychiaters te trekken. Het is
vooral de Amerikaanse psychiater Frank Williams, die hierop gewezen
heeft. Ouders klagen in toenemende mate over gebrek aan ambitie van
hun kinderen, die geen interesse meer blijken te bezitten voor hun werk,
zonder dat er een eenvoudige, aanwijsbare oorzaak voor te vinden is. De
jongens en meisjes zijn het stuur kwijt. Er rijzen allerlei vragen in hen op,
waarop zij geen antwoord meer vermogen te vinden. \;Vaarvoor werk ik
eigenlijk en waarvoor leef ik? Overal om zich heen zien zij volwassenen,
wier voornaamste bezigheid het is, de tijd te doden. Vader doet zaken,
maar zijn enig levensdoel is, geld te verdienen, steeds meer geld. Moeder
neemt Franse conversatieles en gaat naar lezingen over psychoanalyse en
naar bridgeavonden, maar uit niets blijkt, dat haar leven er werkelijk
door verrijkt wordt. Vader tracht zichzelf nog wijs te maken, dat hij de
gemeenschap dient door tandpasta voor 50 cts per tube te verkopen,
waarvan de aanmaakkosten precies 3 cts bedragen, terwijl in elke tube
13 cts aan reclamekosten zit en 25 cts voor de winkelier, die haar over de
toonbank aanreikt. Maar de jonge man en het jonge meisje weten tevens,
dat het einde van al dat zaken doen niet is een beter maatschappelijk
leven, doch grote verwarring en onbevredigdheid.
Geen wonder dus, dat het reeds genoemde, in 1939, dus na de econo-
mische crisis verschenen jaarboek van de John Dewey Society, spreekt
van 'an epidemie of demoralisation' en 'a general breakdown in charac-
ter'. Het is verbazingwekkend - zo heet het - om te zien wat voor on-
zekere mensen onze cultuur voortbrengt. Zij zijn onrustig, voelen zich
minderwaardig en vernederd, onzeker van zichzelf, onzeker ten aanzien
van de wereld om hen heen.
Dit is dus de keerzijde van het optimisme, dat volgens Fagginger Auer
en velen met hem, altijd de overheersende karaktertrek van de Ameri-
kaanse samenleving geweest is. En dat het nog altijd de overheersende
karaktertrek is, zou moeten blijken uit de bereidheid van het Ameri-
kaanse volk om ettelijke milliarden voor de economische reconstructie
van de wereld volgens Amerikaans model te voteren. Het heet, dat
men nog steeds overtuigd is een panacee voor de euvelen van onze
tijd te bezitten. Is dit werkelijk het geval? Worden deze milliarden
terwille van een sociale vernieuwing der wereld gevoteerd, of om een
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economisch en militair bolwerk tegen een nieuwe sociale orde op tt
werpen?
Wat is de reden, dat Amerika in gebreke blijft de wereld voor zich te
winnen, en dat de Amerikaanse 'way of life', alle milliarden ten spijt, zo
weinig aftrek vindt? Waarom ziet de wereld zo weinig hoopvol uit naar
'het tijdperk van Amerika'?
Volgens Fagginger Auer schuilt de oorzaak in een tekort aan psycho-
logisch inzicht. Amerika blijft - naar het heet - in gebreke de mentaliteit
te begrijpen van al die vreemde volken, waarmee het thans in zo nauw
contact is getreden. Wel maakte het Amerikaanse volk ook vroeger moei-
lijke tijden door, bijv. tijdens de burgeroorlog en daarna, toen de recon-
structie tien jaren vergde. Er waren destijds echter geen grote psycholo-
gische vraagstukken, want allen waren burgers van dezelÎde natie. Ieder
wist, wat bij de ander omging. Sinds I8g8, na het einde van de Spaans-
Amerikaanse oorlog, kwam echter de grote ommekeer. Internationale
problemen gingen de aandacht vragen. Het werd noodzakelijk na te
gaan, wat er in de niet-Amerikaanse geesten omging. De Britten met hun
lange ervaring in de omgang met andere volken vonden het al moeilijk
te weten te komen, hoe de Fransen en de Duitsers dachten. De Ameri-
kanen vonden het, naar men meent, onmogelijk. Vandaar volgens velen
het falen van de propaganda voor de Amerikaanse 'way of life'. .
Wij menen, dat degenen, die het tekort in deze rich ting zoeken, de plank
misslaan. De Amerikanen zijn altijd voortreffelijke psychologen geweest
en de Amerikaanse wetenschappelijke psychologie is heden ten dage een
voorbeeld van exactheid, brede visie en gedegen documentatie voor de
gehele wereld. Zij munt juist uit in de kennis der mentaliteit van vreemde
volken en rassen. Dat kan ook moeilijk anders, want al mogen de Ameri-
kanen in hun buitenlandse betrekkir,gen eerst laat een rol van betekenis
zijn gaan spelen, toch vergaarden zij op dit gebied al langer dan ander-
halve eeuw meer kennis en ervaring dan enig ander volk ter wereld, daar
immers de andere volken en rassen tot hen kwamen en Amerikaanse
burgers werden. En in de moeilijke taak van Amerikanisering van deze
vreemde elementen zijn zij wonderwel geslaagd, mede dank zij het diepe
psychologische inzicht in de mentaliteit van andere volken, dat zij zich
door hun dagelijkse omgang met deze verwierven. Daarom is Amerika
de smeltkroes der naties geworden. Het is het land, waarin de benaming
'stranger' een vriendelijke en uitnodigende klank heeft. Het mag dus uit-
gesloten geacht worden, dat het huidige falen in de propaganda voor de
Amerikaanse levenswijze te wijten zou zijn aan een gemis aan psycho-
logisch inzicht bij de staatkundige leiders.
Neen, de oorzaak van het falen ligt, naar onze mening, op een geheel
ander terrein. Hier heeft niet Faggingcr Auer, maar een andere Ameri-
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kaanse hoogleraar, Elton Mayo, in zijn boek 'The Social Problems of an
Industrial Civilization', naar onze overtuiging de spijker op de kop ge-
slagen. Hij wijst er op, dat de Amerikaanse scholen en universiteiten in
gebreke zijn gebleven de Amerikaanse jeugd te trainen in de bestudering
van sociale situaties. Men heeft gemeend, dat een eersterangs technische
oefening in de beheersing der moderne gemechaniseerde wereld vol-
doende was. Dientengevolge zijn de Amerikanen technisch zo bekwaam
als geen ander volk in de loop der historie ooit is geweest, en verenigen
zij dit met een uitermate grote sociale incompetentie. Dit defect is volgens
Mayo de laatste tijd een bedreiging geworden voor de gehele toekomst
der beschaving.
Ook een Harold Laski heeft in zijn standaardwerk over de Amerikaanse
democratie dezelfde ontdekking gedaan. Ook hij wijst cr op, dat wanneer
het gaat om sociaal inzicht, om levenskunst in het groot, de Amerikaanse
school en universiteit het afleggen tegen de maatschappelijke traditie en
conventie. En hij ziet als gevolg hiervan, dat weliswaar technische revo-
luties in de Amerikaanse samenleving gretig ingang vinden, maar dat de
sociale revoluties, die daarmee behoorden te corresponderen, zowel in
het eigen land als in de wereld daarbuiten geschuwd en afgewezen
worden.
Wij menen, dat zowel Elton Mayo als Harold Laski hier inderdaad de
vinger op de wonde plek der Amerikaanse samenleving gelegd hebben.
Niet de psychologische, maar de sociale wetenschap is in gebreke ge-
bleven. De technische zijde van het economisch proces heeft een hoge
graad van efliciency bereikt. Ten aanzien van de sociale zijde van dit
proces is men deerlijk tekort geschoten.

Wat is nu de reden, dat het Amerikaanse volk op dit gebied tot dusver
gefaald heeft? Er zijn, naar onze mening, twee oorzaken aan te wijzen.
De eerste is deze, dat het Amerikaanse volk nog nimmer in zijn ge-
schiedenis een sociale revolutie heeft doorgemaakt. De grote Ameri-
kaanse Revolutie was geen sociale en zelfs geen politieke revolutie, maar
een, oorlog van bevrijding, waarbij het nieuwe staatsbestel, dat ontstond,
alle structurele kenmerken van het vroegere organisme overnam. Het
was een acte van afscheiding, waardoor een groep koloniën een zelfstan-
dige staat werd. Te zelfder tijd bleven feodalisme, monarchisme en erfe-
lijke aristocratie aan de overzijde van de oceaan. Het was niet nodig, dat
deze nogeens door een sociale revolutie uitgebannen werden. Ook de
Amerikaanse burgeroorlog beoogde geen sociale revolutie. Of men hem
als een strijd tussen de agrarische en de industriële economie, met als
secundair motief de bevrijding der slaven, opvat, dan wel het behoud
van de eenheid en ondeelbaarheid der Unie als pl"imairc inzet ziet, in

602



WAARIN SCHIET AMERIKA TEKORT?

geen van beide gevallen was sprake van een sociale revolutie in de eigen-
lijke zin des woords. Evenmin kan men Roosevelt's 'New Deal' als zo-
danig opvatten. Zij was veeIeer de poging om door ver strekkende con-
cessies aan de arbeidersklasse een sociale revolutie te voorkomen. De
jongste maatschappelijke ontwikkeling van Amerika schrijdt in dezelfde
richting voort. Vandaar, dat het Amerikaanse leven wel van een sterke
revolutionaire traditie doortrokken is, maar deze revolutionaire traditie
draagt niet, zoals in Rusland het geval was, een sociaal karakter.
De tweede oorzaak, die daarmee verband houdt is deze, dat de sociale
wetenschap in Amerika niet vrij is om zich te uiten zoals dat nodig is.
Zij staat onder voortdurende druk van de zijde der toonaangevende
klasse. Zij moet steeds rekening houden met het odium van commu-
nisme, dat zij op zich laadt zodra zij meningen verkondigt, die tegen de
Amerikaanse traditie indruisen. Zij wordt dan terstond van onameri-
kaanse activiteit beschuldigd en ziet zich in de verdediging gedrongen.
Een leerkracht aan de scholen of een hoogleraar aan een universiteit, die
radicale sociale theorieën verkondigt, kan cr zeker van zijn, dat zijn
positie onhoudbaar wordt gemaakt en dat zijn carrière gebroken is. Van-
daar de onmogelijkheid om een sociale wetenschap in het aanzijn te
roepen, die het Amerikaanse volk in staat zou stellen niet alleen in tech-
nisch opzicht, maar ook in de vorming en beheersing van sociale situaties,
de wereld ten voorbeeld te strekken.

Tenslotte willen wij er nog op wijzen, dat het verwijt van psychologische
incompetentie naar onze mening wel op een ander land, nl. de Sowjet-
Unie, van toepassing is.
Dit geldt niet zozeer ten aanzien van de eigen bevolking. Weliswaar
treedt ook bij de houding tegenover het eigen volk dwang en geweld nog
dikwijls in de plaats van psychologische overreding, maar in het algemeen
kan men toch zeggen, dat waar cic communistische partij eenmaal het
heft in handen heeft, het haar gelukt op psychologisch juiste wijze de
door haar gewenste reacties op te wekken en de massa in een bepaalde
richting te stuwe'n. Zij bereikt dit doel door middel van de pers, de
school, massale bijeenkomsten, leuzen, levensgrote afbeeldingen van de
helden der revolutie, enz. enz ..
In haar verhouding tot bevolkingsgroepen, die zij niet volkomen be-
heerst, menen wij echter bij de Sowjet-Unie een ontstellend tekort aan
psychologisch inzicht te moeten constateren. Keer op keer heeft zij hier
haar kansen verspeeld. Zij heeft de Duitse krijgsgevangenen, die na de
val van Hitler voor de communistische leerstellingen open stonden, van
zich vervreemd door hen tot jarenlange zware arbeid in de Russische
werkkampen te dwingen. Door cle meedogenloze wijze, waarop de Rus-
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sische soldaten in de bezette landen, als wraak voor het ondervonden
leed, tegen Duitse en Oostenrijkse vrouwen optraden, heeft zij een
psychose van haat en afschuw gewekt, die met de leerstellingen van het
communisme generlei verband hield. Van een dergelijk optreden kan
men inderdaad met Talleyrand zeggen, dat het erger dan een misdaad,
dat het een [psychologische] fout was. Weliswaar zijn deze brute daden
slechts speldeprikken vergeleken nret de verschrikkingen van een moderne
oorlog, zodat het pietluttig kan schijnen nog over zulke kleinigheden als
dwangarbeid en massale verkrachtingen te vallen. Maar ook de kleintjes
tellen in psychologisch opzicht mee.
Het 'valt ook moeilijk te ontkennen, dat de houding, die de Russische af-
gevaardigden, en in het bijzonder Jacob Malik, in de Uno en in de Veilig-
heidsraad aannemen, van een gemis aan begrip van de mentaliteit van
hun tegenstanders getuigt. Een goed psycholoog overweegt niet enkel of
zijn argumenten objectief juist zijn, maar ook, welke indruk deze op zijn
tegenstander zullen maken. Voor de diplomatie der Sowjet-Unie schijnt
deze laatste overweging nauwelijks te gelden.
Ook de nederlagen, die de communistische partijen in het Westen slag
op slag lijden, moet voor een groot deel op rekening van ditzelfde tekort
gesteld worden. Zij mogen dan de noden van de massa verstaan, maar
zij houden zeker geen rekening met het feit, dat deze massa in de niet-
communistische landen door de toonaangevende klasse beïnvloed en vrij-
wel geheel door het propaganda-apparaat van deze klasse beheerst
wordt, zodat het strikt noodzakelijk is ook de psychologisch juiste houding
tegenover de toonaangevende klasse in de verschillende landen van het
Westen te vinden, die daarom nog geen capitulatie en zelfs geen com-
promis behoeft te zijn. Daarin schieten zij echter ten enenmale tekort. De
intellectuelen, ook degenen, die hen eerst welwillend gezind waren, ver-
vreemden zij door hun angst voor Trotskisme en Titoïsme schijnbaar
opzettelijk van zich. Starheid en dogmatisme zijn onverenigbaar met
psychologisch inzicht. Wij stippen hier slechts aan en moeten de uitwer-
king achterwege laten, aangezien niet het tekort der Sowjet-Unie, doch
van Amerika, ditmaal onze aandacht opeiste.
"Velmenen wij als einduitkomst van onze beschouwingen te mogen vast-
stellen, dat de sociale incompetentie van de U.S.A., en de psychologische
incompetentie van de U.S.S.R., de twee voornaamste oorzaken zijn van
de huidige spanning tussen Oost en \Vest.
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B. V. D. en de heksen

Twee eeuwen eerder dan elders zijn in Holland de afschuwelijke heksen-
brandstapels gedoofd. Niet omdat er een waag te Oudewater was waar
de verdachten werden gewogen - dat was eer gevolg dan oorzaak - niet
omdat het protestantisme hier de heersende godsdienst was, - de beide
helften des Christendoms waren gelijkelijk in heksenwaan bevangen -
maar louter en alleen, omdat hier op haar de normale rechtspraak werd toe-
gepast. Zodoende bleek er heks noch Duivel te bestaan.
In de hele internationale literatuur over dit onderwerp is dit ons land
steeds tot roem gerekend. Wordt het wetsontwerp op de zgn. burgerlijke
staat van beleg wet - en zulks staat te vrezen, alle waarschuwingen o.a.
van mr Goudsmit in de vergadering van het genootschap voor de Rechts-
staat en van dr Van Haren in De Maasbode van 3 Oct.j.l. ten spijt-dan
is het ook met die roem gedaan en kan de herinnering eraan op de rom-
melzolder der historie worden opgeborgen naast het stokje van Van Olden-
barneveldt, de boekenkist van Grotius en het hemd van Van Speyck. Dan
is ook hier te lande onder het hoofdstuk van de redelijke verdraagzaam-
heid een streep gezet.
En zelfs als dat ontwerp geen wet zou worden, staat het ergste voor de
deur, ja is door een kier al binnen. De B. V. D. - de Binnenlandse Veilig-
heids Dienst - is er immers al. De toestanden, zoals dr Van Haren die in
genoemd artikel kenschetst, zijn méér al dan sombere verwachtingen en
boze voorgevoelens.
'Ons werd - zo schrijft hij - het geval gemeld uit een onzer grootste be-
drijven, waar een werknemer zijn positie uitermate wankel had gemaakt.
Hem, zo werd gezegd, zou echter niets gebeuren, mits hij voor zijn chef
[zelf in dienst der B.V.D.] werkzaam wilde zijn, m.a.w. indien hij onder
zijn mede-arbeiders wilde speuren naar verdachte elementen.'
Het vraagstuk der zg. 'vijfde colonne' is een ernstig vraagstuk. Het is
ieders goed recht, er tegen te zijn. Maar wie er tegèn is, dient ook de
consekwenties ervan onder de ogen te zien, waarvan de B.V.D. er één is.
Men kan zulke lichamen voluit bijv. Siguranza noemen, men kan met
lettergrepen volstaan b.V.Gepeoe of Gestapo, men kan het ook bij letters
laten, B.V.D. b.v., maar het kan niet anders of het komt alles op het-
zelfde neer.
Schrijver dezer regelen herinnert zich de mededeling van een student,
die, toevallig, tijdens de omwenteling van Maart '48 in Praag vertoefde.
Sprekend over de gebeurtenissen van de dag met een Tsjechische collega
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zag hij deze opstaan, naar de deur gaan en die openen. In de opening
stond een derde student te luisteren, in dienst van drie Tsjechische letters.
Zo zal het voortaan ook hier gaan en de voorstanders hier zullen hetzelfde
zeggen wat de voorstanders overal zeggen ... of 'het moet wel', of 'je hebt
er niets van te vrezen ... als je je maar gelijkschakelt'. Als overal elders zal
ook hier de vrijheid vermoord worden - om haar te redden. Holland heeft
zich vroeger vergist: er bestaan tóch heksen en er is tóch een Duivel.

Extremisten
Het telegram van dl' Drees aan mr Natsir roept fatale herinneringen op.
Wanneer de minister-president er van gewaagt dat het Nederlandse volk
diep geschokt is door de militaire actie tegen Ambon, dan denken wij
aan de schok voor Kerstmis 1948, al was het toen maar een 'politionele'
actie. Niet het minst, zegt het telegram, zijn zij geschokt die gedreven
zijn door oprechte sympathie voor het Indonesische volk. Dat zijn dan
blijkbaar zij die de actie van 1948 van harte toejuichten, die, toen het
om de zelfstandigheid ging van heel Indonesië, het liefst ontkenden, dat de
Indonesiërs die aankonden, maar die nu de zelfstandigheid willen steu-
nen van een gebied half zo groot als Utrecht, een zelfstandigheid zonder
enige levensvatbaarheid. Men zou haast spreken van cynisme.
Dezelfde avond, waarop men in sommige bladen een grote rouwadver-
tentie kon aantreffen, een wilde oproep van de stichting 'Trouw door de
eeuwen heen' aan het volk van Nederland, door hooggeleerde en hoog-
gezeten heren aanbevolen, om zich als één man achter de minister-
president te scharen, kon men in diezelfde bladen een interview lez~n
met Mr Gieben, de oud-wd Hoge Commissaris, die pas uit Indonesië was
teruggekomen. Mr Gieben sprak van twee partij~n in Ambon; de ene
was voor volledige aansluiting bij de R.I.S., de kleinste was voor zelf-
standigheid. De komst van enige honderden Ambonese K.N.I.L. soldaten
had de schaal doen doorslaan. Deze soldaten waren niet door de Neder-
landse militaire leiding ontwapend!
Nu heeft de Nederlandse regering het extremisme in Ambon morele
steun gegeven, getuige de oproep van de extremisten in Nederland die
niets vergeten en niets geleerd hebben en wie weet waar nog op hopen.
Zij had zichzelf, de Ambonezen en de betrekkingen met Indonesië
[U weet: oprechte sympathie enz.] een dienst kunnen bewijzen door de
Ambonezen tot rede te brengen. De Indonesische regering heeft geduld
genoeg geoefcnd, op zijn minst wel zovcel als NEderland in 1948.
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Over Cry tlte beloved country van ALANPATON
[in de bij Elseviers U.My. verschenen
vertaling Tranen over Johamlesburg geheten]
is al herhaaldelijk de opmerking gemaakt,
dat men het als een Ma" Havelaar voor
Zuid-Afrika zou kunnen beschouwen. De
opmerking behoeft daarom geen gemeen-
plaats te worden, cen ieder kan de over-
eenkomst treffen. lVlen vindt in dezen ro-
man aIle elementen van het hedendaagse
leven in Zuid-Afrika en zijn rassenproble-
matiek terug. Elk van de figuren uit de
roman vertegenwoordigt een aanwijsbaar
type en staat daarmede voor talrijke
soortgenoten. Daar is de negergeestelijke
uit de zondoorstoofde vaIleien van Natal,
die in de overstelpende mensenmassa en
rassen. en nationaliteitenmengeIing van
Johannesburg zijn zuster gaat zoeken en
zijn zoon, behorend tot de ontelbare On!-
stamden die uit hun eigen landstreek, uit
de door droogte en erosie en roofbouw.
geteisterde dalen van hun herkomst, een
toevlucht hebben gezocht in de stad, en er
ontworteld van kwaad tot erger vervaIlen,
tot prostitutie, diefstal, roof en moord.
Daar zijn de iets meer geëmaneipeerden
onder de zwarte bevolking als deze een-
voudige en rechtschapen geestelijke Kuma-
10, en zijn broeder die in de grote stad als
het ware zijn keerzijde in emancipatieop-
zicht is geworden, een politiek redenaar,
met het den Zoeloe eigen talent daarvoor,
die de latente opstandigheid van de zwarte
bevolking aanwakkert en de groeiende
haat vaste vormen ,.an organisatie en pro-

test begint te geven. Daar is de verlichte
blanke die inziet dat men met de strengste
maatregelen tegen de verwording van de
negermassa's in de stad de oorzaken hun-
ner verwildering niet wegneemt, en die in
dit verhaal door het noodlot juist als
slachtoffer van het kwaad dat hij wil op-
heffen valt. Daar is de tragiek van denjon-
gen tot misdaad vervaIlen neger, Kumalo's
zoon die tot de strop wordt veroordeeld
maar zcIf een slachtoffer is V:ln de heersen-
de toestanden. En daar is, in dit boek dat
uit een edele gezindheid geschreven, zake-
lijk cn idealistisch tegelijk, perspectief
zoekt te ontdekken en wegen tot verbete-
ring bedoelt te wijzen, het slot met de aan-
wijzing der materiële middelen daartoe
in een juiste ontginning en irrigatie der
door de zwarten bewoonde dalen, de ver-
betering der reservaten, en der geestelijke
middelen, uitgaande van de gedachte dat
alleen wijze leiding en een juiste opvoeding
der negers in staat zuIlen zijn nog te voor-
komen, dat de met elkaar gepaard gaande
getalsminderheitl en gezagsmeerderheid
der blanken een door vrees ingegeven be-
leid blijven dicteren en eindigen zuIlen
met een niet meer te keren haat te oogsten.
De liefde te prediken die de enige sleutel
is tot de oplossing van een vraagstuk, dat
in toenemende mate door haat omgeven
begint te raken, is de eenvoudig en zuiver
gerealiseerde strekking van dit verhaal,
waarmede de schrijver zeker een goed boek
heeft geschreven maar bovenal een goede
daad heeft verricht. A. D



JACK BELDEN, China shakes the world
Harper & Brothers, New Vork 1949.

Boeken, geschreven door journalisten,
worden steeds meer onmisbare schakels in
onze politieke opvoeding. Wat wij weten
van de geschiedenis van het Chinese com-
munisme hebben wij in het bijzonder aan
enkele Angelsaksische journalisten-schrij-
vers te danken. Edgar Snmv's werk, 'Red
star over China', met zijn wereldschok-
kende onthullingen, bleek slechts een eerste-
ling van een reeks te zullen worden - een
reeks die door dezelfde schrijver werd
voortgezet in zijn 'Battle of Asia' [1941],
daarna door Gunther Stein in 'The chal-
lenge of Red China' [1945]; en nu heeft dan
Jack Belden zich hierbij op waardige wijze
aangesloten in zijn hier aangekondigd
werk.
'China shakes the world' handelt over
de jaren na de Japanse nederlaag. De
opmars van de rode legers heeft zulk een
publiciteit verkregen, dat men licht zou
kunnen menen, in ditjournalistenboek wei-
nig nieuws meer te zullen vinden. Dit zou
een grote vergissing zijn. Ook dit boek be-
hoorde even wereldschokkend te zijn als
de gebeurtenissen die het beschrijft. Bel-
den's analyse gaat veel dieper dan die van
zijn voorgangers. Zij treft door de diepe
menselijkheid waarmee de auteur zijn per-
soonlijke belevenissen beschrijft en door

het begrip, waarmee hij de geweldige
problemen, waarvoor het nieuwe China
zich gesteld ziet, tegemoet treedt. De slot-
beschouwingen, waarin de schrijver op
uiterst voorzichtige wijze tracht vast te
stellen, in hoeverre de jongste ontwikke-
lingen in China als een bijdrage tot de
'vrijheid' kunnen worden gezien en tevens
wijst op de gevaren, die deze zelfde 'vrij-
heid' in de toekomst kunnen bedreigen,
mag geen West-Europeaan, verstrikt in
onze traditionele opvattingen over vrij-
heid, ongelezen laten.
Juist deze objectief-critische voorzichtig-
heid van de schrijver maakt hem des te
overtuigender, waar hij zonder terughou-
ding veroordeelt en partij kiest. De be-
schrijving van de wandaden van het
Kuomintang-régime op Formosa in 1947
is ontstellend. Een erger veroordeling van
de Amerikaanse politiek, die ditzelfde
régime nog steeds op de been houdt en als
grote mogendheid in de Verenigde Naties
ondersteunt, is niet denkbaar.
Misschien dat lezing van dit boek ook iets
zal kunnen leren omtrent de strijd op
Korea, waarin onze regering zich zo ge-
redelijk heeft laten meesleuren - als men
althans iets uit de gebeurtenissen in Azié
wil leren. In hoe geringe mate die wil
àanwezig is bij Westerlingen en bij con-
servatieve Oosterlingen, blijkt uit dit
boek keer op keer. W. F. W.
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