
West-Europa, dat een eeuw lang een indu-
striële voorsprong bezat, heèft hem moeten
afstaan aan de Verenigde Staten. West-
Europa blijft uiteraard een intensief geindu-
strialiseerd gebied. Maar in de verhouding
tussen de Verenigde Staten en West-Europa
tekent zich langzamerhand een onderscheid
af, dat gelijkenis. gaat vertonen, met h~t
verschil tussen 1ge eeuws West-Europa en
de koloniale gebieden.

W. E. Wertheim, blz. 614
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J. B. Charles
DE REGEN

Ik word zo droevig van de regen,
hij ruist vanavond langs mij neer
zo eindeloos, dat ik verlegen
en eenzaam in mijzelven keer.

De regen ruikt als natte oude dekens
die zachtjes komen neergestreken
om klam mij om het hart te slaan.
De regen ritselt als een grijs gordijn
van zachte natte druppelstrepen;
dat doen die in de hemel zijn,
die willen zeker met mij spreken;
want in het stage murmlen van de goten
hoor ik de stemmen, maar mijn langgesloten
verstreden hart verstaat ze niet zo meer,
het is het luisteren ontwend.

Dat, lieve doden, is wellicht dit oude zeer;
maar waarom moet gij, die mij zo goed hebt gekend,
het noemen, en mij verontrusten met die regen?
Ja ja, ik kom wel, maar ik heb nog zorgen,
iets wat ik nu moet doen, of toch maar liever morgen,
maar nimmer doen zal, weet ik, als ik even
blijf staan, terwijl de nacht langs mijn gezicht tast
en ik de nachtgrond ruik en luister naar de regen,
die niet meer ophoudt lisplend in zichzelf te smeken.

De hemelbronnen sijpelen langs mij neer
zo eindeloos, dat ik, al is het tegen
het sluitingsuur, ietwat verlegen
en eenzaam weer naar binnen keer ..
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MONOPOLY

Men kent het monopoly-spel, dat enkele jaren geleden bij onze jeugd in
trek was. Dit uit de Angelsaksische wereld geïmporteerde spel geeft een
getrouwe afspiegeling van hetgeen zich in het economische leven onder
het veel geprezen stelsel van het vrije initiatief afspeelt. Na enige tijd spe-
len tekent zich een der spelers af als bezitter van een kleine voorsprong op
de anderen. Hij heeft wat meer onroerende zaken kunnen kopen - en dan
gaat hij dit voordeel exploiteren. Hij laat ieder, die zijn straat passeert of
in zijn huis of hotel zijn intrek neemt, flink betalen - en langzamerhand
beginnen de winsten hem als vanzelf toe te stromen. Zijn mede-spelers
moeten, om hun schulden te kunnen betalen, hun eigen bezittingen ver-
kopen of verhypothekeren. De rijke man wordt, of hij wil of niet, mono-
polist. Hij kan, om zijn geweten te sussen, of om het plezier van het
winnen wat langer te laten duren, zijn debiteuren nu en dan hun
schuld geheel of ten dele kwijtschelden, of ze een klein voordeeltje toe-
stoppen. Maar het eind is, dat de concurrenten de een na de ander het
loodje leggen - en de monopolist strijkt de hele winst op.
Dit spel vormt dus een illustratie van een goed oud-Hollands spreek-.
woord, waarin de duivel een actieve, zij het niet geheel zindelijke, rol
vervult.
Dit spel van kat en muis wordt echter niet alleen in het individuele econo-
mische leven gespeeld - het kan ook de verhouding tussen landen of land-
streken beheersen.
Ook Nederland kan ervan meepraten - het heeft dit spelletje gedurende
vele jaren met grote virtuositeit gespeeld. In de verhouding tussen landen
is de economische voorsprong bij dàt volk, dat zijn productie-techniek
het verst heeft ontwikkeld. Nederland wist reeds in Compagnies tijd door
zijn voorsprong in scheepsbouw en wapenfabricage een monopolie-positie
in de Indische Archipel te verwerven - maar het was Engeland, dat in de
loop van de Ige eeuw aantoonde, hoe men een industriële voorsprong in
een wereldheerschappij kan omzetten. Nederland heeft de ku"ustgoed af-
gekeken, en nadat het er in geslaagd was, met de winsten uit het Cultuur-
stelsel de Twentse industrie op te bouwen, deze kunst op kleine schaal
met vaardigheid toegepast.
Dat gaat zo: het land, waar de industrie tot ontwikkeling is gekomen, be-
heerst een integrerend onderdeel in het proces dat de grondstof omzet in
het afgewerkt product. Het niet-geïndustrialiseerde land levert de grond-
stoffen - bij voorbeeld de katoen, of de natuurlijke verfstoffen. De ruwe
grondstof wordt overgebracht naar het industrieland, ondergaat daar de
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nodige bewerkingen, en wordt als afgewerkt product verkocht voor een
prijs, die onevenredig ver boven die van de grondstofligt. De industriële
bewerking verschaft aan de bewerkers immers een monopolie-positie te-
genover de landen, die geen industrie bezitten. De voor massale afzet ge-
produceerde afgewerkte producten dienen niet slechts om de consumptie
in het industrie-land hoger op te voeren - de massaproducten, niet zeläen
van minderwaardige kwaliteit, worden bovendien weer met winst gesleten
aan de bevolking van het industrieel niet ontwikkelde land. Want door de
massa-productie kan het industrie-product vrij gemakkelijk concurreren
met het product van de inheemse huisnijverheid - welke dan ook steeds
meer in de verdrukking komt.
Zo tekent zich steeds duidelijker de verhouding af: het geïndustrialiseer-
de land is bij iedere transactie in het voordeel, en het kan de ruilvoor-
waarden tot op grote hoogte eenzijdig vaststellen.
Daar komt bij, dat de industriële voorsprong gewoonlijk weerspiegeld
wordt in een militair en politiek overwicht, dat dikwijls het karakter aan-
neemt van een koloniale heerschappij. Dit geeft aan het industrie-land de
mogelijkheid, om de voorsprong in verschillende richtingen uit te brei-
den. Het industrie-land heeft zijn scheepswerven - het kan het transport
over zee verzorgen en de voordelen daarvan aan de eigen bevolking laten
toevloeien. Het kan gebruik maken van zijn entrepot-gelegenheid en van
zijn goederenbeurzen om de transacties van het koloniale land met het
buitenland via de eigen centra te laten lopen, en daarmee de grote win-
sten in de transacties voor zichzelf te reserveren. De grondstoffen uit de
kolonies leggen soms een economisch volkomen overbodige reis af - enkel
om het 'moederland' er aan te laten verdienen.
Maar vooral door zijn beleggingen kan het industrieel ontwikkelde land
zijn economische voorsprong vergroten. De winsten worden voor een groot
deel belegd in objecten in de eigen industriële sfeer - maar een deel van
het kapitaal zoekt objecten buiten de geïndustrialiseerde wereld. En nu is
het opvallend hoe deze laatste beleggingen in het algemeen zo worden uit-
gezocht, dat de industriële voorsprong gehandhaafd blijft. Het overtollige
kapitaal wordt grotendeels belegd in de productie van grondstoffen - in
landbouw en mijnbouw. Belegging in industrieën zou voor het geïn-
dustrialiseerde land concurrentie betekenen - vandaar dat dit soort be-
leggingen tot een minimum beperkt blijft. Het structurele onderscheid
tussen industrieland en agrarisch gebied wordt op deze wijze steeds ster-
ker geaccentueerd 1.

1 Een zeer scherpe analyse van dc economische aspecten der koloniale verhouding vindt
men bij Raymond Kennedy: ''fhe Colonial Crisis and the Future' in R. Linton [ed.]:
'The science ofman in the world crisis', Ncw-York, 1946. Zie voorts Wa~rcn S. Thomp-
son: 'Population and Peace in the Pacific', 1946, p. 268: 'lt is inevitablc, that any area
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Het merkwaardigste is hierbij, hoe het industrie-land doorlopend crvan
overtuigd is, de belangen van de koloniën te dienen. De handhaving van
de agrarische structuur van de kolonie wordt als een weldaad voorge-
steld. Daarbij wordt samengewerkt met inheemse feodale klassen, die
eveneens belang hebben bij een behoud van de bestaande agrarische
structuur. Bovendien neemt de koloniale mogendheid bij tijden inder-
daad maatregelen, die voor de kolonie een tijdelijke verlichting van de
druk betekenen. Giften worden gedaan, schulden worden kwijtgeschol-
den. Maar het wezen van de monopolie verhouding raakt dit alles niet,
evenmin als de straks te bespreken poging omdool' een 'ethische politiek'
de welvaart der koloniale volkeren te vergroten. De agrarische structuur
betekent voor de koloniale landen geen welvaart, maar een armoede, zo-
als men zich deze in de westerse wereld nauwelijks meer kan voorstellen.
De geringe mechanisatie weerspiegelt zich ook in de landbouwmethoden:
de productie per man blijft klein, hetgeen moet neerkomen op een laag
welvaartspeil.

De hier geschetste situatie blijft niet beperkt tot de typisch koloniale ver-
houding. In meer ofmindere mate heerste een gelijksoortige verhouding
ook tussen in naam souvereine staten. Landen als China en Siam, Polen
en Hongarije, Brazilië en Venezuela, verkeerden economisch tegen-
over het geïndustrialiseerde deel van de wereld, tegenover Engeland,
Duitsland en de Verenigde Staten, in een gelijksoortige verhouding als de
kolonie tegenover het moederland. Ook het element van politiek en mili-
tair overwicht ontbrak hier niet. Vandaar dat men dergelijke landen wel
eens semi-koloniale gebieden noemde.
En ook binnen één land kunnen soortgelijke verhoudingen zich voor-
doen. Tot aan de tweede wereldoorlog had het geïndustrialiseerde noord-
oostelijke deel van de Verenigde Staten een sterk economisch overwicht
over het Zuiden en het Westen; door spoorweg tarieven en bankmanipu-
laties wist het Oosten de industrialisatie van Zuid en West lange tijd tegen
te houden. En in het klein kennen wij in Nederland een soortgelijke toe-
stand. Ook bij ons verkeren de provincies Friesland en Drente tegenover
de industriegebieden economisch in een ongunstige positie - misschien
ligt hier wel een voorname oorzaak van de Friese kwestie.

Na deze oorlog zijn de onderlinge verhoudingen volkomen veranderd.
West-Europa, dat een eeuw lang een industriële voorsprong bezat, heeft
hem moeten afstaan aan de Verenigde Staten. \Vest-Europa blijft uiter-
aard een intensief geindustrialiseerd gebied. Maar in de verhouding tussen

treated primarily as a source of raw materials will find its industrial development neglec-
ted, if not actively opposed, by the country which controls its production ofraw materials
and profits by sending it manufactured goods'.
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de Verenigde Staten en West-Europa tekent zich langzamerhand een on-
derscheid af, dat gelijkenis gaat vertonen met het verschil tussen 1ge-eeuws
West-Europa en de koloniale gebieden. De productie per man is bezig
in de Verenigde Staten tot een veelvoud van het overeenkomstige cijfer
voor West-Europa uit te groeien.
Welke consequenties heeft dit voor Europa?

Men kan deze consequenties op zijn vingers narekenen. De Amerikaanse
staatslieden mogen nog zulke goede bedoelingen met ons hebben en uit-
spreken, nog zo een 'ethische politiek' in West-Europa voeren - dé eco-
nomische verhoudingen brengen nu eenmaal met zich mee, dat het
Amerikaanse zakenleven, om met maximale winst te kunnen werken, met
ons hetzelfde spel moet spelen als wij een eeuw lang met de 'underde-
veloped countries' hebben voortgezet. Waarom zou het spel, dat het Oos-
ten der Verenigde Staten met het Zuiden en het Westen heeft gespeeld,
tegenover ons niet in toepassing worden gebracht?
Maar het Marshall-plan, hoor ik de lezer zeggen! Amerika heeft toch door
een royaal gebaar getracht, West-Europa er weer bovenop te helpen en
onze productiekracht te herstellen!
Voor wie zich rekenschap heeft gegeven van de wijze, waarop het kapi-
talistisch systeem werkt, klinkt zulk een gedachte nogal naïef. Deze naïve-
teit werd, ruim een jaar geleden, bij de eerste aankondiging van de Mar-
shall-hulp, ten top gedreven door een schrijver, die zich het monopolie
van wetenschappelijk gefundeerd politiek inzicht aanmatigt en allen, die
het niet met hem eens zijn, voor naïevelingen of erger scheldt. Ik heb hier
het oog op de heer De Kadt, die in het eerste nummer van 'Libertinage'
(Januari-Februari 1948, blzz. 58/59] het volgende schreef:

,Alle landen hebben recht op een aandeel in de algemene wereldrijk-
dom : dat is de kern van de Marshall-politiek.
Zeker, in dit plan speelt het eigen-belang van Amerika een grote
rol. Maar het is, om met de 'Economist' te spreken, een welbegrepen
eigenbelang van een zodanig formaat, dat het tot een nieuw en eer-
biedwaardig beginsel in de wereldpolitiek is geworden'.

Volgens De Kadt zal er dan komen:
'een organisatie van de wereld, uitgaande van het geheel nieuwe begin-
sel, dat hulp moet worden verleend, door de meest welvarende delen
van de wereld, aan alle gebieden en staten die in nood verkeren, wier
welvaartspeil te laag is'.

Gelooft de wereldwijze heer De Kadt dus werkelijk nog in Sinterklaas, en
denkt hij dat deze heilige thans in Washington huist, zijn eerbiedwaardige
baard heeft verwisseld voor een sik, en zijn mijter voor een hoge hoed met
sterren en strepen?
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Wanneer men geen dagelijkse ervaring bezit van de wijze, waarop de
Marshall-hulp in de practijk werkt, is het moeilijk om in détail aan te
geven, waar de schoen wringt; maar er zijn toch wel heel sterke aan-
wijzingen, dat de Marshall-hulp niet veel anders is dan een van die vrien-
delijke gestes van de winnaar in spe in het monopoly-spel, waardoor hij
zichzelf en zijn medespelers de indruk moet geven, dat de kansen voor
ieder gelijk worden gemaakt.
Immers, ook voor wie niet van de détails op de hoogte kan zijn, is het
duidelijk, dat New-Vork bezig is, zich een positie te verwerven, die te ver-
gelijken is met de positie, welke eerst Amsterdam en later Londen in het
verleden innamen.
De Verenigde Staten zijn begonnen met te verlangen, dat een zeer
groot aandeel in de Marshall-verschepingen met Amerikaanse schepen
diende te geschieden. Zeer straffe sancties worden toegepast op landen,
welke de toegestane 50% eigen scheepsruimte met enkele procenten heb-
ben overschreden! Voorts moeten de Marshall-Ianden hun benodigdhe-
den, ook wanneer zij ze zich goedkoper van elders konden verschaffen
[graan!], zoveel mogelijk in de Verenigde Staten aankopen. Voor Enge-
land was dit de hoofdoorzaak van zijn dollar-tekort.
De export uit West-Europa wordt sinds enige tijd zoveel mogelijk over
Amerika geleid. Nog niet zo lang geleden werd mij verzekerd, dat Hol-
landse boter eerst naar Amerika we~d verscheept, en van daaruit weer
naar Duitsland werd verkocht. Dit schijnt nu niet meer het geval te zijn.
Maar des te sterker spreekt het volgende voorbeeld, voor de juist-
heid waarvan ik kan instaan. Zwitserse horloges worden in Zwitser-
land in twee ~edeelten gefabriceerd. Zij gaan naar Amerika, waar de
twee stukken in elkaar worden gezet, en van daaruit gaan zij weer als
Zwitserse horloges overal naar toe - ook naar Europa! Wie bij zulke
transacties de grootste winst maakt, is niet twijfelachtig.
Een Hollandse maatschappij, die goederen naar Amerika wil verkopen,
moet de verdiende dollars ter beschikking houden van de Nederlandse
economie - sedert kort behoudens ro%, waarover de exporteur vrij
kan beschikken. Maar het is voordeliger, de winsten in Amerika, dan
in -Nederland te beleggen. Hoe aan de knellende uitvoerbepalingen
te ontkomen? Op oneerlijke wijze: door onderfactureren, dus door no-
minaal voor een betrekkelijk lage prijs te verkopen, dit bedrag in dol-
lars aan de Nederlandse instanties af te dragen, en in de dollar-landen
de eigenlijke winst te besteden. Op 'eerlijke' wijze: bij voorbeeld door
Hollandse goederen voor een zacht prijsje te verkopen aan een zelfstandig
filiaal in New-York, dat als Amerikaanse maatschappij is gevestigd, en
ditzelfde filiaal dezelfde goederen met grote overwinst te laten verkopen.
Op deze wijze had een grote kapitaalvlucht uit West-Europa plaats.
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Misschien zijn er, die gedacht hebben, dat deze en dergelijke misbrui-
ken door de devaluatie zouden kunnen worden bestreden, doordat het
verschil in waarde tussen zwarte en officiële dollars zou verdwijnen. lYIaar
voorlopig accentueert deze devaluatie slechts des te sterker het voordeel,
dat Amerika thans geniet bij elke ruil-transactie met West-Europa. Want
Amerika kan nu voor dezelfde hoeveelheid export-goederen een veel
grotere hoeveelheid dan tevOren terug krijgen.
Maar waar eigenlijk alles om draait, is de vraag ofWest-Europa in staat
zal zijn, zijn industriële productie op korte termijn op te voeren en daar-
mede de achterstand tegenover Amerika in te lopen. Dit zou enkel kunnen
plaats hebben, indien Amerika op grote schaal industriële machines naar
"Vest-Europa zou exporteren, en bereid was door ruime beleggingen de
industrialisatie van West-Europa te versnellen.
Hiervan is nog maar heel weinig gebleken. Welk belang heeft het Ameri-
kaanse zakenleven, om zijn oude industriële concurrent weer op de been
te helpen? De Verenigde Staten kunnen met veel meer voordeel trachten,
het spelletje toe te passen, dat wij zelf vroeger met zoveel profijt hebben
gespeeld: afgewerkte producten aan ons te verkopen. Wij kunnen, wat
•wij uit Amerika nodig heben, niet zelden slechts verkrijgen, wanneer
wij de aankoop koppelen aan die van voor onze economie betrekkelijk
waardeloze luxe-artikelen, b.v. dure, veel benzine verbruikende auto's,
terwijl er buiten het dollar-gebied voor dezelfde of lagere prijs wagens
met een geringer benzine-verbruik te koop zijn. Een ander voorbeeld: _
ook Engeland werd gedwongen Amerikaanse films in te voeren. En wat
de beleggingen betreft: Amerika wil in beginsel wel beleggen; maar eerst
moeten dan al die invoer- en uitvoer-bepalingen, nationalisaties en socia-
listische experimenten aan de kapstok worden gehangen - anders zijn de
beleggingen voor "Vallstreet niet voordelig genoeg. De winsten moeten
vanuit Europa vrij naar Amerika kunnen worden overgemaakt, de be-
leggingen vrij in andere valuta's kunnen worden overgeboekt.
Voorlopig zijn Amerikaansè beleggingen eerder in de oude buiten-
kapitalistische ruimte te verwachten. De landbouw- en mijnbouw-pro-
ductie in Afi'ika, Azië, Zuid-Amerika - hier zijn en blijven voor een geïn-
dustrialiseerd land de voordeligste beleggingsobjecten.
Maar wil Amerika zijn afgewerkte producten in West-Europa blijven
slijten, dan moet toch iets van een behoorlijk levenspeil in West-Europa
gehandhaafd blijven. Anders kan toch de driehoeksruil [U.S.A. - West-
Europa - koloniale en semi-koloniale gebieden in Azië en Afi'ika] niet in
stand worden gehouden. "Vest-Europa moet een export naar laatstge-
noemde gebieden behouden en medewerken, dat Amerika de beschikking
houdt over de industriële en strategische grondstoffen in de 'underde-
veloped countries' .

617



W. F. WERTHE1M

Ziehier een der innerlijke tegenstrijdigheden van het kapitalisme, een
der voornaamste oorzaken ook van wereldcrises. Het meest geïndustriali-
seerde land heeft er geen belang bij, mede te werken aan het oprichten
van industrieën buiten het eigen land - maar kan anderzijds op den
duur de eigen industriële producten niet kwijt, wanneer in de landen,
waarheen het moet importeren, niet een zeker levenspeil wordt bereikt.
En dit levenspeil kan slechts worden opgevoerd of op een hoog niveau
gehandhaafd door industrialisatie!
Met dezelfde moeilijkheid worstelden ook Engeland en Nederland, toen
zij hun katoentjes aan de koloniën wilden slijten, maar geen ruime koop-
krachtige vraag ontmoetten. Deze ervaring heeft omstreeks 1900 mede-
gewerkt aan het opstellen van de zogenaamde 'ethische politiek', die op
bevordering van de inheemse welvaart was gericht. Maar in de practijk
is er van een wezenlijke verhoging van het koloniale levenspeil nooit veel
gekomen. Wie van de kapitaal-investaties, van de economische 'ontwikke-
ling', profiteerden, waren niet de koloniale volkeren, óók niet in de periode
van de 'ethische politiek 1. Van een met kracht aangevatte industrialisa-
tie is gedurende de gehele periode van de ethische politiek in Indonesië
geen sprake geweest.
Het zijn militair-strategische overwegingen, die tenslotte aan de argu-
mentenvóór industrialisatievan een koloniaal land zoveel nadruk verlenen,
dat de economische weerstanden kunnen worden overwonnen. Het voor-
uitzicht van de Pacific-oorlog heeft de snelle industriële ontwikkeling in
India, en ook de matige industrialisatie van Java vanaf 1930, bevorderd.
Maar ook hier doet zich een paradox voor: door aan de industrialisatie
van een koloniaal of semi-koloniaal gebied mede te werken verliest het
industriële land onherroepelijk zijn politiek en militair overwicht. Warren
S. Thompson stelt dit probleem zeer kernachtig. Er ontstaat in de huidige
koloniale constellatie, aldus deze Amerikaanse specialist in bevolkings-
vraagstukken, een ongerijmdheid doordat het koloniale systeem door zijn
aard de kolonie industrieel, en dus ook militair, zwak houdt. Militaire
macht, al is het slechts de macht om het eigen land te verdedigen, hangt
niet alleen afvan de aanwezigheid van een overvloedige mankracht, maar
ook van het bezit van een industrie, met name zware industrie. Deze situ-
atie stelt de koloniale machten voor een dilemma. Indien men de kolo-
niën toestaat te industrialiseren, gaan zij als koloniën verloren; industria-
liseren zij niet, dan zullen zij waarschijnlijk door een of andere aanvaller
worden ingepikt. Er is blijkbaar geen middel om de koloniën sterk genoeg
te maken om zichzelf te verdedigen en ze toch onderworpen te houden2•

1 Dit is door J. S. Furnivall: Colonial Policy and Practice [besproken in 'D~ Nieuwe Stem',
jaargang '949, blzz. 3'2 v.v.] met overvloedig bewijsmateriaal aangetoond.
2 Warren S. Thompson, I. c., p. 309.
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Het Atlantische Pact, en de militaire consequenties, die dit met zich
medebrengt - indien Amerika het althans met de militaire steun aan
West-Europa ernstig meent - zou er in theorie toe kunnen leiden, dat de
industriële ontwikkeling in West-Europa toch weer opnieuw een kans
kreeg. Maar - afgezien nog van het feit, dat het probleem van militaire
weerbaarmaking in dit atoom-tijdperk van een geheel andere orde is ge-
worden dan in vroegere perioden - van een verhoogde welvaart zou in
dat geval toch voorlopig allerminst sprake kunnen zijn. De militaire uit-
gaven zouden dan, zoals reeds thans uit onze begroting blijkt, al het an-
dere verre overschaduwen.
En voor gebieden als Indonesië of Afrika geldt hetzelfde. Alleen in het
kader van een militaire weerbaarmaking is een krachtige medewerking
aan de industrialisatie te verwachten. Maar in dat geval zal een verhoging
van welvaart nog lang op zich laten wachten.

r.-

En de moraal van het verhaal? Die is zeer eenvoudig voor ieder, dIe enige
lessen heeft geput uit de Nederlandse koloniale geschiedenis, en wel de
lessen die men niet op school leert.
Het kapitalistisch stelsel heeft uit stoffelijk oogpunt aantrekkelijke kan-
ten. Het heeft in het verleden de materiële welvaart van hele volkeren
omhoog gestuwd, zij het op een wijze, die de baten zeer ongelijkmatig over
de verschillende volksgroepen verdeelde, en ook overigens vaak in strijd
kwam met de menselijke waardigheid. Maar vast staat ook, dat deze
materiële voordelen steeds alleen ten goede kwamen aan de volkeren, die
de monopolistische voorsprong bezaten. Voor de andere medespelers aan
het monopoly-spel zijn er enkel nieten.
Zo gezien is de economische toekomst van Nederland èn Indonesië, onder
Amerikaanse hegemonie, uiterst somber. Niet ten onrechte spreekt een
econoom in 'De Groene Amsterdammer' nu reeds in volle ernst van een
dreigend koelie-peil in Nederland.
Toch is er één verschil met het monopoly-spel. Het is hier geen spel,
maar bittere ernst. En daarom is het spel nooit uit. Wij hebben het voor-
beeld voor ogen, dat West-Europa, Engeland voorop, na een eeuw lang
winnaar te zijn geweest, tenslotte bezig is tegenover de Verenigde Staten
het onderspit te delven. Evenzo hoeft West-Europa, nu voorlopig de
bordjes verhangen schijnen, zich er niet bij neer te leggen, dat het spel
definitief te zijnen nadele is beslist.
Maar daarvoor dienen de volkeren van West-Europa en die van Azië en
Afi'ika de regels van het spel te doorzien. En daar ontbreekt hier in Neder-
land nog vrijwel alles aan - ondanks de lessen der eigen koloniale ge-
schiedenis!
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LANDHONGER IN CHINA

Dit najaar zou men in China de vijfentwintig honderdste gedenkdag van
de geboorte van Confucius kunnen vieren.
Indien de Kwomintang nóg in het zadel zat, zou zij deze gelegenheid
zeker niet hebben verzuimd voor de verbreiding van haar Neo-Confuci-
anistische idealen. Tsj'en Li-foe, de leider van de partijorganisatie, is
een groot voorstander daarvan. Hij verbindt de 'Drie Volksbeginselen'
van Soen Vat-sen met de 'Vijf Sociale Deugden' van het Confucianisme
en vindt het hoogtepunt van zedelijk gedrag uitgedrukt in het Confuci-
anistische begrip 'oprechtheid'. De vijf sociale deugden zijn de betrek-
kingen tussen vorst en onderdaan, vader en zoon, man en vrouw, oudere
enjongere broeder, en vriend en vriend. Deze vormen de grondslag voor
elke staatsordening ; van regeringswege dient het volk daarin te worden
onderricht. Tsj'en Li-foe en zijn broeder, Tsj'en Kwo-foe, zijn sinds
jaren de leiders van wat genoemd wordt de CC kliek [naar de eerste
letter van Ch'en, de Engelse transcriptie van Tsj'enJ; zij vormen de
rechtervleugel van de Kwomintang en met de uiterste gestrengheid
waken zij tegen elke staatsgevaarlijke afwijking van de juiste leer.
Tsjiang K'ai-sjek sluit zich daarbij aan. Zijn 'Nieuw Leven Beweging',
begonnen in 1934, predikte individuele Confucianistische deugden als
toewijding, zelf-discipline, verantwoordelijkheid, en trachtte het per-
soonlijk gedrag te regelen tot in kleinigheden van kledij en goede ma-
nieren. Tsjiang bleef hiermede in de stijl der vroegere Chinese keizers
die steeds predikers van deugd waren, 'wijzen'. Zijn rituele handelingen,
zoals het bestijgen van de Heilige Berg T'ai-sjan, het offeren ter ere van
de nagedachtenis van vroegere keizers, moeten op dezelfde wijze worden
verstaan. Zo ook zijn proclamaties, zijn zelfbeschuldigingen; zij ver-
schillen weinig in toon van de oude keizerlijke edicten.
Deze terugval in het oude rcgeringspatroon komt voort uit een curieus
mengsel van idealisme en harde zakelijkheid. Tweeduizend jaar lang is
het Confucianisme een uiterst nuttig instrument gebleken ter indoctri-
nering van de geesten. Het kw~ekte trouwe ambtenaren; het hield een
hierarchie in stand waarin ieder zijn juiste plaats wist. Het hield de boer
op zijn kluit grond, de koopman op een ondergeschikte plaats. De macht
berustte in handen van de ambtenar~nklasse, behorende tot de 'gentry',
de 'gordeldragcrs', wier economische basis lag in middel- tot groot
grondbezit.
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De verhouding en omvang hiervan is in de verschillende perioden der
Chinese geschiedenis niet altijd dezelfde geweest. In veel grotere mate
dan in de meeste westerse landen heeft in China klein grondbezit bestaan.
De Chinese boer bebouwde eigen grond voor zich en zijn familie; door
erfdeling evenwel werd familiebezit vaak zo versnipperd, dat een stuk
grond niet meer voldoende was voor het onderhoud van een gezin en de
boer gedeeltelijk pachter werd. Overstromingen, misoogsten en andere
rampen noopten hem dikwijls tot verkoop van wat hij nog had, zodat hij
geheel pachter werd. Toch was hij geen horige; zijn ideaal bleef altijd
eigen land te bezitten dat hij kon nalaten aan zijn kinderen. Het kapitaal- _
bezit van de. welvarende, middelgrote landeigenaren was in de regel
klein; zij waren volstrekt niet rijk naar westerse maatstaf gemeten. Doch
de vorming van grote kapitalen door de buitenlandse handel heeft hierin
een verandering gebracht. De nieuwe kapitalisten kochten graag land,
dat een veiliger en voordeliger geldbelegging bood dan industrie of han-
del met al de belemmeringen ~n onzekerheden die daarmee verbonden
waren in tijden van politieke onrust. Zo nam in moderne tijd het groot-
grondbezit toe in de ongunstige vorm van winstbejag door lieden die, in
de grote steden gevestigd, generlei belangstelling hadden voor het lot van
hun pachters. Tegelijkertijd werd hiermede het onderscheid uitgewist
tussen de klasse der echte 'gentry', van ouds geworteld in grondbezit,
en de kooplui, wier functie was de distributie der producten, en die, als
zodanig, de laagste plaats op de maatschappelijke ladder hadden inge-
nomen.
Het is moeilijk juiste cijfers te verkrijgen over de verdeling van het grond-
bezit. Er zijn echter enige leerzame statistieken. Een onderzoek, in 1934
ondernomen door het Nationale Bureau voor Landbouwonderzoek wees
uit, dat in negen noordelijke provincies meer dan 50% der boeren eige-
naars waren en minder dan 20% pachters. In de meeste zuidelijke pro-
vincies evenwel waren niet minder dan 40% pachters en slechts 20-300/0
eigenaars. Over het gehele land gerekend, waren 46% eigenaars, 25%
gedeeltelijk eigenaars, en 29% pachters. . '
Moeilijker nog is het zich een juist beeld te vormen van de verhouding
in grootte van landbezit. In 1926-'27 echter ondernam de revolution-
naire regering, die toen gezeteld was in Hankou, een onderzoek, dat '
werd geleid door de Communisten en de radicale linkervleugel van de
Kwomintang. Het blijkt niet hoe groot het gebied was, waarover het
onderzoek werd uitgestrekt. De gepubliceerde resultaten zijn als volgt:
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Klasse van eigenaars Grootte van bezit Percentage Percentage
der van

[in MOU] 1 Bevolking bebouwd land
Arme boeren 1-10 45 7
Middelsoort boeren 10-30 24 13
Rijke boeren 30-50 16 17
Kleine landheren 50-100 10 20
Grote landheren meer dan 100 5 43

Volgens deze statistiek derhalve bezaten de 'landheren', tezamen slechts
15% der totale bevolking, niet minder dan 63% van het bebouwde land,
terwijl de 'arme' en 'middelsoort' boeren, tezamen 69% der bevolking
uitmakende, slechts 20% van het bebouwde land in eigendom bezaten.
De volgende cijfers, gepubliceerd in 1933, berusten op een onderzoek
van het Soen Vat-sen Instituut van Nanking en Tsjoengking. Dit onder.
zoek vond plaats onder de auspiciën van de Kwomintang.

Klasse van eigenaars

Landheren
Rijke boeren
Middelsoort boeren
Arme boeren en boerenarbeiders

Percentage van
boerenhuishoudens

3
7

22
68

Percentage van
bebouwd land

26
27
25
22

Hier ziet men 10% van de bevolking als eigenaars van 53% van het
bebouwde land, en slechts 47% van het land in handen van de overige
90% der bevolking.
Een derde onderzoek bevestigt de indruk die deze cijfers geven. In
1934-35 ondernam de Nationale Land Commissie, georganiseerd door
de Nanking regering, een onderzoek van 1545 grote landheren families
en 752.865 boerenfamilies in 87 districten verspreid over I I provincies.
De gemiddelde grootte van het landbezit van deze beide groepen bleek
te zijn als volgt:
landheren familie- 2.030 MOU;

boerenfamilie- 15.8 MOU.

De grootte van het landbezit van een landheer zou dus, volgens deze
cijfers; gemiddeld 128 maal zo groot zijn als dat van een boer.
Landheren zijn het meest te vinden in de rijke rijstdistricten van de
valleien van de Yangtze of de rivier van Canton en in de betrekkelijk
kort geleden ontgonnen gebieden van Binnen Mongolië en Mandsjoerije.
1) I Mou varieert tussen 6 - 7 aren.
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In de tarwegebieden van de grote Noord-Chinese laagvlakte is het aantal
onafhankelijke kleine boeren naar verhouding het grootst.
De hoge pachten maken de positie van de pachtboer zeer moeilijk. De
methoden van heffing verschillen; soms betaalt de boer in natura en
soms in geld. De pachten variëren in waarde tussen de helft en twee derde'
of meer der opbrengst. In beleggingswaarde leveren zij den eigenaar
van I I- I4% rente. Aangezien de banken voor depositos op lange termijn
niet meer dan 8% rente betalen, was geldbelegging in land veel voor-
deliger.
Hoe klein het grondbezit van de zelfstandige boer is, blijkt uit de vol-
gende statistiek van het Nationale Bureau voor Landbouwonderzoek,
gebaseerd op een onderzoek in 1934 ondernomen in 891 districten ver-
spreid over 22 provincies. Daaruit blijkt dat 36% der boerderijen kleiner
zijn dan 10 MOU, 25% tussen 10 en 20 MOU, 14% tussen 20 en 30 MOU,

17% tussen 30 en 50 MOU, en 8% boven 50 MOU.

Bovendien liggen de stukken land, behorende bij één boerderij, veelal ver-
spreid, ten gevolge van de erfopdeling en de behoefte van den boer aan
.meer dan één gewas dat kan worden gekweekt op daarvoor geschikte
grond. Ofschoon daardoor zijn risico wordt verdeeld, gaat er veel tijd
verloren met het heen en weer lopen tussen de verschillende velden, een
behoorlijke bevloeiïng is moeilijk omdat men steeds tussen buurlanderijen
inzit en de kleine oppervlakte der landerijen maakt het onmogelijk
moderne machinerieën in te voeren.
Geen wonder dan ook dat vele zelfstandige kleine boeren van de op-
brengst van hun grond niet kunnen leven, en zich genoodzaakt zien geld
of graan te lenen. Een onderzoek van hetzelfde Bureau in 1933 bewees,
dat van de huishoudens in 850 districten in 22 provincies 52% geld
moesten lenen en 48% graan voor voedsel. De rentestandaard voor deze
leningen is zeer hoog. Minder dan 10% van deze leningen betaalden een
rente van 10-20%,66.5% betaalden 20-40%, en bijna 25% der leningen
betaalden meer dan 40%. De rente voor graanleningen is nog hoger,
gemiddeld 7.1% per MAAND, of 85% per jaar.
Bij dit alles komt nog de grondbelasting, nominaal ongeveer 3% van de
waarde van het land, maar, door allerlei opcenten, soms zelfs 20-30 maal
zo hoog.
De landschaarste hangt natuurlijk samen met de overbevolking. :Men
schat de bevolking van China op 450 millioen, maar in werkelijkheid
leven zes zevenden daarvan op slechts een derde van het grondgebied,
omdat de rest voor bebouwing ongeschikt is. Het werkelijk bewoonde
deel van China is slechts zowat half zo groot als het werkelijk bewoonde
deel van de Verenigde Staten",maar het moet minstens driemaal zoveel
mensen voeden. Dit betekent dat bijna 1500 mensen zijn opgepakt binnen
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elke vjerkante mijl bebouwde grond van de vlakten en dalen.
Het landprobleem is altijd China's grote vraagstuk geweest, en meer dan
één dynastie is te gronde gericht door boerenopstanden die het gevolg
waren van de ellende der boeren. Re~ds in de 3de eeuw v. Chr. was er in
China een eind gekomen aan het feodale stelsel met de daarmee gepaard
gaande onbewegelijkheid van grondbezit. Sindsdien is cr een slinger-
beweging geweest tussen het telkens weer herstelde klein en het zich
telkens weer ontwikkelende groot grondbezit. Daar doorheen zijn er
pogingen, om te komen tot een 'herstel' van een ideëel 'negen-velden
systeem', dat de oudheid zou hebben gekend, waarin acht families ieder
een gelijk stuk grond bebouwden en het negende veld gezamenlijk voor
den heer. China's stedencultuur is in de loop der geschiedenis grotendeels
gebaseerd geweest op het bestaan van groot grondbezit. De grote land-
eigenaars, uit wier midden de ambtenaren voortkwamen, leefden bij
voorkeu~ in de steden met haar gerieflijkheden en groter veiligheid. Ik
merkte reeds op, dat in moderne tijd de groei van het kapitalisme in de
havensteden deze tendens heeft versterkt en een samensmelting tot stand
heeft gebracht tussen de klasse der ambtenaren en die der kooplui.
Toen in 1924 de Kwomintang werd georganiseerd, werd daarbij uit-
drukkelijk een sociaal programma vastgesteld. Soen Yat-sen sprak het
duidelijk uit: wie het land bebouwt moet het bezitten. Een maximum-
pacht van 37'/2% werd vastgesteld, maar toen de partij goed en wel de
macht had verkregen en ging steunen op de bankiers van Shanghai, werd
weinig meer gedaan om dit sociale programma te verwezenlijken. Het
zijn de Communisten die hiermede ernst hebben gemaakt.
Het is nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen over de wijze waar-
op zij hierbij te werk zijn gegaan. Hun gebied is lange tijd zo afgesloten
geweest, dat betrouwbare gegevens schaars zijn. Het is echter wel dui-
delijk dat zij aanvankelijk, toen zij, benard door de legers van Tsjiang
K'ai-sjek, een precair bestaan handhaafden in de provincie Kiangsi, op
primitieve wijze alles wat ambtenaar en kapitalist was 'elimineerden',
en het land aan de boeren herverdeelden. Later, toen Yen-an in Sjensi
hun hoofdstad werd, matigden zij hun radicalisme, en, na het tot stand
komen van een eenheidsfront tegen japan, in 1937, garandeerden zij de
landheren zelfsde betaling van de verlaagde pacht van 37'/2% en streef-
den zij naar de samenwerking met alle groepen der bevolking. Doch na
de capitulatie kwamen zij voor een nieuwe situatie te staan. In vele stre-
ken die door de japanners bezet waren geweest, was veel land in handen
gekomen of van de japanners zelf of van collaborateurs. Dit was b.V.
vooral het geval in Mandsjoerijc. Niet alleen eiste d~ bevolking het land
terug, dat haar gedurende de bezetting afhandig was gemaakt, maar ook
eiste zij restitutie van wat zij aan pacht meer dan 37'/,,% had moeten
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betalen gedurende al die jaren. Communisten hielden bij deze 'afreke"
ning' toezicht en trachtten, naar het schijnt, te grote excessen tegen te
gaan, maar niet altijd met succes, Er wordt vermeld, dat in Mandsjoerije
niet minder dan 50,000.000 MOD op deze wijze werd herverdeeld, onder
6.290.000 boeren zonder land, dat is per hoofd bijna 8 MOD. In andere
dichter bevolkte streken was het belangrijk minder: zo in Sjantoeng,
waar per hoofd slechts 2 MOD werd verdeeld.
Op 10 October 1947, de 37ste verjaardag van de Chinese Republiek,
werd door het Centrale Comité van de Chinese Communistische Partij
een programma voor een agrarische wetgeving gepubliceerd, bestaande
uit 16punten. Het zou te ver voeren ze hier allen op te noemen. Devoor-
naamste zijn de volgende: afschaffing der grondrechten van landheren;
kwijtschelding van alle schulden in plattelandsdistricten die zijn aange-
gaan vóór deze landhervorming; gelijke herverdeling van alle land, vee,
landbouwwerktuigen, huizen en graan der landheren aan hen die het
land bebouwen; toewijzing van land aan landheren, Kwomintang amb-
tenaren en officieren op gelijke voet met de boeren; recht van koop en
verkoop van land; regeringsbescherming en exploitatie van bossen,
grote irrigatiewerken, mijnen, graslanden, en meren; vestiging van volks-
rechtbanken ter bestraffing van overtreders der nieuwe wetten; vrijstel-
ling van herverdeling van de eigendommen en ondernemingen van koop-
lui en industriëlen.
Het behoeft wel geen betoog, hoe belangrijk deze laatste uitzondering is
nu de Communisten zijn doorgedrongen in het commerciële hart van
China. De problemen waarvoor zij komen te staan, zijn van geheel an-
deren aard, dan toen zij nog hoofdzakelijk op het platteland zaten. De
leiders van menige boerenopstand uit het verleden, op zulk een punt
aangekomen, zijn in de schoenen gaan staan van de vroegere regerende
klasse en hebben weer op eigen wijze het systeem -voortgezet waartegen
zij in opstand waren gekomen. Toen, ruim twintigjaar geleden, de Kwo-
mintang de macht greep, was zij ook ver verwijderd van de oude Con-
fucianistische ideologie. Men moet bedenken, dat de Communisten ook
hun succes voor een belangrijk deel te danken hebben aan de medewer-
king van allerlei provinciale machthebbers, die de Kwomintang om de
een of andere reden slecht gezind waren. Toch is er dit grote onderscheid
met vroegere boerenopstanden, dat de leiders een welbewust programma
hebben en geïnspireerd worden door het reusachtige experiment aan de
andere zijde der grens. Zij blijven daarbij Chinezen met een grote kennis
der mentaliteit van het eigen volk. Er is een wijde kloof tussen de begrip-
pen: herverdeling van het land en communisering. Het heeft mij ver-
wonderd dat ik, in de literatuur die mij onder ogen is gekomen, van
communistische zijde nog nooit het oude 'negen-velden-systeem' aan-
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geprezen heb gezien, waar toch het. natuurlijke aanknopingspunt met echt
'communisme' zou schijnen teliggen. De leiders der Chinese communisten
zullen ongetwijfeld zorgvuldig de bij de boeren bevolking gewonnen
sympathie aankweken en deze bevolking indoctrineren en inspireren
met haar nieuwe beginselen. Hoe en of zij het evenwicht zullen weten te
vinden tussen de belangen der stadscultuur en die van het platteland, is
de grote vraag.
Want het Chinese probleem is in de allereerste plaats een intern probleem.



H. van Mer let

DE BIDDENDE ROOFSPRINKHAAN

Temidden van de nederige dieren des velds leefde een biddende roof-
sprinkhaan in de hoge afzondering van zijn sterk besefte eigenwaarde.
Niets bevo~dert dit besef méér dan afzondering. Zij doet alle tot be~
scheidenheid manende vergelijkingsmateriaal wegvallen; men wordt een
wereld op zichzelf. Zijn besef van eigenwaarde had het hem gemakkelijk
gemaakt zich te onthouden van de genoegens van het liefdeleven,
waaraan zijn soortgenoten zich roekeloos tebuiten gingen. Immers, in
de feministische maatschappij der biddende roofsprinkhanen moeten de
onbezonnen mannetjes hun liefdesextase met de dood bekopen, daar de
struisere biddende roofsprinkhennen haar 'Mohr', wanneer deze zijn
'Schuldigkeit' heeft gedaan, doden en bij gebrek aan huid en haar met
pantser en vleugels opeten. Hetis niet uit te maken of zij dit uit wraak over
haar ontgoocheling dan wel uit voorbarige, maar daardoor juist zo pure
jaloezie of uit tot vraatzucht ontaarde verliefdheid doen. Zij doen het
nu eenmaal en in het 'waarom', dat zij waarschijnlijk zelf niet weten,
stelde onze biddende roofsprinkhaan niet het minste belang. De dwazen,
,die beweerden, dat er voor wie het hoogste geluk in het leven heeft ge-
smaakt, geen grotere weldaad bestaat dan te mogen sterven, liet hij
praten. 'Wie zichzelf bewaart, bewaart geen rotte appel' luidde zijn lijf-
spreuk en hij bleef uit dit principe celibatair. Met zijn grimmig masker
leek hij wel een duivelbezwerende medicijnman uit het donkerste wereld-
deel, voor allen, behalve voor-zijnsgelijken, schrikwekkend en raadsel-
achtig om te zien. Hij verheugde zich over dit uiterlijk als over een zeer
doelmatige Godsgave, het onmiskenbaar teken van zijn uitverkiezing.
Zodra de zon als een smeltende-klont boter de blauw émaille pan van de
hemel in droop, zette de roofsprinkhaan zich in al zijn demonische ver-
schrikkelijkheid te kijk aan het smalle mierenpaadje en begon met zagend
en krassend geluid de Heer te loven. Hij hield daarbij de hakige grijp-
poten gevouwen in een opzichtig vroom gebaar. Voor hèm was de Heer
niet in gelijke mate de Heer voor alle schepselen. Hij was ervan over-
tuigd, dat de Heer een persoonlijke voorkeur had voor de élite der dieren,
met name de grotere insecten in het algemeen en de biddende roofsprink-
hanen in het bijzonder. Voor wat hem zelf betrof, hij had in zijn gebed
met de Heer een verdrag met een meestbegunstigingsclausule gesloten,
waaraan Deze zich onvoorwaardelijk had te houden, ook al was het
eenzijdig opgesteld. Het overtalrijke volk der kraalvormige mieren, dat
in eindeloze arbeids- en strijdcolonnes de godsganselijke dag langs hem
heen trok, werd tenzeerste door hem geïmponeerd en gesticht. Het hoorde
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de valsheid niet van zijn schrille geluid en in zijn argeloosheid wist het het
diabolische niet van het sacrale te onderscheiden. Zo heel erg verwonder-
lijk was dat niet, want het sacrale en diabolische vermengen zich vaak tot
een voor primitieve geesten niet te ontwarren kluwen. Op het rhythme
van de sprinkhaangebeden arbeidden en vochten de even werkzame
als strijdlustige mieren, tot ze er levend of dood bij neer vielen. Wanneer
echter de hemel koel en vochtig en donker werd als het klokhuis in een
rijpe appel, verzonken de overlevenden op de psalmodiërende zingzang
met kramp in hun kaken en met als verlamde geledingen in een diepe
slaap. Het hardnekkig gebed van de sprinkhaan was hun wiegelied en
hun wekker. Het begeleidde hun geboorte en hun leven, hun bruiloft en
begrafenis, en zij hoopten, dat het hen ook bemoedigend zou vergezellen
in wat daarna mocht komen. Het betekende voor hen zoveel als het
luiden van kerkklokken voor de mensen. Zij beschouwden de gevleugelde
kolos, die formidabele sprongen kon maken van méér dan een uur gaans,
als een heilige asceet en begenadigd ziener, die zelfs des nachts niet op-
hield de onvoorstelbare Schepper van de meest wonderbaarlijke insecten
en ook van hen zelf te danken en te prijzen en met smekingen te vermur-
wen. Hun eerbied en ontzag voor zijn vermeende vroomheid deden niet
onder voor hun angst voor zijn veronderstelde macht en in het rotsvast
vertrouwen op zijn bescherming en voorspraak stonden zij hem gewillig
het grootste en het beste deel af van de vruchten van hun ploeteren en
veroveringen. Al hielden zij daardoor nauwelijks genoeg voor zichzelf
over, zij achtten dit eenvoudig hun dure plicht. De bevoorrechten des
hemels had men te eren en te dienen en zoveel mogelijk te vrijwaren voor
de neerhalende zorgen van het stoffelijke leven. Daardoor eerde en dien-
de men tenslotte ook zichzelf en kreeg het eigen bestaan een hogere
betekenis. Dat hadden zij van hun ouders en grootouders geleerd, dus
leerden zij het aan hun kinderen, zodra deze uit de eierwindselen kropen.
De mieren toch zijn uiterst conservatief en hebben een sterk zwak voor
eerbiedwaardig geachte tradities. Niettegenstaande hun bij de mensen
befaamde intelligentie zijn zij de gewoonte-dieren bij uitstek. Bouwen zij
niet hun nesten volgens een ingewikkelde architectuur, waarin zelfs de
geringste afwijking niet wordt geduld, omdat zij heet terug te gaan tot op
de gedenkwaardige dag in het aardse paradijs, toen Adam verbaasd over
de nietigheid van hun stamvader uitriep: 'Gunst, wat een mier!'
De biddende roofsprinkhaan verachtte de mieren diep en dat was zijn
goed recht. Slaafse verering en dienstbaarheid oogsten slechts verachting,
ook bij hen, wier ijdelheid erdoor wordt gestreeld. Door hem tot een
schier bovenaards en onaantastbaar wezen te verheffen bekenden zij hun
eigen minderwaardigheid. Hoe blinder anderen in je geloven, hoe moei-
lijker het wordt aan jezelf te twijfelen. De biddende roofsprinkhaan deed
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dat dan ook niet. Hij was een egocentrische individualist met een gewel-
dige inbeelding. Hij achtte de ereld, waarin hij leefde, de enige, die
er bestond, en zichzelf van die wereld het middelpunt, waarrond alles
had te draaien zoals hijhèt wenste. Wat hij deed, was recht. Onrecht was
een begrip, dat alleen voor anderen gold. Hij was de instantie, die ter
verantwoording riep en niet ter verantwoording geroepen kon worden.
Wat de bladluizen waren voor de mieren, waren de mieren voor hem:
melkvee met geen andere bestaansreden dan door hem te worden ge-
exploiteerd.
Daar -zijn zelf- en vraatzucht geen grenzen kenden, nam hij niet altijd
genoegen met dat, wat de bedrijvige mieren onverdroten voor hem aan-
sleepten. Dikwijls drong hij bij nacht en ontij hun voorraadkelders
binnen om er naar hartelust te schransen en te plunderen. Ja zelfs ontzag
hij zich niet de wit gezwachtelde poppen uit de kraamafdeling te roven
en op te peuzelen. Eerst wanneer hij bij wijze van morgenwijding een
choraal in Bachiaanse trant inzette en de kleine ploeteraars en moedige
strijders ontwaakten, kwam aan het licht, welk onheil hun tijdens de wel-
verdiende slaap der rechtvaardigen was overkomen. Naar vrouwenaard
weeklaagden de werkmieren dan luid, maar de manhafte krijgers spuwden
in het wilde weg bedreigingen en verwensingen met mierenzuur uit. Veel
tijd om de, kop kwijt te ra en, in consternatie dooreen te krioelen en
lamenterend samen te scholen als een hoop zwarte bramen hadden ze
echter niet. De nood drong en ze waren te energiek om bij de pakken te
gaan neerzitten. Met verdubbelde kracht spanden zij zich in om de schade
zo snel mogelijk te herstellen, hun bevolkingscijfer weer op peil te bren-
gen en hun reserves aan te vullen. De vaders kregen extra-rantsoenen
voor zware arbeid, de moeders en zij, die het konden worden, werden
begunstigd met een verhoogdé toewijzing bladluizenmelk en de trouw-
lustigen moedigde men vrij overbodig aan met allerlei faciliteiten om de
sprong in het lokkende duister te bespoedigen. Zo lang de eerste ver-
bijstering duurde, liet de biddende roofsprinkhaan miserere-geluiden
horen, naarmate de stemming echter opmonterde, ging hij over tot een
'music-while-you-work'-programma. Natuurlijk verdiepten zij zich in
allerlei gissingen, wie of de bedrijver van deze gruwelijke wandaden kon
zijn. Zelfs trokken zij een paar maal op goed geluk te velde tegen vol-
komen onschuldige nabuurstammen. Tegen de roofsprinkhaan met zijn
devotelijk gevouwen handen rees, niettegenstaande hun meest argwanen-
de fantasie, evenwel geen zweem van verdenking.
Toen eens binnen een week tijd hun voorraden voor de tweede maal duch-
tig waren aangesproken en in hun crèche onder de hoop hunner toekomst
een ware slachting was aangericht, dreigde de radeloosheid van het
mierenvolk de afmetingen van een paniek aan te nemen. Het was een
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ieder d~idelijk, dat er een einde aan deze bezoeking diende te komen.
Hun bestaanszekerheid stond op het spel. Hun aangeboren arbeidsvreug-
de begon te tanen bij gebrek aan vooruitzicht, terwijl hun vechtlust hand
over hand toenam en zelfs in de huiselijke kring niet langer kon worden
beheerst. Zij hielden een massavergadering om tegen de onhoudbare
toestand te protesteren en pressie op de regering uit te oefenen. Ofschoon
de regering enkel uit hoogstbekwame en energieke figuren heette te be-
staan, had zij er geen flauw idee van, hoe dit pijnlijke en nijpende pro-
bleem aangepakt, laat staan opgelost, moest worden. Daarom zegde zij
toe kràchtdadige maatregelen te zullen nemen, d.w.z. zij installeerde
onmiddellijk een omvangrijke studiecommissie en daar bleef het verder
bij. De studiecommissie studeerde lang en degelijk, legde de resultaten
van die studie in indrukwekkende meerderheids- en minderheidsrap-
porten vast en deze rapporten leverde het materiaal voor eindeloze dis-
cussies. De oorzaak van het kwaad scheen niet te achterhalen. Men be-
paalde zich dientengevolge slechts tot het doen van zoveel aanbevelingen
om de gevolgen te bestrijden, dat het weer een duister probleem vormde,
welke daarvan de voo'rkeur verdiende. Dit verdroot de jongeren onder de
mieren zeer, maar hun ontevredenheid had op de ouderen niet het minste
effect. Ontevredenheid immers was van ouds het kenmerk van de jeugd.
Toen besloot de dapperste en meest voortvarende van de jongeren stil-
letjes een nacht op te blijven en de wacht te houden. Dat was een onge-
hoord besluit, want wie ook zijn nachtrust moge kunnen missen, een door
de dag altijd bezige mier zeker niet. De bijkans vermetele jonge mier was
dan ook niet de eerste de beste. Zoals gewoonlijk het geval is, hield zijn
dapperheid gelijke tred met zijn ijdelheid. De zucht zich te onderscheiden
en een heldenreputatie te verwerven kweekt doorgaans meer moed en durf
dan de drang zich voor de belangen van de gemeenschap persoonlijke
offers te getroosten. Daarenboven bezat hij een lichaamskracht, welke
zelfs voor mieren, die toch een veelvoud van hun eigen gewicht kunnen
torsen, uitzonderlijk mocht heten. Zo had hij eens op zijn eentje een
halfdode mestkever binnengebracht. Deze centenaarslast had hij hele-
maal uit het groene bamboebos van de weide aan de overkant van de
oceaangrote modderplas moeten vervoeren. Die tocht door de grasjungle
en over het water, dat onder de wind boos fronsde, was al aardig op weg
een legendarische gebeurtenis in de bewogen geschiedenis der mieren te
worden. Met hardnekkig geduld had hij het zwartgelakte gevaarte tussen
de stammen der grassprieten door gesleept. Hij had het niet eens van de
poten met weerhaken en van de schuiers der voelhorens ontdaan, of-
schoon die nog bewogen en hem danig in de weg zaten. Tengevolge van
een dergelijke afbraak zou de kever de laatste adem hebben kunnen uit-
blazen en dat had hij tot iedere prijs willen voorkomen. Cadavers droog-
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den gauw uit en dan was er geen kraak of smaak meer aan. Op de plas had
hij de dekschilden van het monster overeind weten te wurmen en was zó
vóór de wind naar de andere oever gezeild. De uitgestoken poten hadden
zo lang zij nog stuiptrokken, enigszins als roeispanen en daarna nog als
drijvers dienst gedaan. Niettemin had hij enkele hachelijke momenten
beleefd. Een vette spin, die te lui was om een zweefdraad te draaien, had
willen meevaren. Hij had haar overboord moeten werken, omdat ze het
evenwicht in gevaar bracht. Een paar matglazen modderblazen had hij
moeten rammen, zodat het vuil hem in de ogen spatte.
Tenslotte was hij in een verraderlijke stroomversnelling geraakt, die hem
had rondgetold en had doen hobbelen, tot hij op het kantje af zeeziek was
geworden. Met moed, beleid en trouw had hij echter alle moeilijkheden
weten te overwinnen en buit en leven behouden. Bij zijn thuiskomst werd
hij feestelijker gehuldigd dan zelfs bij een zilveren dienstjubileum gebrui-
kelijk was. Het lekkerste hapje uit het keverkarkas had men de mieren-
koningin aangeboden, de rest was naar het tehuis voor verwaarloosde en
verlaten kindertjes gegaan.
Wie zal zich er nog over verbazen, dat de jonge mierenmeisjes sindsdien
met hem dweepten en van hem droomden? Zelfs de meest preutse gingen
er trots op, wanneer hij haar zijn attenties bewees, in het bijzonder, als
dat afgunst en geroddel verwekte. Zij vonden het geen schande, maar een
eer te bezwijken voor een zo algemeen begeerde Don Juan. Het bezwij-
ken heette dan veroveren en soms was het dat ook.
Niettegenstaande dit alles speelde de held, zoals het een echte held be-
taamt, de bescheidenheid in persoon. Bescheidenheid siert de held als
een aureool het heiligenbeeld, mits die als een alledaagse hoed onopval-
lend wordt gedragen. Aangezien hij niet zeker was van zijn succes, nam
hij niemand in vertrouwen. Vooral de nieuwsgierige mierenmeisjes
mochten niets vermoeden van zijn stoutmoedig voornemen, want die
waren alleen maar tuk op geheimen om ze te kunnen oververtellen.
Hoewel hij het openbloeiel1 van enkele vroege sterren al eens had gezien,
toen hij zich bij een avontuurtje wat had verlaat, keek hij zijn bolle
ogen uit, nu heel de hemel overwoekerd werd door stralende marge-
rieten. Wat een enorme kudden bladluizen moesten daar leven in die
hemelwei. Zouden daar ook mieren zijn om die te melken? Nauwelijks
was hij van zijn verbazing wat bekomen, of hij ontdekte tussen een paar
wolkjes de maan. Ze hing als een reusachtige zilveren mierenpop temid-
den van paardenbloemenpluizen. Hij huiverde van dit ontzagwekkende
natuurverschijnsel en zou zelfs een beetje bang zijn geworden, indien het
biddend gezaag van de roofsprinkhaan hem niet ervan had overtuigd,
dat de schutspatroon van het mierenvolk evenals hij waakte. Om meer
uitzicht te hebben klauterde hij in de stengel van een madeliefje, brak de
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bloemkroon, die in de slaap bloosde, open en trok de blaadjes weer om
zich heen dicht, zodat alleen zijn kop naarbuiten stak. Zo had hij het
lekker warm en voelde hij zich veilig. Zelfs een mierenleeuw zou deze
verdekte opstelling niet hebben kunnen verbeteren. De bloem wiegelde
wel af en toe heen en weer, maar sinds hij de modderplas had bevaren,
wist hij, dat hij geen last van zeeziekte zou krijgen. Hij begon zich steeds
meer op zijn gemak te voelen, tot plotseling de snerpende litanie van de
nachtelijke bidder middenin een vrome aanroeping afbrê.k. Het werd
angstwekkend stil. ZÓ stil, dat hij bij het bewegen van zijn voelknotsen
zijn geledingen inwendig hoorde kraken. Zou de slaap tenslotte toch ook
de schijnbaar onvermoeibare belijder hebben overmand? Was ook bij
hem de gewillige geest niet altijd opgewassen tegen de zwakheid van het
vlees? Had hij des nachts méér last van dergelijke zwakke ogenblikken?
Dan was het zeker op zulke ogenblikken, dat de geheimzinnige onver-
laten de kans waarnamen om hun slag te slaan. Het besef, dat hij nu
bijzonder op zijn hoede diende te wezen, omdat het gevaar beklemmend
dichtbij kon zijn, bedierf voor de jonge mier het pleizier van de hoovaar-
dige gedachte, dat hij blijkbaar de enige was, die terwille van een hoog
doel de elementaire wet der natuur weerstand vermocht te bieden. De
eenzaamheid overweldigde hem. Het leek hem, of hij het enige levende
wezen was in het heelal. Hij moest zichzelf geweld aandoen om zijn spijt
over zijn waaghalzerij te onderdrukken. Juist toen hij daarin geslaagd
was, greep hem een ontzetting aan, die hem bijna uit het meizoentje
deed tuimelen. Langzaam, heel langzaam verzette de thans zwijgende
roofsprinkhaan zijn op springen berekende stelten en schoof onder langs
de uitkijkpost voorbij in de richting van de mierenstad. Het was een
spookachtig gezicht. De jonge mier begreep niet, hoe zulk een gevaarte
met zoveel scharnieren zich zo geruisloos kon voortbewegen. De vleugels
glommen in het maanlicht en de hooggeheven kop grijnsde afschuwelijk.
De gevouwen voorpoten staken vooruit als voor een dodelijke omhelzing.
Er viel geen spoor van vroomheid meer in zijn houding te bekennen. Hij
was een en al begeerlijkheid. De jonge mier hield de adem in, totdat het
massale monster voorbij was. Dan liet hij zich langs de stengel naar
beneden glijden en volgde het op een veilige afstand. Het begaf zich
regelrecht naar de zijde, waar zich de opslagplaatsen en de babyzalen
bevonden, en richtte er een troosteloze ruïne aan. In zijn vraatzucht gun-
de hij zich niet de tijd om de mierenpoppen af te pellen, maar vermaalde
ze tussen zijn kaken met zwachtels en al. De jonge mier had het raadzaam
geacht zich tot aan de hals in de zinkput van een regenworm te laten
zakken en durfde geen lid meer te verroeren. Hij trachtte zich wijs te
maken, dat hij tóch in slaap was gevallen en dit ontzettende tafereel
maar een nachtmerrie was, waaruit hij met een zucht van opluchting
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aanstonds zou ontwaken. Doch de volgende morgen bewezen de chaos
en het gejammer van het mierenvolk onwederlegbaar het tegendeel, hoe
ijverig de roofsprinkhaan ook op zijn oude standplaats als naar gewoonte
zat te psalmodiëren.
Hoewel nog geenszins bekomen van de eerste grote schrik en schokkende
ontgoocheling van zijn leven en in al zijn geledingen geradbraakt van de
in angst en beven doorwaakte onheilsnacht, vroeg de jonge mier een
spoedaudiëntie aan bij de gevleugelde koningin. Deze werd hem bij hoge
uitzondering en gunst tegen het begin van de volgende maand toegestaan.
Zo lang kon en wilde hij echter niet wachten. Het ontstellende geheim,
waarvan de koningin vanwege de belangrijkheid het eerste kennis diende
te dragen, drukte hem zwaar op de maag en brandde hem tevens op het
puntje van de tong. Elk ogenblik dreigde hij het te zullen uitspuwen. Vol
ongeduld klopte hij met zijn voelknotsen op de grond en eiste, hoe onge-
past en aanmatigend dat ook mocht schijnen, onmiddellijk gehoor. De
chefvan het kabinet van de koningin schudde evenwel het van ouderdom
vaal verschoten hoofd over zoveel jeugdige onbesuisdheid en daarbij
rammelden zijn wat los geraakte kaken.
'Protocol is protocol, jonge man.' mompelde hij toonloos. 'Daaraan valt
nu eenmaal niets te veranderen. En het protocol schrijft voor. ..'
'Ik lap alle protocollen aan mijn achterpoot', viel de jonge mier oneer-
biedig uit. 'Ik heb een voor gans het volk zo gewichtige mededeling te
doen, dat niet alleen de koningin, maar ook de rijksgroten en de raad
der ouden er zo spoedig mogelijk van op de hoogte moeten worden
gesteld.'
'Voor zulk een vergadering dient een petitie met vijfhonderd handte-
keningen van ter goeder naam en faam bekend staande volwassenen te
worden aangeboden en vervolgens moet er minstens een maand tussen
de aanvrage en het houden der vergadering verlopen, wil ze rechtsgeldig-
heid bezitten.' antwoordde de chef. 'De wetten zijn er om nageleefd te
worden en niet om ervan af tè wijken, jonge man.' De oude boog zich
met een minachtend glimlachje over de lijvige dossiers van gedroogde
klaverblaadjes, waarin hij had zitten lezen, ten teken, dat hij niet langer
lastig gevallen wenste te worden.
'Maar het gaat om het voortbestaan van ons volk.' riep de jonge mier
radeloos uit.
'Dat zijn grote woorden, jonge man, hele grote woorden, die maar al te
vaak worden gebruikt, om niet te zeggen misbruikt. De jeugd is verzot op
grote woorden, maar leer dat van mij, jonge man: het leven bestaat uit
kleine daden van getrouwe plichtsbetrachting.' De chef liet met wel-
gevallen zijn bijziende blik neerstrijken op het bloemperk van onder-
scheidingen op zijn borst. Dan keek hij over de rand van zijn bril naar
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zijn bezoeker en vroeg: 'Als het wezenlijk zo belangrijk is, wat je hebt
mee te delen, waarom vertel je het dan niet aan mij? Dat is de meest
betrouwbare en snelste weg. Zodra Hare Majesteit terug is van Haar
bezoek aan de geteisterde gebieden, spreek ik Haar.'
Om jou met de eer te laten strijken en nog een lintje erbij te bezorgen,
dacht de jonge mier. Nee, daar loop ik niet in. Hij zei echter: 'Had Uwe
Excellentie het daarnet niet over plichtsbetrachting? Welnu, het is uw
plicht mij zo snel mogelijk bij Hare Majesteit aan te dienen en de hoogste
autoriteiten bijeen te laten roepen. Verzuimt u die plicht, dan zult u van
de rampzalige gevolgen de volle verantwoordelijkheid alleen moeten
dragen.'
Dat trof doel, want de oude dignitaris had voor niets zo'n heilige angst als
voor het dragen van verantwoordelijkheid.
'Ik zal mijn best doen, mijn uiterste best doen.' beloofde hij ontstemd en
dit keer hield hij werkelijk woord, alhoewel hij een lange en eervolle
loopbaan als diplomaat achter de rug had.
Diezelfde middag nog bracht de jonge mier ten aanhore van de koningi n,
de ijlings ontboden en daarover verbolgen rijksgroten en de raad van
slaperige ouden in opgewonden bewoordingen verslag uit van zijn nach-
telijke bevindingen. In zijn voorvarendheid vergat hij, dat hem geen
advies was gevraagd en het hem dus eigenlijk niet toekwam op een on-
middellijke geheime mobilisatie aan te dringen om door een onverhoedse
massale overval volk en staat van de schijnheilige veelvraat en kinder-
rover te verlossen. Nadat hij had uitgesproken, viel er tot zijn grenzeloze
verbazing een ijzig stilzwijgen in de vochtige ondergrondse zaal. Niemand
dacht eraan hem te prijzen voor zijn moed en opofferingsgezindheid.
Niemand had ook maar een teken van erkentelijkheid over voor het feit,
dat hij het geheim van hun aller rampspoed had ontdekt. Zelfs de als
mahoniehout glanzende koningin met haar zilveren vleugels, wier voor-
name schoonheid zijn hart sneller deed kloppen, staarde onbewogen over
hem heen. Maar dit keer bracht hij dan ook geen vette mestkever mede,
doch een hoogstonaangename tijding. Al genoot hij sinds dat kevertrans-
port een Samsonreputatie, al bracht hij tal van losbollige mierenmeisjes
het hoofd op hol, al gold hij voor een toonbeeld van ideale mierenmanne-
lijkheid, hij had nog te weinig levenservaring om te weten, dat alle succes
afgunst wekt, dat persoonlijke verdiensten weinig gewicht in de verroeste
weegschaal van het vooroordeel leggen en dat dwalingen soms ziekten zijn,
waarvan men liever niet wordt genezen. De ~nderen geloofden hem niet,
omdat zij hem niet wilden geloven. Het kwam hun eenvoudig niet gelegen.
Deden zij dat wel, dan moesten zij zichzelf verwijten dom en kortzichtig
te zijn geweest, en waren de consequenties niet te overzien. Daar het
jonge heethoofd geen getuigen kon aanvoeren om zijn beweringen te
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bevestigen, hadden zij het volste recht hem van vuige laster en schaamte-
loze heiligschennis te beschuldigen. Zij deden dat dan ook om strijd met
het fanatisme, innerlijk niet geheel overtuigden eigen. Een zo zware
beschuldiging eiste een spectaculair proces voor het hoogste mierengerech t,
want processen zijn ervoor om beschuldigingen waar te maken. De over-
weldigende stroom tranen der vrouwelijke mieren, die eens aan de koene
borst van de beklaagde hadden gerust of in stilte hoopten er eens aan te
zullen rusten, ten spijt sprak de jury van oude mannetjes en oude vrijsters,
die boven alle hartstocht verheven heetten te zijn, het schuldig uit. Geen
advocaat had de jonge held durven verdedigen. Zij voelden niet de
geringste lust zich te compromitteren. Zij pleitten alleen voor de vorm
clementie op grond van zijnjeugd. Het vonnis werd onherroepelijk geveld,
zelfs de mogelijkheid van gratie werd hem niet gegund. Ook de koningin
was tenslotte een nog niet oude vrouw, nietwaar? Men leverde de jonge
held uit aan de roofsprinkhaan, wiens onaantastbare autoriteit hij had
pogen aan te randen. Zodra allen te ruste waren gegaan, werd hij door
de meedogenloze bidder levend verslonden.
Sindsdien zijn de mieren gedoemd om arm te blijven ... als de mieren.
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VERZEN

TOCH NOG

Ik stond op hoge bergen
en zag ter zeewaart in:
wat kan de zee verbergen
aan einde en begin?

Wat kan de zee verbergen
dat mij nog vrezen doet?
Geheimen kunnen tergen
een hart dat veel vermoedt.

Wat zou de zee verzwijgen
aan einde en begin?
Ik zag een scheepje drijven,
daar waren drie ruiters in.

Ik zag een scheepje drijven,
de ene ruiter zong
een lied van gaan en blijven
totdat het scheepje zonk.

Zo zinken al mijn dromen,
de golven slaan weer dicht,
wat naderbij wil komen
drijft af en raakt uit zicht.

Geluk blijft immer zwerven,
aarzelt reeds bij 't begin ...
Ik sta op hoge bergen
en staar ter zeewaart in.



VERLATEN

Het oude huis staart uit zijn trotse ruiten
in de lange straat,
werend al wat ruw van buiten
opdringt naar zijn kille staat.
Onbewoond, doch stil afwijzend
ieder nieuw geluid ...
Zó, mijn lief, zal ik vergrijzend
en verstenend, nimmer buit
zijn van de vreemdeling voor mijn deuren.
Iedre jonge gast
vinde laafnis aan de geuren
van jasmijn en vlierbes. Zo gelast
ik mijn knechten niemand verder
dan der tuinen pracht
toe te laten in 't versperde
heiligdom van deze nacht,
waar gij mij alleen liet klagen,
gij, mijn lief. -
, Slechts mijzelf moet ik verdragen
tot mijn doodlijk ongerief.



F. van de Kooi

GEDICHTEN

I

De middenweg die nooit gevolgd
door kampongs uit de voortijd loopt
in schemerdal zoo droombewolkt
als ik het nimmer had gehoopt

waar iedre zijweg iedre schuint'
in een mysterie is gehuld
elk grasveld avondlijk omtuind
van iets vergetens is vervuld

een stilte met wat spiegelglas
van eenzaam gepasseerde plas
waar zelf geen wulk zijn dorst komt lesschen

tjemara's peppels of cypressen ... ?
en weer dat pad en daar die sloot -
hier zal ik langs gaan na mijn dood.



GEDICHTEN

II

Waar staan de gele torens
in 't rillend morgenlicht?
Waar schreeuwen de misthorens?
Waar: ligt de dauwbank dicht?

Wacht kabbelend, na mijlen,
als loom van averij.
De hemel heft de zeilen
van goud en blanke zij.

De hemel heft de vanen,
een school dolfijnen springt,
de haven-ligt in banen
van jonge neev'len inkt.

Doem, wraakboot, uit de misten!
Als een ééns gebruikt glas,
waarbij zich 't lot besliste,
werp ik wat schip mij was

tegen de haard van 't Oosten,
robijnen sproeiend. Naakt
zwem ik door holocausten
waar zacht-klinkende ontwaakt

de slanke stad der Horen,
mediterraan verheugd,
een stad van lang te voren -
het Knossos van mijn jeugd.

Krijgsgevangenkamp Java 1942- I9.H

/



Hieke de Jong

SERVEERSTER
Als de gordijnen voor de pauze zijn gevallen,
is 't of een geest uit een ontkurkte fles opstijgt
en de gestalte van een reuzenrnonster krijgt,
één angstaanjagend wezen worden honderdtallen.

Het spreidt zich plotseling over de promenade,
zijn grote stem eist koffie, bier of limonade,
dwingende ogen in zijn tyraniek gezicht,
zijn onophoudelijk en strak op mij gericht.

En voor dien reus, dien 'k tot mijn bodem vrees,
werk ik in 't zweet mijns aanschijns, tracht zijn grillen
zo te voldoen, het ongenoegen zo te stillen
waaraan hij lijdt en dat wel nooit geneest.

De tijd vervliegt en bij het horen van een sein,
trekt hij zich terug, verschrompelt plotseling tot een klein-
er leven, nevelig als een geest in flessenglas.
Maar daar waar hij geweest is proef ik rook en as.

Blinde benauwenis is van me weggenomen,
ik voel me opgelucht, als aan de dood ontkomen,
geniet er vrij van weer te kunnen ademhalen.
Als ... ze niet weggelopen zijn zonder betalen.



T. Eekman

TSJERNYSJEWSKI'S AESTHETICA EN HAAR
BETEKENIS VOOR DE RUSSISCHE LITERATUUR

Overziet men de Russische letterkunde in haar geheel, dan is een harer
opvallendste kenmerken een sterk realisme en een ontbreken van wild-
fantastische en wild-romantische zowel als metafysische en extatisch-
mystieke elementen, welke laatste bv. in de literatuur van het aangren-
zende Polen zulk een voorname plaats innemen. De Russische schrij-
vers en dichters richtten zich op de werkelijkheid om hen, op het
leven - en uiteraard hoofdzakelijk op het nationale leven, omdat zij, als
realisten, slechts beschreven wat zij uit eigen waarneming goed kenden.
Alle factoren na te gaan, die deze karaktertrek hebben ontwikkeld, zou
een uitgebreide studie vereisen - met zekerheid valt echter te zeggen, dat
een belangrijke stuwende kracht in de richting, die de Russische letter-
kunde gedurende de vorige eeuw volgde, werd gevormd door de literaire
critiek, die een grote mate van gezag genoot. De eerste vooraanstaande
criticus was Bjelinski, die, aanvankelijk conservatief-Hegeliaan, omstreeks
1840 van inzicht veranderde, progressieve en revolutionnaire denkbeel-
den omtrent de letterkunde ging verkondigen en steeds weer wees op de
noodzaak, dat de Russische schrijvers zouden streven naar een realistische
weergave van het Russische leven. 'De werkelijkheid in al haar veelvor-
migheid als object van de kunst', was zijn leus. Met zijn dood in 1848
verdween wel zijn krachtige stem, doch niet zijn invloed; en zoals wij
zullen zien was het Tsjernysjewski, 1 die spoedig dezelfde denkbeelden zou
uitwerken, verkondigen en doorgeven aan latere geslachten.
In 1853 schreef Tsjernysjewski zijn dissertatie voor de graad van magis-
ter, met als onderwerp: 'De aesthetische verhouding van de kunst tot de
werkelijkheid.' Het kostte echter veel moeite en het duurde twee jaar
voor de goedkeuring van universitaire en censurele zijde ontvangen was
en het geschrift gedrukt kon worden. Na de verdediging van zijn disser-
tatie ging er meer dan drie jaar overheen, voor de minister van onderwijs
tenslotte zijn promotie goedkeurde. Dit traineren. van professoren en offi-
ciële instanties wijst er duidelijk op, dat deze heren, die van de aesthe-
tische wetenschap weinig begrip hadden, toch wantrouwend stonden
tegenover Tsjernysjewski's geschrift, waarvan ze de revolutionnaire be-
tekenis vaag voelden. Dit ondanks het feit, dat Tsjernysjewski zeer voor-

1 Criticus en publicist (1828-'89), medewerker van het vooraanstaande sociaal-
politiek-literaire blad "Sowremjennik" ("De Tijdgenoot"). In 1862 gearresteerd, bracht
2 jaar in de gevangenis door (waar hij zijn roman "Wat te doen?" schreef), werd
toen naar Siberië vervoerd. Pas in 1883mocht hij naar Rusland terugkeren.
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zichtig was geweest in zijn uitingen en zo min mogelijk n~men en termen
had genoemd, die argwaan konden wekken, zodat de hooggeleerde heren
- zoals hij in een brief aan zijn vader schreef - gemakkelijk hadden kun-
.nen denken, dat hij de theorieën verdedigde van die filosofen, die hij
juist bestreed. Trouwens ook de voorcensuur van universiteit en regering
dwongen hem er toe, veel te schrappen; niet alleen mocht hij de naam
niet noemen van de grootste autoriteit, waarop hij zich baseerde, nl.
Feuerbach, maar zelfs niet die van zijn voornaamste tegenstander, nl.
Hegel. Hierdoor en door Tsjernysjewski's afkeer van geleerd vertoon
bevatte de dissertatie slechts een tweetal citaten en één voetnoot. Zij
werd in enkele maanden tijds en direct in het net geschreven.
Dit merkwaardige proefschrift werd door de voornaamste toenmalige
schrijvers van aristocratisch-liberalen huize - Toergenjew, Tolstoj,
Grigorowitsj, Botkin e.a. - met grote verontwaardiging ontvangen; zij
zagen in het werk een grove ontluistering van de kunst. Dostojewski
maakte in zijn satirische roman 'Mijnheer Sjtsjedrodarow' de dissertatie
belachelijk. Dat het geschrift ook veel belangstelling en waardering
ontmoette bewijst het feit, dat tien jaar later een herdruk verscheen. Er
werd door verschillende schrijvers uit het democratische kamp vol geest-
drift op gereageerd.
Zoals wij reeds zeiden berust het proefschrift in hoofdzaak op de ideeën
van Feuerbach; deze bestreed vooral de speculatie~e filosofie en toonde
aan dat het zintuigelijk waarneembare identiek is met de werkelijkheid,
dat 'dus een verheffing van de abstractie en de fantasie boven de realiteit
verwerpelijk is, Deze 'rehabilitatie van de werkelijkheid' werd door
Tsjernysjewski overgebracht en toegepast op aesthetisch terrein. Hij
moest zich daarbij in de eerste plaats richten tegen de Hegeliaanse school,
die de opvatting verdedigde, dat zich in het heelal een proces voltrekt
van verwezenlijking van een absolute idee, welke idee dus slechts in het
heelal, en nooit in een afzonderlijk voorwerp tot volledige realisatie
kan komen; uit deze theorie moet volgen, dat de werkelijkheid nooit
volmaakt kan zijn. De kunst echter wordt door dezelfde school gezien als
middel tot uiting van het absolute, als mogelijkheid tot bereiking van het
volmaakt-schone [waarbij het schone wordt gedefinieerd als 'de vol-
maakte verschijning van een idee in een afzonderlijk voorwerp']. Het
schone in de kunst wordt dus hoger gesteld dan het schone in de werke-
lijkheid. Tsjernysjewski bestrijdt deze theorieën uitvoerig en stelt er zijn
gezichtspunt tegenover, volgens hetwelk het schone identiek is met het
leven, Deze stelling wordt vrij plotseling door hem geponeerd en in het
verdere betoog voortdurend gehanteerd, zonder dat zij m.i. overtuigend
genoeg wordt bewezen. Het is niet duidelijk, waarom Tsjernysjewski
speciaal het leven, en niet de werkelijkheid in haar geheel met het schone
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gelijkstelt. Een levenloos object als bv. een rotsformatie of een bouwwerk
zou volgens deze definitie niet onder het begrip 'schoon' kunnen vallen.
Tsjernysjewski wijdt nu eerst zijn aandacht aan de sociale bepaaldheid
van het begrip 'schoon' [de verschillende opvattingen omtrent vrouwen-
schoonheid b.V. bij verschillende klassen] en aan de begrippen verheven,
tragisch en komisch, die volgens vele aesthetici momenten van het
schone zijn. Zijn definitie van het tragische, luidend : 'het tragische is
het ontzettende in het menselijk leven', is m.i. te vlak: 'ontzettend' is
een veel vager en algemener begrip dan 'tragisch', onder het laatste
verstaan wij wel degelijk een bepaalde vorm van 'ontzetting', ni. die
welke wordt veroorzaakt door of gepaard gaat met bizonder ongelukkige
omstandigheden. Wanneer wij voor ons een mens zien verdrinken, is
dat ontzettend; wanneer wij weten dat het slachtoffer juist ter nauwernood
van een zware ziekte herstelde, noemen wij dat tragisch. Het was er
Tsjernysjewski echter voornamelijk om te doen, de onhoudbaarheid aan
te tonen van de opvatting, dat het noodlot kan ingrijpen in de natuur,
in het menselijk leven, tegen welke opvattingen hij zich als materialist
verzette. Hij erkent geen wezenlijke, innerlijke band tussen het verhevene
en tragische enerzijds, het schone anderzijds.
Met kracht verzet Tsjernysjewski zich tegen de oude, in wijde kring ge-
huldigde theorie, dat de werkelijkheid nooit volmaakt schoon kan zijn,
en met evenveel kracht tegen de mening, dat de menselijke fantasie en
de kunst in staat zijn, de onvolmaaktheden van de werkelijkheid te eli-
mineren. Hij betoogt dat de natuur de grootst denkbare mate van schoon-
heid bevat en dat deze schoonheid de mens volledig kan bevredigen.
Fantasie en kunst werken steeds met bestanddelen, ontleend aan de wer-
kelijkheid, en zij kunnen bijgevolg nooit meer zijn dan afschaduwingen
daarvan. Dit is de hoofdgedachte van het werk, die van alle kanten wordt
toegelicht. Als consequentie is volgens Tsjernysjewski een kunstwerk
ook nooit meer dan een herinnering aan de werkelijkheid, een vervanging
van de werkelijkheid wanneer deze zelf niet aanwezig is en door de mens
niet genoten kan worden; zo bewondert men een goed schilderij van de
zee als men niet in de gelegenheid is, de zee zelf te zien.
Tsjernysjewski onderwerpt dan de traditionele definitie, volgens welke
de inhoud van de kunst het schone zou zijn, aan zijn critiek. Hij ziet het
terrein van de kunst ruimer en stelt als haar taak de weergave van al dat-
gene in de werkelijkheid, wat de mens belang inboezemt. Daarbij is de
kunstenaar geen gedachteloze copiïst: hij kiest uit de werkelijkheid dat-
gene, wat met zijn aard, zijn innerlijk, zijn gevoelens overeenstemt.
Tsjernysjewski distancieert zich van de I7e en IBe eeuwse pseudo-
classici met hun theorie van mechanische 'nabootsing der natuur' en
betoogt, dat het kunstwerk geen dode copie, maar een 'herschepping' is.
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De kunstenaar kan niet slechts de werkelijkheid navolgen, maar ook
commentaar op haar leveren, haar verklaren en zijn oordeel over haar
uitspreken. Dit is wellicht de meest opzienbarende zinsnede uit zijn
geschrift: 'Laat de kunst zich tevreden stellen met haar hoge en schone
bestemming: in geval van afwezigheid der werkelijkheid een zekere
vervanging van haar te betekenen en voor de mens een leerboek des
levenS te zijn'.
Er zijn twee punten, waarop men Tsjernysjewski van inconsequentie
en onvolledigheid kan beschuldigen. Het eerste is, dat zijn stellingen
over de kunst slechts van toepassing kunnen zijn op enkele, doch niet op
alle aspecten van de kunst. De schilder-, beeldhouw-, dicht- of toneelkunst
kunnen het leven rechtstreeks weergeven; er zijn echter tal van kunsten,
die tot stand komen door de weergave van het innerlijk des kunstenaars,
zonder dat deze daarbij een voorbeeld uit de natuur of het leven bewust
navolgt. Weliswaar verklaart Tsjernysjewski, dat 'onder het reële leven
natuurlijk niet slechts verstaan worden de relaties van de mens tot voor-
werpen en wezens uit de objectieve wereld, doch ook zijn innerlijk leven,'
m.a.w. ook dromen en fantasieën kunnen een tijdlang, in het brein van
de kunstenaar, tot de werkelijkheid gerekend worden, die hij in zijn
kunst weergeeft. Hoezeer Tsjernysjewski's kijk echter toch eenzijdig
is, blijkt uit zijn oordeel over de muziek. De meest oorspronke-
lijke vorm van muziek, zo verklaart hij, is de spontane zang, die een
natuurlijke 'uiting van gevoelens [dus geen kunst] is. Door de zang te
cultiveren wordt het een 'kunde', doch geen kunst in de aesthetische be-
tekenis. Een schone en hoogstaande compositie is alleen in technische zin
'kunst'. De instrumentale muziek diende oorspronkelijk slechts als be-
geleiding, werd later een vervanging en nabootsing van de zangstem. AI
met al heeft de muziek dus slechts zeer weinig met kunst te maken.
De eenzijdigheid,die bij Tsjernysjewski's beoordeling van de muziek zo
duidelijk aan de dag treedt, doet zich ook op de andere gebieden der
kunst gevoelen: hij noemt slechts dat kunst, wat rechtstreeks het leven
weergeeft of commentarieert en verwaarloost in sterke mate de andere
factoren, die in de kunst zulk een grote rol spelen: de inspiratie en h"et
genie van de kunstenaar, zijn rijkdom aan gevoelens en ideeën en zijn
vermogen om deze tot uiting te brengen. Een kathedraal, een sonate, een
minnedicht zijn geen nabootsing van het leven of de natuur, maar toch
kunst. Volgens Tsjernysjewski heeft het kunstwerk slechts nuttigheids-
~aarde en wordt het niet geboren uit de innerlijke drang van de schepper.
De tweede onjuistheid, die bij een bestudering van Tsjernysjewski's
betoog moet opvallen, is de tegenspraak, gelegen in het enerzijds redu-
ceren van de kunst tot een herinnering aan, een surrogaat voor, een imi-
tatie van de werkelijkheid, het anderzijds toekennen aan de kunst van de
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hoge taak, de werkelijkheid te beoordelen, te commentariëren en te ver-
klaren. Men vraagt zich af hoe een vervanging en nabootsing van iets
anders dit andere kan verklaren en beoordelen. :Men zou verwachten,
dat deze taak in de eerste plaats. wordt toegedacht aan de wetenschap,
de wijsbegeerte en in zeker opzicht ook aan de politiek [waar het er om
gaat, de bestaande realiteit te be- of veroordelen].
Doch met het bovenstaande zij wij gekomen aan het kernpunt van dit
artikel, nl. de vraag, wat het belang was van Tsernysjewski's proefschrift.
Di t belang isniet in de eerste plaa ts gelegen in de zuiver wetenschappelijke
waarde van het werk [vast staat overigens, dat deze waarde aanzienlijk
hoger zou zijn geweest wanneer de schrijver zich in volle vrijheid had kun-
nen uiten], doch in de invloed ervan op de Russische letterkunde. Wij
moeten nl. in het oog houden, dat het verscheen in een tijd, waarin de
wetenschap de werkelijkheid [zowel de werkelijkheid in het algemeen als
speciaal die van het toenmalige Rusland] niet in vrijheid kon verklaren,
doch gedrongen werd binnen enge, door autocratie en orthodoxie op-
gelegde banden - waarin de denkers de werkelijkheid niet konden com-
mentariëren, doch voortdurend belemmerd werden door officiële be-
krompenheid, reactie, censuur - waarin de politieke en sociale critici de
werkelijkheid van de samenleving om hen heen niet konden be- ofveroor-
delen, daar dat met verbanning oferger moest eindigen. In deze geestelijk
lamgelegde samenleving waren de innerlijke tegenstellingen, spanningen
en onrechtvaardigheden echter ondragelijk geworden, en de intellectue-
len ---:-die juist begonnen voort te komen uit de lagere klassen, waarin deze
innerlijke tegenstellingen het sterkst gevoeld werden, en niet meer uit de
adel, die altijd nog voor een groot deel solidair met het bestaande gezag
bleef-moesten op een of andere wijze hun gedachten tot uiting brengen.
Dat kon alleen nog door middel van de kunst, de letterkunde met name:
in de roman over het leed der boeren, in de novelle met terloopse ver-
meldingen van de wreedheid der grondbezitters, in het sombere gedicht
in volks-toon, in het literaire artikel met bedekte sociale critiek. In dit
licht dient men Tsjernysjweski's poging te zien, wetenschappelijk aan te.
tonen dat de kunst een oordeel over de werkelijkheid moet uitspreken. En
hijzelf gaf enkele jaren na zijn proefschrift met de revolutionnaire roman
'Wat te doen?' een letterlijk voorbeeld van een 'leerboek des levens',
dat ontelbare jonge Russen bezielde en strijdvaardig maakte.
Tsjernysjewski schreef nog verschillende andere studies, waarin dezelfde
denkbeelden over kunst en aesthetica tot uiting kwamen. In een auto-
recensie op zijn proefschrift in de 'Sowremjennik' weidde hij met iets
meer vrijheid uit over de door hem behandelde problemen. Nog in 1888,
een jaar voor zijn dood, schreef hij een voorwoord tot de derde druk van
de dissertatie, waarin hij eindelijk openbaar dacht te kunnen maken, dat
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zijn jeugdwerk voornamelijk gebaseerd was op Feuerbach en gericht
tegen Hegel; ook de toenmalige censuur kon echter het noemen van
deze namen niet goedkeuren en het voorwoord werd verboden. Niet lang
na zijn proefschrift toonde hij in een artikel over Aristoteles' 'Poëtica'
aan, dat ook Plato en Aristoteles geen idealistische kijk op de kunst had-
den, maar het principe van nuttigheid vooropstelden.
Een directe aanhanger van Tsjernysjewski's ideeën ontpopte zich in
Dobroljoebow, die gedurende de drie jaren, dat hij aan de Sowremjennik
verbonden was [van 1858 tot 186I, toen hij stierf] een aantal literaire
critieken schreef, die grote indruk op het publiek maakten. Als hoofddoel
van de literaire critiek zag hij 'de verklaring van die verschijnselen der
werkelijkheid, die de aanleiding hebben gevormd tot het gegeven kunst-
werk'. Zo analyseerde hij naar aanleiding van Ostrowski's toneelstukken
het 'duistere rijk' der Russische koopmansstand, waarin deze stukken
zich afspelen. De betekenis van de letterkunde bestond voor hem in de
'propaganda', de waarde mat hij af naar de wijze en het doel van deze
propaganda. Een nog krasser utilitair standpunt nam Pisarjew in. Hij
kende in zijn, grotendeels in de gevangenis geschreven, artikelen de
kunst slechts een reden van bestaan toe voorzover zij direct nuttig was
voor de verbetering van de maatschappij. Verreweg de meeste grote
schrijvers en dichters uit de Russische en uit de wereldliteratuur werden
dan ook door hem veroordeeld. Aesthetische overwegingen achtte hij
vanzelfsprekend geheel uit den boze, vandaar de vreugde, waarmee hij
Tsjernysjewski's dissertatie begroette, geschreven, volgens hem, 'met
de arglistige, maar waardige bedoeling, de thans overbodige aesthetica te
vernietigen.' Pisarjew begreep de bedoeling van Tsjernysjewski kennelijk
verkeerd; het was diens doel juist, de aesthetische wetenschap te zuiveren
van onjuiste denkbeelden en daardoor in haar waarde te herstellen. Een
geestverwant van PÎsarjew, Zaitsew, verwierp de kunst in het algemeen,
aangezien 'zij in de mens een rustige harmonie te weeg brengt en de
dissonanten verwijdert, die worden opgeroepen door al het slechte in
de mensen en hun onderlinge betrekkingen ... Zolang de menselijke ver-
houdingen nog dissonanten voortbrengen, is het verdoezelen daarvan
schadelijk. '
Al deze overdreven uitingen dient men voortdurend te zien in het licht
der toenmalige verhoudingen; deze schrijvers waren allen slechts bedacht
op het welzijn van hun verdrukte volk en meenden in hun ijver en geest-
drift, dat de gehele kunst in dienst van dit volk gesteld moest worden en
zinloos was, indien zij deze dienst niet kon vervullen. Hun activiteit maak-
te, dat de letterkunde van de gehele verdere Ige eeuw beheerst werd door
deze 'maatschappelijke critiek', en dat zij inderdaad in overgrote meer-
derheid gericht was op een realistische weergave van het Russische leven.
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Hoezeer Tsjernysjewski's dissertatie doorwerkte blijkt uit het feit, dat nog
omstreeks de eeuwwisseling door de linkse criticus Skabitsjewski het daar-
in genoemde voorbeeld nader werd uitgewerkt van het zeegezicht, dat
als enig doel heeft, de mens aan de werkelijke zee te herinneren of deze
zee aanschouwelijk te maken voor hen, die niet in de gelegenheid zijn,
haar in werkelijkheid te zien. De grote criticus van deze tijd was Michai-
lowski, bewonderaar en in vele opzichten leerling van Tsjernysjewski, die
lange tijd de openbare mening leidde op literair en politiek-sociaal ge-
bied; men heeft van hem gezegd, dat de kunstwerken, die hij recenseerde,
slechts 'preekteksten' waren, waarop hij zijn uiteenzettingen van sociaal
karakter baseerde. Zelfs een figuur als W. Solowjow, de Russische wijs-
geer, wiens denkbeelden zulk een contrast met die der radicale democra-
ten vormden, veroordeelde in een artikel uit 1894 het 'aesthetisch separa-
tisme', verdedigde Tsjernysjewski en verklaarde dat 'de artistieke werk-
zaamheid geen hoger object binnen zichzelf bevat, doch slechts op haar
eigen wijze, met haar eigen middelen het algemene levensdoel der mens-
heid dient.' Zelfs een schrijver als Ljeskow, die zich jarenlang van de
radicale, vooruitstrevende stroming verwijderd hield en zich daarvan
onderscheidde door eigen opvattingen en een originele stijl, erkende dat
de theorie van 'l'art pour l'art' verwerpelijk is en dat de kunst een dienen-
de functie heeft. De gehele tweede helft van de eeuw was van deze realis-
tische en utilitaire ideeën doortrokken. Slechts terloops kunnen wij in dit
verband wijzen op Tolstoj, die Tsjernysjewski en de zijnen oorspronkelijk
scherp had veroordeeld; naar men weet trad echter omtreeks 1880 een
ommekeer in zijn opvattingen over de kunst in; hij ging haar zien als
middel tot zedelijke inwerking op anderen, tot loutering van de mens en
verwierp het werk van vele grote klassieke kunstenaars, dat slechts toe-
gankelijk was voor een kleine groep bevoorrechten. Uit correspondentie
blijkt, dat Tolstoj in 1896 werd 'getroffen door het grote woord van
Tsjernysjewski, dat de kunst die menselijke functie is, die een oordeel over
het leven uitspreekt'. Wij willen hier niet op de vraag ingaan, ofTolstoj in
deze tijd Tsjernysjewski's uitspraken inderdaad ontdekte en dus tevoren
zelfstandig tot zijn eigen, daarmee verwante denkbeelden was gekomen,
of dat bij de vorming van deze denkbeelden de van Tsjernysjewski af-
komstige aesthetische traditie een belangrijke rol heeft gespeeld.
In de twintigste eeu~ trad een reactie in. Op letterkundig gebied nam
deze vooral de vorm aan van symbolisme, zoals dat ook in de Westerse
literatuur bekend is als reactie op realisme en naturalisme. In de literaire
critiek uitte zij zich als formalisme, waarbij dus niet meer werd gelet op
de bedoeling, die de kunstenaar met zijn schepping had, maar op de vorm
waarin deze tot uiting gebracht is. Naast verschillende andere stromingen
bleef ook de realistische en 'maatschappelijke' traditie gehandhaafd, en
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wel voornamelijk in de kringen der marxisten, die een sterke invloed
onder de intelligentsia verkregen.
De eerste bekende Russische marxist was Plechanow, die een uitvoerige
studie van Tsjernysjewski maakte en zich veel met aesthetische kwesties
bezighield. Plechanow achtte Tsjernysjewski's dissertatie van grote waar-
de, doch zag ook tekortkomingen. Het bedenkelijkst achtte hij, dat
Tsjernysjewski in de kunst belangrijk vindt niet datgene, wat haar van
alle andere geestelijke werkzaamheid onderscheidt [beeldrijkheid, intuïtie
van de kunstenaar enz.] maar dat wat haar er juist mee gelijkstelt. Van
de dichtkunst bv. is de leerrijkheid toch slechts een zeer secundair onder-
deel. Volgens Plechanow kan de kunst niet in dienst staan van de zedelijke
verheffing der samenleving; hij ziet gevaar in het toekennen aan de kunst
.van een oordeelvellende rol en wil haar taak beperken tot objectieve
weergave der werkelijkheid.
Tegen Plechanow's opvatting werd later, in 1928, verzet aangetekend
door de criticus, dichter en volkscommissaris van opvoeding Loenatsjar-
ski, die deze opvatting typisch-mensjewistisch noemde. Door de October-
revolutie is namelijk - zo betoogde hij - de aanloop genomen tot wat
Engels de 'sprong uit het rijk der duisternis in het rijk der vrijheid' noem-
de, m.a.w. sinds het bewust denkende en dialectisch-materialistisch ge-
schoolde proletariaat de macht in handen heeft, is de maatschappij geen
conglomeraat meer van elkaar blindelings bestrijdende klassen, maar
wordt zij welbewust georganiseerd en in een bepaalde richting geleid;
dies moet ook de kunst, en in het bizonder de letterkunde, in dit proces
worden ~ngeschakeld, ook van haar kan verwacht worden dat zij de
nieuwe maatschappij helpt opbouwen en haar leiding geeft. 'De prole-
tarische klasse kan niet toestaan, dat de literatuur maar groeit als padde-
stoelen in het bos.' Verwierp Plechanow dus, in tegenstelling tot Tsjer-
nysjewski, de gedachte dat aan de kunst zekere eisen gesteld kunnen wor-
den, de bolsjewisten propageerden deze gedachte met nieuwe kracht.
Loenatsjarski kondanook verklaren dat 'hoewel Tsjernysjewski geenmarx-
ist was, zijn leer voor ons, marxisten, aanvaardbaar is.' De directe band
tussen Tsjernysjewski en de bolsjewistische opvattingen over de kunst is
dus duidelijk. Dat is trouwens ook bij Lenin reeds het geval. Lenin was
bizonder op Tsjernysjewski gesteld, hij schreef en sprak dikwijls en met
bewondering over deze grote Russische revolutionnair. De gedachten van
Lenin omtrent kunst en literatuur zijn nauw verwant met die der 1ge
eeuwse utilitaristen. 'Leven in de maatschappij en onafhankelijk van die
maatschappij zijn is onmogelijk,' schreef hij. 'De vrijheid van de burger-
lijke schrijver, schilder, toneelspeelster is slechts gemaskeerde afhankelijk-
heid van de geldbuidel, van omkoop, van souteneurs.' Elders verklaart hij
dat de letterkunde 'geen individuele kwestie mag zijn, onafhankelijk van
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de algemene zaak van het proletariaat. Weg met de partijloze literatoren!
vVegmet de literatoren- Übermenschen! De literatuur moet een deel wor-
den van de algemene proletarische zaak'. Een nieuw element komt hier
dus naar voren: de kunst rrlOethaar dienende functie niet vervullen ten
behoeve van het volk of de natie in het algemeen, maar van het proleta-
riaat, de arbeidersklasse. Sinds de Octoberrevolutie werden de hierboven
uiteengezette denkbeelden en theorieën in Rusland tot officiële, van
staatswege gepropageerde ideologie. In de eerste jaren werkten nog voor-
revolutionnaire, individualistisch getinte stromingen door, zoals het ac-
meïsme, futurisme en imaginisme. Een groep als de 'Serapionbroeders'
kon zich nog vormen, waarvan een der vertegenwoordigers in 1922 ver-
klaarde: 'Al te lang en kwellend heeft de Maatschappij de Russische letter-
kunde geleid. Wij willen geen utilitarisme. Wij schrijven niet voor de
propaganda. De kunst is reëel, als het leven zelf is zij zonder doel en zon-
der zin, zij bestaat omdat zij niet anders kan.' Dergelijke opvattingen
hadden evenwel geen lang leven meer. Wij kunnen hier de verschillende
étappes in de nieuwe ontwikkeling der Russische literatuur slechts vluch-
tig aanroeren: de felle strijd tussen proletarische en niet-proletarische
schrijvers, die in en na de burgeroorlog woedde; de resolutie van het poli-
tiek bureau der communistische partij van 1925,waarin de laatstgenoem-
den, bijgenaamd de 'meelopers' of 'medereizigers' werden gelaakt, doch
waarin ook het communistisch 'snobisme' werd veroordeeld; de felle cam-
pagne, die aan het begin van het eerste vijfjarenplan in 1929 gevoerd
werd omaan de 'bourgeois'-literatuur een einde te maken en de kunst in
dienst van het plan te stellen, waarbij voor het eerst de idee opkwam van
de 'sociale opdracht', die de kunstenaar van hogerhand kan krijgen om
een bepaald verschijnsel uit de maatschappij uit te beelden; de oprich-
ting in 1932 van één algemene Bond van Sowjetrussische Schrijvers en het
in deze zelfde tijd ontstaan van het begrip 'socialistisch realisme', op het
woord van Stalin, die de rol der sowjetrussische schrijvers formuleerde
als 'ingenieurs der menselijke ziel.'
Zo was dus opnieuw het realisme de leidende richting in de Russische
letterkunde geworden. De toevoeging 'socialistisch' wil zeggen, dat dit
realisme gericht diende te worden op de werkelijkheid van de socialistische,
so,,\jetrussische gemeenschap en dat zij deze gemeenschap moest dienen,
onderrichten en omhoogvoeren. Dit socialistisch realisme [waarvan
l\tfaxim Gorki de grote stuwende kracht werd] omvatte overigens een
vrij grote verscheidenheid van stijlen, opvattingen en onderwerpen.
Het laatste ontwikkelingsstadium werd bereikt met de resolutie van het
politiek bureau der partij van September 1946, waarbij enkele schrijvers
en tijdschriften veroordeeld werden, die een te kort aan ideologie en poli-
tiek bewustzijn aan de dag hadden gelegd; hierdoor werd de partij-lijn in
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de literatuur weer sterker getrokken. De rede, die Zjdanow bij deze
gelegenheid uitsprak, werd tot leiddraad voor de nieuwste Russische
letterkunde. Zjdanow noemde herhaaldelijk de namen van Bjelinski,
Tsjernysjewski en Dobroljoebow als grote voorgangers. 'De kunst kan
zich niet losmaken van het lot van het volk,' zo verklaarde hij; als plicht
van de literatuur achtte hij, 'de smaak van het volk te cultiveren, zijn
eisen hoger op te voeren, het te verrijken met nieuwe ideeën, het volk
vooruit te brengen'. De sowjet-literatuur, die de weerspiegeling is van
een hogere sociale orde dan elders bestaat, heeft ook 'het recht, anderen
een nieuwe, algemeen-menselijke moraal bij te brengen'. 'De bolsjewiki
achten de literatuur hoog en zien duidelijk haar grote historische missie,
haar rol bij de versteviging van de morele en politieke eenheid van de
natie, bij de samenbinding en opvoeding van het volk.' En A. Fadjejew,
de populairste schrijver en meest gezaghebbende theoreticus van het
ogenblik, verklaarde naar aanleiding van de partij-resolutie: 'Nodig is,
dat onze sowjet-mens, een bizonder mens temidden der mensheid, vol-
bloedig tot uitdrukking komt op de bladzijden van de sowjet-letterkunde.
Als we de sowjet-mens kunnen tonen in zijn volle lengte, in zijn ontwik-
keling, dan tonen we het allerbelangrijkste.' En verder: 'Er zijn in het
Westen lieden uit het reac"tionnaire kamp, die onze literatuur beschuldi-
gen van conformisme, die zeggen dat zij de dienaar van de staat is gewor-
den. Ja, wij kunnen met trots zeggen: wij hebben een edele socialistische
arbeidersstaat, en wij achten het ons een eer, deze te dienen.'
Uit deze recente uitlatingen - die de gehele geest weerspiegelen, die thans
in de sowjetrussische letterkunde en kunstcritiek heerst - zien wij, dat
wederom een nieuw element naar voren komt. Het is niet meer de dienst
aan het proletariaat, waarover wordt gesproken; het is ook niet alleen
een dienst aan het Russische volk - het patriottische element dat ook bij
de Ige eeuwse maatschappelijke critici niet ontbrak -, maar vooral een
dienst aan de staat, aan de sowjet-staat en de door deze staat vertegen-
woordigde maatschappelijke orde.
Het bovenstaande overzicht toont dus, dat de ideeën van Tsjernysjewski
en de critici uit de jaren zestig der vorige eeuw in de loop van de tijd ver-
schillende ontwikkelingsfasen doormaakten; het wil dan ook volstrekt niet
suggereren, dat deze 'zestigers' precies zo dachten als de moderne sowjet-
critici, noch dat de laatsten nooit tot hun opvattingen zouden zijn geko-
men zonder de eersten - daarvoor worden deze opvattingen te zeer mede-
bepaald door de marxistische leer, door speciale sowjet-verhoudingen en
door de eisen van de totalitaire staat. Maar toch is de ontwikkeling van
de Russische letterkunde en literaire critiek pas volledig te begrijpen
wanneer men het verband ziet met de realistische en maatschappelijke
stroming, waarvan Tsjernysjewski een der voornaamste theoretici '.vas.
(Praag, Dec. 1947)
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[Fragmenten]

Amsterdam, 2 Juli [946
Vanaf het ogenblik dat ik, nu bijna vier weken geleden, wat bloed opge-
geven heb, voel ik een grenzeloos wantrouwen jegens mijn lichaam. Ik
heb de gewaarwording, te leven in een onbewoonbaar verklaarde woning.
Door mijn vorige ziekte, ruim drie maanden geleden, was ik al wantrou-
wig geworden, maar nu heb ik de zekerheid mijn lichaam met recht als
iets bouwvalligs te kunnen beschouwen. En ondertussen springt, als een
fel en hongerig wolfje, de pleuris van de ene long op de andere ...
Sinds een maand ben ik nu ook, voor het eerst'in mijn leven, geheel en al
zonder toekomstplannen. Wat een merkwaardige sensatie! Vroeger leefde
ik"'steedsmaanden, soms wel een geheel jaar met mijn gedachten vooruit
en trachtte ik bij voorbaat zoveel mogelijk mijn werkzaamheden te rege-
len. Nu is dat volslagen uit. Bijna zonder enige interesse lig ik in bed, hoe-
wel er geen kracht in of buiten mij is die mij beletten kan vaak innig te
verlangen naar een hartverlamming en een goede kennis te benijden, die
daar zojuist aan overleed. En dan al dat gedaas 'in woord en geschrift',
van mijn welmenende vrienden en familieleden ...

[ Augustus
Nu de fundamenten van mijn gezondheid voor een deel ondergraven en
verzakt zijn, denk ik steeds weer aan mijn stil, maar hartstochtelijk ver-
langen neer te mogen storten met een vliegtuig, gelijk ik dit telkens weer
onderging gedurende het laatste jaar tijdens mijn tochten naar Engeland
cn Frankrijk. Deze zelfvernietigingsdrang ismij zeer eigen en oud als mijn
bewustzijn, maar nam met de jaren steeds duidelijker vormen aan, mijn
zelfmoordneigingen sublimerend tot bijna zuivere verlangen~ als een der-
gelijke Icarische ondergang. Moge ik, als eenmaal Het Ogenblik daar is,
even vervoerd en zalig in bliksemsnelle val ondergaan, als ik het mij zo
ontelbare malen daarboven in de wolken, in de mist of in een stralend
blauwe hemel gewenst en gedroomd heb ...

6 Augustus
Zal ik erin slagen, in dit dagboek de griezeligheden te vermijden van de
'aller individueelste emotie' enz.-? Zal ik wel voortdurend blijven be-
seffen, dat mijn 'ik' slechts belangTijk is als onderdeel van de strijdende,
zoekende mensheid? Ik hoop het - maar het zal zeker een zware dobber
zijn, hier theorie en praktijk met elkaar in overeenstemming te brengen.
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9 Augustus

Ik betrap mij erop dat ik, wanneer ik in de krant lees dat de Indonesiërs
zoveel Nederlandse vliegtuigen hebben neergeschoten of een ander succes
melden, ik spontaan denk: goed zo! Ik ben wel voor IOO% collaborateur
geworden ... Maar hoe klein vind ik Holland, klein in alles waarin een
klein land maar klein kan zijn. Ik haat dit land vaak, net als voor 1940.
En toch leven hier enkele honderdduizenden die in de goede zin van het
woord redelijk en intelligent zijn, maar langs de lamlendige wegen van de
democratie [hoezeer die ook met goede voornemens zijn geplaveid] ko-
men ~ij er nooit. Het zal hard tegen hard moeten gaan, en de redelijken
zullen zo redelijk moeten zijn, dat zij de hardsten, de onverbiddelijksten,
de sterksten zullen blijken te zijn ...

2 I September [Lrysin]
Vijf jaren, vervuld van het besef dat zowel veiligheid als rust betrekkelijk
zijn, worden zo snel niet vergeten! Telkens, in deze rust waarin ik onge-
stoord en gestadig werken kan als nimmer te voren, bekruipt mij de ge-
dachte: wanneer schiet de onrust, die vinnige grauwe vogel, uit deze
blauwe lucht neer en klauwt zich in mijn schouders? Het slijtage-proces
dat een einde aan dergelijke obsessies kan maken, zal veel tijd vergen.
Maar leven wij wel in een tijdperk waarin een dergelijk proces kan aan-
vangen?

22 September

Langzaam, langzaam rijpte in mijn ziel het gedachtengraan. Niet altijd
scheen de zon en dan nog niet steeds even verwarmend: vandaar al die
jaren ... Het lijkt wel of ik heb moeten wachten, op deze ziekte, op dit ver-
blijf in de bergen, om een begin te kunnen gaan maken met het oogsten ...
De vrienden die, aan mijn bed gezeten, zeiden dat mijn ziekte wel ergens
goed voor zou blijken te zijn, hebben gelijk gekregen. Diep in mij besefte
ik toen reeds dat zij gelijk hadden, maar het lichaam, plotseling aan de
circulatie van het dagelijks leven onttrokken, verzette zich en dwong ook
de ziel tot aanvankelijke opstandigheid.

28 September

Denkend aan de hongertochten die allerwege door Europa trokken ge-
durende de laatste maanden der Duitse overheersing, komt het bij me op
- hier in een land waar het voorheen zo 'goed' was maar thans de rantsoe-
nen lager zijn dan die in Nederland, al bleef Zwitserland buiten de oor-
log - dat, na Azië, Europa nu wel eens eeuwen lang zijn 'beurt' zou kun-
nen krijgen ... Maar dat is een soort kultuurpessimisme dat ik me wel in
een dagboek, waar niet in een artikel of openbaar gesprek kan veroorloven.
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Daar zeg ik immers 'vol vertrouwen, ondanks alles, in de komst van een
nieuwe, rechtvaardige samenleving' ...

3 October

Vandaag had ik, in bed liggend, twee hevige benauwdheden - heviger
dan ik ze tot nu toe had. Ik dacht, met een mengeling van schrik en blijd-
schap: daar gaat ie! Maar ie ging nog niet...

9 October
Het is merkwaardig, ik weet ditmaal niet waar het met mij heen moet.
Jammer dat er niemand is, wiens autoriteit ik erken, om mij dit ofdat te
bevelen. Ik werk nu eenmaal graag in opdracht en gehoorzaam steeds aan
hen in wie ik mijn meerderen voel. Zo gehoorzaamde ik vrijwel steeds, en
blindelings, tijdens het verzet aan Gerrit van der Veen. Misschien zou ik
maar lid van een partij moeten worden waarin ijzeren discipline heerst.
Ik heb daar al vaak over gedacht.

16 October
Merkwaardig; het leven in een appartementje van twee kamers plus een
keuken. Dan een paar boeken, bijna geen kleren om te verwisselen. Wat
missen wij ? Niets! Nooit verlang ik naar al mijn 'bezittingen' in Holland,
zelfs niet naar mijn boekenkast. De oorlog heeft hier zeker toe bijgedragen
- hetbewijstzijn dat alles wat wij hebben een ogenblik nadat wij het nog
bezagen, verdwenen kan zijn, heeft mij niet verlaten en zal mij ook hopen-
lijk nooit meer verlaten!

18 October
Ik ben begonnen met een reeks abstract-plastische tekeningen. 'Esprit
volant' is al gereed. De schetsen voor 'Esprit des Alpes' en 'Esprit des
seins' heb ik reeds gereed. Ik werkte hard vandaag - schreef ook nog een
artikel. Ik ben tevreden en toch treurig, evenals 'post coitum'. In Amster-
dam kom ik zelden zozeer tot mijzelf om deze treurnis te bemerken -
tientallen afleidingen zijn er om mij te beletten, na een geslaagde werk-
dag een dergelijke terugslag te voelen.

20 October
Mensen, die ik meende voorgoed 'afgeschreven' te hebben en vergeten te
zijn, weten mij te vinden in de stille bergnachten en woelen mijn geweten
om, verteren mijn moeizaam verworven rust.
De scheppingsdrang overvalt mij als een plaag, als vroeger wel bij het
dichten. Telkens moet ik mijn lectuur of schrijfwerk onderbreken om
plastische gedachten te noteren. Het maakt mij nerveus en vaak moe - er
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is echter niets tegen te doen. Noteer ik die gedachten niet, dan volgt een
slapeloze nacht en dan weer een door prikkelbaarheid bedorven dag.

Er zijn mensen, wier leven een eeuwige lente lijkt, anderen wier bestaan
een eeuwige herfst schijnt te zijn. Van kindafaan heb ik hartgrondig van
de herfst gehouden; het jaargetijde waarin ik mij steeds het gezondst en
het meest in staat tot scheppend werk voelde. De lente vervult mij altijd
met de onbeschrijflijke, knagende nostalgie van het 'never more' - de
herfst fluistert mij steeds opgewekt en bemoedigend in 'het kan nog'. En
ik houd van bijna verloren spelen, van bijna verspeelde kansen, van de
bittere geur van ophanden zijnde nederlagen, die misschien afgewend
kunnen worden ...

22 October
Bronskleurige melancolie dezer herfstdagen! Iedere morgen blijkt de
sneeuw verder van de bergen dalwaarts gekropen te zijn en iedere morgen
ook gloeien de bomen in heviger, ontroerender kleuren! Wij denken de
vuren welke de herfst ook in ons ontsteekt te kunnen doven met brande-
wijn, maar nog heviger laaien ze hierdoor op! Een scheppingsdrang ge-
lijk ik in jaren niet kende maakte mij rusteloos en gelukkig - als nu de
grauwe geldzorgen maar niet aan de horizon kwamen opdagen!. .. Toch
is het een tot in zijn verborgenste diepten en holten van goede eenzaam-
heid vervuld en gelukkig mens, die naar de bergen staart en zijn blikken
in de dalen laat duiken, mee met de kraaien, raven en eksters die in
duizelingwekkende vaart het dal invluchten ...

23 October
Mijn dromen zijn onrustbarend. Al wat ik had kunnen doen en nog zou
kunnen doen, op gebieden die nu min of meer taboe voor mij zijn, doe ik
in mijn dromen, en hoe! Die dromen vreten mijn dagen binnen; ik kan ze
urenlang niet kwijt raken. Vooral de droom-omgang met lieden die ver-
derfelijke verraders waren, maar daarvoor intieme bekenden, zelfs vrien-
den, maakt mij onrustig. Schuldgevoel? Het is toch een gerechte zaak
waarom ik hen voor altijd uit mijn omgeving verwijderd heb en hen zelfs
het allerslechtste toewens in vele gevallen?

2 November
Soms zijn dromen zo groots en aangrijpends, dat zij ver boven het 'werke-
lijke' leven uitstijgen. [Ik weet nog altijd niet - en het zal nog wel even
duren voor ik het te weten kom - waar dat 'werkelijke' leven zich be-
vindt ... ] Vannacht zag ik de schimmen der vergaste en doodgemartelde
Joden - ik hoop dit nimmer te vergeten. Flakkerende, verwrongen, gas-
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achtige, doorschijnende gestalten, als bleke vlammen. Een Joodse vrouw
- ik bevond mij temidden van talloze Joden die haveloos en droevig te-
ruggekeerd waren uit concentratiekampen - wees ze mij aan. Het was een
schouwspel van zulk een wilde, tragische schoonheid, dat ik het niet zou
kunnen tekenen of aan anderen beschrijven.

7 November
Vandaag ben ik mij er van bewust zeer ver te gaan door te bekennen, wat
ik al maandenlang mezelf niet durfde bekennen: dat ik niet geloof aan
een wereld zonder oorlog, zonder geweld, en er ook nauwelijks naar ver-
lang! Te denken aan een wereld met eeuwig paisibele gewoonten - op de
kleine ruzies na - vol hardwerkende, door geen catastrofen van de zijde
hunner soortgenoten bedreigde mensen, doet mij vaak rillen van afschuw.
Waar blijven dan de grote, gruwelijke hartstochten, de grondeloze haat,
die ons jong houdt?

8 December
In deze geweldige rust van bergen en sneeuwen winterzon schijnen de
zorgen en het oude leed, dat ik met mij mee sleep, waarheen ik ook ga,
zich diep in mijn hart te vreten. Het is of ik de tijd sneller aan mij voorbij
hoor ruisen, of ik jaren ouder word terwijl ik misschien tien minuten zit
te peinzen in mijn bed. Uit de radio der benedenburen klinkt pianospel
- deze muziek geeft mij visioenen van eindeloze rijen trage druppels,
hangende aan dennentakken. Zo traag, zo traag. Dadelijk zullen ze wel
ijspegels geworden zijn. .

Wat die radio - die ik niet afzetten kan - vandaag bezielt weet ik niet. Nu
klinkt er weer een frans liedje uit op, dat mij de gewaarwording bezorgt
of er zware, zeer zware gordijnen stukgereten worden, en daarachter zie ik
flitsen van dingen en mensen, die ik liever voor altijd vergeten zou zijn ...
De zon wordt ijler en ijler - de sneeuw die straks zeker vallen zal, uren-
lang, duizelt al daar hoog in de lucht en maakt de zon tot een bron van
wonderlijke kilheid. Weer die radio! Ik voel mij te droevig om buiten mij-
zelf te raken, maar deze wals, die mij een kwart eeuw geleden al op won-
derlijke wijze beroerde, prikkelt mij tot een verzet, dat mijn nostalgie ver-
ijlen doet en mij iets van activiteit teruggeeft. Ik zou nu een geprikkelde,
cynische brief willen schrijven, naar iemand iri dat vervloekte Holland, dat
ik over een paar weken weer zal moeten terugzien - een woestijn vol
stenen des aanstoots - en waar de kruideniers bezig zijn de verhouding
met Indonesië zodanig te vertroebelen, dat de naam Holland de incar-
natie van belachelijkheid en bekrompenheid worden zal. Holland - wat
is het voor mij anders dan een historisch begrip?



L. P. J. BRAAT

ZOUdeze wonderlijke rust, die slechts door vliesdunne tussenschotten ge-
scheiden is van een even wonderlijke onrust, betekenen dat heel mijn we-
zen doordrongen is van het besef dat dit de laatste Zondag is hier in de
bergen? Ik heb al deze maanden niet enkel bijna op de top van een berg
geleefd, maar ook, onbewust, bijna op de top van mijn leven. Nu wordt
het weer afdalen, in dubbele betekenis.

15 December
Vannacht stond ik een tijdlang uit het raam te staren naar het bergland-
schap dat ik voor het laatst zien zou. Verbijsterend helder schitterden
twee sterren boven de Chamossaire tegenover ons huis. Helder verlichtte
de maan al de bergen en sneeuwvlakten rondom. Iets hiervan, van die
zuiverheid der winternachten in het hooggebergte, moet ik als mijn
onvergankelijk bezit trachten mee te nemen, verder het leven in.



D. A. M. Binnendijk

ONDERWIJS EN KUNST 1

De vraag naar de wijze, waarop de kunst in het onderwijs tot haar recht
kan komen, dient aan een principieel onderzoek te worden onderworpen,
voordat zij mag worden beantwoord. Een theoretische fundering van de
problematiek dient vooraf te gaan aan het voorstellen van practische
maatregelen. Hierbij moet dan allereerst duidelijk worden gemaakt wat
onderwijs beoogt, daarna wat kunst wezenlijk is. Bestaat daaromtrent geen
twijfel meer, dan komt de vraag aan de orde, of kunst in het onderwijs
past en, zo ja, hoe. Streeft het on_derwijsnaar de vorming van de mense-
lijke persoonlijkheid, dan zullen de vakken, waarin het onderwijs wordt
gegeven, zo moeten worden gedoceerd, dat de gehele menselijke aanleg
er op wordt betrokken en er in wordt gemoeid. Wil men de kunst in het
onderwijs - in het algemeen vormende onderwijs - als deel daarvan doen
bijdragen tot die vorming, dan is een eerste vereiste, dat men er zich
rekenschap van geve, welke elementen van de kunst zich er toe lenen, de
'ontplooiing en verrijking van de menselijke persoonlijkheid practisch te be-
vorderen. Niet de kunst kan in het onderwijs haar plaats krijgen - tenzij
als aesthetisch versiersel, als aanleiding tot het bagatelliseren van exacte
kennis en het verzwakken van de denkkracht -, maar de essentie van de
kunst, indien zij er althans vatbaar voor blijkt te worden onderwezen,
kan, niet afzonderlijk maar als een zuurdesem die het gehele onderwijs
doortrekt, haar functie daar in vervullen.
Is het wezen van de kunst nu te rijmen met wat gemeenlijk als ideaal voor
het onderwijs wordt gesteld, namelijk dat dit van een kunstzinnige geest
worde doortrokken? Wat is die kunstzinnigheid en houdt deze enig ver-
band met kunst? Is zij wellicht dat beruchte gevoel voor 'mooie dingen',
waarvan het 'maken' volgens Poelhekke's Woordkunst, een boek dat de
jeugd vertrouwd moet maken met de litteratuur, identiek is met kunst?
En moet dat worden gewekt door of in het onderwijs?
Het wezenlijke van de kunst dunkt mij de kracht der verbeelding - niet
der fantasie -, die er in leeft en die de mens kan bevrijden uit de ban der
werkelijkheidsbetrekkingen en inleiden tot het onbevooroordeelde 'nieu-

1 Deze korte aantekening over Onderwijs en Kunst heeft geenszins de pretentie, het onder-
werp naar zijn betekenis en uitgebreidheid te behandelen. Zij is niet meer dan een voor-
lopige poging tot het aanduiden van de principiële grondslag, waarop de zich op onder-
wijs- en kunstgebied ontwikkelende activiteit, welke de aesthetisc.he vorming van de
jeugd nastreeft, naar mijn mening dient te rusten.
De tekst werd op het 2de Congres van de Federatie van Beroepsverenigingen van Kun-
stenaars, te 's-Gravenhage [6-8 October 1949] gehouden, uitgesproken in de discussie
naar aanleiding van het referaat over dit onderwerp door Dr J. Hulsker.
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we' ervaren van de levende vermogens ook van de menselijke natuur.
Wanneer het onderwijs, als het doen verwerven van kennis en vooral van
begrip, gericht is op de ontwikkeling van het critisch denken en op onbe-
vangen ervaren, dan is daarmede de beste inleiding verkregen tot de
kunst, daar aldus de vorming van de jonge mens bestaat in het bereid
maken tot vrijheid, tot een vrijheid welke de voorwaarde is om te kunnen
communiëren met de talloze elementen van het leven, dat door de ver-
beeldingskracht een oneindige rijkdom van telkens nieuwe vormen schept.
Pas daarna, als de beletselen, welke door de conventie en de gewenning
. om het kind zijn opgetrokken, zijn geslecht is het vatbaar voor de zin van
de kunst als functie der persoonlijkheid en als factor in de samenleving,
waarvan het deel gaat uitmaken.
In hoeverre nu kan het onderwijs deze taak vervullen? Niet door het
kind te laten zingen, tekenen en opstellen maken alleen. Niet door het op
school een aesthetische wandversiering te geven of het voor jeugdconcer-
ten te animeren alleen. En ook niet door het ene en het andere. Hier is
uiteraard, maar om redenen die buiten de kunst liggen, niets tegen, mits
men er van doordrongen zij, dat voor de beoefening van een kunst een
bepaalde aanleg nodig is die niet ieder kind bezit, en voor het actief ge-
nieten van kunst een zekere mate van rijpheid. Beslissend echter is de
wijze, waarop de onderwijzer of leraar in het leven staat, en - indien hij
de zich in vormen belichamende vrijheid der verbeelding als de essentie
van de kunst in dat leven heeft ervaren - die vrijheid in het geheel van
zijn persoonlijkheid doet ondergáan door wie met hem zich verdiepen in
vraagstukken van welke aard ook. Dan kan hij vormend werken wanneer
hij in welk vak ook kennis bijbrengt, het denkvermogen ontwikkelt, de
geheimen der natuur poogt te ontsluieren, de litteratuur onderwijst -
en door die houding meer doen voor de kunst en voor het kind, zonder
het onderwijs als opleiding tot zelfstandig denken te kort te doen, dan
wanneer hij zijn leerlingen geregeld in aanraking brengt met de toch
immer discutabele 'schoonheid' van de kunstproducten.
In deze aangelegenheid zal, gelijk altijd en overal, niet wat men onder-
wijst de doorslag geven, doch de wijze waarop men dat doet, en deze
wijze is steeds een verschijningswijze van de menselijke persoonlijkheid.
Wat de verbeeldingskracht als grondslag van het scheppend vermogen
precies is, zal wel steeds een mysterie blijven, maar dat zij de mens eigen
is, mag evident worden geacht. Dat deze mens tevens een maatschappe-
lijk wezen is, dat door de aard en de vormen der samenleving, waarin hij
geplaatst is door het loutere feit van zijn geboorte, mede wordt bepaald,
is niet minder onbetwijfelbaar. Doch dat niettemin ieder mens, in de-
zelfde omstandigheden verkerend, die omstandigheden anders ver-
werkt en aan zijn door de samenleving bepaalde ervaringen een eigen
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vorm weet te geven of er met een andere gedragswijze op reageert, quali-
ficeren wij als menselijke persoonlijkheid. Niet de algemeenheid schenkt
de kunst haar waarde, niet de algemeenheid is het doel van het onderwijs.
Neen, de persoonlijkheid van de kunstenaar en de wijze waarop hij als
persoon, als mens, zijn betrekking tot het leven weet te verbeelden ver-
leent de kunst haar waarde. Neen, de ontwikkeling van de tot persoon-
lijkheid leidende elementen in het psychische leven van de jonge mens, de
bevordering van zijn vrijheid om hem te doen groeien tot een onbevan-
gen ontdekker van de wereld en haar vormpotenties, is de strekking van
elk onderwijs. Daar vinden onderwijs en kunst elkaar, in die vrijheids-
tendenz; daar ligt in het onderwijs de taak, de kunst als vrijheidsver-
overing in de ontwikkeling van het kind te betrekken.
Wij weten zeer goed, dat de kunstvormen samenhangen met het karakter
van het maatschappelijk leven. Doch dit is slechts van belang, wanneer
de kunst als cultuurhistorisch' feit wordt beschouwd. Hier en nu is de
kunst de levensverbeelding van de mens, die als kunstenaar niet de
roeping heeft die gebondenheid aan zijn tijd nog eens extra te accentu-
eren, doch integendeel: Ofde vruchtbare, de scheppende elementen uit
het verleden tegen de eigen tijd uit te spelen en de tijdgenoot te vermanen
het verworvene niet te minachten, Ofde tijd te overwinnen door een blik
vooruit te werpen, door - visionnair en revolutionnair - uit kracht van
zijn verbeelding in het heden de vormen te plaatsen, waarvan de levende
inhoud preludeert öp de toekomst dan wel een protest is tegen die ele-
menten in dat heden, die de waarde van de mens in gevaar brengen.
Wanneer het onderwijs de jeugdige mens van deze roeping van de kun-
stenaar en van deze functie van de kunst weet te doordringen, zal het
hem nader brengen tot het juiste besef van de creativiteit in de ruimste
zin des woords als hoogste waarde in het persoonlijk en maatschappelijk
leven en hem daardoor op de enig juiste manier voorbereiden op het
genieten en begrijpen van kunst in de breedte en in de diepte, waarvan
dat besef de eerste voorwaarde is.
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Een kwartier later zaten zij in een warme tearoom, waar een zoetelijk
strijkje de broeikasatmosfeer versterkte. Door een hoog, van boven
gekleurd £aam viel de late zon naar binnen, sommige tafeltjes in een fel
licht zettend, de andere, waaronder het hunne, dubbel verduisterend.
Zij zaten aan het raam, in een bijna volledige schemering. Buiten leken
de zonnestralen als geconserveerd in laat Septemberstof, moe vacantie-
stof, het stof van een eerste werkdag, die nog niet helemaal meetelde.
Er stond een rij fietsen voor een bankgebouw, onwezenlijk glinsterend van
herfstig zilverlicht. Alles leek goed geregeld daar buiten: het stof, de fiet-
sen, en de voorbijgangers liepen naar hun doel, of van hun doel af, met
de dromerige zekerheid van verliefden, die nooit een minuut te laat zijn,
of voor wie het wachten, het slenteren langs gebouwen, een bezigheid is
waarbij de tijd niet telt.
Schotel de Bie, die zich bij dit verloren uur reeds had neergelegd als bij
de onvermijdelijke overgang naar een substantiëler. avond, luisterde
naar Karsten, die Lida bezighield met de verlegen loslippigheid van een
gastheer zonder ervaring, en die niet gewend was veel te praten. Karsten
ontpopte zich meer en meer als een provinciaal, dacht hij vaag. Zo zonder
hoed had Karsten iets van een koster; Fransen, Walen, waren zij eenmaal
kleinburgerlijk, dacht hij nog vager, werden al spoedig onuitstaanbaar
van cuistrositeit, - iedere Fransman, die geen aristocraat was, was meteen
een handelsreiziger. .. Met een beschermend glimlachje leunde hij achter-
over, roerde eens in zijn thee, luisterde naar de affreuze muziek, zonder
ook maar de behoefte om aan het gesprek deel te nemen, nu Karsten
zo druk deed. Dat Lida, van het begin af aan opgetogen over het
uitstapje, geheel in het gesprek scheen op te gaan, leek hem een goede
grap; hij kon werkelijk alles overlaten aan Lida; zij had een onbe-
grensd aanpassingsvermogen; niemand die haar zo zag zitten, zou
ook maar een ogenblik op de gedachte komen, dat zij zich eigenlijk
verveelde. En haar costuum: precies zoals het zijn moest, - het kost-
bare snijpunt van standsvertoon, vacantieopschik en een zo juist tot
een goed einde gebrachte werkdag: het slanke, kleine figuurtje sober
en krap in een blauwzwart mante1costuum met de roos op de borst, het
donkere hoofd niet eens getooid, enkel omlijnd door het fijne zwarte stro,
dat op gaas leek onder het stervende, kleurige licht. Schotel de Bie had
veel zin voor vrouwencostuums, en meende dat zijn smaak niet achter-
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stond bij de hare; zelfs was hij eens van plan geweest costuums voor haar
te ontwerpen; alleen had hij geen tekentalent, en toen hij het geprobeerd
had, had zij hem uitgelachen, hoewel zij het zelf niet beter kon. Er was
een foto van haar, op een bal masqué, herinnerde hij zich nu, - maar
daarover spraken zij nooit, dat was nog in de jaren, die niet meetelden.
Hij wist ook niets van de gelijkenis met koningin Nefertiti af; en had hij
het geweten, dan had het hem niet geïnteresseerd, wantgelijkenissenzeiden
hem niet zoveel, gezichten vatte hij nooit als een geheel op, tenzij de
indruk hem overrompelde, maar enkel in détails. Voor hem was Lida
alleen maar een mooie vrouw, met toegevoegde rimpels boven de neus-
wortel [dat betekende intelligentie] en met toegevoegde snijtanden die
zich te gemakkelijk ontblootten [dat betekende geest en slagvaardigheid].
En zo betekende Karsten's eigenzinnig gemodelleerde neuspunt, dat hij
hem achter de mouw had, en zijn glanzend reeënoog, nu zo veelzeggend
vonkend in het fiatterende schemerlicht, dat hij een onnozele piet moest
zijn, een groentje, niet eens verloofd. Hij begreep niet, dat ogen en néus-
punt tezamen Karsten pas tot Karsten maakten.
Zo doezelde hij voort, half verveeld, half genietend van zijn meerder-
heid. Zelfs toen Lida over de kamers begon, had hij niet het besef uit
zijn welwillend critische lethargie te moeten ontwaken. Hij meende dit
onderonsje, waar Karsten buitenstond, wel en passant te kunnen op-
knappen. Hij trok zijn gezicht in een grappig bedenkelijke plo~i.
'Ik heb nog niet gedecideerd. Straks, als we gegeten hebben, ga 'k nog
's naar de Buitensingel, om die juffrouw te vragen of ze me 's morgens
geroosterd brood kan geven. Doet ze dat, dan bel 'kje om 'n uur ofzeven.'
'Frits gaat zo in zijn werk op,' zei Lida tegen Karsten, 'dat hij nog niet
eens weet waar hij slapen zal vannacht.'
'0, maar daar zit wel iets romantisch in,' antwoordde Karsten, 'en 't is
beter niet te wetenn waar je zult slapenn dan niet te wetenn waar'je
zult werkenn. La nuit porte conseil: misschien wil hij er eerst nog 'n
nachtje over slapenn!' - Hij lachte.
Schotel de Bie negeerde hem. - 'Dan laat 'k m'n koffers komen, dan kun
je me vanavond helpen een en ander uit te pakken, en clan drinken we
thee bij mij. Goed?'
'Het zal geschieden,' zei ze kortaf, 'en als die juffrouw 't geroosterd brood
niet presteren kan, dan gaan we theedrinken op 'n ander adres. In orde.
Je mag dat mens wel 'n electrische rooster cadeau geven.'
'Misschien dat 'k dat doe,' glimlachte hij, lui achterovergeleund in zijn
stoel, waarvan de gebloemde zijde langs zijn rug ritselde, wanneer hij
zich bewoog.
'Is 't voor je gezondheid, dat je geroosterd brood moet etenn?'
'0 nee, 't is maar'n gril van 'm: English breakfast. Hij is irriterend gezond.
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Ik trouwens ook. M'n moeder nam 't mij altijd persoonlijk kwalijk als
zij ziek was, en ik niet: gebrek aan sympathie noemde ze dat ... '
'Dat is niet helemaal uit te sluitenn,' zei Karsten met een lief lachje, 'de
geestelijke factor moet men niet onderschattenn in die dingenn. Ik ben
er heel gevoelig voor, ik heb alle aanleg om 'n denkbeeldige ... 'n inge-
beelde zieke te wordenn; maar 'k word ' t niet, omdat 'k mij omring met
gezonde leerlingenn.'
"n Gezond geneesmiddel, ter wille van de gezondheid. Ja, u heeft gelijk,
meneer Karsten, ziekte is inbeelding, autosuggestie is de beste medicijn,
en Prentice Mulford is de beste dokter. Ik ben ook verschrikkelijk ge-
voelig. Maar de jeugd zal mij redden; dat wil zeggen: Frits zal mij
redden. Met z'n verhalen over de jeugd. Niet waar, Frits?'
'Ik ben tot je dienst. Prentice Mulford, is dat niet die Amerikaan, die
beweerde, dat de dood niet bestaat?'
'Ja, zo ongeveer. Niet zo plomp als jij 't zegt: hij beweert alleeJól,dat
sterven 'n slechte gewoonte is, - Der Unfug des Sterbens, zo is 't in 't
Duits vertaald, door een zekere Sir Galahad, die er 'n alleraardigste
inleiding voor heeft geschreven. Er wordt beweerd, dat 't 'n vrouw is.'
'Wie, Prentice Mulford ?'
'Nee, Sir Galahad.'
'Dat zal wel,' mompelde hij.
'Stervenn zou je 'n ongeneeslijke inbeelding kunnenn noemenn,' zei
Karsten, zijn meisjesachtig gezicht naar Lida toegebogen, 'n maladie
imaginaire, die ons nog te sterk is. Maar wanneer de mensheid er ooit"in
slaagt de dood te overwinnenn, - als Katholiek mag 'k dat wel zeggenn, -
dan zal 't zijn op diezelfde manier: door contact met de jeugd. 't Is
opmerkelijk zo jong als sommige lerarenn blijvenn; bij ons bijvoorbeeld,
heb je 't ook niet gemerkt, Schotel? De rector is 56, en hij is zo gezond
als 'n vis, en doet met alles mee, jeugdig en onbezonnenn .. .'
'Hè ja, de rector!' smeekte Lida, 'vertelt u wat meer over de rector!
Van Frits mocht'k niet aan'm voorgesteld worden, en u scheen daarmee
accoord te gaan vanmorgen, meneer Karsten, en hij staat niet eens in de
gevel van 't Lyceum, dat is Immermann maar, die dood is, omdat hij
niet genoeg contact met de jeugd had onderhouden. Die rector wordt
opzettelijk voor me achtergehouden; Frits zegt niets, - dat is tot daaraan
toe, dat ben 'k van 'm gewend, - u zegt niets .. .'
'\Vat zou 'k moetenn zeggenn?' vroeg Karsten met grote ogen.
'Ik vrees, dat 't andere ~ontacten dan met de jeugd zijn, die onze rector
zo jong gehouden hebben,' zei Schotel de Bie glimlachend, 'was je niet
zo'n enfant terrible, Li, dan hadje allang toegegeven, datje dat begreep.
Onze rector is 'n braaf man, en 'k zou niet graag kwaad van 'm spreken,
maar hij heeft éen zwak .. .'
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'Is hij aan de drank? Nee ? .. 0, is 't dát! Ja, laat 'k dan maar 's doen of
'k je begrijp. Maar dat isjuist interessant, Frits! Nu wil 'k beslist kennis
.met 'm maken! Is 't zo, meneer Karsten ?'
.Karsten knikte. - 'Un peu érotomane,' prevelde hij, helemaal voor zich-
zelf. - 'Hij is 'n goed cellist.'
,Ah! Frits, hoor je dat? Kan je dat niet vermurwen? Die donkere, gloed-
volle tonen, en die bijbehorende oogopslag, wil je me dat onthouden?
Toe, meneer Karsten, vertelt u me in godsnaam nog iets meer over de
rector, ik kan niet genoeg over"m horen .. .'
'Zoveel u maar wilt, juffrouw Feitkamp.' - Karsten wierp Schotel de
Bie een vrolijke blik van verstandhouding toe. - 'Maar laat 'k eerst nog
wat meer voorbeeldenn gevenn van die weldoende, of heilzame invloed
van de jeugd op onze lerarenn. De rector is dan misschien 'n enigszins
gecompliceerd geval, maar daar heb je Palingdood, onze tekenleraar .. .'
"n Nijdig oud keffertje,' zei Schotel de Bie.
'Hè toe, Frits, niet zo hatelijk .. .'
'Palingdood kan natuurlijk geen orde houdenn, zoals 'n goed tekenleraar
betaamt. Daarom is hij wel eens uit zijn humeur. Maar de man is 63, en ziet
er niet ouder uit dan 50. Hij is nog flink en krachtig, en kerngezond .. .'
'Wat bewijst dat nou?' vroeg Schotel de Bie, lichtelijk verveeld.
'0, bewijzenn ... Ik ben er alleen voor mezelf van overtuigd, dat hij er
in iedere andere werkkring, ook waar hij geen moeilijkhedenn zou
hebbenn, uit zou zien als 63, of ouder.'
'De logica is ver te zoeken, Karsten. Ik kan me Palingdood best voor-
stellen als ambtenaar, of als fabrikant, of als generaal, of als bibliothe-
caris,' - hij maakte een kleine buiging in de richting van Lida, - 'zonder ... '
'Dank je, Frits!'
' ... zonder die nijdige trek op z'n gezicht, die 'm naar mijn bescheiden
mening oud maakt. Als ik geen orde kon houden, - god verhoede 't, - dan
zou 'k in vijf jaar 'n grijsaard zijn.'
'Palingdood komt dus ook tevervallenn,' zei Karsten met onderdrukte kin-
derlijke pret, 'maar nu m'n derde geval, dat u volstrekt zal overtuigenn .. .'
'Hèja, vertelt u verder!' zei Lida, een bij voorbaat bestraffende blik naar
haar verloofde zendend. .
'Jullie zijn fantasten,' zei Schotel de Bie, 'ik geloof niet in de invloed van
beroep of milieu op iemands karakter, laat staan op z'n gezondheid of
levensduur. De mens is 'n apart staand individu, na een zekere leeftijd, en
zeker de intellectueel van tegenwoordig, zelfs 'n tekenleraar. Wat Karsten
betoogt is je reinste Marxisme. Maar ga door, Karsten, ik wil Lida niet
van 't plezier beroven; ik ben misschien te prozaïsch voor die dingen.'
Karsten trok de wenkbrauwen op, knikte een paar.maal nadenkend; toen
verscheen zijn star, lief lachje, en hij zei vrij zacht, eigenlijk alleen voor
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Lida goed verstaanbaar: 'Dat geeft dan meteen 'n verklaring waarom
je vanmorgenn in botsing bent gekomenn" met 'n dichter.'
Hoewel hij de onthulling niet meer verwacht had, trof zij hem niet
onvoorbereid. Te goed zag hij de voordelen in van glimlachend toe-
luisteren en critische afzijdigheid en, mocht het nodig zijn, een ernstig
betoogje ertussendoor, dan dat hij zich door Karsten's steek onder
water - anders kon men het niet noemen - van zijn stuk zou laten
brengen. Wel is waar had hij rekening te houden met Lida, die, onbe-
grijpelijk genoeg, alles wat Karsten over de school te berde bracht als
een opwindend evangelie scheen te beschouwen, maar het leek hem niet
waarschijnlijk, dat deze laatste erop door zou gaan, te 'meer omdat hij
geen bijzonderheden wist. Zijn snor liefkozend, volkomen meester van
zichzelf, luisterde hij naar haar uitbundig gevraag, haar dwingen en
zeuren om iets van de sluier op te lichten, waarachter hij die ochtend met
een dichter slaags was geraakt. Rustig blijven, dacht hij, niet toegeven
als ze aan je trekken, en aan je oren gonzen, - kalm blijven, vriendelijk
stäïcijns blijven ... 'Karsten overdrijft,' zei hij.
'Maar je moet mij dat allemaal haarfijn vertellen, Frits! Ik krijg nu
eindelijk eens de kans om iets meer te weten te komen van wat jullie
daar op school uitvoert, als delphische orakels, bedwelmd door sigaretten-
walm . Vooruit, biecht op: wat is dat voor dichter?'
'Karsten overdrijft,' herhaalde hij, 'niet wat de feiten betreft, die overi-
gens hoogst onbelangrijk zijn, en die je maar zouden vervelen, maar wat
de interpretatie betreft. Van 'n botsing kan moeilijk gesproken worden,
wanneer 'n leraar 'n jongen 'n schrobbering geeft .. .'
'Wat is er dan gebeurd?' - Maar Karsten haalde de schouders op: hij
wist het werkelijk niet.
'En 'n dichter: ook in dat opzicht overdrijft Karsten .. .'
'Wat is dat dan voor jongen? Wat voor gedichten maakt hij? Goed? Was
hij misschien aan het dichten in de klas, en heeft. Frits 'm z'n papiertje
afgegapt? Laat dan 's zien, Frits!'
'Li, Li,' zei Schotel de Bie mild berispend, 'schei nou maar uit, je krijgt
toch niets van ons los... '
Hulpeloos wendde zij zich weer tot Karsten : 'Wat is dat voor jongen?
De interessante dichter, die door z'n dromerig gedrag Frits tot razernij
heeft gebracht! Vooruit, meneer Karsten, ik sta erop!'
'0, over diejongenn kan 'k u genoeg vertellenn,' zei Karsten, terwijl hij
zijn handen met de vingertoppen tegen elkaar bracht, en daarachter zijn
wasachtig glunderend gezicht verborg, 'maar 'k heb geen zin om m'n
collega te irriterenn. Ik heb iedere dag met 'm te doen, en hij zou wel 's
représailles kunnenn nemenn. Maar die jongenn is werkelijk wel interes-
sant; hij maakt heus goede gedichtenn; als 't moet maakt hij ook minder
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goede gedichtenn; hij is van alle markten thuis. Op mijn advies heeft
't bestuur van Nos Jungit Amicitia, onze schoolvereniging, 'm gevraagd
'n revue samen te stellenn; en in éen adem daarmee heb ik 't weer afge-
radenn, omdat hij voor z'n eindexamen zit en toch al weinig uitvoert .. .'
'Dus werkelijk goede gedichten? Kunt u er niet 'n paar van voorlezen,
of er 'n idee van geven? Wat voor soort gedichten dan?'
'Lyriek,' zei Karsten.
'Modern? Waar lijkt 't op? Kloos, Leopold, Marsman ?'
"t Lijkt eigenlijk nergens op,' zei Karsten.
'Daar, je hoort 't al, Li,' zei Schotel de Bie met trage, geaffecteerde
stem, "t lijkt nergens naar.'
,Als hij wil, lijkt 't ook weer overal op,' zei Karsten.
"t Wordt hoe langer hoe interessanter. 'n Proteïsche persoonlijkheid.
Ja, Frits,' - opeens gekalmeerd, keek zij hem recht en vorsend in de ogen,
de rimpels boven de neuswortel diep ingegrift, het gezicht toch jong,
levendig, bezield, zij he! zonder glimlach, - 'dat is 'n taak die op
jouw weg ligt: 't talent van die jongen te ontwikkelen. Daar hebben ze
je voor aangesteld. Je zult je hogere paedagogie moeten toepassen.'
'Beware me,' zei hij luchtig. Dan, onmiddellijk weer betogend: 'Dat is
niet de taak van de leraar. Ik geef geen les aan genieën, maar ik tracht
van min ofmeer begaafde uilskuikens min ofmeer behoorlijke individuen
te maken .. .' - Hij voelde zich nijdig worden, maar beheerste zich. -
'Bovendien: je kunt niet iedereen 'n dichter noemen die de kunst van
te rijmen verstaat. Dichten dat en is gheen spel,' doceerde hij minzaam,
waarna hij zich vooroverboog om een stuk cake van de schaal te nemen.
Hij nam een hap, en stak meteen een sigaret op. Steeds voelde hij haar
ogen op zich gevestigd. 'Jan van Boendale. Je dissertatie, hè?'
Hij knikte en kauwde, en rookte onderwijl, fel zuigend. Hoewel hij de
ogen neergeslagen hield,. was hij er wel bijna zeker van, dat zij hem
onbewegelijk was blijven aankijken, en daarbij langzaam het hoofd wieg-
de, met iets van spottende zorgzaamheid. Wanneer zij dit deed, placht
hij er altijd een eind aan te maken door haar een zoen te geven, met de

.programmatische heftigheid, die hij voor hartstocht hield. Hij was blij,
toen Karsten de lange stilte verbrak.
'Ik moet nu m'n derde geval nog toelichtenn, juffrouw Feltkamp, als
'k u niet verveel. Dat is de natuurkundeleraar, Fernaud, die 't aan z'n
nierenn heeft en volgens z'n lijfarts allang dood had moeten zijn;
tenminste dat beweert hij zelf. Toch is hij heel vrolijk, en we hebbenn
allemaal de indruk, dat 't geen opgeschroefde vrolijkheid is. Wat houdt
'm vrolijk? De jeugd om 'm heen.' '
'Dat wil 'k graag aannemen,' zei Lida op enigszins matte toon, 'maar
nu zou u nog moeten aantonen, dat die vrolijkheid z'n nierlijden gunstig
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beïnvloedt en z'n leven zal verlengen. Ik redeneer nu in de lijn van Frits.
Ik maak er 'n probleem van.'
'Ik ben geen medicus,' vervolgde Karsten, 'maar m'n gewoon verstand ...
m'n gezond verstand zegt me, dat hij beter op de school kan zijn dan
ergens anders. 't Is ook geen gewone vrolijkheid, bij Fernaud, 't is 'n
werkelijk zeer aanstekelijke joie de vivre, zeldzaam vermakelijk soms;
de man is 'n humorist .. .'
'Hij maakte op mij meer de indruk van 'n dronken timmerman op Maan-
dag,' zei Schotel de Bie, rook over de tafel blazend.
'Hè, toe nou, Frits .. .'
'Hij is een van de schranderste mensen die ik ken, maar hij houdt zich
graag dom, of van de domme; en hij doet graag vulgair om anderenn in
de waan te brengenn, dat hij dat is. Hij heeft er een heel systeem van
gemaakt, van dat soort dingenn.'
, 'n School met dichters en humoristen, en cellisten die de kat in 't donker
knijpen,' zuchtte Lida, 'dat 'k dat niet eerder geweten heb. Vanmorgen
maakte 't meer de indruk op me van 'n oudemannen- en -vrouwenhuis,
alle jongens hadden snorren en baarden ... ' - Vermoeid zweeg zij,
ontmoedigd ook: dat zij haar geestigheden van die ochtend herhaalde,
bewees haar beter dan iets anders, dan het gesprek over zijn hoogtepunt
heen was. Lusteloos voegde zij eraan toe: 'Daar zou ook geen heil van
te verwachten zijn, met 't oog op uw kuur voor aftandse leraren.'
'0, ze zijn jong genoeg, heus, maakt u maar geen zorgenn. Maar om op
Fernaud door te gaan: hij heeft niet alleen zelf de humor tot systeem
verhevenn, - zo goed, dat hij tegenwoordig nauwelijks nog humoristisch
hoeft te zijn om de lerarenn, die 'm van vroeger kennenn, aan 't lachenn
te makenn, maar hij heeft ook leerlingenn gekweekt - onder de lerarenn,
ik wil zeggenn de leraressenn. Vroeger was de rector er ook in gemengd,
dat wil zeggenn voor hij nog rector was, vóor mijn tijd was dat. Ze gingen
dan wel met elkaar uit, naar ' t circus of zo, om dol te doen; maar toen
heeft Hovenius zic hteruggetrokkenn, óf omdat hij 't als rector niet langer
doen kon, óf omdat hij 't voor z'n nieuwe kennissenn, die uit die tijd
daterenn, - kennisjes kan 'k ook zeggenn, - te compromitterend vond.
Onze rector is heel vaardig in die dingen; alleswordt bijhem totaesthetisch
probleem, zelfs 't autoritaire. Ik geloof, dat Fernaud 't zich nogal aan-
getrokkenn heeft; vroeger waren ze grote vriendenn, en hij is erg gevoelig,
zoals je wel meer ziet bij humoristenn. En nu is de rector de enige die
niet meer om 'm lacht, dat is ook erg voor 'm. Maar de leraressenn zijn
Fernaud, of 't systeem Fernaud, trouw geblevenn. Zo is er langzamerhand
'n komisch duo ontstaan, of 'n komisch trio met hem erbij, voor op
leraarsvergaderingenn, en dergelijke gelegenhedenn. Die twee leraressenn
zijn bijvoorbeeld erg knap in parodieënn en voerenn op de meest on-
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verwachte momentenn dialogenn op, telkens weer in 'n andere stijl,
zoiets als à la manière de, en dan vooral met 'n stalen gezicht; nu eens
als moeder en gevallenn dochter, dan weer in stadhuistermenn, of
tweedekamerjargon, of 'n dialoog alleen in ... mots explétifs, hoe heet
da t hier? - dooddoener ... stoplappenn; 'n dialoog alleen in stoplappenn,
of in halfzachte taal, of.. .'
Nadat Schotel de Bie 'enige tijd opmerkzaam had toegeluisterd, onder-
brak hij de verteller met een ironisch kuchje: 'Dat heldert veel op. Ik
heb vamnorgen de dames mogen aanhoren, even voordat de heer Fer-
náud,' - hij sprak de 'au'-klank zo plat mogelijk uit, - 'binnenkwam.
De heer Fernáud leek me nauwelijks 'n heer, en de twee dames waren
voor mijn gevoel niet te onderscheiden van malloten, maar 'k weet nu
tenminste, dat een en ander humoristisch bedoeld was.' '0, zeker in de
leraarskamer,' zei Karsten, 'ja, dat doen ze geregeld, omzich voor de les
los te pratenn, hoewel alleen Gonda Lenstra dat nodig heeft; wat juff-
rouw van Leeuwen op de les doet is niet zozeer pratenn, maar meer
schreeuwenn, ofroepenn, van beroepswege, bedoel 'k. 't Is'n aardig mens.'
'Wat leuk allemaal,' zei Lida vaagjes.
'Ik kan je verzekeren, dat er niets leuks aan was! Ik vond 't execrabel
van zouteloosheid. 't Ligt misschien aan mij, maar ik kon er 't komische
niet van inzien.'
"n Buitenstaander moet er eerst aan wennenn,' zei Karsten voorzichtig,
'ze hebbenn je misschien 'n beetje voor de gek willenn houdenn, van-
morgenn .. .'
Lida ontblootte haar tanden. - 'Frits heeft geen gevoel voor humor.'
'Ach, wat aardig, Frits heeft geen gevoel voor humor!' jankte Schotel de
Bie, zich remloos overgevend aan fluwelen venijnigheid, waarna hij zich
terstond herstelde en vuurrood begon te doceren, met veel overtuigende
nadruk: "t Is onzin wat je daar zegt, Li ! Je bent er niet bij geweest, je
kunt er dus ook niet over oordelen! Ik verzeker je, dat 't niet humoristisch
was, jij zou 't óok niet humoristisch gevonden hebben, daarvoor ken 'k
je te goed. Ik heb geen zin om voor betweter te spelen; Karsten schijnt er
wat in te zien; maar daarbij moetje óok niet vergeten, dat Karsten geen
Hollander is en de humor in onze taal anders beoordeelt dan wij. Ik kan
óok niet beoordelen, of 'n Fransman in 'n gesprek werkelijk geestig is of
alleen maar flauwiteiten verkoopt. Ik verzeker je, dat als jij daar die
leraarskamer binnengevallen was en je had dat insipide gezwets van die
twee w... van die twee daar aangehoord, dat je dan óok niet meer van
humor of geestigheid gesproken zou hebben. Ik weet waarachtig weL.'
'Humor is 't persoonlijkste wat er bestaat,' verklaarde Karsten met
zachtzinnige preciesheid, terwijl hij hen beurtelings aankeek met zijn
argeloze, reedonkere ogen,' mag 'k jullie nog wat aanbiedenn?'
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Bloedgeld en trein lectuur

Men heeft kortgeleden in de bladen kunnen lezen, dat de Heer Schreie-
der, doordat zijn denazificatie-proces nog niet ten einde is, nog geen be-
trekking kan waarnemen of een beroep uitoefenen, en daardoor in be-
krompen omstandigheden moet leven. Hij woont met zijn gezin in één
kamer, en de journalist, die hem een vraaggesprek afnam, had den indruk,
dat hij bovenal gebukt ging onder de obscuurheid en de gedwongen
naamloosheid, waardoor hij op het ogenblik geen enkele rol meer kan
spelen. Dit in af\vachting van beter dagen. Die afwachting kort hij zich
door het werken aan zijn mémoires.
Hij denkt hiervoor een goeden afzet, vooral in ons land, te vinden. De
boek-publicatie wordt voorafgegaan door een, die in de afleveringen van
het geïllustreerde blad 'Ons Vrije Nederland' verschijnt. Die naam kan
zeker niet ironisch bedoeld zijn, want het blijkt nu wel, dat in ons vrije
Nederland werkelijk alles mogelijk is, en dat geld, zelfs bloedgeld, niet
stinkt.
In zijn armelijke ene kamertje zal nu Schreieder, die terecht zeer trots is
op zijn schranderheid, door een behoorlijk bedrag aan deviezen zijn
voorshands nog zo eentonig bestaan wat kunnen opfleuren. Ieder, die
achteloos een geïllustreerd blad koopt om in den trein tussen Sas van
Gent en Winschoten vóór het indutten wat behagelijke sensatie in woord
en beeld te genieten, krijgt nu de kans om hier op ongedwongen wijze toe
mede te werken.
De jaren liggen niet ver achter ons, dat Schreieder, die honderden en
honderden families in rouw heeft gedompeld; die de marteling van de
,Dauervernehmung' in 'zijn' gebouw aan het Haagse Binnenhof placht
toe te passen; die het England-Spiel heeft uitgevonden; die zo verschrik-
kelijk correct was en zo verschrikkelijk nodig in ons land moest worden
vrijgesproken, zodat hij bij het proces Van der Waals niet als getuige
kon worden gehoord; -dat Schreieder een naam was, die slechts fluisterend
en met een rilling van afgrijzen werd uitgesproken. Nu kan men elke
week voor een luttel bedrag in de rook- en in de niet-rook afdeling van
den trein en bij de schemerlamp aan den huiselijken haard genieten
van zijn onthullingen uit den tijd, dat hij in hoge mate meehielp tot de
vertraging van de bevrijding van ons vrije Nederland. Het kranten-
jongetje reikt u het geschrift toe door het coupé-raam en niemand vloekt
of schreeuwt of stampvoet, en de prijs is gering en de doden zwijgen
en een zekere welstand keert terug in het kamertje van Schreieder, zolang
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er nog niet volledig betere tijden zijn en wie wee~ een terugkeer van de
grote jaren. En ongetwijfeld heeft deze stunt een voortreffelijke werking
op het abonnementen-tal en op den lossen verkoop.
In het vrije Nederland werden De Hel van Barbusse en een boek over den
schilder Renoir in beslag genomen. Want onzedelijk is onzedelijk. Maar
de stemmen die het gevent met de mémoires van den uitvinder van het
England-Spiel zouden kunnen overstemmen - zij spreken niet meer.
Voorzover zij nog leven, zijn zij versmoord door ontmoediging en weerzin
in ons vrije Nederland.

Doux pays!

Dr H. W. Holtrop op de derde Universiteitsdag te Amsterdam

Geen uitweg gevonden

Niemand zal het Dr. Holtrop, president van de Nederlandse Bank ten
kwade duiden, dat hij uit onze economische en financiële moeilijkheden
de uitweg niet vindt.
Toch heeft zijn rede, uitgesproken op 8 October j.l. in de Universiteit
van Amsterdam in - zoals dat heet - brede lagen der bevolking veel com-
mentaar uitgelokt en een wrange indruk nagelaten. En dit wel vooral
- het zij gezegd met alle respect voor den President - omdat hetgeen hij
gesproken heeft voor een deel neerkwam op algemeenheden die ons wel
bekend en zelfs overbekend voorkomen, terwijl daarnaast de spreker
levendig den indruk maakte, dat hij, met de oplossing van de problemen
geen raad wetende, gevlucht is in schijnbeelden, waarin hij zelf niet
gelooft.
Het ziektebeeld wordt door Dr Holtrop en werd daarvoor reeds door vele
anderen [zie Prof. Tinbergen in zijn prae-advies over de mogelijkheden
en middelen tot het in evenwicht brengen van de betalingsbalans van
Nederland na afloop van de Marshallhulp] als volgt gesteld: De binnen-
. landse consumptie is te hoog zowel op het stuk van de verteringsgoederen
als van de kapitaalsgoederen. Zolang als de aanvullende bronnen: E.e.A.-
hulp, buitenlandse leningen en opbrengst van buitenlands bezit het gat
nGg stoppen zien wij onze armoede niet zozeer.
Komen evenwel die bronnen droog te liggen, dan ontstaat de aan zeker-
heid grenzende kans, dat onze economische structuur van de helling
glijdt, met alle rampen die daar aan vast zitten.
Welke zijn de middelen die Dr Holtrop ons nu, ter bestrijding van dit
gevaar aanbeveelt. Gezien de korte samenvatting van het ziektebeeld,
zoals hierboven is aangegeven, liggen ze voor de hand: Minder verteren,
minder investeren, meer voortbrengen. Nu wil het in onze maatschappij
zó gevallen dat een samenleving die hare productie opvoert, normaal

669



KORT BESTEK

gesproken ook hare inkomsten ziet stijgen en om nu het beoogde doel van
minder verbruik en minder investeringen te verwezenlijken wenst Dr
Roltrop deze extra inkomsten weg te belasten, resp. eventuele, dan nog
mogelijke besparingen in den vorm van leningen aan de staat te zien toe-
gewezen.
Dit alles zou inderdaad ene verlaging van onze inkopen in het buiten-
land tot gevolg kunnen hebben, terwijl de deflatoire tendenzen die hier
aan 't woord zijn onze verkoopmogelijkheden eveneens ten goede zouden
komen. Voor de bereiking van dit doel valt echter nog een probleem op
te lossen. De kostprijs. En hier speelt Dr Roltrop met vuur! De president
van de Nederlandse Bank weet heel goed, dat voor de grote en midden-
grote inkomens de kosten van het levensonderhoud geen rol spelen, zo-
goed als dat het hem bekend is, dat er bij dat fameuze weg-belasten van
extra winsten toch altijd nog genoeg overblijft om de gelukkige trekkers
van die inkomens te ontheffen van de zorg voor het dagelijks brood. In
bepaalde lagen van onze Nederlandse gemeenschap worden zeer grote
inkomens bereikt, die ook na aftrek der belastingen nog zeer grote in-
komens zijn. Dit zal voorlopig wel zo blijven. Van algemene volks-ver-
arming schijnt het ontstaan van een relatief kleine groep van zéér welge-
danen een nevenverschijnsel waaraan niet valt te ontkomen. Maar wie
onder deze verhoudingen, d.i. onder de verhoudingen waaronder onze
Nederlandse volkshuishouding gekromd ligt, de gedachte aan loonsver-
laging poneert, loonsverlaging in haar wreedste vorm, namelijk langs den
weg van doelbewuste prijsverhogingen en wie daarbij het streven naar
loonsverbetering nadrukkelijk uitgesloten wenst te zien, diespeelt met vuur.
Ook, al houdt men ons statistische cijfers en indexgetallen voor die moe-
ten aantonen, dat de looninkomsten een stijgend en bevredigend deel van
het nationaal inkomen vormen. En zèlfsin een land als het onze, waarover
wij wat de 'arbeidsvrede' betreft zo graag mooie woorden spreken en
aanhoren.

Er zou over de theoretische waarde van de aanbevolen geneesmiddelen
meer te zeggen zijn dan de ruimte in dit kort bestek toelaat.
Zo valt er lang te praten en te cijferen bij de vraag of inderdaad een zo-
danige verlaging van het reële loonpeil door prijsstijgingen mogelijk is,
dat de grens van nuttigheid niet overschreden wordt voordat een groter
uitvoermogelijkheid voelbaar zal zijn. Prof. J. Tinbergen komt, wat dit
betreft in zijn zoëven al genoemd prae-advies niet tot hoopgevende con-
clusies. Verder wil het schrijver dezes maar niet duidelijk worden, waar
wij met onze surplus productie heen moeten, wanneer wij meer gaan pro-
duceren en stelselmatig minder invoeren. Een land dat niet langs de weg
van stelselmatige muntverzwakking streeft naar algehele uitverkoop en zo
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de berg van narigheid voor zich uit zoekt te schuiven zal zelfsvolgens ieder
lekenverstand zijn buitenlandse koopkracht met zijn export mogelijk-
heden in evenwicht trachten te houden.
Moeten wij ons misschien aan deze gedachte vasthouden, wanneer wij
zien hoe Dl' Holtrop van de Amsterdamse Universiteit een heel andere
Dl' Holtrop is dan die van de Nederlandse Bank. De eerste begroet de
muntcorrectie als een volstrekte voorwaarde voor het Europees, dus ook
voor het Nederlands herstel. In het jaarverslag van de Ned. Bank laat
de andere Dl' H., sprekende over de eventuele devaluatie, een heel ander
geluid horen.
Minder investeringen zegt Dl' H. Goed maar om te kunnen leveren aan
het buitenland dient ons in vele gevallen zo erbarmelijk achterlijk produc-
tieapparaat herzien te worden. Tekort aan efficiency en rationalisatie
onzer werkmethodes drukt nu reeds onze concurrentiekracht.
Gelijk gezegd zal niemand het Dl' H. euvel duiden dat hij den uitweg
niet vindt. Maar wat wij op 8 October in Amsterdam van hem te horen
kregen roept alleen maar het horribele beeld op van werkeloosheid en
van een bewuste en wel-overwogen armoede-politiek à l'infini.

BOik en dollar

De overeenkomst tussen boek en dollar was tot dusver alleen, dat het van
beide prettig is om ze te hebben of wil men nadrukkelijker maar even
waar: dat men zonder beide op de duur niet leven kan. Helaas is in de
laat~te tijd de band tussen beide nog nauwer geworden: geen dollar geen,
boek, althans geen Amerikaans boek, kan men kort zeggen.
Dat is de schuld van de devaluatie. Goed. En wat is de schuld van de
devaluatie? Dat is de dollar. Ook goed. De dollar kost nu f 3.80. Erg ge-
noeg. :Maar daarover willen wij het nu niet hebben. Wat ons hier interes-
seert is dat de Nederlandse boekhandel dat blijkbaar niets erg vindt.
Integendeel. Bij de boekhandel komt u met f 3.80 voor een dollar niet
klaar, ook niet met f 4. Bij de boekhandel kost de dollar u f 5. Hebt u
f 6.20 aan dollars betaald, dan is hij wel zo goed om afte slaan tot f 4.75
per dollar, tot een maximum van f 12.50. Is uw rekening nog hoger, dan
is hij wel zo genadig om tot f 4.55 per dollar afte dalen, maar lager wordt
het nooit - tenzij?
Tenzij alle verenigingen en personen; wie de Nederlandse cultuur ter
harte gaat, beginnen met aan de boekhandel rekening en verantwoording
te vragen hoe het komt, dat iets wat f 3.80 kost, op zijn voordeligst f 4.55
moet kosten - en als blijken mocht dat hier zonder reden een devaluatie-
winst wordt opgestreken, daaraan langs wettige weg haastig een eind te
maken.
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De slangenkuil

De kranten spraken van een aangrijpend filmkunstwerk. Men vergete
daarbij niet, dat zoiets vaak, ook in dit geval, een bewerking van een
roman betreft die bij die roman of vcr achterblijft of/en bovendien het
boek geweld aandoet, zodat het 'aangrijpende filmkunstwerk' die lof
moet hebben van wat handig gemanoeuvreer met de filmcamera wat
men langzamerhand wel geleerd heeft maar wat niet uitwist dat men toch
met een verkracht letterkundig werk te doen heeft. En hoe meesterlijk
men zelfs soms ermee manoeuvreert (zoals hier het merkwaardige film-
beeld van de slangenkuil door een soort schroefbeweging van de camera
ontstaat], dat wist weer niet uit dat in de meeste gevallen zelfs de 'beste'
film nog altijd maar in het grote 'kitsch'-magazijn naast de litteratuur
thuishoort.
Verder roept deze slangenkuil tal van vragen op: zijn er werkelijk zulke
misstanden in Amerikaanse krankzinnigengestichten? Snauwen en du-
wen er verpleegsters op een manier die aan het concentratiekamp doet
denken, maken zij door haar kwaadaardig optreden het werk der dok-
toren ongedaan, vinden er zulke 'crazy' danspartijen in een gesticht
plaats, en laten de doktoren vóór het ontslag de patiënten voor hun staf
[met dikke sigaren een soort van caricatuur-examencommissie vormend]
verschijnen om hen onder de ongunstigste omstandigheden een aantal
vragen te stellen, waar de patiënt zijn ofhaar genezing mee moet be,vij-
zen maar veel gemakkelijker weer van instorten kan? Zijn de Amerikanen
zo gek, dat ze er zulke methoden op na houden? Stellen zij zo gekke dok-
toren en verpleegsters aan? Is het publiek zo gek dat te geloven? En de
manager zo gek te menen, dat wij dat in Europa slikken? Wat dan nog
weer zo gek niet gezien blijkt, gegeven de pers over het 'aangrijpend
kunstwerk'. Het filmkunstwerk isnog altijd uiterst zeldzaam, het is boven-
dien intussen alweer véél zeldzamer dan in de jaren van de eerste ont-
luiking ener filmkunst! Laat de pers eraan meewerken het moeilijk ge-
boorteproces der filmkunst te bevorderen en het niet door ontijdig hei-
geroep benadelen. Of is men gek als men meent dat de filmrecensent in
zijn eentje kan optornen tegen de grote adverteerders die de bioscopen
zijn? Het gekste van alles is, dat de film nog zo gek niet was, en daarom
juist meer critiek had verdiend dan de onnozele lof waarmee zij nu is
overladen.



BONA'E JLliTTERAE
FRITZ STRICH, Goethe und die Weltliteratur
(A. Francke AG Verlag Bern, 1946, "408
SS. geb. fr. 16.-].
FRITZ STRICH, Der Dichter und die Zeit (A.
Francke AG Verlag Bern, 1947, 394 SS.
geb. fr. i7.80].
De aankondiging van bovengenoemde
boeken moge een weinig post datum ko-
men, ze zijn belangrijk genoeg om niet in
een paar jaar verouderd te zijn en hun
waarde voor lange tijd te behouden. Mo-
gen zij ook aansporen tot hernieuwde be-
langstelling in de duitse literatuur(geschie-
denis) in ons land.
De titel van het eerstgenoemde behoeft
enige toelichting, daar wereldliteratuur
hier niet gebruikt wordt in de gewone zin
- literatuur van de allereerste rang - maar
in de bijzondere die Goethe er aan gegeven
heeft en die hij propageerde. Op een
twintigtal plaatsen in geschrift eti gesprek
gebruikte hij dit woord vOOrde literatuur,
die bemiddelend optreedt tussen de
nationale literaturen en daarmede tussen
de volken in het algemeen, waardoor deze
elkander geestelijk leren kennen en waar-
deren en hun geestelijke goederen, gevend
en ontvangend, lJitwisselen. Goethe met
zijn universele belangstelling zag deze
literatuur groeien; hijzelf stelde zich open
voor vreemde literaturen, onderging er de
invloed van, vertaalde er uit. Het doel
dezer wereldliteratuur zou zijn de ver-
draagzaamheid en de wederzijdse waar-
dering der nationale eigenaardigheden te
bevorderen, maar daarboven uit ook de
volken in gemeenschappelijke arbeid aan
de ontwikkeling van een boven nationale,
algemeen menselijke humane cultuur tot
elkander te brengen. Strich stelt Goethe in
het middelpunt van deze wereldliteratuur,
want niet alleen nam hij andere literaturen
in zich op, hij werkte op zijn beurt inspi-
rerend en bevruchtend in tal van landen.
Dit alles was niet onbekend, maar het is
de grote verdienste van Strich het materi-
aal uiterst zorgvuldig te hebben verzameld
en op bekwame wijze te hebben geordend.

In het eerste gedeelte wordt Goethe's idee
over deze boven nationale literatuur uit-
voerig behandeld; in het tweede de 'ont-
vangen zegen' besproken: de wekkende
macht van de engelse literatuur, de be-
schavende van de italiaanse, de vormende
van de franse, de theatrale van Spanje, de
bevrijdende van het verre Oosten, de soci-
aliserende van Amerika; in het derde krij-
gen wij dan de 'europese zending' van
Goethe, zijn invloed in de verschillende
landen, waarbij fijn onderscheiden wordt
welke Goethe vereerd en nagevolgd wordt.
Tenslotte gewaagt een Ausblick van Goe-
th e's invloed in de latere tijd, die zich tel-
kens weer doet geleien, wanneer begrepen
wordt dat de literatuur een sociale functie
hecft en in dienst moet staan van de be-
schaving, van de menselijke waardigheid,
de humaniteit, de gerechtigheid.

Hct tweede boek 'Der Dichter und die
Zeit' - een bundel verzamelde redevoerin-
gen en voordrachten - moet in nauw ver-
band met dat over Goethe gezien worden.
Niet alleen omdat een drietal opstellen aan
Goethe gewijd zijn en deze op vele blad-
zijden genoemd wordt, maar ook om de
nadruk die in deze bundel op de sociale
functie van de literatuur gelegd wordt.
Strich de humanist omschrijft zijn maat-
schappelijk ideaal als de broederlijke ge-
meenschap van vrije 'mensen, vrije burgers
waarin ieder de vrijheid heeft zijn mense-
lijke krachten te ontplooien en daardoor
het algemeen welzijn en geluk te dienen.
De kunstenaars hebben mede dit doel te
dienen, hun grote taak is de chaos te ban-
nen, de daemonen te bezweren. In zekere
zin mogen zij met hun kunst boven de tijd
uitgaan [hieraan zijn de opstellen 'Das
Symbol in der Dichtung' en 'Dichtung und
Sprache' gewijd], maar zij staan toch ook
midden in de tijd. Daarom is het thema
telkens weer de tijd, waarmede zij worste-
len. Dit deden Lessing, Schiller, Goethe,
Stiftcr en de anderen die in deze bundel
besproken worden. Zij hadden allen de
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chaos te overwinnen en uit te wijzen naar
een meer harmonische tijd, harmonischer
ook dan de onze, die evenzeer chaos is.
Daarom confronteert Strich ook al de ge-
noemde figuren aan onze tijd. Hun ver-
langens moeten de onze worden, opdat een
betere tijd verrijzen kan. In het oudste op-
stel, een herdenking van Lessing, in 1929,
toen de chaos in Duitsland naderde, stelt
Strich de vraag: hebben wij het recht Les-
sing te herdenken? Nu, na de oorlog is het
nog chaos en staan wij voor dezelfde vraag.
Maar ondanks alle chaos blijft Strich ge-
loven dat de dichters de 'fakkeldragers
zijn, die de zuivere vlam der menselijk-
heid van hand tot hand reiken en over de
tijd heen dragen' en blijft zijn leidsman
Goethe, die heen wees naar een derde rijk,
waarin Heiden- en Christendom verzoend
zullen zijn in de humaniteit. K. F. Proost

A. H. GERHARD, Vrijdenker, socialist en op.
voeder. Een keur van zijn opstellen, ver-
zameld en ingeleid door P. Spigt, met een
voorwoord van M. A. Reinalda. Amster-
dam - N. V. Arbeiderspers, 1949,247 blz.

In Mens en Wereld, IV 6, '49 zegt ir P. Schut
in een bespreking van Jeugd tussen God en
Chaos door dr. Van Doornik: 'wij hebben
als humanisten de enorme taak contacten
te leggen tussen ons en deze jongeren, hen
op te vangen in hun moeilijkheden, niet
om ze te binden aan een dogma, maar om
ze behulpzaam te zijn bij het vormen van
een overtuiging, van een levend sterk
geloof.'
Het komt ons voor, dat bij die taak, die
inderdaad een onafwijsbare plicht is, de
hier aangekondigde bundel van A. H.
Gerhard nuttige diensten zal kunnen be-
wijzen. Zowel het Humanistisch Verbond als
het Gerhard-Instituut, welks oprichting in
hetzelfde nummer van Mens en Wereld ver-
meld staat, zullen bedoelde taak door deze
publicatie wel niet met een luchtiger maar
toch met een lichter hart op zich kunnen
nemen.
A. H. Gerhard [1858-1948], ter onder-
scheiding van zijn vader H. Gerhard, de
eerste sociaal-democratische leider ten

onzent [1829-'86] wel 'de jonge' genoemd,
is vooral bekend gebleven als een der
'twaalf apostelen', die in 1894 de S.D.A.P.
hebben opgericht. Velen ook kenden hem
door zijn openbare functies als lid dier
partij sinds 1913 vervuld. Weer anderen
hebben hem gewaardeerd als een der voor-
gangers van de vrijdenkersvereniging De
Dageraad, waarvan hij in 1883 lid was
geworden. Nog weer anderen tenslotte
hadden van hem gehoord als het eerste
socialistische schoolhoofd te Amsterdam,
positie welke hij ook sinds '83 bekleedde.
Minder heeft hij de aandacht getrokken
als beschouwelijk schrijver. Als zodanig
had hij enkele geschriften op zijn naam
staan, - Sociaal Sprookje [1892], Vroomheid
[1906, 19242], Evolutie-gedachte [1924]
o.a. - maar wij hebben nooit de indruk
gekregen, dat zijn werk, zelfs in S.D.A.P.-
kringen, stukgelezen is. Een groot schrijver
is Gerhard zonder grote overdrijving ook
niet te noemen. Daarvoor was hij te zeer,
zoals zijn vader al van hem zei 'een be-
dachtzaam man'.
Doch bedachtzaam-zijn wil ook zeggen:
denken, en geen groot schrijver wil nog
niet altijd zeggen: een onbelangrijk schrij-
ver. Uit de lectuur van de hier verzamelde
opstellen krijgt men de indruk van iemand
die volledig ernst gemaakt heeft met zijn
streven, het socialisme nieuw en hechter
dan voorheen te verankeren. Niet meer
in ressentiment en romantiek, maar in
ethiek. Aangezien hij deze ethiek als strikt
autonoom zag - in het wezen mens als
zodanig gegeven - zou men kunnen zeg-
gen dat de secularisering der christelijke
ethiek bij hem haar eindpunt bereikt heeft,
dit in onderscheid van Domela Nieuwen-
huis bijv., wiens socialisme een nog slechts
ten halve geseculariseerde chiliastistische
heilsgedachte geweest is.
Zo werd de socialist, de vrijdenker en op-
voeder in Gerhard tot een onverbrekelijke
eenheid, die men het best modern-huma-
nistisch zou kunnen noemen. Geen eenheid
op een uitzonderlijk hoog niveau, maar
wel één op een uitzonderlijk soliede basis
waarop dan ook, menen wij, nog wel
voortgebouwd kan worden. R.
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PROF. DR J. M. BAART DE LA FAILLE,

PROF. DR H. G. K. WESTENBRINK,

PROF. P. NIEUWENHUYSE. Leven en werken
van Gomelis. Adrianus Pekelharing, 1848
- 1922•

Uitgegeven te Utrecht bij N.V. A. Oost-
hoek's Uitgeversmaatschappij 1948.
Recds eerder heb ik erop gewezen, dat de
geschiedenis van gisteren, waaronder ik
twee generaties versta, betrekkelijk weinig
belangstelling ondervindt. Afgezien van
enkele autobiografiën als van Moleschott
en G. J. Mulder en de levensberichten in
periodieken en bij herdenkingen, is de
oogst schraal. [Fokker, Winkier.] In de
laatste tijd komt hierin enige verandering,
hoewel er nog een grote achterstand is.
Deze biografie \verd geschreven door de
schoonzoon en door twee indirecte opvol-
gers van Pekelharing. Het eerste gedeelte
beschrijft de persoon van Pekelharing en
zijn levensloop. Hij was slechts kort in de
algemene praktijk en werd spoedig be-
noemd tot leraar aan 's Rijks Veeartsenij-
school te Utrecht. Enige tijd later werd hij
hoogleraar in de ziektekunde aldaar, tot-
dat hij zijn intrede deed in het door Don-
ders gestichte fysiologisch laboratorium,
waar hij les gaf in de fysiologische schei-
kunde en de weefselleer. Pekelharing is
een der beste leermeesters die ik gekend
heb, omdat zijn leerstof nooit uitging bo-
ven het begripsvermogen zijner leer-
lingen. De werker was hem lief en het
grote aantal dissertaties, onder zijn leiding
bewerkt, wijst erop, hoe hij liefde wist te
wekken voor het door hem geleerde. Zijn
wetenschappelijke arbeid werd in dit boek
bewerkt door den biochemicus Westen~
briRk en door den patholoog-anatoom
Nieuwenhuyse en leent zich niet voor een
kort referaat. Eenmaal was de lauwer der
onsterfelijkheid binnen zijn bereik, toen
hij met Winkier door de regering uitver-
koren werd de oorzaak der beri-beri op
te sporen.
Gevangen in een geestelijk subjectivisme,
dat de bacteriologie op de voorgrond

drong, meenden zij op grond van hun
waarnemingen te doen te hebben met een
bacteriologische infectieziekte. Kort daar-
op zou in het door hen opgerichte labora-
torium de ware oorzaak der ziekte ontdekt
worden. Wie Pekclharing's bibliografie
doorziet, is verbaasd niet alleen door de
veelzijdigheid zijner onderzoekingen, maar
ook door het groot aantal vraagstukken,
dat hij onder de loupe nam. Men mag de
schrijvers dankbaar zijn, dat zij Pekel-
haring's levenswerk in een zo overzichtelijk
bestek hebben weergegeven.

F. M. G. de Feyfer

CaRA DU .BOlS, Sacial farces in Sautheast
Asia, Minnesota-Londen, 1949. 1
De bekende Amerikaanse anthropologe
Cora Du Bois, schrijfster van het tijdens
de oorlog verschenen werk 'The people
of Alor', heeft met dit nietlwste boekje niet
bedoeld een wetenschappelijke studie te
leveren in de eigenlijke zin des woords.
'Social forces in Southeast Asia' bevat de
inhoud van een drietal in 1947 gehouden
lezingen, waarin de schrijfster met enige
forse pennestreken de sociale krachten, die
het Zuid-Oost-Aziatische toneel vóór 1941
beheersten, schetst.
Nadat in het eerste, inleidende hoofdstuk
de moderne visie op het begrip cultuur en
op de processen van culturele verandering
en beïnvloeding is samengevat, beschrijft
het tweede hoofdstuk de vóór-oorlogse
ontwikkeling in Zuid-Oost-Azië. Met name
wijdt de schrijfster diepgaande beschou-
wingen aan de standenstructuur van deze
maatschappijen en op de wijzigingen die
deze structuur onderging onder invloed
van de koloniale overheersing. Haar analy-
se biedt, zo beknopt en schematisch als zij
is, een rijkdom aan ideeën die nadere
studie en overdenking waard zijn, en ge-
tuigt overal van een brede visie en grote
scherpzinnigheid.
Het derde hoofdstuk, dat een prognose
bevat voor de toekomst, is uiteraard veel
meer speculatief van karakter. Toch vindt
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men ook hier in kort bestek een aantal
belangwekkende gedachtcn, die getuigen
van sociologisch inzicht. Een belangrijk
deel van deze slotbeschouwingen is gewijd
aan de toekomstige internationale ver-
houdingen in Zuid-Oost-Azië. Kennelijk
interesseert de schrijfster, die sedert 1945
werkzaam is bij het State Department,
waar zij hoofd is van de 'Southern Areas
Branch' van het 'Office of Intelligence
Research', zich in het bijzonder voor dit
internationale aspect.
Voor de Nederlandse lezer is het dubbel
interessant om uit dit werkje te leren, hoe
diepgaand de Amerikaanse sociologie zich
met de problemen van Zuid-Oost-Azië
bezighoudt, en welke waarde men in
Amerika hecht aan sociologisch inzicht
bij het bepalen van het buitenlands beleid.

w.

1 Ter voorkoming van een nieuwe legende-
vorming: het getal 37 op blz. 122, aange-
vende het aantal vóórstemmers voor de
eindresolutie, is een drukfout. Het getal
moet 367 luiden.

J. H. PLOKKER,PROF. DR S. DRESDEN,
PROF. DR K. BASCHWITZen PROF. DR W.
BANI'ING,Angst en Crisis der lv/oraal, H. P.
Leopolds Uitgevers Mij N.V. 's-Graven.
ha ge 1949. 150 blz.
Dit werkje omvat de vier referaten over
het onderwerp en van de sprekers, boven
vermeld, benevens de rede waarmee Prof.
Rümke als voorzitter dit derde Symposion
der Socicteit voor culturele samenwerking,
in den Haag opende op 25 Sept. 1948 en
tenslotte een verslag der gehouden dis-
cussie.
De heer Plokker komt hier in zijn 'psycho-
logische beschouwingen over angst', drie
moderne theorieën ter verklaring van de
angst te bespreken, te weten de existen-
tialistische, de objectieve [vooral K. Gold-
stein] en de psychoanalytische, welke laat-
ste bijna tweemaal de omvang heeft. van
de beide andere samen. Via Oedipus-com-
plex en castratie-angst wordt ons hier de
angst als verschijnsel bij de. man geduid;
voor de vrouw voert een heel andere weg,

de angst voor liefdesverlies haar hetzelfde
resultaat. Niet geheel duidelijk wordt het
waarom deze drie theorieën de angst
'eigenlijk' zien als een angst voor de vrij-
heid.
Prof. Dresden behandelt in 'literaire as-
pecten' het angst-verschijnsel zoals het
sinds :l: 1830 in de Franse letterkunde
zichtbaar wordt. Boeiend is zijn bespreking
van Proust, Kafka en :Malraux, inclusief
het wrange besef van deze laatste dat tus-
sen beleven en vertellen onherroepelijk
een klove ligt.
Prof. Baschwitz licht de massale angst toe
aan het voorbeeld der daemonophobie die
tot de heksen-processen voerde. Zijn pak-
kend verhaal brengt ons voor de verdrin-
ging-uit-angst die deze mensonterende
vermoording van weerlozen zo in ver-
getelheid deed raken.
Prof. Banning ten slotte wijst in 'overwin-
ning van de angst' een zestal wegcn die
naar een opheffing van de angst zouden
kunnen voeren. Voorzover Christelijk ge-
tint zijn enkele daarvan niet voor allen
begaanbaar, zoals duidelijk uit de discus-
sie [Dr. Snethlage] bleek. Bannings betoog
ging van het gehouden viertal het meest
direct op practische eoncl uees af en toon t
daardoor het sterkst de kracht en tegelijk
de zwakte van zijn onvermijdelijke sub-
jectiviteit. H. Oldewelt

DR A. J. W. KAAS,August Strindberg. Een
psychologische beschouwing over de
band tussen Kunstcnaars cn hun werk,
194.8 [van Loghum Slaterus' U. M.
Arnhem].
Tegen deze studie van Dr Kaas is het
bezwaar gemaakt dat met de latere lite-
ratuur over Strindberg geen rekening is
gehouden. Inderdaad ziet het lijsÛe op
blz. 158 er wat armelijk uit. Stellig zou
ook een en ander anders zijn uitgevallen
indien de schrijver kennis had kunnen
nemen van de nieuwere Zweedse studies
over Strindberg. Niet onvermeld had ook
mogen blijven wat wij aan Hollandse
vertalingen van S. hebben. De belang-
stelling voor deze grote Zweed is in ons
land nooit groot geweest, maar er is toch
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een en ander vertaald, en het is ook niet
juist dat Strindberg voornamelijk in de
duitse vertaling van Schering bekend is.
Prettiger zou het ook geweest zijn als
Dr K. de [soms zeer lange] citaten niet
in het Duits gegeven had, maar in hol-
landse vertaling, waar in het Zweeds
citeren nu eenmaal niet mogelijk was.
Voegen wij hier nog aan toe dat de onder-
titel nietgelukkiggeformuleerdis, het boekje
niet briljant geschreven is, noch gelukkig
gecomponeerd, dan zijn wij aan het einde
van onze negatieve opmerkingen en stel-
len wij gaarne vast dat wij hier met een
verdienstelijke psycho-analystische studie
over een uiterst belangwekkend schrijver
als Strindberg uit dit oogpunt is, te doen
hebben. Want op de hoogte van de
psycho-analytische literatuur in het al-
gemeen en over Strindberg in het bijzon-
der is Dr Kaas wel en het is hem gelukt
door zorgvuldige bestudering van de

autobiografieën en vele werken een dui-
delijk totaal beeld van S. te geven. Niet
dat dit beeld zo nieuw is. Vóór de psycho-
analyse aan bod kwam, wist men wel on-
geveer wat en wie Strindberg was. Nu
deze wetenschap op hem is toegepast,
krijgen wij een verdiept begrip van hem.
De 'abnormale' die S. in de ogen van de
gewone mens is, blijkt een begrijpbaar
mens te zijn. Terecht merkt Dr Kaas op
[blz. 155] dat. men Strindberg niet als
principieel anders gestructueerd mag zien
dan de gewone mens: het Oedipus-com-
plex leeft in ieder, die uit een vrouw
geboren werd.
Wij mogen Dr Kaas dankbaar zijn voor
de toelichting die hij heeft gegeven op het
bewogen leven van een groot kunstenaar
evenals voor zijn algemene opmerkingen
over de verhouding van kunstenaars tot
hun werk.

K.F.P.

AAN DIT NUMMER WERKTEN O.A. MEE:

DR J. J. L. DUYVENDAK,geb. 188g. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden;
directeur van het Sinologisch Instituut. Schreef o.a.: 'China tegen dc Westerkim';
'Wegen en Gestalten der Chineesche geschiedenis'; 'Tao-te-tsjing, het Boek van Weg
en Deugd'.'

H. VANMERLET (pseud.), geb. Igoo. Journalist en letterkundige. Schreef o.a.: 'Het
Oud Seizoen' (poëzie); 'De Bond van Eerlijke mensen' (novellen); 'Het Zaad tussen
de Doornen' (roman).

T. EEKMAN,geb. 1923. Drs. slavische talen en letterkunde; assistent van prof. Becker
aan de Gem. Universiteit te A'dam.

L. P. J. BRAAT,geb. Ig08. Beeldhouwer en publicist. Red.-secr. van 'Kroniek v. Kunst
en Kultuur'. Schreef O.a.: 'Binnen de grenzen van hart en land'; 'Uit de werk-
plaatsen der beeldhouwers'.

D. A. M. BINNENDIJK,geb. Ig02. Drs. geschiedenis; thans Hoofd der Afd. Kunst-
zaken der Gemeente Amsterdam. Schreef o.a.: 'Onvoltooid Verleden' (poëzie); 'Zin
en Tegenzin'; 'Een Protest tegen den Tijd'.
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ANTHONIE DONKER

DE BLIKSEM SPEELT OM DE
DORINGBOOM

Professor Donkersloot heeft in 1948
Zuid-Afrika bezocht. Hij beschrijf! in
dit reisverhaal in bonte afwisseling de
vele indrukken, die hij ontving. Men
vindt er beschrijvingen van steden en
landschap in de Kaapprovincie, Oranje
Vrijstaat, Transvaal en Natal, studenten-
leven, het aan Europa het meest her-
innerende prachtig aan de Tafelbaai ge-
legen Kaapstad, het naar de Indische
Oceaan gekeerde Durban, het koorts-
achtig internationale Johannesburg, het
de Boerenstijl nog weerspiegelende Pre-
toria, de uitgestrekte vlakten, de Bantoe-
reservaten, de Kaapse Maleiers.
Dit relaas is niet een toast gebleven,

maar het wH een ontmoeting uitbeelden.
Het wil begrip wekken voor de pro-
blemen, waarmede dit land worstelt.
Soms is het of men boven het zomer-
zwoele landschap uit een onweerslucht
de bliksem- om de doringbomen ziet
spelen, maar de schrijver ziet ook uit
naar een opklarende toekomst.
Zijn boek wil een bijdrage zijn tot ver-
sterking der vriendschap van Nederland
en Zuid-Afrika en tot het wederzijds
begrip van de beide volkeren, die dOOL
een onbevangen uitwisseling van ge-
dachten op de vaste grondslag van een
gemeenschappelijke afkomst elkaar tot
steun kunnen zijn.
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KRONIEK VAN
Over enkele weken verschijnt: KUNST EN KULTUUR

STALIN JAC BOT
De Aaf1zet

P. F. SANDERS
DOOR Picasso's Drie Muzikanten

\

P. C. J. REYNE

THOTZKY Vincet van Gogh na zestig jaar
MARG. UNDERWOOD
Kunst in Londen

Prijs gebondenf 12.50 K. JONCKHEERE
Twee Sonnetten

Losse nummers f 1.50
Abonnementen f 15.- per jaar,
verhoogd met f 1.- voor porto.

VERKRIJGBAARIN DE .- - UITGEVERIJ CONTACT
BOEKHANDEL . t ._,~sterdam, Prinsengracht 795

':., .
N.V. DRUKKERIJ G. J. THlEME, NIJMEGEN
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