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Christiaan Terpstra

HET WAD

Buiten de poort der elfde stad
de gunst van 't laatst ontbijt. ...
Het grijs en onbetreden wad
ligt voor mij uitgespreid;

de dood die eigen leven leeft
bezijden eb en vloed,
waar niets en niets meer antwoord geeft
dan gapend mosselbroed.

Met stomme stem van schelp in slijk
zwijgt zelfs de horizon
bij 't einde van de tocht. De dijk
trekt langzaam recht of krom

als ik naar rechts of links beweeg.
Hier ligt de twaalfde stad
heel diep en rustig, ruim en leeg
in water, wier en wad.

(11) En overnacht hebbende in de elfde stad, waar-
van de naam was Starum, dar is Einde, doch bij
morgen daarvan uitgebannen,
(12) zoo kwamen zij op den twaalfden dag na
drie uren gaans op de plaats genaamd Imanak,
hetgeen beteekent misschien, of naar anderen zeg-
gen dat waarvan het wezen niet vaststaat,
(13) en aldaar was eene vlakte, die geen land was
en nochtans geen water; ja (dit was) onbetreden;
(14) ook zonder einde en zonder begin.
(15) Hier nu was eertijds op een heuvel de plaats
des gerechts,
(16) maar de heuvel was verzwolgen, en niet lan-
ger een baken voor diegenen die de zee bevaren.

(Uit: "Blfstedentocht")
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KLOOSTERHAAR

Frigga, in de sagenrij
heet je spinster van de wolken.
Frigga, spin een wolk voor mij,
spin een witte wolk van zij.

Spin een smalle cirruslijn;
trek de draden langs de hemel,
zo doorzichtig en zo fijn
dat ze amper zichtbaar zijn.

Spin een lentewolk voor mij
in de paardenbloemenwei.
Spin ze van de gele vlagen
over 't gras waarin wij lagen.
Trek haar langs de maan voorbij.

En als wéer een lente komt,
spin een zwiepend regenfront
met een duister achteronder
waaruit dof de donder gromt;
spin een zwarte onweersbui,
weef een wolk met brandgelui.

Grijp, als het nog afval bood,
uit de vlokken in je schoot
pluksel dat nog even hangen
blijft op de zonsondergangen,
en dat stelpt het avondrood.

Frigga, spin een wolk voor mij
aan de einder van de hei,
langs een weg niet te bereiken.
Laat haar schaduw langzaam strijken
over vaart en veenderij.
Frigga, spin een wolk voor mij,
enkel nog om naar te kijken.

(Uit: "Blf stedentocht" )

514



LONDEN

Voor mijn dochter
Hier, liefste, heb ik je een stad gelegd
die vol van straten is en rode bussen,
vertunneld ondergronds met stenen lussen
- een stad waarvan ik vóoruit heb gezegd

dat zij te warm is voor afzijdigheid -
voor paradox van kou bij kolenvuur ....
Te kil desniettemin voor avontuur
en zelfs 't geringste blijk van eenzaamheid.

Ik heb je, heb ik niet? bij 't eerst ontmoeten
mijn woorden schuchter in je mond gelegd
en bluebells van een muurtje laten plukken

waaraan heel hoog de trolleydraden rukken.
Ik ben haast trotS dat ik dat heb gezegd,
en spreid een wereld aan je kleine voeten.

(Uit: "Elfstedentocht")

Met het kortste commentaar van allemaal: "This England .... "
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DE DROOM

Ik stel nog maar belang in al die dingen
die niet, of zouden kunnen, of misschien
bestaan, of die ik nimmer meer zal zien.
Nee, niet meer in wat schijnt mij te omringen.

Is dit ontbijtkoek of een watersnood?
En waarom speelt mijn zoon op die viool?
Dat hoorde toch niet bij de ambachtsschool,
en hij is zeker toch al tien jaar dood?

Wat doet de Zending aan de voorrangswegen?
Ik géef geen lift aan legerpredikanten! !
Je komt ze trouwens ook haast nooit meer tegen.

Die lui in 't wit, dat zijn de Grote Negen
- ik ken ze van de foto's in de kranten.
En waarom heb je al zo lang gezwegen?

De inhoud van deze droom - die dus pas met regel 5 begint -
is voor alle practische doeleinden, psychoanalyse en analyse van het
"dichterschap" inbegrepen, als authentiek te beschouwen. Bij het
schrijven van dit sonnet, dat ten slotte op niets anders neerkomt dan
het berijmen van een droom notitie, merkte ik hoe gemakkelijk der-
gelijke droomsubstanties in de hand liggen, en hoe verleidelijk het is
om ermee te werken in een tijd dat men eerder de eerste wordt in een
snelheidsrace tussen experimentalisten dan zelfs een "also ran" in een
provinciale draverij van nog niet geplaatsten. Toch houd ik mij in het
vervolg - als er een vervolg zal zijn - maar liever aan de handicap-
en betrouwbaarheidswedstrijden der meer bezadigde Nederlanders,
met hun formules en instructies voor rijm en rhythme. Als dit boven-
staande gedichtje inderdaad al "experimentele" elementen bevat, kan
ik wel de verzekering geven dat ik niet langer met droom situaties en
soortgelijke explosieven zal experimenteren. Het is spelen met vuur;
niet alleen voor de jeugd met donzige ringbaarden, maar ook en juist
voor de ouderdom, die er prijs op stelt om goedgeschoren voor den
dag te komen.
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R. Blijs/ra

DE MODERNE NEDERLANDSE BOUWKUNST

Zou men ruwweg en snel, maar toch met een grond van waarheid
de ontwikkeling van de Nederlandse bouwkunst in de laatste halve
eeuw willen kenschetsen naar de mate, waarin zij een min of meer
eigen weg heeft gevolgd of even min of meer aansluiting vond met de
internationale richtingen, dan kan men zeggen, dat zij in de n'egen-
tiende eeuw vrijwel geheel afhankelijk was van het buitenland, dat zij
zich in het begin van deze eeuw geheel daarvan losmaakte en dat zij
kort voor en na de tweede wereldoorlog een eigen vorm trachtte te
vinden, hierbij Ilitdrukkelijk kennis nemend van hetgeen er in het
buitenland is geschied of nog geschiedt.
Hoewel immers in de negentiende eeuw na de laatste redelijke voor-

beelden van het Nederlandse klassicisme zonder twijfel nog bouwwer-
ken zijn ontstaan, die ook architectonisch niet zonder betekenis zijn
(prof. Timmers heeft daar onlangs in het Katholiek Bouwblad reeds
op gewezen) was het eclecticisme hier te lande zo zeer op internationale
stijlen georiënteerd, dat men nauwelijks van een eigen Nederlandse
bouwkunst kon spreken. In zekere zin bracht dr M. P. J. Cuypers hierin
reeds verandering. Wel. volgde deze bouwmeester zorgvuldig het voet-
spoor van Viollet Ie Duc, maar hij zocht toch in de navolging naar
Nederlandse elementen, met name die van de Hollandse Renaissance.
Dan verschijnt Berlage: in de Beurs ziet men de verrassende ont-

wikkeling van deze merkwaardige pionier, wiens geest te groot was
voor zijn aesthetisch inzicht. Van een gebouw in de stijl van de Hol-
landse Renaissance (het ontwerp van 1885) komt hij tOt een in onder-
delen misschien nog Romaans-romantische stijl, die echter naar de
geest zo ver verwijderd is van alle "voorbeelden", dat de Beurs als
uiterst oorspronkelijk werk buiten zijn tijd en omgeving staat.
Er zijn verschillende bouwmeesters, die in die tijd, tamelijk los van

elkaar of ook verbonden het eclecticisme trachten te overwinnen, zoals
Garnier en Perret in Frankrijk. Frank Lloyd Wright in Amerika,
Voysey in Engeland. Olbrich, Loos en Behrens in Duitsland en Oosten-
rijk, Horta in België, Gaudi in Spanje. Van de genoemde architecten
zijn sommigen nog wel onder het gemeenschappelijk hoofd "Art nou-
veau" onder te brengen, maar Berlage hoorde daar niet bij. Zo om-
streeks 1900 ziet het er naar uit, dat deze architecten, gedeeltelijk ge-
isoleerd arbeidend gedeeltelijk ook in zeker verband zich een weg
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R. BLIJSTRA

banend uit het eclecticisme, de een wat wild, de ander voorzichtiger
bewust trachten tot een nieuwe vormgeving te komen.
Op zijn minst genomen mag men zeggen, dat Berlage onder deze

pioniers in elk geval geen achterblijver was. Het heeft geen zin in een
opstel als dit nader op de verdiensten van Berlage in te gaan, maar
wel dient de aandacht erop te worden gevestigd, dat de werken van
Berlage in de jaren om 1900 weinig verband houden met stromingen
uit die tijd. De Jugendstil of Art nouveau vindt men alleen terug in
zijn meubelontwerpen en een enkel onbetekenend architectonisch
detail.
In dit verband is een zinsnede van Berlage uit een lezing, welke hij

in de winter van 1907 j08 heeft gehouden, tekenend: "Welnu, de
architect van tegenwoordig staat dus voor het vraagstuk van altijd:
ruimten te scheppen met nieuwe zowel als met reeds lang beproefde
materialen, maar vooral met zodanige, welke de mens van deze tijd
voldoen: en aangezien nu de ontwikkeling gaat ook in die richting naar
het zakelijke, het scheppen van ruimten met grote overdekkingen op
kleinere steunpunten, en omdat wij, constructief, steeds op elke wijze
naar vergeestelijking trachten, kàn hij niet alleen, maar móet hij meer-
dere materialen gebruiken dan vroeger, omdat hij genoodzaakt is dat
te doen, wil hij aan de behoeften van de mens van deze tijd voldoen, wil
hij aan de nutsvraag beantwoorden. Hij zal zelfs genoodzaakt zijn tot
het gebruik van het ijzercement (gewapend beton) en niet alleen tot
overdekking, maar tot samenstelling van zijn gehele opbouw, wanneer
het zal blijken aan de nutsvraag te voldoen: hij zal spiegelruiten en
torgamentvloeren moeten gebruiken, principieel met dezelfde bedoe-
ling als waarom de ingenieur de straten beasfalteert. Maar hij moet
ook, en dat is zijn taak, maar ook zijn plicht, ervoor zorgen, dat deze
materialen zodanig worden toegepast, dat hij evenals de natuur boven
de nutsgedachten uit gaat." (geciteerd uit het artikel van ir. A. Boeken,
Een halve eeuw bouwen, Forum, Januari, 1951.)
Belangwekkend is nu voorts de omstandigheid, dat van dit ogenblik

af de Nederlandse bouwkunst een merkwaardige zelfstandigheid ver-
wierf, welke zij enige tientallen jaren heeft gehandhaafd. Of zij met
Berlage en daarna Kromhout en De Bazel een "omweg" heeft ge-
maakt om zich tenslotte vrij laat weer aan te sluiten bij de internatio-
nale richtingen is een kwestie, die hier moeilijk aan de orde kan wor-
den gesteld, hoewel het duidelijk is, dat de zich toch rechtstreeks uit
de Berlagiaanse stijl ontwikkelde Amsterdamse school geen intense
verspreiding heeft gevonden in het buitenland, hoezeer men daar in de
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DE MODERNE NEDERLANDSE BOUWKUNST

jaren na de eerste wereldoorlog ook door de prestaties van deze school
was geïmponeerd. Zonder deze roemrijke periode ook maar in het
minst te willen denigreren zal men moeten toegeven, dat zij om ver-
schillende redenen, waarbij de verwaarlozing van de functie van het
gebouw wel de voornaamste was, de aansluiting heeft gemist en op een
dood spoor terecht is gekomen. Voor een goed begrip is het nood-
zakelijk zich bewust te zijn, dat het verzet tegen een nog in deze tijd
niet geheel overwonnen eclecticisme in het algemeen, maar in het bij-
zonder in Nederland, zeer belangrijk was, waarbij wij mogen vaststel-
len, dat de invloed van de Amsterdamse school veel groter is dan
men heden beseft. Juist in deze tijd heeft de Nederlandse bouw-
kunst de bouwmeesters in het buitenland gefascineerd, vooral ten
opzichte van de verzorging van de als geheel behandelde straatwan-
den, waarbij meer gelet werd op de baanbrekende concepties ten
opzichte van het verleden dan op het risico, dat men in een soort
"rart pour rart" zou terecht komen.

Met de dood van M. de Klerk is de Amsterdamse school, eigenlijk
een verlaat en over zijn hoogtepunt geslagen verzet tegen het eclecti-
cisme in een land, dat de katharsis van de even vreemde Art nouveau
niet intensief had doorgemaakt, verdwenen: haar beoefenaren ontwik-
kelden zich geheel individualistisch, zoals Dudok, zij gingen tot een
internationale oriëntatie over, zoals Staal, keerden terug tot Berlage,
zoals Kropholler of bepaalden zich tot vrij zielloze navolging van
degenen, die steeds hun voorgangers waren geweest.

Intussen, dus reeds in de bloeitijd van de Amsterdamse school, von-
den andere architecten de aansluiting met het buitenland. Het zij verre
van ons in dit verband prioriteitskwestites, die eigenlijk ook in de
architectuur weinig zin hebben, aangezien de navolger zich vaak ont-
popt als een pionier van hetgeen later komt, uit te zoeken, doch het
dient gezegd, dat in Duitsland en Frankrijk alsook in het latere werk
van Frank Lloyd W right zich vormen ontwikkelden, die architecten in
ons land hebben beïnvloed. Hoe precies de verhouding tussen de Stijl-
groep (genoemd naar het maandblad "De Stijl" (1918-1932) en
het Bauhaus (te Dessau, later te Weimar» is geweest, dient nog nader
te worden onderzocht, er is hier vermoedelijk eerder van wisselwerking
dan van eenzijdige invloed sprake. Wel dient men zich er bewust van
te zijn, dat prof. ir J. H. v. d. Broek in het nummer van Bouw van Sep-
tember 1948 (50 jaar bouwen) een ietwat onjuiste voorstelling van
zaken geeft als hij suggereert, dat de Stijlgroep aanvankelijk meer
picturaal-cubistisch (in tegenstelling met de Amsterdamse school, die
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men meer picturaal-expressionnistisch, dus een verzet tegen het eclec-
ticisme, doch met "nieuwere" middelen zou kunnen noemen) dan
architectonisch gericht was.
In de eerste jaargang van "De Stijl" immers zegt]. J. P. Oud reeds:

"De ontwikkeling der bouwkunst wordt niet alleen door geestelijke,
maar voor een belangrijk deel ook door sociale en technische invloe-
den bepaald, omdat de bouwkunst meer dan een andere kunstvorm in
het maatschappelijk leven wortelt en zelfs in haar meest individuele
uitingen aan maatschappelijke overwegingen gebonden blijft", en even
verder: "Men zou van de bouwkunst kunnen zeggen, dat zij indirect
kunst is, omdat in haar de idealiteit der kunst tot uiting moet komen,
langs deze weg der utiliteit. Het ondergeschikt maken van de utiliteit
aan de idealiteit zou gaan ten koste van algemene en culturele waar-
den en zou aan het streven naar stijl niet ten goede komen. Voor de ont-
wikkeling van een bouwkundige stijl is daarom een goed ( in de zin
van technisch en practisch zuiver) huis belangrijker dan een mooi huis.
Alleen op deze grondslag kan men bewust naar stijl streven. De tijde-
lijke verschijningsvorm van een stijl is te zeer een gevolg van gemeen-
schappelijke invloeden om daarover met waarschijnlijkheid aanwijzin-
gen te kunnen geven. Wel kan met zekerheid beweerd worden, dat
deze verschijningsvorm niet gebaseerd zal zijn op het uiterlijke van
oude verschijningsvormen, maar dat zij groeien zal uit het wezen der
moderne techniek en samenleving, zoals dit in alle tijden het geval
geweest is, waardoor haar karakter een gans ander zal zijn dan in
enige vroegere stijlperiode. De moderne architect moet daarom voor
alles grondig technisch onderlegd zijn (of tenminste een zuiver begrip
der moderne bouwtechniek bezitten) en in de ruimste zin op de hoogte
zijn van sociale toestanden."
De verandering van inzicht sedert Berlage is hier duidelijk merk-

baar: het accent ligt bij Berlage op de aanvaarding van nieuwe mate-
rialen, maar hij twijfelt geen ogenblik of architectuur een kunst is of
moet zijn. Oud daarentegen verwerpt de stelling, dat de architect de
plicht heeft "boven de nursgedachte uit te gaan" doch maakt de nuts-
gedachte tot onvervreemdbaar onderdeel van de architectonische con-
ceptie. Over het "picturale" is hij, in tegenstelling met de bewering
van prof. v. d. Broek reeds lang heen. Nog geen tien jaar later komt
de groep "De 8" dan in 1927 met een manifest, gepubliceerd in "i ] 0"
dat radicaler in de reeds door Oud in 1918 aangeduide richting gaat,
waarin o.a. gezegd wordt: "De 8 zegt: Het is niet uitgesloten schoon te
bouwen, maar het ware beter voorshands lelijk te bouwen en doelmatig,
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DE MODERNE NEDERLANDSE BOUWKUNST

dan parade architectuur op te trekken voor slechte plattegronden. De 8
wil rationeel zijn in de ware zin, d.w.z. alles moet wijken voor de eisen
van de opdracht. De 8 werkt meer voor bouw-wetenschap dan voor
een bouw-kunst."

Een jaar na dit manifest, dus in 1928,werd te ie Sarraz in Zwitser-
land het eerste congres van de CI.A.M. gehouden, waarbij de Amster-
damse groep "De 8" en de sedert 1920 reeds bestaande Rotterdamse
groep "Opbouw" zich aansloot. Het internationale contact was officieel
hersteld en deze richting "het Nieuwe Bouwen", de Nieuwe Zakelijk-
heid, het functionalisme, "international style", of ook CI.A.M.-archi-
tectuur genaamd zette zich voort tot op de huidige dag.

Intussen had zich echter tevens na de eerste wereldoorlog een derde
richting ontwikkeld, die der traditionalisten onder aanvoering van de
Delftse hoogleraar Granpré Molière, een richting, die dan ook de
Delftse school is genoemd. Zij verpandde haar liefde aan het hout, de
baksteen, de natuursteen en het handwerk, was zowel tegen de Amster-
damse school als de CI.A.M.-architecten en predikte de handhaving
van het bestaande, ja zelfs de teruggang tot oude vormen. Deze groep
valt te verdelen in verschillende richtingen en omvat een aantal be-
kwame architecten, die men echter op zijn minst genomen "behou-
dend" mag noemen. Zij genoot veel vertrouwen bij de opdrachtgevers
en men vindt over het gehele land talloze van haar voortbrengselen:
onopvallende, doch degelijke bouwwerken.

De situatie vóór de tweede wereldoorlog kan men als volgt kort
samenvatten. De Amsterdamse school had een nog wat schuch-
tere nabloei van epigonen, enkele architecten, oorspronkelijk tot
haar richting behorend, waren een eigen weg gegaan, hetzij in de
richting van de CI.A.M., hetzij in die van de traditionalisten. De
CI.A.M. had na enkele brilliante specimina, de Openluchtschool van
Duiker (931), de fabriek van Van Nelle van Brinkman en v. d. Vlugt
0929/'30), de woningbouw van v. d. Broek in Rotterdam, de flat-
gebouwen van ir W. van Tijen te Rotterdam, de woningbouw van
Merkelbach en Karsten te Amsterdam, toch eigenlijk niet de erkenning
gekregen, welke zij verdiende. Van de CI.A.M. hadden zich tevens een
aantal jongeren afscheiden, die, wellicht intuïtief, de gevaren van een
"internationale stijl" (hiermee is niet bedoeld een stijl, die hoe dan ook
internationaal wordt toegepast, aangezien deze eventueel ook eclec-
tisch zou kunnen zijn, doch een stijl, die geïnspireerd op het Nieuwe
Bouwen deze zou navolgen dan wel ontwikkelen) bevroedend (hetzij
voor zichzelf, hetzij naar hun mening voor de bouwkunst in het alge-
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R. BLIJSTRA

meen) in hun werk naar een traditionalistischer vormgeving neigden.
De traditionalisten zelf gingen, gesteund door hun succes en hun over-
tuiging, op het ingeslagen pad voort, een beetje samenhangend, een
beetje individualistisch en voorts waren er nog enkele eenzame wande-
laars, zoals Dudok, die zich van geen enkele ontwikkeling behalve hun
eigen iets aantrokken. In de periode, dat ons land bezet werd door de
Duitsers, kwamen de architecten weldra in een volkomen geïsoleerde
positie te staan en, hoewel er veel gepraat werd en zelfs een soort
"verzoening" tot stand kwam tussen de verschillende richtingen, bleef
de toestand doordat er niet gebouwd werd, dezelfde.
Van een gezamenlijk optreden, b.V. in de vorm van een tijdschrift,

waaraan men tijdens de bezetting wel gedacht had, kwam na de bevrij-
ding niets: de C.I.A.M.-Ieden en de traditionalisten vormden tamelijk
welomschreven richtingen, die van de reeds vroeger omschreven be-
ginselen uitgingen, daar tussen bevond zich een groep architecten, die
zich in hun werk min of meer met de ene of andere uiterste aansloten,
aldus een overgang vormend.
Schijnbaar kwamen de richtingen elkaar nader, doordat de nieuwste

technische hulpmiddelen en materialen nu ook door de traditionelen
aanvaard werden. Dit laatste geschiedde bij monde van prof. ir H. Th.
Zwiers, tijdens de zesde leergang van Architectura et Amicitia op 1,2
en 3 November 1947 te Doorn gehouden. Hij stelde de eis, dat het
proces van de industrialisatie der bouwnijverheid versneld diende te
worden. Men moet zich echter afvragen of deze "toenadering" ook in
de architectonische conceptie tot uiting kwam, of dat de traditionelen
slechts van de nieuwe middelen gebruik wilden maken zonder in het
wezen ervan door te dringen, met andere woorden, of zij niet wilden
trachten hun geenszins veranderde geest aan te passen bij de nieuwe
middelen of zelfs wilden proberen de nieuwe middelen in het kader
van hun geestelijke habitus onder te brengen. De aanvaarding van de
gestandaardiseerde plattegronden en de genormaliseerde onderdelen
alsmede de industrialisatie van het bouwbedrijf was, zo menen wij, bij
de traditionelen geboren uit de nood der tijden, uit de omstandigheden,
niet uit innerlijke drang.
Het voor een buitenstaander dikwijls onvruchtbare en soms futiele

debat tussen traditionelen, modernen en hen die noch met de ene noch
met de andere richting volledig kunnen instemmen is alleen te volgen
en te begrijpen, als men beseft, dat de architectuur, op het snijpunt van
kunst en wetenschap staande, reeds tientallen jaren in een crisis ver-
keert.
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DE MODERNE NEDERLANDSE BOUWKUNST

Dit woord crisis moet men niet te tragisch opvatten: er is hier niet,
zoals zo dikwijls sprake van een crisis van het tekort, doch van een
crisis van het teveel. Nemen wij aan, dat de wetenschap, naarmate haar
middelen toenemen op een gegeven ogenblik misschien voor het pro-
bleem zal komen te staan àf en zo ja, hoe haar resultaten toegepast kun-
nen worden en de vrije kunsten, wier middelen ondanks reproductie-
methoden, radio, film en televisie, in wezen dezelfde gebleven zijn,
zich alleen moeten bezinnen op de veranderde middelen van de ver-
houdingen in de verspreiding, aan de architectuur zijn ten gevolge van
de sociale en technische ontwikkeling zoveel factoren, functies zou
men haast zeggen, toegevoegd, dat het beroep van bouwmeester uiterst
ingewikkeld is geworden.
De aanvaarding van de technische middelen brengt in de architec-

tuur een spanning teweeg, welke heviger is dan bij de constructie van
een nieuw werktuig of een nieuwe productiemethode. Het nieuwe
werktuig immers is nooit een eindproduct: men is er van overtuigd,
dat het voor verbetering vatbaar is en binnen niet al te lange tijd ver-
moedelijk vervangen zal worden. Het gebouw echter, zij het een fa-
briek of een stadhuis, een woningblok of een kerk, wordt wel als het
eindproduct beschouwd, evenals dit bij een kunstwerk het geval is.
Eerst de laatste tijd komt men tot de conclusie, dat gebouwen, waar-

van de functie of constructie niet meer aan het doel beantwoordt, met
andere woorden, die min of meer nutteloos zijn, vervangen dienen te
worden, maar de zin voor de schone vormgeving belet ons ze af te
breken en te vervangen, zodat men in zulk een geval liever overgaat tot
restauratie. En niet alleen de schone vormgeving maar ook het geïnves-
teerde kapitaal belet een vervanging op korte termijn. Het gevolg is,
dat de architect zich niet alleen rekenschap dient te geven van een
nabije, maar zelfs van een vrij ver in het verschiet liggende toekomst.
Dit is de reden, waarom de architect meer dan andere kunstenaars of

beoefenaars der wetenschap speculatief moet denken. Zijn bouwwerk
moet vijf en zeventig, of honderd jaar, in sommige gevallen nog lan-
ger, bruikbaar (en mooi) zijn. Daar waar de geleerde en de technicus,
die wij, wat hun creatieve activiteit betreft met elkaar mogen identi-
ficeren, kunnen vertrouwen op een traditie, op een ononderbroken
keten van voorgangers en volgelingen, en genoegen nemen met een
voorlopige conclusie, daar waar de kunstenaar de traditie ombuigt tot
een "eindconclusie", het kunstwerk, daar is de architect gedwongen tot
tweeslachtigheid: gebruik makend van de hem op dat ogenblik ten
dienste staande technische middelen dient hij, die slechts een VOOf-
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lopige conclusie kan trekken nochtans tot een eindconclusie, het bouw-
werk, te komen.
Daarbij komt nog, dat, gegeven de ontwikkeling van de techniek in

de laatste tijd, de architect niet altijd in staat is aan zijn middelen de
vorm te geven, welke deze zouden moeten krijgen. Met andere woor-
den: bij vele architecten is de constructieve kennis niet zo groot, dat zij
voor de constructie de juiste vorm kunnen vinden. Prof. ir B. H. H.
Zweers formuleert dit probleem in zijn rede Betonnen Mensen en Men-
selijk Beton, opgenomen in het weekblad De Ingenieur van 16 Januari
1953 als volgt: "Hoe het zij, de combinatie van kunstenaar en exacte
denker in één menselijk hoofd komt hoogst zelden voor. Er ontstaat
een bouwkunde gegrondvest op schone vormgeving en op de opper-
vlakte-eigenschappen van het materiaal. De producten hiervan worden
niet meer geconstmeerd, zij worden berekend. 1) Want een onheil komt
nooit alleen: de moderne techniek met zijn materialen kan alles. Het
bouwwerk, hoe ZOt constructief het ook in elkaar zit, wordt zo bere-
kend, dat het, gegarandeerd, niet omvalt.

Hiermede is het lot van het construeren beslist, dat enerzijds voor de
architect te ingewikkeld werd en anderszijds zo kundig, dat het hem
vrijwel geen restricties meer in de weg legde."
In onze tijd zullen wij de opvatting van prof. Zweers zonder tegen-

spraak aanvaarden (in een andere tijd, waarin de kennis zo groot is,
dat men weer kan gaan spelen, misschien niet), in het besef echter, dat
al moge de vorm voortvloeien uit de constructie, ook een juiste con-
structie nog altijd ruimte zal geven voor een verscheidenheid in vorm-
geving. Voorts dienen wij te bedenken, dat, indien wij een hiërarchische
reeks zouden willen opstellen, de keuze van constructie in elk geval
dan nog uit de functie zou moeten voortvloeien. Indien, zoals een be-
kwaam architect mij onlangs zei, een bouwmeester de vrije keuze heeft
tussen een staalskelet of een betonskelet, dan zal hij bij voorkeur het
laatste kiezen, omdat dit hem meer vrijheid laat in de vormgeving. Wil
men echter een fabriek zo bouwen, dat een grote speling voor uitbrei-
ding of verandering in acht genomen kan worden, dan zal aan een
staalskelet de voorkeur moeten worden gegeven. Indien het dan echter
om een chemische fabriek gaat, waarin de dampen het staal aantasten,
dan is een keuze niet gemakkelijk en zal een man, die hoegenaamd
geen verstand van de constructie behoeft te hebben, op geheel andere
gronden dan die welke de constructeur te berde zou kunnen brengen,
een beslissing moeten nemen.
Het moge dan waar zijn, dat de constructie de vormgeving mede
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bepaalt, zij is in elk geval dienend in die zin, dat wanneer constructie en
functie met elkaar in conflict zouden komen, de eerste zich onderge-
schikt zal moeten maken. Het feit bijvoorbeeld, dat onze moderne sta-
tions er zo geheel anders uitzien dan die uit het einde van de negen-
tiende eeuw is een puur functionele aangelegenheid, bepaald door de
verandering van het spoorwegmaterieel.
De oude drieëenheid: functie, constructie, vormgeving, waarbij men

de drie "elementen" gelijkwaardig en onmisbaar achtte, is reeds door
Sulliyan in haar onderlinge verhouding gewijzigd door zijn woorden
"Form follows function" doch bij nader inzien is deze uitspraak te star,
met name bij kerken, waar het representatieve deel van het uiterlijk en
de gewijde sfeer van het interieur, met andere woorden de vormgeving
de functie voor een deel en de constructie geheel bepaalt, of bij een
stadhuis, waar het representatieve deel van het uiterlijk en het inwen-
dige reeds in mindere mate de functie overheerst en het administratieve
deel zelfs geheel door de laatste wordt vastgesteld, terwijl bij een
fabriek of een kantoor de functie en bij een brug zelfs de constructie
de vormgeving "overschaduwt".
En hierbij houden we dan alleen nog maar rekening met op zichzelf

staande eenheden, hoe gecompliceerd ze op zichzelf ook mogen zijn,
terwijl ze toch deel uitmaken van een geheel: de landstreek, de stad of
de wijk.
Het sociaal bewustzijn is op even nadrukkelijke wijze het terrein

der architectuur binnengedrongen als de techniek. Mogen we nog aan-
nemen, dat de planoloog in eerste instantie socioloog moet zijn, hoewel
zelfs daarover nog te discussiëren valt, aangezien over een "vormgeving
van de ligging van menselijke nederzettingen" zeer zeker te praten
valt, de stedebouwkundige betreedt voor hij het weet het gebied van
de architectuur, hetgeen reeds blijkt uit de strijd, welke zich in de be-
paling van de verhouding tussen stedebouwkundige en architect heeft
omwikkeld. Moge de uitspraak, dat de stedebouwkundige rangschik-
king voor een groot deel de vorm van de wijk bepaalt, juist zijn, meq
kan toch moeilijk staande houden, dat de architectuur van de gebou-
wen niet een belangrijke rol speelt. Waar overigens precies de archi-
tectuur ophoudt en de stedebouw begint is nog lang geen uitgemaakte
zaak: het valt o.a. niet vast te stellen of men de aanleg van een gemeen-
schappelijke tuin, de bouw van een onderhuis, de aanleg van woon-
paden en de gevolgen daarvan als architectonische of stedebouwkun-
dige beslissingen moet beschouwen. Het gehele woningvraagstuk is,
compleet met standaardisatie, normalisatie, systeembouw een architec-
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tonisch-stedebouwkundig probleem en niemand zal nog ontkennen,
dat de sociale eisen, welke aan een kantoor of fabriek gesteld moeten
worden, niet ook deel uitmaken van de functie van zulk een gebouw,
zodat zij dus automatisch de vormgeving mede bepalen.
De taak aan de sociale eisen te voldoen en de technische middelen

te beheersen, het gebouw te doen functionneren, dit alles zo mogelijk
zonder dat het tekenen van ouderdomszwakte vertoont, is zo omvang-
rijk, dat één man deze onmogelijk kan vervullen en de vormgeving
van een groep, een team zoals dat heet, onvermijdelijk zal zijn.
De gevaren voor een groepsverband zijn echter evident: met alle

goede wil en alle goede bedoelingen zal elke deskundige zijn terrein
het belangrijkst vinden of althans de moeilijkheden op zijn terrein het
duidelijkst voor zich zien. Democratie is hier een onmogelijke werk-
wijze: tenslotte zal één man de verantwoordelijkheid moeten dragen:
bij traditie is dat de architect.
De architect, kennis nemend van de meningen van de stedebouw-

kundige en socioloog, de verwarmingsexpert en de constructeur, de
fabrikant van standaardelementen voor de systeembouw, de fabrikant
voor genormaliseerde onderdelen, de bedrijfsingenieur en de wand-
schilder, moet zijn ontwerp maken, dat de synthese vormt van vOOrt-
durend overleg. Hij moet de toekomst peilen, zonder zijn eigen tijd te
verloochenen: zijn werk mag niet zo vooruitstrevend zijn, dat het door
zijn tijdgenoten niet begrepen en dus misbruikt wordt.
Het is deze eis: realist te zijn en dromer, die de tegenwoordige archi-

tect tot zo'n boeiende, maar tevens in zijn uitspraken soms vage en
tevens strijdbare figuur maakt. De toekomst immers is een gebied, dat
men als man der wetenschap en als kunstenaar niet straffeloos be-
treedt: men verlaat de realiteit en gaat speculeren en speculanten heb-
ben in principe ongelijk, omdat ze een groOt aantal factoren niet
kunnen of niet willen kennen. Het aantal oplossingen wordt zo groot,
dat elk leidend principe verzandt in een woestijn van mogelijkheden
en niemand kan het eens zijn met iemand anders, hoe dicht de uit-
gangspunten ook bij elkaar staan.
Dit is één van de redenen, waarom de architecten, oorspronkelijk

een eensgezinde kaste vormend, in groepen, ja eigenlijk in individuën
zijn uiteengespat: verschil in technische kennis, verschil in sociaal
inzicht, in levensbeschouwing dus, scheidt hen.
Zo ontstaan leuzen als: de techniek moet ons niet de baas worden,

terwijl de techniek deel van onszelf is, of: wij moeten de natuur be-
heersen, terwijl het creatieve element uit niet anders dan door de
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natuur verschafte middelen kan scheppen, of: wij komen in een nieuwe
cultuurphase, terwijl wij weten, dat elke cultuurphase een overgangs-
phase is, waarin de mens althans zichzelf vrijwel gelijk blijft. De
meeste van deze leuzen komen voort uit overschatting van de gebeur-
tenissen op welk gebied dan ook, in de periode, waarin men leeft.
Eén van de gevolgen van de spanning tussen functie en constructie,

tussen constructie en vormgeving is de noodzaak tOt specialisatie: het
architectenvak, reeds nu uiteengevallen in stedebouwkundigen en
bouwmeesters schijnt wat de laatste betreft nog verder gesplitst te wor-
den: woningbouwspecialisten (onderverdeeld in beoefenaars van de
traditionele bouwwijze en ontwerpers in systeembouw), stationspecia-
listen, fabrieksbouwers, bruggenbouwers, hallenbouwers, ziekenhuis-
bouwers, enz., waarbij in de ene categorie de nadruk op de functie, bij
de andere de nadruk op de constructie wordt gelegd. Er blijft dan mis-
schien een vrije sectOr over: landhuizen, kerken, kantoorgebouwen,
bankgebouwen, winkels, raadhuizen, waar de functie en de construc-
tie vrij gemakkelijk "verwerkt" resp. uitgevoerd kan worden.
In het algemeen lijkt echter de keuze onontkoombaar: verregaande

specialisatie of arbeid in groepsverband van verschillende deskundigen
met overgangen van de ene categorie naar de andere.
Bij dit alles dienen we voorts te bedenken, dat een gebouw aan een

plaats is gebonden: klimaat, bodemgesteldheid, bevolking bepalen
mede de vormgeving en door deze factOren worden de reeds bestaande
verschillen dikwijls nog verscherpt. Hierbij doet zich het verschijnsel
voor, dat de architecten, die de nieuwe technische middelen eerder uit
noodzaak dan "van harte" aanvaarden en die tevens in hun wereldbe-
schouwing eerder behoudend dan vooruitstrevend zijn, de neiging
hebben, nadruk te leggen op het "streek" - of "lands" -eigene.
Nu kan men zich afvragen of het een logisch uit het ander voort-

vloeit: of dus de voorstanders van de traditie in bouwen sociaal inzicht
tevens nationaal georiënteerd moeten zijn en de voorstanders van
nieuwe methoden op architectOnisch en sociaal gebied internationaal.
Ogenschijnlijk lijkt dit voor de hand liggend, doch bij nader inzien
kan men gaan twijfelen.
De vraag doet zich immers voor, of de vormgeving ooit nationaal

of internationaal geweest is, of zij zich dus aanpaste bij de streek of
de bevolking of dat zij werd voortgezet en ontwikkeld. Voorbeelden
uit de klassieke Oudheid, de Gotiek, de Renaissance, kortOm uit alle
stijlperioden bewijzen ons, dat zowel het één als het ander plaats vond
en dat men nàch uitsluitend van aanpassing nàch uitsluitend van
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voortzetting kan spreke~. De Vleeshal van Haarlem, het kerkje van
Willemstad en de kapel van de Pazzi te Florence liggen ver uiteen, de
militaire academie te Breda en het binnenplein van het hertogelijk
paleis te Urbino of het palazzo Valmarana te Vicenza en het Maurits-
huis te Den Haag vlak bij elkaar. Het eclecticisme van de negentiende
eeuw (wat is in dit verband "eclecticisme"? Ook de Renaissance en de
klassicistische Barok zou men in zekere zin eclectisch kunnen noemen.
Er is hier sprake van een verschil in graad, zij het, dat de "temperatuur-
verschillen" van de Renaissance met de klassieken zo hoog waren, dat
een "chemische" verandering optrad) was "internationaal" en geens-
zins geslaagd, de "streekeigen" bouwsels op ons platteland zijn "natio-
naal" en evenmin bijzonder fraai. Er ligt hier aan beide kanten een
gevaar: vele modernen hebben vooralsnog de neiging te veel klakke-
loos over te nemen en hun taak: de vormgeving aan de hand van de
nieuwe middelen te ontwikkelen en aan te passen aan de omgeving, te
verwaarlozen. De traditionelen daarentegen hebben te zeer de neiging
de nieuwe middelen in het keurslijf van hun denkbeelden te persen en
de eisen van de omgeving te overschatten. Ruw gezegd kan men zeg-
gen, dat de ene groep kan vervallen tot internationalistisch eclecticisme,
de andere tot provinciale bekrompenheid. Van beide richtingen vinden
wij in ons land na de oorlog verscheidene voorbeelden.
Het is daarom geen wonder, dat een groot aantal architecten deel uit-

maakt van de middengroep, die vooralsnog helaas, ook door de bijzon-
dere omstandigheden, waarin Nederland verkeert ten aanzien van
financiering, cultuurgrondproblemen en bevolkingsdichtheid, tamelijk
kleurloos is. In deze groep verschuilen zich namelijk zowel degenen,
die de duidelijke taal van de modernen niet kunnen spreken, de ietwat
halfslachtigen, als degenen, die uit overtuiging een al te ver doorge-
voerde zakelijkheid afwijzen of hierin hun kracht niet weten te vinden
zoals bij voorbeeld Dudok, Komter, Duintjer, Staal, of bouwmeesters,
oorspronkelijk en "van nature" traditionalistisch, die nochtans niet
zonder succes de nieuwe middelen op eigen wijze toepassen, zoals Holt,
Vegter, Peutz, Zwiers, Berghoef, Nicolai. Onder de groep van de tra-
ditionelen vindt men de halfbevoegden, de aannemers, die eigen ont-
werpen maken, welke op het nippertje de wel wat ruim gestelde grens
van toelaatbaarheid halen. Deze lieden, die in Nederland helaas nog
vrij spel hebben, aangezien het beroep van architect nog steeds niet
wettelijk beschermd is, wagen zich natuurlijk niet aan nieuwe vormen
en vergenoegen zich met het naäpen van degenen, bij wie confessie en
traditie eng verweven zijn. Een groOt deel van de nieuwe woningbouw
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op het platteland en in de kleine steden hebben we aan hun onkunde
te wijten. Tot de serieuzere en niet onbekwame bouwmeesters van deze
groep zouden wij Granpré Molière en zijn leerlingen, zoals Poude-
royen, De Bruyn, Nix, Kuiper, Gouwetor, De Ranitz, Treep, Evers,
Sarlemijn en Van Embden (die er misschien niet helemaal bij hoort)
kunnen rekenen. Ook in de groep architecten, die verenigd zijn in de
CLA.M., kan men degenen onderscheiden, die vrij klakkeloos de uiter-
lijke kentekenen van de "internationale stijl" hebben overgenomen en
die ik ook eclectisch modern zou willen noemen. Een eenzame figuur
lijkt ons ir S. van Ravesteijn, die aanvankelijk tot de "Stijl"-groep
behorend eigenzinnig paden betrad, die hem tot een nieuwe Barok
voerden. Zijn werk is vooral merkwaardig, omdat het de geest ademt
van een individualisme, dat zonder steun van zijn collega's de zeker-
heid kreeg van dat van een weifelend mens. In zekere zin is hij symp-
tomatisch voor de reeds gesignaleerde "crisis" in de Nederlandse
bouwkunst. De taak van de modernen is uiterst moeilijk: zij immers
staan voor het tribunaal van de gehele wereld en hun werk, meer dan
dat van de anderen, is onderhevig aan een streng oordeel, waarbij wordt
vastgesteld, of zij in hun arbeid stijlvormend dan wel stijlimiterend
zijn. Stijlvormend waren voor de tweede wereldoorlog de Kiefhoek van
Oud, de Openluchtschool van Duiker en de fabriek van Van Nelle van
Brinkman en v. d. Vlugt, de huizenblokken in de Louise de Coligny-
straat van Merkelbach en Karsten, die ook in het buitenland als
voorbeelden van de nieuwe bouwkunst werden beschouwd. Het is
op het ogenblik moeilijk na te gaan, of werk van de voormannen
in deze groep het bijzonder hoge peil van genoemde gebouwen of
gebouwcomplexen heeft bereikt, doch het staat vast, dat in het oog
van de wereld de door hen bereikte resultaten grotendeels de stand
stand van de Nederlandse bouwkunst bepalen. Behalve enkele aarts-
traditionelen is geen enkele architect, die de nieuwe technische midde-
len en het zich ontwikkelend sociaal inzicht heeft aanvaard, aan hun
invloed ontkomen, hoewel ten gevolge van een onbegrijpelijke be-
houdzucht het aantal opdrachten, dat hun toeviel ook na de oorlog
niet in overeenstemming was met hun bekwaamheid. Drie grote bu-
reaux hebben zich echter gestadig ontwikkeld: Van Tijen cn Maaskant,
Van den Broek en Bakerna, Merkelbach en Elling, van de overigen
kan men, met kleiner werk, Bodon, Kloos, Van Eyck, Rietveld, Romke
de Vries, Salomonson, Elzas, Stam, die wegens verblijf in het buiten-
land na de tweede wereldoorlog nog geen werk in Nederland kan
tonen, vermelden.
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Van de bouwmeesters overgaand naar de bouwwerken kunnen we
vaststellen, dat in de eerste plaats de architectuur voor de woningbouw
ver achter staat bij de goede voorbeelden in het buitenland. Financiële
beperkingen en een ongewoon zuiver instinct van de opdrachtgevers
inclusief de woningbouwverenigingen, die voor de oorlog in dit op-
zicht vooruitstrevender waren, voor middelmatigheid hebben een groot
deel van onze uitbreidingsplannen bedorven. De tekortkomingen zijn
echter niet alleen van architectonische en financiële doch ook van
stedebouwkundige aard.
Het heeft n.l. enige tijd geduurd alvorens men in de middelgrote

steden tot de slotsom kwam, dat geen behoorlijke oplossing gevonden
kon worden als men niet, al was het slechts in bescheiden mate étage-
bouw zou gaan toepassen. De vraag, of étagebouw grondbesparing op
zou leveren, heeft heel wat discussies uitgelokt, doch men verloor
hierbij maar al te vaak de eisen van het stedelijk aspect uit het oog.
Intussen is men hierbij tot een vermoedelijk redelijk compromis ge-

komen, hoewel het aantal woningen in drie en vier woonlagen in
steden als Eindhoven, Leeuwarden, enz. nog steeds veel te klein is.
Ten aanzien van de woonwijken is dit zeer te betreuren: het te lang

vasthouden aan het principe van de laagbouw voor gezinnen met een
beperkt aantal kinderen heeft vele van onze stadsuitbreidingen een
uiterst eentonig aspect verleend en daar valt niet veel aan te verbe-
teren. Ook het schuurtjesprobleem bij eengezinswoningen is niet of
niet afdoende opgelost.
De aarzeling waarmee VOOrtsde systeembouw is aangepakt en voor-

al het grote aantal concurrerende systemen heeft de ontwikkeling hier-
van niet bevorderd.
Het is dan ook geen wonder, dat wij wat de woningbouw betreft

achter staan bij het buitenland, zowel in stedebouwkundig als in archi-
tectonisch opzicht, omdat men hier geen radicale beslissingen heeft
durven nemen.
Hoe betreurenswaardig het ook is, dat in de woningbouw geen

fraaie resultaten zijn bereikt, men kan er in het algemeen de architec-
ten geen verwijt van maken: zij hadden, gebonden als zij waren, niet
veel keus.
Goede prestaties zijn niettemin verricht in laagbouw door Merkel-

bach en Elling (Frankendaal, Amsterdam), Van Tijen en Maaskant
(Delft), Rothuizen en 't Hooft (Park Griffioen, Middelburg), Graos-
man (Vlissingen), Zuiderhoek (Amersfoort), Graenewegen en Van
Woerden (Amsterdam), Brinkman, v. d. Broek en Bakema (Eindho-
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ven), Staal (Ijmuiden), terwijl in étagebouw verschillende zeer aan-
vaardbare blokken tot stand kwamen, ontworpen door Komter (Zand-
voort), Van Tijen en Maaskant (Ijmuiden), Romke de Vries (Den
Haag), POt en Pot-Keegstra (Zandvoort), Wegener, Sleeswijk en
Zwiers (Amsterdam), Berghoef (Amsterdam), v. d. Broek en Bakema
(Rotterdam), Van Tijen en Maaskant (Rotterdam). Hoogbouw werd
zelden uitgevoerd doch voor zover deze tot stand kwam was zij van
goede kwaliteit: Van Tijen en Maaskant (Rotterdam), POt en Pot-
Keegstra (Rotterdam), Dingemans (Maastricht).
In het geval van de woonwijken mogen we echter als vaststaand

aannemen, dat hierbij de stedebouw belangrijker geworden is, dan bij-
voorbeeld in de tijd van de Amsterdamse school: vandaar dan ook, dat
wij het meest geïmponeerd worden door verantwoorde plannen als
Frankendaal te Amsterdam, Zuidwijk te Rotterdam, Vlaardingen-
Ambacht, waar architectuur en stedebouw tot een harmonisch geheel
zijn verenigd. Van de wederopbouwplannen is dat van Rotterdam zeer
belangwekkend, over het geheel staat de architectuur van de binnen-
stad echter niet op hoog peil. In de laatste jaren is hierin verbetering
gekomen, behalve dan ook hier weer in de woningbouw.
Het is opvallend, doch niet onverklaarbaar, dat de Nederlandse

architectuur zich in de jaren na de tweede Wereldoorlog het best mani-
festeerde in fabrieksbouw e.d.: Merkelbach en Elling (Tetterode en
Ket jen, Amsterdam, Beynes, Beverwijk), Van den Broek en Bakema
(Hispano Suiza te Breda, van Houten's Metaalmij en Gemeentelijk
Vervoerbedrijf te Rotterdam), Van Tijen en Maaskant (uitbreiding
Luchrvaardaboratorium en Fokkerloodsen te Amsterdam), J. A. G. van
der Steur en Wesselman van Helmond (Amercentrale te Geertuiden-
berg), Van den Erve (Turmac te Zevenaar), Vegter (Meelfabriek te
Rotterdam) bouwden nu wel geen tweede "Van Nelle", maar hun
werk mag als een eigen interpretatie van de "internationale" stijl be-
schouwd worden.
In kerken is de oogst schraal: Duintjer's kerk in Amstelveen en

Holt's kerk in Amsterdam-West zijn goed beschouwd de enige welke
werkelijk de moeite van het vermelden waard zijn. Schelling bouwde
enkele mooie stations, met name in Hengelo en Zutphen. Peutz een
opvallend, doch tamelijk hard raadhuis in Heerlen, Dudok een helder
kantoorgebouw voor de Hoogovens te Ijmuiden, Van Tijen en Maas-
kant her Groorhandelsgebouw en de industrieflats aan de Goudse Singel
en de Oostzeedijk te Rotterdam, Van den Broek en Bakema het winkel-
centrum, het gecombineerde warenhuis van Wassen, Ter Meulen en
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van Vorst, het winkelpand van de Klerk. Aan de Rijnhaven te Rot"
terdam verrezen drie zakelijke pakhuizen en Van den Broek en Bakerna
bouwden de ontvangstloods van de Holland-Amerikalijn, terwijl Boks
het eigenaardige doch voor de bezoeker verrassend ruime Bouwcentrum
te Rotterdam ontwierp. Een paar scholen van Klaas (Wassenaar en
Amsterdam), een tehuis voor ouden van dagen te Meppel van Romke
de Vries, landhuizen van Merkelbach (Hardenberg), Elling (Blari-
cum), Rietveld (Kinderdijk), Bodon (Lunteren), een winkel van Knijtij-
zer op de Nieuwendijk te Amsterdam en een van Bodon daarnaast,
Magazijn Nederland te Utrecht en Rotterdam van Van Tijen en Maas-
kant. Zelfs deze onvolledige lijst geeft nog wel de indruk, dat de
Nederlandse architecten werk hebben geleverd, dat niet bij hun col-
lega's in het buitenland achter staat.
Het is alleen jammer, dat naar verhouding tot hetgeen gebouwd is

het percentage goede bouwwerken klein is. Men is bij voorbeeld in de
Amsterdamse wijk Bos en Lommer in het algemeen niet gelukkig
geweest in de keuze van de architecten, het Haagse Stadhuis (ontwerp
van voor de tweede Wereldoorlog) is een gebouw zonder karakter, de
Rotterdamse banken, verschillende fabrieken in Twenthe en de stro-
men en stromen landhuizen, étageblokken, eengezinshuizen en duplex-
woningen alle zonder slot of zin: het goede gaat in het slechte te loor.
Geen gebrek aan architecten (de werken van Oud en Rietveld, wier
namen overal ter wereld bekend zijn kan men aan de vingers van één
hand aftellen en er is geen enkele grote opdracht bij) doch gebrek aan
inzicht bij de opdrachtgevers, de ondernemers, de zakenlieden, de fa-
brikanten, de overheid. Geen spoor van belangstelling bij het grote
publiek, geen publiciteit in kranten of weekbladen van enige betekenis,
behalve in de vaktijdschriften. Hoe moet het de Nederlandse architect
te moede zijn, die niets dan geroep om vooral zuinig te zijn hoort
weerklinken en die weet, dat al die zuinigheid ons onvolwaardige wo-
ningen bezorgt, die verouderd zijn voor ze er staan? Hoe is het hem
mogelijk geestdriftig te werken te midden van de diepste onverschil-
ligheid, voor mensen, die het evenzeer aangaat als hem, en wier aan-
moediging hij nodig heeft?
En toch, het geschiedt: ondanks een publiek, dat nauwelijks merkt

wat er gebeurt, weet de zich van zijn taak bewuste architect harts-
tochtelijk te pleiten voor hetgeen hij nodig of juist acht al bestaat zijn
gehoor slechts uit collega's en enkele belangstellenden, hij windt zich
heftiger op over verdiepinghoogte en gevelafstanden dan de schilder
over het verschil tussen figuratief en abstract. Misschien omdat hij
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voelt, dat het levensgeluk van die onverschilligen afhangt van zijn
gevoel voor verantwootdelijkheid, misschien omdat hij het alleen
maar leuk vindt goed te bouwen.

I) "Construeren", zo verklaart hij zich even later nader, "is geen rekenen;
het is een dergelijke beheersing van de toegepaste mechanica, dat deze creatief
kan worden aangewend, het is de kennis om het materiaal op de meest "kun-
stige" wijze te behandelen, een kennis, die zich in deze laatste eeuw verbreed
en verdiept heeft, maar in wezen hetzelfde gebleven is en die leidt tot vorm-
geving. Is die vorm eenmaal vastgesteld, geniaal, goed, slecht of onbeduidend,
de daarop volgende rekensom (hoe moeilijk ook) is niet in staat hierover een
beoordeling te geven, want die komt altijd uit, helaas. Het materiaal is zo
volkomen getemd, dat het zich wel elke mishandeling moet laten welgevallen.
Het constructieve deel aan de vormgeving heeft dus met het aesthetische ge-
meen, dat het op duidelijke wijze getuigt van het talent van de ontwerper.
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MAN VERMIST

De zwaarmoedige zeeman stond naakt in de rivier. Hij had zijn
kleren aan, maar hij stond naakt in de rivier.
Nu was hij niet meer alleen. De :lronken tocht over de landweg:.

met aan weerskanten het vacuum van polders had hem alleen ge-
maakt, totdat zijn betraand jeneveroog de avondster had gevangen.
De ster ging in zijn :zwaar zeer hoofd draaien en stralen - ster van
Bethlehem, die hem veilig in de rivier had gebracht ... Een scheeps-
licht schommelde hoog boven zijn hoofd. De ster was uit zijn hoofd
gevallen en lag nu te stralen op de bodem van de rivier. De zwaar-
moedige zeeman liet zich grijpend voorover zakken. De gouden stra-
len losten hem op in de donkere vibratie van de rivier.

*

BOERENKNECHT

Het derde katje hield het het langst uit. Het gore krooswater werd
weliswaar in steeds langzamer wordende tegensparteling naar binnen
gepompt. " het derde katje hield het het langst uit. Maar toen de
rossig-behaarde menspoot het lieflijk keeltje onder wellustige duim-
druk naar het open bekje masseerde, was het al te laat. Nu was er niets
meer dan de beroering van krooswater en modder, waarin het kleint'
kat-kadaver wegzonk.
De boerenknecht staarde nog lang met broeiende blik naar deze

borreling. Toen het kroos zich tot een groen-verweerde grafzerk geslo-
ten had, stond hij langzaam op en verdween sloom in een mistbank.
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HET UUR U

Het Uur U is een uur der beslissing, bijna een laatste oordeel in
Nijhoffs verbeelding. Van vroeg af aan, van Pierrots eerste aarze-
lingen af is er in zijn werk het verlangen naar een beslissing die niet
minder dan een verlossing zou zijn. Merkwaardig, men zou Nijhoff
met evenveel recht aarzelend als gedecideerd kunnen noemen; niet
alleen dat twee mensen die hem gekend zouden hebben, tot zo tegen-
strijdige uitspraken hadden kunnen komen; - dat zowel het een als
het ander waarheid bevatte, kon daaruit blijken dat ook één en dezelfde
hem zo had kunnen typeren. Hij wàs zowel het een als het ander. Zijn
lopen had zelfs iets van een voortvarend ingehouden tred, alsof hij
zich stuwde en remde tegelijk; zijn verzen vertonen overeenkomst
hiermee. Maar het voortvarende overwon het behoedzame, het élan
domineerde tenslotte, de "innerlijke vaart". Aarzeling niet minder dan
speldrang spreken uit de talrijke variaties van zijn gedichten, varian-
ten waaruit hij tenslotte niet kiezen kon en die hem steeds minder
tot bundelen deed besluiten. Zijn bundels verschenen in de eerste helft
van zijn oeuvre al met tussenpozen van ongeveer tien jaar, na de
Nieuwe Gedichten zou tot zijn dood toe de bundel uitblijven die uit de
latere verzen samengesteld een der meest glorieuze publicaties der poë-
zie van onze tijd zou zijn geweest. Wel verscheen Het Uur U, een ge-
dicht dat ook in meer dan één versie is gedrukt, in Groot-Nederland in
1937, en vier jaar later als boekuitgave samen met de Idylle.
Wat wil je .dat ik schrijf, - vraagt de man in het - ook na de

eerste verschijning in De Gids weer sterk veranderde sonnet uit de
Nieuwe Gedichten, aan de vrouw bij het aanrecht. Hij wil een beslis-
sing uitlokken, maar ondanks alle aarzeling is toch hij het die schrijft,
tenslotte. Het Uur U is de apothe<Y.>evan net sterke verlangen naar een
nu dan ook essentiële beslissing. De titel van het gedicht klinkt ge-
heimzinnig en veelbelovend maar blijft onbegrijpelijk voor de oninge-
wijde iiJ. militaire termen; de uitdrukking, naar het schijnt nog wel
gebruikelijk, heeft iets van de zonderlinge romantiek waarmee militaire
operaties in onschuldige of aanlokkelijke termen gedoopt plegen te
worden, maar in dit geval is de term dan ten enenmale - en beslissend
- door de dichter van zijn afkomst en betekenis losgemaakt en heeft
het élan gekregen van een beeld: de ure der beslissing. De aanhef van
het gedicht suggereert aanstonds en beklemmend de bijna ondraag-
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lijke spanning van een verwachr gebeuren dar beslissende gevolgen
hebben zal. Alles voorspelt dat er iets te gebeuren staat, als op het
ogenblik vlak voordat, in den oorlog, het sein tot den groten aanval
gegeven wordt, of het moment nadat de sirenen geloeid hebben en
voordat de bommen gaan vallen; het ogenblik vóór den zwaren regen-
val in het losbarstend onweer, als de eerste te grote druppels gaan
vallen, of het moment van geladen stilte, dat men de stilte Voor de
storm noemt. Alles, de lege, in de zomerhitte blakerende straat, het
hoorbaar worden van het anders ongehoorde omdat de stilte zich tot
de uiterste gevoeligheid voor verborgen geluiden heeft verdiept, alles
wijst op het komende Onbekende - dat nu een onbekende blijktte zijn,
een man die door de straat komt en van wien men beseft dat hij alles
veranderen gaat. Zijn komst is als het onheilspellende vliegerbericht
hoog in de lucht

en langs heel de vuurlinie heen
weet men, dit meldt het uur u,
ntl gaat het beginnen, nu
verdwijnt de onzekerheid
van de mij gegunde tijd,
nu is het voor alles te laat.
De stilte die dan ontstaat
is een stilte, niet slechts naar de vorm
een stilte voor de storm,
maar een stilte van het soort
waar dingen in worden gehoord
die nog nimmer het oor vernam.

Welke overmachtige stilte is dat? wat gaat er gebeuren? Wat wil,
wat veroorzaakt de man? Er wordt geen nauwkeurige precizering van
het gebeurende gegeven, de komende beslissing kan van verschillende
aard zijn, behalve dan dat ze ontegenzeglijk en onherroepelijk essen-
tieel beslissend is. Het zou, ook, het moment der creatie kunnen zijn,
als de verbeelding tot het uiterste gespannen, de verbeeldingskracht
tot kookhitte gerezen is - een moment dat Nijhoff, als zo menig
ander modern dichter maar hem wel bij uitstek, altijd in hoge mate
gefascineerd heeft. Wel wordt het aangeduid als het moment waarop
een ieder tot bezinning komt, alsof de rusteloze wateren van de ziel
tot rust gebracht worden en eindelijk de bodem ervan zichtbaar wordt.
Het is het vurig gehoopte ogenblik der grote beslissing waardoor de
mensen definitief zichzelf zouden worden, eindelijk wordend wie zij
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altijd waren maar nooit willen zijn en die zij daarom levenslang bleven
maskeren, voor anderen en voor zichzelf. Het is het moment, het fic-
tieve maat openbarende, waarop het leven pas werkelijk werkelijk
gaat worden; waarop zich als het ware de blikseminslag van de waar-
heid voltrekt. Alle uren in dienst der utiliteit lopen hier uit in het
uiterst ogenblik der beslissing. Zo heeft de dichter, die immers als
zodanig al per se tot elke, ook de uiterste waarheid bereid is, voor één
uur, voor één ogenblik de wereld van halfslachtigheid en (zelf-)mis-
leiding gezien. Maar het visioen houdt geen stand, geen sterveling
wordt puur gehéél zoals alleen in het einde een leven zich onthullen,
voltrekken en voor eeuwig afronden kan. Het blijft bij de illusie van
het ogenblik dat men "levend water dronk"

het pl/ur geluk dat men mocht
smaken: één ademtocht
duurde het, en werd verstoord.

Ach, wie wil volstrekte waarachtigheid verwachten in een wereld
van betrekkelijkheden, van vrezen en voorzorgen, terughouding en
compromis? Evenmin als het volmaakte is het volstrekte van deze
wereld. En immers wil een elkeen blijven wat men (geworden) is, ook
al is men daar in sleur toe verworden, en wie wil waarlijk worden wat
men in essentie is maar nooit geheel wordt?
Het verlangen, op tal van plaatsen uit Nijhoffs vroegere werk be-

kend, naar een leven dat buiten zichzelf treedt (reeds de TVandelaar
en onder meer ook Awater) een leven dat boven zichzelf uitgaat, het
heeft hier merkwaardigerwijze een veel algemener, universele vorm
aangenomen, want de drang ertoe deelt zich hier aan een ieder mee,
de eis ervan wordt aan allen gesteld. De vurige wens, uit Voor dag
en dauw (De Gids, 1935) dat "de ziel tot het vlees toe vertere", blijft
een vrome, of liever mystieke wens van den dichter. De geest durft
niet ademen in de ruimte zelf maar keert - het is alsof hier de dichter
in zeer moderne vormen leopols Cheops herhaalt - terug naar het
vertrouwde, het welbekende, dat gewoon is en ongevaarlijk.

De geest, toen hij nederstreek
uit het ledige zwerk
en thuiskwam onder de zerk
van vast werk en dagelijks brood,
was dankbaar dat deze dood
hem bevrijdde van rttimtevrees.
Hij was, terug in het vlees,
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moe, weliswaar, zeer moe,
maar was, platgezegd, blij toe
met dit vlees, zo zwak het was.

De geheimzinnige man die dit alles heeft aangericht, of meege-
bracht, is weer uit de straat verdwenen. Is hij, die zoveel gelijkenis ver-
toont met den rattenvanger van Hameln - door den dichter aleens
ontmoet in De pen op papier, en als symbool voor hem als het ware
een oude bekende - is hij de geest, de demon der bezieling, die be-
slissende (maar verzengende) waarheid brengt? De stilte wordt haas-
tig en grondig verdreven door het zich herstellend verKeer dat met
duizend schijnbewegingen en bijgeluiden er zo uitstekend voor weet
te zorgen dat niemand, indien al, langer dan een ogenblik tot zich-
zelf komt. Niemand? - en hier geeft de dichter zijn rattenvanger-
wending aan het verhaal. Iemand krijgt de geheimzinnige, fascinerende
figuur toch mee, enkelen, de kinderen. De straat blijft de straat, het
vastgelopen leven blijft wat het is, maar zo vastgelopen zijn alleen
kinderen nog niet, dat zij een ogenblik (tot ze tot bezinning komen of
uit de droom wakker worden of doodgewoon door de ouderen terug-
geroepen omdat het "uit" moet zijn) weten te ontsnappen, of lijken te
ontkomen (als de ontkomen zwerver uit A. Roland Holsts Voorbij de
wegen en de verlokkende zang van zijn elven bij een alleengelaten
kind). De kinderen gaan huppelend achter den vreemdeling aan. Gaan
zij werkelijk met hem mee?

Tijd, meer dan tijd werd het
dat dit een einde nam.

Lang VÓÓthet grote begin zorgt de wereld wel voor het kleine einde.
Driftig tikken tegen de ruit roept de kinderen dringend en dwingend
terug. De man verdwijnt om de hoek van de straat, de kinderen keren
naar huis terug. Het is een droom dat hun vrijheid zo groot is, dat,
wereld en leven hun (nog) behoren en zij nergens afscheid behoeven
te nemen. Zij gaan misschien en argeloos een eind mee, tot aan het
einde der straat, maar spoedig zal de argwaan der ouderen of die in
henzelf wakker wordt, hen terugroepen of weerhouden te ver te gaan.
De man die uit zijn leven als wegwandelt - ook in De wandelaar en
in De pen op papier werd die zelfsplitsing al aangetroffen -- hij die
over volle vrijheid beschikken zou en volstrekte waarachtigheid bezit-
ten, hij is er tenslotte niet, als de bomen, uit het begin en het eind
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van het gedicht, die nog niet zijn geplant. In dien toon van ironische
capitulatie en heimwee naar wat in Het lied der dwaze bijen heette
een "geur van hoger honig", klinkt het gedicht uit. Het leven kon zo
heerlijk zijn, zo vrij, zo goed, zo open en waarachtig, maar dat gaat
menselijk kunnen te boven, daar weet alleen de hemel van

Hoe mooi anders, ach, hoe mooi
zijn bloesems en bladertooi. -
Hoe mooi? De hemel weet hoe.
Maar dat is tot daaraantoe.

Men heeft wel spijt geuit - Van Heerikhuizen heeft het zelfs uit-
voerig betoogd - dat ook Het Uur U Nijhoff's zucht tot veranderen
heeft ondergaan, maar het bezwaar is hier niet zo met reden aange-
voerd als ten opzichte van andere gedichten, integendeel zelfs. Het is
zeer wel begrijpelijk dat een lezer en ook zelfs een criticus zich niet
meer kan losmaken van de eerste bekoring, de revelatie ondergaan
bij het verschijnen van dit gedicht in 1937 in GroOt Nederland, maar
als men zich daarvan weet te bevrijden wordt het duidelijk dat de
aangebrachte veranderingen twee werkingen hebben: Of ze preciseren
wat nog nauwkeuriger kon worden gezegd Of ze besnoeien wat er
teveel was.

Een precizering is:
Er speelde in de verte op de stoep
een groep kinderen, maar die groep
betekende niet veel,
maakte, integendeel, "
dat de straat nog verlatener scheen.

Eerst had er gestaan:
Een eind verder op de stoep
speelden kinderen, maar die groep
betekende niet veel,
maakte, integendeel,
dat de straat nog verlatener scheen.

De vraag is, wat geeft sterker suggestie van verlatenheid? Door de
herhaling van het woordje "groep" alleen zonder dat het woord "kin-
deren" wordt herhaald, blijft er zienderogen in de nu frappant lege

539



ANTHONIE DONKER

straat enkel een groepje te zien over dat daarin als het ware. teloor-
gaat, juist door de herhaling is die suggestie bereikt. Het wordt nog
kleiner dan het al was, de straat wordt groter en leger.

Suggestiever is ook de vermelding van de nu ontbrekende vaste
voorbijgangers op dat uur, zij

waren van hun gewone doen
afgeweken vandaàg;
men miste, miste hen vaag.

Het is immers subtieler dan wat er stond:

wat konden ze zijn gaan doen
dat men hen miste vandaag?
Een niet te beantwoorden vraag.

Zo nadrukkelijk zal wie de straat gadesloeg, ze niet hebben gemist.
Juist in die leegte weet men zich niet goed maar tracht zich te herin-
neren wie er toch anders op dat uur langskwamen, want het was anders
toch niet zo leeg. Wie waren er dan ook weer? Zo scherp heeft men
ze niet in zich opgenomen, maar nu mist men ze vaag; de herhaling
van het woordje "miste" verhoogt nog de suggestie van het terug-
zoeken hoe het ook weer was.

De beschrijving van het militaire uur U in de oude lezing leidt af
van het mysterieuze beslissende dat zich hier in de verbeelding van
den dichter voltrekt, evenzo doen dat de nadere novelle-achtige bijzon-
derheden over de van achter vitrages bespiede voorbijgangers. Het is
in hoge mate spannend Nijhoff in zijn veranderingen te volgen, zoals

. hij hier een toets even scherper aanzet, daar wat iets te geprononceerd
was licht verdoezelt, met een meesterhand die, bij scherp toezien, veel
vaker daarin slaagt dan faalt. Het: duurde niet:,het kósrre wel een
kwartier, schrijft hij later, voordat elk rustig aan tafel zat, want

kinderen komen, zo vlug
ze gaan, zo langzaam terug.

Maar neen, heeft hij daarna gedacht, het is geen terugkomen slechts,
een terttgkeren is het. Terug komt men van een wandeling of fietstocht,
maar terugkeren is meer; hij keert terug die in overdrachtelijken zin
van iets teruggekomen is. Gelijk hier de kinderen van hun nog onbe-
gonnen avontuur, dat immers voor een mensenkind onbegonnen
werkis.

(Uit een bundel opstellen "Nijhoff, de levensreiziger" die binnen-
kort bij de Arbeiderspers in de Boekvink-serie zal verschijnen.)
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AFORISMEN

Als David die ochtend het terras beklom rees de zon amper boven
de holle blauwe stad.
Was het ginder een vogel die in de beslotenheid van de kom be-

woog? Was het een parel aan de lucht ontvallen of een stengel die in
het licht zijn bloemen hief?
De koning hing zijn lUlt aan een nagel, vouwde zijn knipstoel open

en keek nader toe. Die dag ondervroeg Jehovah te vergeefs de meest
diverse golflengten van uit zijn radio-post: de psalm die hij dagelijks
placht op te vangen was naar een andere pool gestevend. 's Avonds
nog vermeldde het Staatsblad de bevordering van Urias.

* * *

Mijn oude vriend Sam Salz is een tovenaar. Al wie hij maar aan-
raakt wordt kunstverzamelaar, en wel van Franse impressionisten, in
de U.S.A. Cézanne, Pissarro, Gauguin, Sisley, e.z.m., al die lui prijken
bij de "leeuwen" des ogenbliks (Chaplin, Toscanini, Horowitz, Robin-
son .... ). Zo vertelt mij Salz: lang nadat hij aan Greta Garbo een
Renoir had verkocht ontmoet hij haar toevallig. En zij zegt hem:
- Onlangs hoorde ik in een salon spreken over een schilder die

nog groter zou zijn dan Renoir.
- Mogelijk, zegt Salz. Over wie ging het?
Antwoordt de Becassijne van de sunlight:
- Hans Memling.

* * *

Tal van vrouwen kleden zich slechts om de lust aan te porren haar
uit te kleden.

* * *

De rijpheid leidt naar de echtscheiding.

* * *
En niet vervaard zijn voor paradoxen en discussies. Kan men iets

idioter bedenken Jan het immer eens te zijn met een belastingplichtige
tijdgenoot?
Waartoe werd dan het Heilig Sacrament des huwelijks ingesteld?
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Het land aan fastidieuze, volumineuze boeken als peperkoeken.
Leve de plaket jes, effen, af en vol als een ei zodat men er zelfs geen

naald in zou kunnen steken.

* **
In den beginne was het rytme.
De trommen roerden, het lijf wiegde en de tenen trokken de ritus

in het zand.
Toen de trommen naderhand onvoldoende waren gebleken, be-

dacht men er grotere. Het kalfsvel werd over omvangrijke bekkens
gespannen en de klank rees er voltoniger uit.

Naarmate de beschaving vorderde (het is toch haar functie nooit te
stokken) groeiden de eisen (naar men beweert). Het slagwerk vol-
stond nog slechts ten halve en de hoornen werden geboord. Het meten
en afpassen van rythme-figuren tekende de curve der melodie. Toen
hieven de mensen de stem aan, de mannen en de vrouwen naar eigen
register. Zo is verticaal de harmonie ontstaan. Tegenstemmen beant-
woordden de thema's. Het contrapunt was geboren.

* **
Myriaden van werelden zijn in het ruim verspreid (en wentelen en

dansen en doen. . . .) .
In de veronderstelling dat zij - al ware het slechts gedeeltelijk-

bevolkt zijn, moeten wij dan aanvaarden dat al die planetaire lui van
de Openbaring verstoken bleven?

Zodat alleen onze aardkloot begenadigd zou zijn geweest met de
affabulatie van Aards Paradijs, Erfzonde, Passie, Zaligmaking, e.z.m.

En hoe is het dan gesteld met het zieleheil in het hiernamaals van
die beklagenswaardige onwetenden? Wat ons betreft: vivanons! Wij
kunnen hoe ook de hemel niet ontwijken en beseffen ons voorrecht
onvoldoende.

Zulks legde ik Ricardo voor in de overtuiging dat hij mijn verblij-
ding zou delen.

Maar hij snauwde mij gewoon af: "Wat voor een schande immer zo
met de heilige zaken te spotten!"

Van je vriendjes ....

Uit: Het Schiereiland
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EEN GESCHIEDENIS VAN HET EUROPESE COMMUNISME

De geschiedenis van het communisme in Europa buiten de S.-U. is ~en
boeiend onderwerp en tot nu toe niet behandeld. Enige tijd geleden
echter diende F. Borkenau zich met zo een werk aan 1) en daar het
niet alleen geschreven is voor politie-beambten, die met het commu-
nisme te maken hebben en die B. volgens het voorwoord met dit boek
van nut wil zijn, maar ook voor intellectuele kringen, verdient het op
zijn waarde getoetst te worden. Hierbij stel ik me speciaal de vraag
in hoeverre het, tegenover de vele min of meer journalistieke, pam-
phletachtige litteratuur, die over dit onderwerp al bestaat, een poging
kan heten tot wetenschappelijke benadering der waarheid.
Een lezer, die weinig van het onderwerp op de hoogte is, zal, naar-

mate hij in het boek vordert, meer en meer het gevoel krijgen dat hij
grootscheeps voor de gek wordt gehouden. Zelfs hem moet de on-
waarschijnlijkheid opvallen van het beeld, dat zich voor zijn ogen
ontrolt: in het eerste deel (tot 1934) een troep onderling strijdende
intriganten, die niets anders doen dan elkaar royeren en liquideren, die
de ene blunder na de ander begaan en geen politiek benul hebben, die
buiten de arbeidersbeweging staan en zeer geringe invloed op de
massa's hebben, kortom eigenlijk een quantité négligeable. die dan
in het tweede deel zich plotseling ontpOpt als een troep, natuurlijk
schurkachtige, maar uiterst geslepen politici, met een politiek plan zó
vèrreikend en zó ingewikkeld, dat zelfs Borkenau het nauwelijks dui-
delijk kan maken, meesterlijk in infiltratie en dan ook in vertrouwen
geaccepteerd door zulke onnozele mannen als Blum en Daladier en
met een onverwacht grote greep op dezelfde arbeiders die even tevoren
nog niets van hen wilden weten. Wil deze lezer weten waar B. dit toch
wel allemaal vandaan heeft, dan zal hij merken dat bronvermelding
niet diens sterkste punt is en leest hij dan b.v. nog dat de Duitsers na
Mei 1940 in Nederland de C.P.N. - integenstelling tOt de andere
partijen - maandenlang lieten voortbestaan (p. 240), dan zal hij ook
gaan twijfelen aan de waarheidsgetrouwheid van de schrijver.
De meer ter zake kundige lezer heeft het voordeel dit alles reeds bij

de eerste bladzijden door te hebben, hetgeen het nadeel met zich
brengt, dat hij de rest verveeld door zal moeten ploegen.

J) F. Borkenau, Der europäische Kommunismus, seine geschichte von 1917
bis zur Gegenwart.
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Het ligt buiten het bestek van dit artikel om alle fouten, verdraai-
ingen en dwaasheden van dit werk op te sommen; ik wil me ter illustra-
tie van R's werkwijze dan ook beperken tot twee punten. n.l. zijn
weergave van het ontstaan der c.P.S.u. en het ontstaan van het Volks-
front in Frankrijk.
Het ontstaan van de c.P.S.u., hoewel niet direct horend onder de

geschiedenis van het communisme buiten de S.-u. koos ik, daar we hier
in een vrij afgerond onderdeel B.'s methode kunnen nagaan en omdat
zijn uitleg van Lenins leer hierbij, verder een grote rol speelt in zijn
verklaring van de communistische tactiek. Hij beschrijft n.l. Lenins
theorie over de verhouding partij-massa als volgt: de massa der arbei-
ders heeft geen verstand van revolutie en mag dan ook niet meepraten
in de vaststelling der politieke lijn; zij denken onve1"anderl~ik slechts
aan de kleine vragen zoals loon en arbeidsvoorwaarden. De revolutie
kan slechts door een intellectuele élite geleid worden. De massa moet
buiten de partij gehouden worden, omdat ze de leer vertroebelt en tot
ketterij leidt (p. 18). Het proletariaat moet zich door een klasseloze
intellectuele élite laten leiden (p. 20).
Het is niet moeilijk hierin een volkomen scheve weergave te vinden

van Lenins geschriften "Wat te doen" (1902) en "Een Stap voorwaarts,
twee stappen achterwaarts" (1904). In het eerste zette hij o.a. uiteen,
dat aan het begin van de arbeidersbeweging de klassestrijd en de ont-
wikkeling der theorie naast elkaar ontstonden onder verschillende om-
standigheden: de laatste n.l. onder de linkse intellectuelen, die uit de
burgerlijke klasse voortkwamen, de eerste door de strijd der arbeiders
voor betere arbeidsvoorwaarden. De arbeiders konden uit zichzelf niet
de theorie ontwikkelen, daar ze wetenschappelijk is. De partij nu is
de verbinding tussen deze twee zaken: hij brengt de theorie onder de
arbeidersklasse en maakt er zo de theorie van de arbeidersbeweging
van, door steeds meer arbeiders erin op te voeden. De strijd voor de
dagelijkse belangen wordt hierbij overigens helemaal niet gekleineerd.
In het tweede werk verdedigde Lenin het denkbeeld van een gedis-

ciplineerde partij en o.a. juist niet met het doel de arbeiders eruit te
houden, (want, zegt hij, de arbeiders vrezen de discipline niet), maar
om de onstandvastige elementen onder de intellectuelen te weren, die
juist de leer vertroebelen. Inderdaad zei Lenin ook dat de kern van de
partij zo klein mogelijk gehouden moest worden, màar dit gold alleen
onder de Russische voorwaarden van Tsaristische onderdrukking.
Men ziet, door een handig mengen van bestanddelen van Lenins

betoog stelt B. dit op zijn kop en tovert hij het beeld tevoorschijn van
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een autocraat, die door middel van een camarilla de volgzame, dom-
gehouden massa wil leiden. Uit B.'s voorgeschiedenis meen ik te kun-
nen opmaken, dat hij deze werken van Lenin kent, zodat deze weer-
gave ervan zijn werkwijze bepaald in een ongunstig daglicht stelt. Op
grond van dit verhaal, dat hij de grondslag van het Leninisme noemt,
kan B. nu rustig de verdere ontwikkeling verklaren uit een onderling
gekijf van de élite, waar de arbeidersbeweging niets te maken heeft en
waarbij de élite zich niet bekommert om de belangen van de arbeiders.
Dit demonstreert hij duidelijk als hij beschrijfr hoe de uiteindelijke

volledige splitsing russen mensjewiken en bolsjewiken plaats vond
(1912): na 1906 deden de bolsjewiken roofovervallen en andere mis-
daden; de andere sociaal-democraten eisten toen uitsluiting van deze
misdadigers en daarom riep Lenin zijn eigen bolsjewistische organisatie
uit tOt dé sociaal-democratische partij (p. 21). Nu de werkelijkheid:
in de periode van scherpe reactie en onderdrukking die volgde op de
revolutie van 1905 ontstonden er diepgaande organisatorische naast de
al bestaande theoretische geschillen russen de twee vleugels, voor-
namelijk over de vraag of de partij haar illegale organisatie moest
handhaven naast de enkele legale uitingsmogelijkheden die men nog
had. De theoretische geschillen liepen tot op de meest fundamentele
philosophische vraagsrukken toe. Om dit alles tenslotre heeft het partij-
congres van Praag (1912) de splitsing met de mensjewiken voltrokken.
Uit dit verhaal van B. zien we een andere van zijn geliefkoosde

methoden: nergens wijzen op de theoretische tegenstellingen in hun
politiek verband, maar elk partij besluit verklaren uit de een of andere
camouflagemanoeuvre of nog erger. Een uiteenzetting van de commu-
nistische denkbeelden b.V. over het wezen van het fascisme, het volks-
front of het patriotisme vinden we later dan ook nergens, hoewel dit
toch zelfs voor een tegenstander van belang is. B. ziet de communisten
nu eenmaal als theoretische nullen en wat zij zelf zeggen interesseert
hem slechts in zoverre, als hij uit het verband gerukte citaten kan
gebruiken voor zijn eigen betoog.
Voor een bespreking van B.'s inzichten over het Franse Volksfront

wil ik U allereerst voorstellen aan de heer X. Dit geheimzinnige per-
sonage dat liever niet genoemd wordt, heeft B. inside-information ver-
strekt over die periode en B. staat er voor in dat ze waar is. De
mededelingen van X zijn van geen belang op één na en wel dat
Thorez in April 1934 te Moskou tot zijn grote verbazing bevel kreeg
om tot vorming van het eenheidsfront over te gaan. Dit hoogst be-
langrijke maar onbewijsbare en onwaarschijnlijke punt wordt mij niet
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aannemelijker alleen door de autoriteit van de heer X. Er zijn bewijzen
genoeg dat Thorez al lang voorstander van een eenheidsfront was en
zelfs officiële partijbesluiten in die richting (b.v. het aanbod aan de
S.F.I.O. in 1932 tot eenheid van boven af) waren meer dan eens ge-
nomen. Voor de theorie van B. echter moest dit bevel wel opeens van
Moskou uitgaan. Hoe is die theorie? Zeer vereenvoudigd en verkort
als volgt: Stalin heeft van de S.-u. een burocratische slavenstaat ge-
maakt. Daarom voelt hij zich beter thuis in het gezelschap van andere
burocraten en uiterst rechtsen zoals plutocraten, generaals e.d. Hiermee
wil hij nu via de Comintern contact krijgen en wel zo, dat hij in het
Volksfront zijn verbonden steeds verder naar rechts verlegt, over de
socialisten heen en door middel van hun verzwakking. Deze tendens
loopt uit in een verbond met de Nazi's, iets wat Stalin al jarenlang ge-
wild had. Daarom immers had hij Frankrijk verzwakt, Spanje zo wei-
nig geholpen en was het communistisch verzet tegen München, dus
tegen Daladier zo landsverraderlijk (o.a. p. 119-124, 137-138,218,
202). De geweldige tegenspraak in het streven naar een verbond met
uiterst rechts, door middel juist van een machtige campagne tegen
uiterst rechts, in Frankrijk b.V. tegen de 200 families, en door het ver-
dedigen van de arbeidersbelangen, b.V. de Matignon-accoorden, vindt
B. heel natuurlijk en verklaart hij uit de "typisch orientalischer Über-
schätzung der Erfolgsmöglichkeiten der politischen Intrige" van Stalin.
Zo is dus een van de grootste volksbewegingen van Frankrijk ver-

klaard uit de binnenlandse politiek van de S.-u. en Stalins afkomst.
Het lijkt me onnodig de onjuistheid van dit beeld aan te tonen, zo

bevreemdend is het al op het eerste gezicht. Slechts wil ik enige van
de onjuistheden en verdraaiingen opnoemen, waarmee B. dit betoog
staaft. Op blz. 70 doet B. het voorkomen alsof de strijd die in 1932
onder leiding van Thorez tegen de ultra-sectarische groep-Barbé ge-
voerd werd, slechts een strijd van kliek tegen kliek was zonder deel-
name der partij afdelingen en zonder politieke tegenstellingen. Leest
men de artikelen van Thorez uit die tijd, dan blijkt dat juist dit secta-
risme, dus een politiek belang van de eerste orde, de inzet was en dat
Thorez daarbij de hele partij mobiliseerde. De eenheidsfrontpolitiek
lag in deze strijd al opgesloten en was dus niet iets dat in 1934 opeens
uit de Moskouse lucht kwam vallen. Op blz. 96 geeft B. een korte
levensschets van Thorez, z.g.n. op grond van diens "Fils du Peuple",
maar in werkelijkheid vermengd met B.'s eigen vindingen.
Op blz. 104 kleineert hij het fascistische gevaar in Frankrijk der-

mate, dat het Volksfront neerkomt op een leeg gebaar tegen een
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illusoire vijand en dus weer uitstekend uit communistische intrigelust
verklaard kan worden. Maar het grote gevaar van fascisering der
rechtse regeringen zelf noemt hij niet en hij 'spreekt dan ook niet over
de verdachte handelingen van de regeringen Doumergue, Laval en
Flandin (décrets-lois, grondwetsherzieningen, contact met De la
Roque). Dat de middenklassen zich niet bij het fascisme aansloten komt
waarschijnlijk juist door de vorming van het Volksfront en zegt dus
niet veel. Door deze kleinering van het fascistische gevaar ontneemt B.
aan de politiek van de c.P. zijn voornaamste zin: eenheid tegen het
fascisme en heeft hij de weg vrij om overal slechts machtsstrijd en
intrige te zien. Zo b.v. in het feit dat de communisten geen zitting
namen in het eerste kabinet-Blum; B. verklaart dit uit hun wens de
regering naar hartelust te kunnen saboteren, (blz 145), terwijl het was
om de middenklassen niet af te schrikken en zo de eenheid te bewaren.
Op blz. 108 wordt het voorgesteld alsof de communisten steeds de

aanvallers waren bij de opstootjes in 1934/6 (de tijd van de aanslag op
Blum!), terwijl het juist de fascisten waren, die de praktijken van
Mussolini in 1923 en van Hitler in 1932/3 imiteerden. Op blz. 125v.
vermeldt B. de socialistische klachten over communistische critiek op
de regering-Blum, maar vermeldt niet dat deze critiek juist gebaseerd
was op het feit dat deze regering het Volksfront-programma niet uit-
voerde.
Op blz. 180v. geeft B. een veel te somber beeld van de economische

toestand in Frankrijk in 1936/8, die juist gunstiger was dan tevoren;
natuurlijk ligt de schuld bij de communistische sabotage-stakingen.
Speciaal die in de vliegtuigindustrie noemt B. en wel als bewijs dat
Stalin Frankrijk wou verzwakken (wat een minachting moet B. voor
die arbeiders hebben als hij gelooft, dat ze zo met zich laten sollen
door het verre Moskou!). Pier re Cot, die in die tijd minister van lucht-
vaart was, legt er echter de nadruk op dat van Juli 1936 tot Jan. 1938
geen enkele staking in de genationaliseerde tak van deze industrie
plaats vond en slechts twee korte in de particuliere en daar nog wel
omdat de patroons zich niet aan de nieuwe sociale wetten hielden.
(Le procès de la Rèpublique lI, 288v.).
Op blz. 183 beweert schr. dat de P.C.F. Franse interventie in Spanje

voorstond, hetgeen niet waar is. Zo zou ik door kunnen gaan, B. bladzij
voor bladzij weerleggend, maar het lijkt me niet nodig.
De algemene indruk van dit boek is dat B. een critiekloze compi-

latie heeft willen maken van alle critiek, die tOt dusver op de commu-
nisten is gebracht, zowel van ultra-linkse als van rechtse zijde en dat
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hij, om deze te verbinden, zijn theorieën in de meest vreemde kron-
kels en tegenspraken moest wringen, Het valt niet op, dat hij zich
daarbij om waarheid of waarschijnlijkheid bekommerd heeft; mis-
schien heeft hij gedacht: "Men slikt op dit gebied toch alles",
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Leopard Bedlam

ANOTHER MAN'S CASTLE

voor Grim Valleide

Mijn ouders - vergeef hen: zij weten nog steeds niet
wat ze gedaan hebben, toen ze de naam "pappie"
en "mammie" aandurfden, 18 jaar geleden ...
ik zie mezelf al met mijn zoontje

een morbide jongetje, nu reeds gepermanent, foei
hij verkleedt zich om de haverklap als meisje
maar voert toneelstukjes op als ik jarig ben
en trots toekijk aan het hoofd der tafel

luister, mijn zoontje, spiegel je aan het gebarsten
voorhoofd van je vader, als het leven je bedriegt
troost je dan met de literatuur, die óok bedriegt
maar hoeveel zachter, hoeveelliefkozender

en als de wolven huilen in het bos, houd dan
je tranen wijselijk in, want wie met hen mee
wil gaan, moet hun manieren verstaan: wenend op
enen steen, reiken faunen je giftige paddestoelen

maak van het leven een prettige begrafenistocht,
ga nooit uit zonder je tanden gepoetst te hebben,
huldig trouw je vrienden en de stelregel:
"don't rob another man's castle .. :' (mijn lijflied je)

maar nee, al slaap ik in het licht der maan
langzaam zwellend en blozend als een bloesem,
ik zal alleen morbide gedichten voortbrengen,
ik zal onophoudelijk leegbloeden.
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IN MEMORIAM DR ]. F. OTTEN

De zwarte vogels kwamen onverhoeds
en gierden neer naar argeloze steden,
de bommen barstten en tot bloed en puin
vervielen mens en dier en tuin,
die enkel vrede en tederheid
hadden beleden.

Dit stinkend zeer vrat bed en wereld aan
en schonk de macht aan boeve' en lichtekooien
en schond ons arm verloren vaderland
tot niemand in dien teisterenden brand
meer kon ontplooien.

Een kelder vol met muizen en demonen
en door de ratten gulzig leeggeknaagd,
scherven in huis en in de tuinen,
lijken op straat en in de duinen,
wij door verraad belaagd.

Was 't innerlijk noodlot, dat dit zo beschikte
en je tot val bracht in het vroegst begin,
was je niet de angst dierbare vijandin,
spaarde de dood je 't liederlijke schisme
van dit fascisme?

Je leven was vol kracht en heilig vuur,
je glimlach schuw, als met zichzelf verlegen,
je wist: ik kom het noodlot eenmaal tegen,
eens en voor al; toch was jou ieder uur
onzegbaar zoet en zeer genegen.
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Het was in Mei. Je weet hoe blauw de lucht
die dag was en hoe luid de vogels zongen.
Toen barstte los het dodelijk geweld,
toen was alle angst, die jou ooit had gekweld
voor goed bedwongen.

Nu liggen voor mij, sprekend, blad na blad,
de boeken van je vrees en je begeren,
je zoeken en je vlijmscherp formuleren,
en is herrezen, krachtig, onbevreesd,
je klare geest.
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WINARTA

(Vervolg)
Die nacht sliep ik slecht. De dode spion kwelde mijn gedachten.

Het kwam mij nu pas helder voor de geest, dat ik vandaag een mens
vermoord had. Het was toch iets anders dan het slachten van een koe.
Maar moest ik mij dan hierdoor schuldig voelen? Was het tenslotte
niet hiervoor dat ik deze weg gekozen had? Hier moest ik bewijzen of
ik werkelijk een man was of niet. Ik wilde mijn eigen keuze hoog
houden. De jongen met de afgesneden hals kwam nog enkele malen
voor mijn geest. Hij was het slachtoffer van duistere machten gewor-
den. Hij kon er niets aan doen, evenmin als ik. Ik kon toch geen uit-
zonderingen maken, wilde ik niet aan mezelf twijfelen? Het was me
duidelijk dat mijn weg doordrenkt zou zijn met bloed. En ik aan-
vaardde dat.

Een week later moest Abubakar voor een operatie naar het zieken-
huis in de stad. Als oudste kreeg ik nu het bevel over het peloton. Ik
zag mijn kans schoon om mijn ideeën hoe een strijdorganisatie be-
hoorde te zijn te verwerkelijken. Ik liet de patrouilles dichler bij de
vijandelijke linies komen. Ook besloegen zij een groter gebied dan
kort daarvoor. Mijn grootste verwachting was een vijandelijke
patrouille te ontmoeten. De vijandelijke linie zelf aanvallen vond ik
onverantwoord, gezien de zwakke bewapening, hoewel ikzelf niets
liever wilde. Tijdens een van onze patrouilles hadden wij een spionne
gevangen, een gewone boerenmeid, die ik meteen liet executeren.
Na vier dagen van verwachting kreeg ik mijn zin.
Het was een warme dag. De zon scheen zo fel dat onze ogen pijn

deden. Velen van ons hijgden en snakten naar adem. Ik liet de pa-
trouille halt houden op een heuvel, waar enkele schraal bebladerde
bomen groeiden. Wij lieten ons op het gras in de schaduw neervallen
en trokken onze bovenkleren uit. Zo lagen wij een tiental minuten
te genieten van de koelte. Enkelen vielen in slaap. Plotseling riep een
van ons die zich op de top van de heuvel bevond, dat hij in de verte
een groep mensen zag lopen. Wij kropen naar de top en waarachtig,
in de verte zag ik ondanks de trilling van de lucht een troep gewapende
lieden netjes in een rij lopen. De vijand, flitste het door mijn hoofd.
Ik kreeg een rilling door mijn rug en mijn hart bonsde luid. Mijn
kans, jubelde het in mij. Ik zei tegen mijn vrienden, dat wij nu de
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vijand moesten aanvallen. Enkelen waren daar enthousiast over, an-
deren zwegen, maar niemand protesteerde. Dit is onze kans om te
tonen wat wij waard zijn, zei ik tegen hen. Zij zwegen. Ik gaf hen
aanwijzingen hoe we de aanval zouden aanleggen. Het was duidelijk,
dat de vijand in onze richting liep. We zouden hen hier afwachten.
Mochten zij een andere richting uitgaan, dan zouden wij hen van
achteren aanvallen. Wij moesten een halve-maanvormige boog vormen
met de karabijnen in het midden. De jongens met de granaten zouden
de flank vormen. Zij moesten dan eerst hun granaten afwerpen op de
troep, voordat de karabijnen in actie traden. De vijand kwam naderbij.
Ik kon nu duidelijk zien dat zij veertien man sterk waren. Gelukkig
hadden zij geen mitrailleurs. Zij waren gewapend met stengeweren
en een brengun. Met ons zestienen (twee bleven thuis omdat zij ziek
waren) waren wij acht geweren en een tiental granaten rijk. Wij
namen onze posities in en wachtten af. De vijand kwam steeds meer
naderbij. Wij hadden ons op de juiste plaats opgesteld. Ik had mijn
manschappen geïnstrueerd onder geen enkele voorwaarde terug te
trekken, tenzij ik het bevel daartoe gaf. De vijand bevond zich nu
ongeveer op 80 meter voor ons. Wij konden duidelijk de zware voet-
stappen op de harde grond horen. Zij volgden het gewone pad, hetgeen
niet verstandig was. De afstand tussen ons werd kleiner en kleiner.
Ik wachtte de komende dingen met duizelig hoofd af. Ik schatte

de steeds kleiner geworden afstand. Zestig.... vijftig.... veer-
tig. . .. Plotseling wierp een jongen die naast mij lag, zijn geweer
van zich af en begon weg te rennen. Daar was ik al bevreesd voor
geweest. Hij was achttien jaar en stevig gebouwd, maar was een beetje
bang uitgevallen. Daarom had ik hem naast mij laten posteren. Ik
riep hem toe dat hij terug moest maar hij wilde niet meer luisteren.
Ten einde raad joeg ik hem een kogel door het hoofd. Hij was op
slag dood. De jongens zwegen en bespiedden de vijandelijke soldaten.
Deze werden door het schot gealarmeerd, hielden halt en begonnen
zich te verspreiden om in het hoge gras neer te vallen. Maar samen
met het schot op de vluchteling gaf ik bevel om toe te slaan, zodat de
jongens van de vooruitgeschoven flanken met hun granaten begonnen
te gooien. Van de acht granaten had er slechts één doel getroffen.
Maar die had op zijn minst acht slachtoffers gemaakt. De karabijnen
begonnen dadelijk te werken. Zij werden meteen beantwoord door de
stens van de vijand. De vijand herstelde zich en begon de leiding te
nemen. Met hun automatische wapenen waren zij in een veel gun-
stiger positie dan wij. Ik beval mijn manschappen zich terug te trek-
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ken, terwijl de karabijnen de terugtocht moesten dekken. De vijand
begon met granaten te gooien. Het zag er niet rooskleurig voor ons
uit, want behalve het hoge gras, was er geen enkele dekking voor ons.
De granaten hadden vrij spel. Toch hielden wij vol. De karabijnen
schoten zonder ophouden, maar na een tijdje begon het angstwekkend
te verminderen. Ik zag enkelen getroffen liggen door kogels of granaat-
scherven.
Vijf van mijn granaatwerpers, die in paniekstemming wegrenden

zonder aan dekking te denken, werden in enkele seconden neerge-
maaid.
Ik schoot verwoed door tot een kogel mijn rechterarm wondde. Ik

schoot nog een tijdje verder maar gaf het daarna op omdat de pijn
veroorzaakt door mijn wond ondragelijk werd. De automatische wape-
nen ratelden VOOrtmaar geen enkele karabijn was er meer die de
schoten beantwoordde. Onze toestand was hopeloos. Ondanks alles
had ik toch grote voldoening dat het tot een treffen was gekomen met
de vijand.
De. vijand staakte het vuren. De stilte van de vlakte op een wind-

stille middag had weer de overhand. Mijn ogen deden pijn door de
hitte terwijl ik het gevoel had alsof ik ammonia voor mijn neus kreeg.
Mijn arm bloedde erg. Ik wilde in mijn moeilijke positie trachten mijn
.zakdoek zó om mijn arm te winden dat de stroom van het bloed
zoveel mogelijk werd geremd. Ik was blij, dat ik het nog niet gedaan
had want ik hoorde voetstappen behoedzaam de plaats naderen waar
ik mij bevond. Ik lag op mijn zij en hield mijn adem in. Een laars
betastte mijn romp. Ik had het geluk dat ik door de pijn mijn arm
geruime tijd tegen de borst had gedrukt. Het grootste deel van het
borstoppervlak was nu rood van het bloed. Het was best mogelijk, dat
de soldaat dacht dat ik in mijn borst getroffen was. Zeker was dat niet.
In ieder geval liet hij mij na mijn karabijn opgeraapt te hebben
met rust.
Toen ik de vijand allang niet meer hoorde hief ik het hoofd op.

Om mij heen was het stil. Hoog in de lucht kreunde een vogel. Ik
wond mijn zakdoek om mijn arm en stond op. Ik had stellig veel bloed
verloren, maar levensgevaarlijk was dit niet. Ik bekeek mijn man-
schappen. Ik telde ze. Allen compleet. Geen enkele levende behalve
ikzelf. De meesten waren aan de kogels ten offer gevallen; voor het
merendeel waren zij in de vitale gedeelten van hetlichaam getroffen. Ze
waren er beter aan toe dan degenen die door granaten getroffen wer-
den. Er waren jongens van wie een been afgerukt was en die kennelijk
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door bloedverlies het leven verloren. Ook was er één wiens buik hele-
maal opengereten was. Het bonsde in mijn hart en hoofd. Het was
grandioos hoe ik daar als enig levend schepsel statig op de heet-
geblakerde vlakte stond. Net een generaal, die alles behalve zichzelf
verloren had en die bedacht of het niet beter zou zijn om zich zelf ook
een kogel door het hoofd te jagen. Of als een vogelverschrikker die
geduldig wachtte op de wind om de rijstdiefjes op stang te jagen.
Ik wendde mij om en liep naar de richting van ons kamp. Ik voelde

mij naakt, zo zonder enkel wapen in niemandsland. Ik probeerde te
tellen hoeveel slachtoffers de vijand te betreuren had. Ik kwam niet
verder dan negen, ruw geschat. Tegen zestien van ons. Ik vond dit
redelijk, tenslotte was de vijand sterker gewapend. Dat ik niet meer
dan dat kon bereiken was de fout van die vervloekte deserteur die mijn
plan nagenoeg tot mislukken gedoemd had.
Ik kwam in het kamp aan, opgewacht door de jongens die achter-

gebleven waren. Ik vertelde hen het hele voorval. Daarna ging ik naar
de post van het Rode Kruis en liet mij daar behandelen.
De volgende ochtend kwam Abubakar terug. Hij was nijdig.
Heel het front sprak van een heidenstrijd en een heldendood van

ons peloton, maar Abubakar siste mij toe:
- Ik ken je langer dan een dag. Jij hebt de boel verpest. Jij bent

verantwoordelijk voor hun dood.
- Wil je dan enkel militairtje spelen met de jongens? beet ik hem

terug.
-In ieder geval zal ik de jongens niet gebruiken om mijn lusten

bot te vieren.
- Vroeg of laat moet een soldaat kennis maken met de dood.
- Maar alles op zijn tijd, en wanneer het zal gebeuren zal ik wel

bepalen.
Wij zwegen en keken elkaar strak aan. Ik begreep dat Abubakar

mij haatte zoals ik hem.
Wij gingen uit elkaar. Abubakar sloot zich aan bij een legereenheid,

de beide jongens gingen weer naar school en ik werd ondergeschikte
van mijn vriend de majoor.
Ons peloton werd niet meer opgericht. Het zal in de geschiede-

nis van onze vrijheidsstrijd voort blijven leven als een moedige
groep jongemannen onder leiding van de onverschrokken nierlijder
Abubakar.
Mogen de geschiedschrijvers deze helden niet vergeten, ondanks de

vele en grote helden, die ons land op dit ogenblik bevolken.
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IX

Ik ging nu een glorierijk leven tegemoet. Het leger wist mij naar
waarde te schatten, en de achting die mijn kameraden en superieuren
mij toedroegen steeg met de dag. Hier zag de mythe van mijn moed
het levenslicht. Ze werd steeds goed gevoed tot ze schrikbarende af-
metingen begon aan te nemen. Ze dreigde van mij een instelling te
maken.
Sinds die ene wond in mijn rechterarm had geen enkele kogel of

granaatscherf mijn huid kunnen doorboren, ondanks mijn grote roeke-
loosheid. Vele gevaarlijke opdrachten nam ik op mij en het aantal
vijandelijke soldaten, dat door mijn toedoen de dood werd ingestuurd,
was moeilijk te tellen.
Dit had natuurlijk tot gevolg dat de soldaten mij een zekere lichame-

lijke onkwetsbaarheid toekenden, waardoor ik in hun achting steeg,
maar hen tegelijkertijd vrees inboezemde. Het maakte, dat mijn ver-
houding tot mijn ondergeschikten stroef was, daar ze in mij een min
of meer mythische figuur zagen. Daartegenover stond, dat ze mij blin-
delings gehoorzaamden. Ik mocht op hun trouw rekenen. Alles bij
elkaar genomen viel het toch mee. Mijn verhouding tot mijn supe-
rieuren was goed, en het kwam onder andere ook hierdoor, dat ik het
binnen korte tijd tot kapitein had gebracht. Ik kreeg het bevel over een
compagnie speciale troepen, die mij nog meer roem bezorgde.
Maar de wapenstilstand werd gesloten, zodat we werkeloos de dagen

moesten zien door te brengen.
Deze leegte werkte op mijn zenuwen. Ik was tezeer gewend aan de

spanning van het gevecht om in deze rust te kunnen aarden. Om de
leegte te vergeten gingen we vaak op zwijnenjacht of hielden schiet-
oefeningen met scherp.
Maar tenslotte waren dat geen dagelijkse bezigheden. De zwijnen

waren trouwens schuw geworden en zochten een veilig heenkomen in
andere streken.
Ook de meisjes van het naburige dorp, bij wie ik verpozing zocht.

konden mij de tijd niet doen vergeten.
Langzamerhand voelde ik mij als een vis, die ligt te hijgen in de zon,

starend naar zijn einde. Ik zocht vertier in de stad en werd een geregeld
bezoeker van de bordelen. Ik ging mij te buiten aan de hevigste uit-
spattingen, maar het schamele officiersloon bracht niet te overschrij-
den grenzen met zich mee.
Eén ding had ik nagelaten ondanks de grote verleidingen die mij
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gemakkelijk daartoe hadden kunnen brengen: ik raakte geen enkel
glas sterke drank aan. De gedachte, dat ik dingen zou kunnen doen
die buiten mijn controle vielen, deed mij huiveren.
Eindelijk, toen de leegte mij bijna ten gronde richtte, brak een tijd

van strijd aan. De communistenopstand deed het land sidderen en men
greep ijlings naar de wapenen, die in de arsenalen dreigden te ver-
roesten.
Het leek erop dat de opstand gevaarlijke afmetingen ging aan-

nemen. Afdelingen van het leger liepen over naar de opstandelingen.
Door beide partijen werden heldendaden verricht en wreedheden be-
gaan. Het werd een bloedige strijd zoals nooit tevoren.
Voor mij was deze opstand een opluchting. Ik werd naar het strijd-

toneel gedirigeerd en nam deel aan de gevechten. Iets beters kon ik
voorlopig niet verlangen.
Ik scheerde deze landgenoten met de vijand over één kam, omdat

ze met hun opstand onze weerbaarheid tegenover de vijand aantastten.
In zekere zin vormden ze een vijfde kolonne.
Het werd echter duidelijk dat de opstandelingen het onderspit moes-

ten delven. Ondanks hun élan dat zij putten uit de communistische
belofte moesten zij toch bezwijken onder de klare taal van mitrailleurs
en mortieren. Het leger maakte velen van hen gevangen; hele streken
werden gezuiverd.
Ook onZe compagnie had zich verdienstelijk getoond in deze strijd.
Na een geslaagde omsingeling die enkele dagen had geduurd, waren

wij er in geslaagd een hele afdeling rebellen in onze macht te krijgen.
Wat er verder volgde was kinderwerk. De overlevenden werden ge-
vangen genomen en de streek werd gezuiverd.
Ik verdeelde de gevangenen in meelopers en schuldigen. Voor de

eersten stelde ik als straf een maand dwangarbeid vast, te verrichten bij
de wegendienst. Voor de schuldigen zag ik geen andere straf dan de
dood.
Ik bepaalde dat er elke dag tien opstandelingen op het plein ge-

executeerd zouden worden,
Mensen uit de omgeving liet ik optrommelen om deze executies bij

te wonen. Ze kwamen in grote getale bijeen op het plein, met nieuws-
gierige gezichten wachtend op de dingen die komen zouden.
Op de vastgestelde tijd werden tien gevangenen naar het midden

van het plein geleid, nagejouwd door de menigte. De soldaten die
de straf moesten voltrekken bezetten hun plaatsen. Het districtshoofd,
dat zelf van geluk mocht spreken dat hij niet tOt de geëxecuteerden
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behoorde, sprak vaderlijke, vermanende woorden tot het publiek, dat
hem luid toejuichte alsof er niets gebeurd was.
Daarna werd de opstandelingen gevraagd of ze nog iets te wensen

hadden. Twee van hen, jongens van nauwelijks achttien jaar, begon-
nen te schreien en riepen om hun moeder.
- Je moeder had beter op jullie moeten passen en niet te veel je

vader bezig moeten houden! schreeuwde een soldaat honend.
Ik vond de jongens nog te jong om te sterven, maar ik kon er niets

aan doen. Zij hadden het immers zelf gewild.
Een derde begon hysterisch te lachen en zong met gebroken stem

het volkslied. De toeschouwers lachten hem uit.
- Hé daar, heb jij nog iets te zeggen? werd er geroepen.
-Ja.
- Zeg het dan!
- Leve het proletariaat! !
- Mooi. En jij!
- Leve het proletariaat! !
- Heb je niets originelers, verdomme!
- Leve de president!
- Mooi! Je bent een brave jongen!
-En nu jij?
- Leve de president!
- Godverdomme, dat heeft je maat al gezegd!
- Leve. . . . leve. . . . laat me leven! !
- In geen geval! En jij daar!
- Ik wil niks! Ik wil je een klap op je smoel geven!
-Laat dat maar aan m'n vrouw over! En jij!
- Leve Vader Marx, Vader Engels, Vader Lenin, Vader Stalin,

Vader Ho-ehi-Min, Vader Muso, Vader Amir, Vader Natsir ....
- Ho, ho! Vader Natsir is toch Masjumist? 1)
- Ik ben ook Islamiet.
- Wat wil je verder zeggen?
- Niks, niks meer.
- Mooi, en jij, snor!
- Zeg aan mijn vrouw dat als ons kind een jongen wordt hij Muso

genoemd moet worden. 2)
- Goed, maar waar WOOntje vrouw?
- Dat zeg ik je niet, ouwe bok!

1) Grote Islamitische partij.
2) Muso is de leider van de communistische opstand.
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- Hoe kan ik dan je boodschap overbrengen?!
- Dat is jouw zaak!
- Godverdomme! En jij daar! Wat wil jij zeggen?!
De aangesprokene haalde zijn schouders op en zei: - Ik weet het

niet.
-:- Als je niks te zeggen hebt, dan zeg je niks.
De aangesprokene knikte.
- Nou, we zijn klaar. De korporaal keek in mijn richting. Ik knikte.
- Omkeren, Vader? 3)
Ik knikte weer.
- Nou, keren jullie maar om.
De rebellen keerden hun beulen de rug toe. De korporaal gaf het

sein. Enkele seconden later daverden de schoten. Stof steeg op van de
plaatsen waar de opstandelingen neervielen.
De toeschouwers gingen stil en langzaam heen.

Na de executie werd mij medegedeeld, dat een opstandeling me
graag wilde spreken. Ik liet hem op mijn bureau komen.
Na enkele minuten werd er geklopt en een man in versleten kleren

en met een mank been trad binnen. Het was Abubakar.
- Ik hoop dat ik je niet ernstig stoor met mijn bezoek?
- 0 nee, het is me zelfs aangenaam.
- Hou toch op. Ik ken je langer dan één dag.
Hij grinnikte. Ik bood hem een sigaret aan.
- Ik wist dat jij hier je troepen had, hernam hij.
- Dus je bent mij opzettelijk tegemoet getreden?
- Ja. Ik wilde je graag gevangen nemen. Maar jouw mannen zijn

moediger dan de mijne.
- Een ideologie moet zich wel neerleggen bij verbitterdheid.
- Je moet de wapenen niet vergeten.
- Afgezien daarvan.
-Hmm.
-Maar waarom wilde je mij zo graag gevangen nemen?
Abubakar grinnikte. - Ik wou je graag in leven laten blijven.
- Zo. Ik glimlachte.
- Voor iemand als jij zal het leven wel veel moeilijker blijken dan

de dood.
- Er zit misschien een kern van waarheid in. Ik veracht de wereld

van opiumschuivers.
3) "Vader" is een wijze van aanspreken van een superieur.
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- Toch is het iets schoons een ideaal te hebben. Het geeft het leven
inhoud, zo ook de dood.
- Wat zou jou beter liggen, het leven of de dood?
- Als zodanig zijn het lege begrippen voor mij. Leven of sterven,

voor mij maakt het niets uit.
- Dan zal ik wel zorgen dat het wel iets uitmaakt.
- Wat bedoel je daarmee?
- Dat zul je later wel zien.
Wij namen afscheid van elkaar.
Ik gaf bevel Abubakar in te delen bij degenen, die de volgende dag

geëxecuteerd zouden worden. Hij verscheen de volgende ochtend op
het plein. Maar op het laatste nippertje liet ik hem weghalen. Ik liet
hem mededelen, dat hij pas over enkele dagen zijn beurt zou krijgen.
Toen het zover was liet ik hem weer op het allerlaatste moment terug-
brengen. Dat herhaalde ik nog enkele malen. Abubakar smeekte om
zijn leven of zijn dood. Maar de tijd daarvoor was nog niet gekomen.
Ik had tegen hem gezegd, dat ik wel zou bepalen wanneer hij dood
zou gaan of leven moest.
Toen de executies hun einde naderden was Abubakar nagenoeg

krankzinnig geworden. Ik liet hem als een hond afmaken.

x
Midden in de opstand werd ik door een granaat ernstig gewond. Ik

moest in een militair hospitaal worden opgenomen.
De eerste dagen waren voor mij een marteling. Na een maand was

ik vrijwel ingeburgerd.
Het was in deze tijd van eenzaamheid en afzondering dat ik tot een

schrikbarende slotsom was geraakt: ik had genoeg van mijn daden.
Het was zinloos voor mij geworden.
Het was een zinloze bezigheid geweest. Om een zinloosheid te

wreken had ik zinloosheid bedreven! Ik zag in, dat de strijd mij niets
meer kon bieden. Ik nam mij voor, het leger te verlaten en terug te
keren tot de maatschappij. Deze maatschappij lag voor mijn voeten,
van mij gescheiden door een enkele muur met grote ramen. Ik zag
voor mij drommen kinderen naar school gaan. Zonder ophouden
ravotten en kwebbelden zij de lange straat door. Zou Nuraini een kind
van mij gekregen hebben? Mijn gedachte aan haar werd met de dag
levendiger. Nuraini, een huis met erf, een vaste werkkring, dat zou
dan voor mij de maatschappij zijn. Wij zouden dan echt burgerlijk
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leven en gelukkig zijn. Als mijn avontuurlijke loopbaan als strijder
mij deed walgen, dan zou ik wel hier mijn ruSt moeten vinden.
Ik begon ernstige pogingen te ondernemen met Nuraini in contact

te komen. Na vele mislukkingen kreeg ik eindelijk antwoord op mijn
brief, die door een ondergrondse strijder naar de bezette stad waar zij
woonde werd bezorgd. Het antwoord was afkomstig van haar broer.
Vader en moeder Djupri waren overleden en Nuraini woonde in het
binnenland. Ze was als verpleegster werkzaam in een militair hos-
pitaal, wáár wist hij niet. Door deze wenk was het voor mij niet zo
moeilijk met haar in contact te komen. Wij vonden elkaar weer. Zij
was alleen gebleven. Het huwelijk zou na mijn genezing worden vol-
trokken.
Deze liet niet lang op zich wachten. Hoewel een beetje kreupel

gebleven aan mijn linkerbeen was ik toch helemaal genezen en ik
verliet het hospitaal.
Het huwelijk werd ingezegend en vrienden zorgden voor een huis.

Ik zou voortaan het militaire leven vaarwel zeggen.
Mijn vrienden zorgden ook voor aanbevelingsbrieven zodat ik zon-

der al te lang zoeken een geschikte betrekking vond op een van de
departementen.
Maar de ontgoocheling liet niet lang op zich wachten. Vergeefs had

ik naar mijn Nuraini van jaren geleden gezocht. Alles was bij haar
veranderd. Of was ikzelf zo veranderd? Hadden de strijd en het harde
leven, mijn maîtressen en de hoeren mij anders gemaakt? Ik geloofde
het niet. Ik vond dat ik nog steeds mijzelf was. Het moest aan haar
liggen. Vergeefs trachtte ik in deze vrouw mijn Nuraini uit de tijd dat
ik ziek was te zien. Na een week gaf ik mijn pogingen om haar op-
nieuw te ontdekken op.
Toch geloofde ik haar graag als ze zei dat ze mij lief had, meer zelf~

dan vroeger. Maar voor mij stond vast dat ik bijna walgde van haar.
De keren dat ik de nacht ergens anders ging doorbrengen werden
talrijker en talrijker.
's Middags hield het kantoorwerk me bezig. Maar ook dat begon

me de keel uit te hangen. Het was geestvervlakkend werk, hoe belang-
wekkend het ook mocht zijn in de ogen van iemand die sinds zijn
jeugd al opgevoed was temidden van staten, tabellen en verordeningen.
Tenslotte bezorgden de platheid en huichelachtigheid van de mensen
om mij heen me niets anders dan afkeer en ergernis.
Het kon zo niet langer. Maar wat moest ik doen? Een goede vriend

die ik hierover raadpleegde zei: - Overal is het leven hetzelfde. Je

561



BASUKI GUNAWAN

moet je weten aan te passen aan de omgeving waarin je terechtkomt.
In het slagen van die aanpassing ligt het geluk.
Het mocht waar zijn wat hij zei, het mocht een wijs inzicht genoemd

worden, maar voor mij bleef het de mening van iemand die zelf niets
had om over te klagen. Het was mooi maar waardeloos.
Dagenlang zocht ik, ik liep en liep, maar de geest weigerde gelijke

tred te houden met het lichaam. Zij bleef maar steeds rond één ding
draaien: zelfmoord.
Zou dat inderdaad de enige uitkomst zijn? Met deze vraag wilde ik

niet zeggen dat ik de uitkomst van mijn denken wantrouwde. Ik had
steeds vertrouwen in de grootheid van mijn gedachte gehad. Ook nu,
in deze kritieke tijd. Mocht er werkelijk geen reden zijn om verder
te leven, dan zou zelfmoord inderdaad de beste uitkomst zijn. Niets
is schandelijker dan te leven om maar te leven. Zoiets was beneden
mijn waardigheid.
- Maar als ik dan toch zelfmoord moet plegen, dacht ik, laat

ik dan deze daad verheffen boven de lafheid en laagheid die haar
omringt. Ik herinnerde mij hoe vader, wanneer hij in de krant van een
zelfmoord las, smalend zei: - Die man heeft natuurlijk teveel schul.
den gemaakt, zodat hij het maar voordeliger vindt om zich in de dood
schuil te houden voor zijn schuldeisers.
De zelfmoord moest zin hebben, wilde zij menswaardig zijn. En

niet alleen omdat zij'een middel was om te ontsnappen aan de zinloos-
heid die het leven soms werd. Ze moest positieve waarde bezitten.
Maar welke zin moest ik aan de zelfmoord geven? Ik kwam er niet uit.

(slot volgt)
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Gebrek aan maatstaf

Het is niet mogelijk, met het stilzwijgen dat het zou verdienen,
voorbij te gaan aan het bijna 21 bladzijden lange artikel dat Henri
Bruning (in de oorlog belangrijk ambtenaar aan het Departement
van Goedewaagen en deswege na de oorlog tot gevangenschap ver-
oordeeld) gelegenheid kreeg te publiceren in het maandblad MaatJtaf.
Immers dit langademige en hardlijvige stuk vol kronkelig geredeneer,
als een peccavi aangekondigd maar meer als een eigen verdediging
uitgevallen, kan voor onervaren, oncritische, onnozele lezers een ge-
vaar opleveren, - veel gevaarlijker echter is het als symptoom van
een bepaalde kentering der waarden in ons tegenwoordig geestes-
leven, dat iemand als Henri Bruning in een tijdschrift als Maatstaf in
staat wordt gesteld een dergelijk stuk te doen drukken, als inleiding
tot verdere medewerking aan dit blad. Een uitnodiging, die gerecht-
vaardigd geweest ware als die inleiding anders ware gebleken.
Wij worden in dit geschrift ertoe genood, aan te nemen dat deze

Saulus een Paulus is geworden, maar de vele omhaal van woorden kan
niet verbloemen dat de schrijver, ook nu hij uit de actieve politiek is
teruggetrokken, nog met volle sympathie staat tegenover het Ver-
dinaso (Verbond van Dietsche nationaal-solidaristen), dat later, al
spoedig na de bezetting, opging in de N.S.B.
De heer Henri Bruning is wel zo goed aan te nemen dat de bevor-

deraars van "terreur en guerilla", anders gezegd van het verzet, los
van juridische argumenten ontleend aan het Landoorlogreglement,
voornamelijk gedreven "kunnen" zijn geweest (deze weinig positieve
formulering van het kan regenen en het kan ook niet regenen komt
telkens in dit lange artikel terug als affectatie van voorzichtigheid en
objectiviteit) door hun persoonlijk geweten. Dit betoog dient dan,
naar het blijkt, om deze uitwijk-mogelijkheid ook voor de collabora-
teurs op te eisen: "ook voor nog anderen" kan de gewetensplicht de
doorslag hebben gegeven. Hiertegen is theoretisch zeker niets in te
brengen; men kan slechts zeggen dat er met die gewetens toch wel iets
raars aan de hand moet zijn geweest, die zich schikten in de "onbe-
schrijfelijke gruwelen en onbegrijpelijke ellende aan millioenen on-
schuldigen opgelegd door een hels systeem van cynische moord- en
martelzucht." (De Tijd.)
De voortzetting van de samenwerking met de bezetter "kan" (de
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schrijver houdt zich weer angstvallig op de vlakte) "gebeurd zijn om
redenen die met hulpverlening aan de vijand niets uitstaande hadden."
Dit zal het geval geweest zijn als (wij cursiveren) schr. van een ge-
allieerde overwinning een uitgeput en chaotisch Europa verwachtte;
als hij, "ten aanzien van de voor-oorlogse democratie met de somberste
gevoelens vervuld", van die van na de oorlog nog minder verwachting
koesterde; als hij meende dat het Verdinaso tegelijk met het Duitse
nationaal socialisme "als anti-democratie en fascisme zou worden op-
geruimd - zodat ook dat lichtpunt in de naoorlogse chaos zou ver-
dwenen zijn"; als hij tenslotte oordeelde dat nadat de oorlog het
koloniale tijdperk zou beëindigen een oriëntatie "op ons natuurlijk
achterland" en de Europese eenheid "meer dan ooit een levensbelang
zou zijn". Als dit ailes zo is .... (m ai die premissen is men benieuwd
geworden naar de conclusie, maar nu komt. een anti-climax) áan wordt
schr. "niet geleid door gedachten van hulpverlening aan de vijand doch
primair door hetgeen ik als de levensmogelijkheden en kansen van de
Nederlandse volksgemeenschap beschouw". Dit beroep op de volks-
gemeenschap en dit beroep op het geweten klinken ons als vanouds
bekende klanken in de oren, ook en juist door het van de vier genoem-
de voorwaarden afhankelijk stellen.

De heer Bruning kan, zo deelt hij ons mede, niet "kiezen voor wat
in mijn oog een catastrofe gaat worden", (dus partij tegen de Duit-
sers), "als die keuze tevens betekent het meehelpen verdelgen van de
éne gedachte (i.c. het dietse nationaal-solidarisme) die ik als de enige
politiek-scheppende heb behouden, en het meehelpen overwinnen
van een gedachte (de democratie) waarin ik reeds lang alle geloof
verloren had". Nu weten we tenminste duidelijk, waar we aan toe
zijn, en over die duidelijkheid zouden wij ons alleen maar kunnen
verheugen wanneer dit alles niet met veel bombarie was aangekondigd
als een bekentenis van veranderde gezindheid.

Nog gortiger wordt dit troebel geredeneer waar de schrijver be-
tuigt, dat hij onmogelijk voor een (Nederlandse) Overheid kon kiezen
die zich op het standpunt stelde, dat met de capitulatie de oorlog tegen
onze overweldigers niet was afgelopen; immers, zo zegt hij, ik word
dan genoodzaakt "voor mijn geweten alle oorlogsdaden te aanvaar-
den". Och arme! hoe jammer dat deze striktheid van geweten ophoudt,
waar de schrijver de medeverantwoordelijkheid op zich nam voor nog
wel andere zaken dan ,,001' logsdaden" !

Is het nu alleen maar grenzeloze naïveteit, gebrek aan politiek in-
zicht en gezond verstand, wanneer deze Bruning ook nu nog, in Sep-
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tember 1954 delireert dat het Verdinaso "een front (had) moeten wor-
den niet alleen van oprechte en onkreukbare, maar ook van zedelijk
en geestelijk sterk gerichte onbevreesde vaderlanders"? Hoort, wie
zulke prietpraat ernstig neemt, niet het valse geluid in de veelheid
van woorden, die een simpele' schuldbekentenis moet vervangen?

Na een uitvoerige en langdradige beschrijving van het onderscheid
en de relatie tussen Verdinaso en N.S.B. voor en na hun fusie, wordt
tegenover het bekende boek van J. B. Charles het goede recht van het
nationalisme verdedigd. Dit zou nog tot daar aan toe zijn, wanneer de
verbondenheid met het nationale verleden niet juist met een beroep
op de "menselijke waardigheid" werd bepleit en de schrijver niet
waarschuwde tegen verwerping van het nationalismt: "wegens zijn
verwilderde of geaberreerde vormgevingen", wij zouden minder
plechtstatig zeggen: zijn uitwassen. Maar het gaat ons toch werkelijk
iets te ver aan de menselijke waardigheid herinnerd en tegen nationa-
listische uitwassen gewaarschuwd te worden door iemand, die als
vooraanstaand ambtenaar onder de Duitse bezetting ex officio in
niet geringe mate medeplichtig werd aan de ergste schanddaden van
de eeuwen misschien van de wereldgeschiedenis. Juist uit zijn mond
weigeren wij pertinent, nu, bijna 15 jaar na dato zulke brave bombast
en lege frase's te slikken. Wie zoveel boter op zijn hoofd heeft, kan
beter uit de zon blijven.

Het Verdinaso, aldus de heer Bruning, "vertegenwoordigde voor
mij een sterke, helder-doordachte en tevens een levende synthese van
natuurlijk-zedelijk, sociaal, nationaal en staatkundig bewustzijn, van
die waarden welke fundamenteel zijn voor een zedelijk-gezond,
levenskrachtig, verantwoord en weerbaar gemeenschapsleven". Zijn
leider Joris van Severen, vertegenwoordigde voor schrijver "een der
grote ontmoetingen van mijn leven. Zijn politieke conceptie, stout-
moedig en tegelijk reëel, was voor mij het geïnspireerde antwoord op
de noden van die dagen". Het doel van deze staatsman was, zo ver-
namen wij, bij formatie van zijn strijdkaders, wat De Kadt heeft
genoemd "het patriciaat van het productieleven". En dit wordt zonder
blikken of blozen neergeschreven door iemand die bij de patricische
productiviteit op de gelijkgeschakelde departementen zelf betrokken
is geweest, en dus met kennis van zaken vermag te spreken.

Het verdedigen van een idee, als minderheidsfunctie, "door het
zuiver houden der waarden", aldus wordt ons verzekerd, "dat zijn ook
de Dinaso's tijdens de oorlog, zij die waren overgegaan tot de N.S.B.
en met de Duitsers samenwerkten, als hun taak blijven beschouwen".
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Goed, maar dit zichzelf vol vertedering op de borst kloppen kan ons
niet ontroeren, en al deze edelaardige en verheven woordenkraam ver-
vult ons slechts met afkeer wanneer wij bedenken, wat die samen-
werking inhield.
En voor wie zich tot zulk een samenwerking leende; voor wie reeds

vóór de oorlog de Blut und Boden-propaganda en het gebazel over
dietse eenheid voor verrukkelijke zoetekoek opat, voor zo iemand moet
het toch te goeder trouw volstrekt onmogelijk zijn geweest, zich van
1933 af stelselmatig onkundig te houden van de zegeningen van een,
bij alle nuances van verschil toch sterk overeenkomstig regiem. \Y/ie
zo sterke politieke geïnteresseerdheid had als de heer Bruning, kon en
moest weten wat er aan de hand was. Om het blijkbaar (Maatstaf, II,
6, p. 422) door de heer Bruning gelezen, r.k. dagblad De Tijd aan te
halen, over' de Duitse concentratiekam pen: "stuk voor stuk oorden
van afgrijzen met slechts graduele verschillen. Over heel Duitsland
liggen ze verspreid. Over heel het land hebben millioenen mensen
in die oorden geleden en het leven gelaten, en millioenen mensen
hebben er omheen gewoond en van die millioenen hebben duizenden
bij herhaling waargenomen dat grote groepen uitgehongerde en have-
loze mannen, vrouwen en kinderen door bloedhonden werden opge-
vangen als zij uit de beestewagens een station werden opgejaagd door
de ferme jongens van de S.S.".
Inmiddels komen we hiermee dan wel in de buurt van wat na ein-

deloze onverteerbare legioenen van grote en mooie woorden de heer
Bruning nu tenslotte niet zozeer als belijdenis maar als verklaring
van zijn "gewijzigde houding" aanvoert. Eerst geeft hij, op zijn be-
kende wijze, in vijf alinea's van tezamen ongeveer twee bladzijden een
overzicht van allerlei overwegingen, welke voor die veranderde hou-
ding niet beslissend zijn geweest. Beslissend was niet, dat Van Severen's
conceptie verleden was geworden; niet, dat de problematiek in de
wereld na de oorlog naar zijn mening een ander antwoord verlangde;
niet, dat een nederlaag moet worden aanvaard; niet, het latere inzicht
dat dictatuur verwerpelijk is; niet, dat de democratie na de oorlog in
des schrijvers ogen iets anders was dan daarvoor. Al deze momenten,
lezen wij, wáren wel mede-bepalend maar niet beslissend. Bizonder
stuitend, dit zij terloops nog opgemerkt, is dat nu juist deze heer Bru-
ning, om ons het verschil tussen democratie voor en na de oorlog dui-
delijk te maken, ons eens eventjes zal komen vertellen wat de illegali-
teit was: men is "niet de illegaliteit ingegaan voor de democratie maar
terwijl men gemeenschappelijk tegen de vijand vocht, ontstond er
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een verbondenheid op leven en dood boven en buiten standen, par-
tijen en levensbeschouwingen, in een gemeenschappelijk doel; en
aan deze realiteit ontdekte men a.h.w. voor het eerst het wezen van
de democratie .... " Merkwaardig, hoe zij onder de handen van de
heer Bruning, op de idealen van het Verdinaso begint te lijken.

Uiteindelijk horen wij, wat dan wèl "dieper beslissend" is geweest
Het was, dat men "binnen het Verdinaso slechts van zeer ver in aanra-
king (kwam) met de politieke machtstrijd, en daarmee slechts van
zeer ver met het wezen, de demonische realiteit van het politieke ge-
vecht". Ook hier dus weer een vertrouwde klank: wir haben es nicht
gewuszt. "Met die realiteit werd ik voor het eerst geconfronteerd
tijdens de oorlog," - hetgeen overigens toen klaarblijkelijk voor de
heer Bruning geen aanleiding werd, zijn taak neer te leggen. Hem
zijn dus, als beslissend element lichten opgegaan over "wat die machts-
strijd aan geweld, ellende, haat, leugen, list en onmenselijke wreed-
heden onketent". Tijdens de oorlog dus, van 1933 af gerekend zeer
laat, terwijl er nog weer eens ruim tien jaar over moesten heengaan
eer de heer Bruning het nodig vond, dit publiekelijk te komen mee-
delen.

De schrijver vindt alles van die tijd zo weerzinwekkend dat hij er
"geen enkele binding meer" mee gevoelt. Het ligt, sedert zijn veran-
derde inzichten, achter hem, "als een grote zinloze bestialiteit (over
en weer)". Maar een waarlijke spijt of een waarachtig schuldbesef zou
die binding en zou de mede-verantwoordelijkheid juist des te sterker
gevoelen, en zou dat "over en weer" niet zo luchtig, graag en gemak-
kelijk, als terloops, over één kam scheren. De klap op de vuurpijl is
dan de opmerking aan het slot, dat heel die periode en wat ermee
samenhangt achter hem ligt "als een wereld waarin ik nooit en naar
geen enkele zijde partij" (wij cursiveren) "zou zijn geweest als ik haar
tevoren herkend. . .. had en waartoe ik dus ook niet behoord heb
toen ik er toe behoorde". Deze neutraliteitsverklaring met terugwer-
kende kracht, alsmede de goocheltruc aan het eind (ni vu ni connu en
ik was mijn handen in onschuld) maken dit zinnetje onthullender dan
de hele verdere twintig bladzijden van dit onaangename proza. Dat
wij er zoveel uit moesten citeren komt, doordat men in deze zaken
elk oordeel dient te documenteren.

Het eindeloze stuk van Henri Bruning wordt nog voorafgegaan
door een inleiding van bijna 5 bladzijden van de redacteur Bert Bak-
ker. Over die inleiding - waarmee dit onverteerbare houten schijn-
gehakt ons wordt voorgezet - willen wij volstaan met twee korte
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opmerkingen. Bakker citeert een gehele bladzijde uit een brief van
Bruning over de rede De Onverzoenlijken van Victor van Vriesland,
die deze nog slechts uit een krantenverslag kent. De heer Bruning
beklaagt zich daarin bitter over een aanval van Van Vriesland die
bedoelt, hem onmogelijk te maken, en verkeert blijkbaar in de dwa-
ling dat Van Vries land hem, Bruning, met name noemt of op andere
wijze persoonlijk aanduidt of bedoelt. Dit was niet het geval. Boven-
dien voegt Bert Bakker aan dit citaat toe: "Ik kon Bruning gerust
stellen door hem de inmiddels in druk verschenen rede van Van Vries-
land te overhandigen, zodat hij dus zelf kon lezen dat deze wel degelijk
onderscheid maakt tussen de onverbeterlijken en hen, die - als Bru-
ning - hun schuld beleden".

Dit laatste is juist (voor hen die juist niet als Bruning hun schuld
beleden!), maar de vraag ligt nu voor de hand, hoe Bakker onder die
omstandigheden op de zonderlinge gedachte kwam niettemin die hele
pagina uit Bruning's brief over te nemen. Hij kan toch weten dat van
een verkeerde voorstelling van zaken, ook na enkele regeltjes démenti,
altijd wel iets hangen blijft.

En dan tenslotte dit. Bert Bakker schrijft: "Toen Bruning mij kort
daarop weer een bezoek bracht, heb ik hem het volgende voorstel ge-
daan: "begint U", zo zei ik, "uw medewerking aan mijn tijdschrift
met een bijdrage waarin U mededeelt, dàt U fout bent geweest, waar-
om U fout bent geweest en waaruit blijkt, dat U het betreurt, dat U
fout bent geweest ..... Bert Bakker heeft dit ongetwijfeld aan de heer
Bruning voorgesteld om hem te helpen. Door dit stuk op te nemen
heeft hij hem echter, daarvan zijn wij overtuigd, een slechte dienst
bewezen.

Een slechte dienst ook aan het tijdschrift Maatstaf, dat zo vaak in
menig opzicht zijn naam eer heeft aangedaan, maar met deze publicatie
gebrek aan kwaliteits- en waarde-oordeel, gebrek aan maatstaf aan
de dag heeft gelegd.
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lf/hat price glory
Nadat vele jaren geleden een film van dien naam in ons land werd

vertoond, ontrolt zich hier opnieuw een historie waarop deze titel van
toepassing lijkt.
Aan Eduard van Beinum, die in de Verenigde Staten en Canada

gedurende ongeveer twee maanden circa 45 concerten zal geven, zal
door Rutgers University (New Brunswick) het eredoctoraat in de
muziek worden verleend. Wij verheugen ons over de wetenschappe-
lijke erkenning van het feit, dat Van Beinum algemeen als een van
de beste orkestleiders ter wereld wordt beschouwd. Die erkenning
komt hem toe en zij is slechts een bekroning van een door aanleg en
arbeid terecht verworven roem. Het tragische is alleen dat deze te
weinig zelfbewuste kunstenaar voor dien op de genoemde gronden
hem toegevallen roem onnodig een veel te hogen prijs betaalt.
De feiten zijn, na de uitvoerige berichtgeving in de bladen, over-

bekend. Voor de bovengenoemde tournee van het Concertgebouw-
orkest is aan vier leden - twee hoboïsten, waaronder de eminente
Haakon Stotijn, een violist en een orkestbode - op een politieke
motivering het visum geweigerd. Na in verschillende andere landen
bot te hebben gevangen - in deze botte historie het enige lichtpunt
- vond het orkest een Duitse hoboïst bereid, bij het Amerikaanse
publiek Stotijn te vervangen. Ook de twee andere musici werden ver-
vangen.
Toegegeven: formeel lag de oorspronkelijke fout niet bij den diri-

gent persoonlijk maar bij het orkestbestuur, dat reeds geruimen tijd
te voren zonder de noodzakelijke waarborgen en voorbehouden en
zonder zelfs het probleem aan het orkest voor te leggen, het contract
tekende voor deze rondreis. En dat, hoewel zelfs de onnozelste hals
de komende moeilijkheden had kunnen en moeten voorzien.
En - eveneens toegegeven - toen zij zich eenmaal voordeden

had dit bestuur eerder, op artistieke alsook op morele solidariteits-
gronden, de met het orkest in zijn bestaande samenstelling afgesloten
tournee moeten afzeggen, dan aan de onzinnige Amerikaanse discri-
minatie voldoen.
Maar zo al vermeld bestuur aldus in gebreke is gebleven,

dan is dit toch mogelijk geworden doordat de leden, die in een
democratische vereniging nog altijd een bestuur mogen afzetten,
zich zonder meer in deszelfs wanbeleid hebben geschikt. Goed, zij
hebben den Duitser Detmold, toen hij hun op de gebruikelijke wijze
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werd voorgesteld, het even gebruikelijke beleefdheidsapplausje ont-
houden en hem met een ijzig stilzwijgen ontvangen, en het protest
van Stotijn, die bij diezelfde gelegenheid zijn plaats voor hem inruim-
de, toegejuicht, waarbij ook Van Beinum zelf nog even een woord
van meeleven prevelde. Dit was echter een even platonische gevoels-
betuiging als de donderende ovatie, door het hele publiek staande aan
Haakon Stotijn gebracht, toen deze kort daarop de hobo-solo had
vertolkt in het vioolconcert van Brahms.
Dat voor een orkestbestuur, een orkest en een deze beide dragende

publieke opinie een minder platonische, een fierder houding mogelijk
is, blijkt uit hetgeen twee jaar geleden met het Kopenhaagse orkest
voorviel. Toen voor een soortgelijk tournee in de V.S. aan niet minder
dan vijf leden de visa waren geweigerd, weigerde op zijn beurt het
orkest zonder deze collega's de reis te laten doorgaan. Waarna prompt
de Amerikaanse autoriteiten besloten, de visa alsnog te verlenen.
De hoofdschuldige is echter Eduard van Beinum. Zijn naam, zijn

gezag en zijn positie zijn, nationaal en internationaal, onaantastbaar.
Was het zo dringend nodig, nog weer nieuwe lauweren toe te voegen
aan die, waaronder hij reeds is bedolven? De mens Van Beinum is
kleiner geweest dan de grote kunstenaar Van Beinum. Formeel moge
hij de oorspronkelijke en zwaarste verantwoordelijkheid niet dragen,
in feite is dat wèl het geval. De macht van deze figuur als vaste en,
internationaal gezien, dermate onvervangbare dirigent over het Con-
certgebouworkest is zo enorm, men mag wel zeggen zo absoluut, dat
één vastberaden woord van hem voldoende zou zijn geweest om heel
deze trieste en beschamende historie te voorkomen. Hij is de kern, de
ziel van het orkest; er is geen ander, en in werkelijkheid is zijn wil wet.
Hier heeft Van Beinum gefaald. De gevolgen zijn ver strekkend.

Hij heeft een gelegenheid verzuimd, op het nationale vlak een wáárlijk
nationale figuur te worden in de harten van ontelbaren. Misschien
zal nu zijn buitenlandse glorie nog vermeerderd worden. Maar de
daarvoor betaalde prijs is te hoog.

Eigen baas in andermans huis
Wij weten nu waarom het Concertgebouworkest gehavend zijn

triomftocht door de Nieuwe Wereld zal moeten maken. Wij wisten
al dat in het contract al stond dat het bestuur zich had te onderwerpen
aan de McCarran-wetten en dat het dus van begin af aan heeft vast-
gestaan dat het Concertgebouworkest enkele van de beste veren moest
laten. Daar was men het bij de koop al over eens geworden. Maar
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thans weten wij meer, want het Gemeentebestuur van Amsterdam
heeft gesproken en ons erop gewezen dat de States baas in eigen huis
zijn. Zij mogen zelf zeggen wie zij ontvangen willen. Maar, hebben
wij soms niet te zeggen hoè wij gehóórd willen worden, met een gaaf
orkest of met één waar de politiek aan geplukt heeft? Wij moèsten
toch niet met ons nationale orkest naar Amerika. Wij hoèfden toch
niet onder het vrijheidsjuk van de amerikaanse bescherming der demo-
cratie door. Tenzij men tot iedere prijs langs het vrijheidsbeeld wil
varen en het heilige land der vrijheid wil binnenkomen. Maar geldt
dat "baas in eigen huis" dan eenzijdig? Is een orkest niet óók baas in
eigen huis? Kon het niet en moest het niet zeggen: dit zijn wij, als gij
ons horen wilt. Moest een ander baas in ons eigen huis worden en
zeggen hoe men ons horen wil? De apologie van ons Gemeentebestuur
is zwak en trekt scheef. Ja, voor de goede zaak moet men wat over
hebben, maar voor wèlke goede zaak? Graham Greene was verbaasd,
toen hij in Schiphol aankwam, te horen dat ons orkest tàch ging, dat
het zich had làten uitkammen. Is het nog onze nationale eer als straks
dit orkest in deze samenstelling triomfen gaat vieren? Kan het nog
fier het Wilhelmus spelen bij de receptie van onze nieuwe voorzit-
ter van de Verenigde Naties: "De tyrannie verdrijven"? Het kon
alleen nog reizen omwille van een lager goed. Maar de kans omwille
van het hoogste goed, de vrijheid, de wereld te tonen wat die ons
waard is, is verzuimd. Alle triomfen van ons orkest dat onze trots is,
zijn daarom Pyrrhusoverwinningen geworden. Wij hebben de verde-
diging gehoord, maar te zwak bevonden. En een ieder die oren heeft
om te horen, zal straks in de ganse wereld het allermeest horen wat er
niet te horen valt: de zuivere klank der vrijheid!

De NAVO beschermt ons vaderland grotendeels
Het werd allang gefluisterd en daarna met klem van redenen door

deskundigen betoogd: wij worden wel verdedigd maar niet helemaal.
Wij mogen wel menen dat wij één land, één natie zijn, maar laten
wij ons geen illusies maken. Ons land bestaat uit provincies en niet
iedere provincie van ons land is afdoende verdediging verzekerd, ja,
een deel ervan, de N.-oostelijke provincies is voorshands alleen een on-
voldoende verdediging verzekerd. Nu heeft ook de Minister van Oor-
log, die het weten kan, zijn ongerustheid daarover uitgesproken. Wij
zijn toch maar een klein bruggehoofd maar dat is dan weer te groot,
blijkbaar, voor een integrale verdediging. En dat terwijl onze oorlogs-
begroting toch een slordige hap van onze volkshuishouding verslindt.
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Wij laten nu maar in het midden wie het best af is, de verdedigde
grootste of de onverdedigde kleinste helft van ons vaderland, misschien
maakt de verdedigde helft de beste kansen om verbrande aarde te
worden, Maar dat is een kwestie van gevolgen, daar gaat het nu niet
om. Waar het om gaat, is of wij gelijkelijk in het gehele land als land
verdedigd worden. De bewoners van de N.-oostelijke provinciën zou-
den anders aanspraak kunnen maken o.a. op vermindering van belas-
ting met het percentage oorlogslasten, tenzij hun offer wil dienen om
tenminste hun landgenoten in het \Y./ esten beschermd te weten. Maar
er is toch zo iets als een kwestie van de N.-oostelijke provincies in ons
b.nd, schier nog brandender dan de Friese kwestie waar wij het zo
druk mee hebben.

De overheid als klaploper
Wij hebben een vriend, die al een vrij lang leven heeft moeten

worstelen om met zijn schilderkunst en van zijn schilderkunst te leven.
Het is hem tot dusver nog niet gelukt, hoewel de publieke appreciatie
van zijn werk gedurende de laatste vijf jaren aanzienlijk gestegen is.
Aan het laatste had hij waarschijnlijk te danken een uitnodiging van

de gemeente Vlaardingen om in te zenden voor een prijsvraag-met-
tentoonstelling. Hij ging op de uitnodiging in met althans enige hoop
op een bekroning, of tenminste een verkocht schilderij.
Hij heeft zijn schilderij, nadat het op de expositie gehangen had, van

de gemeente Vlaardingen teruggekregen zonder enig bericht, laat
staan een bedankje. Hij heeft de vracht zelf mogen betalen, zomede
de verzekering. Hij had trouwens ook niet gehoord of zijn schilderij
wel in Vlaardingen aangekomen was. Hij heeft geen catalogus gezien
en geen recensie. Hij weet niet wie de prijs wel gewonnen heeft, als
er tenminste een prijswinnaar is.
Wij zeiden tegen hem: "Jij stuurt zeker nooit meer in op dergelijke

verzoeken". Hij antwoordde: "Ik verkeer helaas niet in de positie om
zo' n houding aan te nemen en ik zal de volgende keer weer insturen.
Maar tenslotte heeft mijn werk geruime tijd de expositie van een ander
versierd. Een gemeente heeft er een kunstzinnig gebaar mee gemaakt,
publiek is wezen kijken, bij de opening is minstens thee gedronken, de
zaalhuur en de inkleding van de zaal zullen stellig betaald zijn; zou 't
niet billijk zijn, dat iemand die op uitnodiging een schilderij stuurt
naar een overheidstentoonstelling een bedrag aan huur krijgt per dag,
dat hij zijn werk ter bezichtiging afstaat?".
Deze laatste gedachte leggen wij voor aan een ieder die het aangaat.
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Onder deze kop verscheen een bericht in de N.R.C. van 10 Septem-

ber, dat verdient vastgenageld te worden. In het dorpje Niederkruech-
ten, even over de Nederlandse grens bij Roermond is een destijds
wegens oorlogsmisdaden - hij had o.a. Canadese krijgsgevangenen
laten doodschieten - terdoodveroordeelde commandant van de SS-
divisie "Hitlerjugend", wiens straf veranderd werd in gevangen-
schap, en die nu is vrijgelaten, ingehaald op een wijze die ons de adem
doet stOkken. Duizenden jubelende mensen, erepoorten, een fakkel-
optocht, waar de plaatselijke muziekvereniging, de turnvereniging en
de brandweer in meeliepen. Deze Meyer kreeg een villa, een auto van
een grote autOfabriek en een goed betaalde baan.
WIanneer een heel dorp deze man tOejuicht, dan betekent dit, dat

er ook zijn die wellicht niet zijn politieke opvattingen delen, maar die
uit angst maar weer meedoen. In Duitsland, heeft eens de achttiende-
eeuwse filosoof Lichtenberg gezegd, zal niemand zijn mening over
het weer uiten, voordat hij weet, hoe zijn buurman er over denkt en
dezer dagen troffen wij een goede Duitser die verklaarde, dat zijn
landgenoten door angst werden geregeerd, angst ook voor eventuele
"Fragebogen" betreffende hun politieke gezindheid.
En als over enige tijd dit volk weer zijn Wehrmacht heeft, de los-

gelaten Meyers hier weer schreeuwend bevelen, Michel zich weer
gelukzalig laat "anschnauzen" en de roep naar hereniging met de af-
gescheurde volksdelen weerklinkt, dan gaan ze weer marcheren. En
dan zal dat wel gaan onder de leuze van Europese defensie.
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EX LIBRIS

DR ]. L. SNETHLAGE. Met wie zou ik
willen trouwen? Psychologische stu-
dies en adviezen. Met een vootwootd
van Dr F. Grewel, zenuwarts. Vitg.
Nieuwe Wieken N.V., Amsterdam.

"Dat het met de huwelijken in
onze tijd niet best gaat, is onmis-
kenbaar", schrijft Dr Grewel in zijn
voorrede. Dit boek behandelt een
aantal huwelijksgevallen of -ongeval-
len, als men wil, die de schrijver aan-
leiding geven van elk bijzonder geval
uit te komen tot inzichten in het hu-
welijk in het algemeen in onze tijd. Ik
kan niet anders zeggen dan dat de
schrijver een wijs en leerzaam boek
heeft geschreven, al heb ik bezwaar
tegen de titel die de inhoud niet dekt.
Het is niet zo, dat Dr Snethlage,

als raadsman in huwelijksaangelegen-
heden in de gevallen die hij be-
spreekt, steeds het verlossende woord
heeft kunnen spreken. Het inzicht,
dat hij door levenservaring, studie,
uitgebreide lectuur en nadenken heeft
verworven, kon hij in de regel niet
overbrengen op degenen die zijn raad
kwamen vragen, màar hij heeft, als
zij reeds niet te veel vastzaten in hun
vooroordelen en gebrekkig inzicht in
zich zelf of in hun liefdes- of huwe-
lijkspartner, hun het begin van een
zuiverder kijk kunnen bijbrengen.
De betekenis van het boek gaat ver

uit boven goede raad voor bijzondere
gevallen, ofschoon deze gevarieerd
genoeg zijn om in vele opzichten als
typen van huwelijksmoeilijkheden te
gelden. In zover kan er door spiege-
ling aan gevallen van anderen ook di-
recte baat in gevonden worden. Maar
het belang van dit boek lijkt mij
vooral te liggen in het analyseren en
aanwijzen van de complexe oorzaken,

zowel van psychische als van sociale
aard die tegenwoordig huwelijken tot
vraagstukken maken.
Het huwelijk, als in sterke mate

een cultureel-sociologisch probleem,
onderstelt onze ingewikkelde samen-
leving met al haar verplichtingen,
zorgen, onzekerheden, frustaties en
conflicten. Deze achtergrond van de
moeilijkheden in het huwelijk laat de
schrijver telkens zien. En, als hij te-
vens tracht een uitweg te tonen uit
het ingewikkelde geheel van onze in
zovele tegenstrijdigheden verstrikte
beschaving, dan steunt hij op zijn
wetenschappelijk inzicht, op zijn ver-
trouwen in de denkwijzen die vooral
door Freud en Marx zijn aangewezen,
waarbij hij echter elke vorm van dog-
matisch denken en oordelen uitsluit.
Dit vertrouwen in de wetenschap
leidt hem er toch niet toe te recht-
lijnig en te theoretisch te oordelen
in de hem voorgelegde gevallen, waar
juist omzichtigheid en menselijke
wijsheid opvallen. De raadvragenden
worden steeds gewaarschuwd, dat zij
zelf hebben te beslissen. Het zijn
meest normale gevallen die hij noemt,
waaraan nog enkele grensgevallen en
abnormale gevallen worden bespro-
ken. Een enkele maal verleidt zijn
kritische houding t.O.V. de godsdienst
hem er toe een m.i. te rechtstreeks
verband te leggen, als bijv. tussen de
luchthartige opvatting van een ver-
loofd meisje en haar vrijzinnig-pro-
testantse achtergrond. Dit lijkt mij
veel te willekeurig.
Al met al heeft Dr Snethlage een

belangwekkend en inlichtend boek
geschreven; ik zou ook nog willen
wijzen op de zeer gelukkig gevonden
dichterlijke citaten, die het boek wer-
kelijk sieren. O. N.
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EX LIBRIS

H. BONGER. De motivering van de
godsdienstvrijheid bij Dirck Vol.
ckertszoon Coornhert. Van Loghum
Slaterus, Arnhem 1954.
Dat een humanistisch neerlandicus

zich voor een proefschrift aangetrok-
ken voelt tot een onderwerp, dat aller-
lei theologische problemen opwerpt,
vindt zijn verklaring waarschijnlijk
,wel hierin, dat het onderwerp hem
ook om zijn actualiteit boeit. Want
het gaat bij de motivering van de
godsdienstvrijheid bij Coornhert om
het vraagstuk van de verdraagzaam-
heid en bij hem en anderen in die
tijd zien wij dit vraagstuk als het
ware in zijn oorsprongen, in zijn be-
gin vormen. Bonger noemt als object
van zijn studie de systematische ver-
draagzaamheid of gewetensdwang.
Dit betekent, dat het in zijn theolo-
gische vorm toch een sociologisch
probleem is. De vraag in de tijd van
Coornhert toch was, hoe zich collec.
tiviteiten hadden te verhouden tegen-
over hen die de heersende waarhe-
den - in die tijd godsdienstige -
niet konden beämen, verwierpen of
zelfs bestreden.
De verdedigers van de verdraag-

zaamheid moesten zelf wel behoren
tot hen die geen straf kerkbegrip
meer aanvaardden. In het Christen-
dom kon verdraagzaamheid alleen
bestaan vóórdat er een algemeen
heersende kerk gevormd was en nádat
deze uiteen was gevallen. (Vandaar
dat de bepleiters van de verdraag-
zaamheid gaarne teruggrepen op het
oudste Christendom.) De overweging
dat ketters wel eens waarheid konden
spreken en zij daarom niet gedood
mochten worden, is al heel iets an-
ders dan het pleiten voor menselijk
optreden tegen ketters, zoals Eras-
mus voorstond. Coornhert, die deze
overweging liet gelden, is wel de
verstgaande strijder voor de verdraag-

zaamheid geweest en het is daarom
van belang, dat Bonger een onder-
zoek heeft ingesteld naar de motie-
ven die Coornhert zo hartstochtelijk
voor godsdienstvrijheid deden opko-
men.
Het is altijd moeilijk, al lijkt het

onvermijdelijk, een rubricering te
maken van soorten motieven die bij
de behandelde persoon één geheel
vormen. Is bijv. het verleggen van
het accent van de leer op de ethiek,
op Christus' liefdewet, nu zo ratio-
nalistisch te noemen? Dan alleen in
die zin, dat het staat tegenover strict-
kerkelijk openbaringsgeloof. Aan de
andere kant zie ik niet zo heel veel
van mystiek in Coornhert; misschien
mag men zeggen, dat mystiek in we-
zen verdraagzaam is, toch vindt men
ook mystiek bij onverdraagzame na-
turen als Bernard van Clairvaux en
bij de oudere Augustinus.
Bonger heeft ons een belangrijk

werk gegeven over deze Nederlandse
verdraagzaamheidsapostel, die reeds
een volledige godsdienstvrijheid ver-
dedigde en een der zeer weinigen
was die zelfs over atheïsten de ver-
draagzaamheid wilde uitstrekken.

a.N.

DR ]. VAN HEUGTEN S.]. De mense-
lijke geest. Essays en kritieken samen-
gesteld onder leiding van Prof. Dr
N. A. Donkersloot en van een inlei-
ding voorzien door Prof. Dr A. Assel.
bergs. Uitg. Het Spectrum, Utrecht-
Antwerpen, 1954.
Als men in dit boek de lijst van

door pater van Heugten geschreven
opstellen - meest in Boekenschouw,
naderhand in het Katholiek Cultureel
Tijdschrift Streven, de Linie en De
Tijd verschenen - doorkijkt, valt een
grote verscheidenheid onder de ca.
250 titels op. Deze verscheidenheid
kenmerkt ook de keuze van de 22
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in deze bundel verzamelde essays en
kritieken, welke studenten, ter gele-
genheid van zijn 25-jarig moderator-
schap over de Amsterdamse studen-
tenvereniging "Sanctus Thomas Aqui-
nas" hebben bezorgd. Opstellen,
meest over literatuur, maar dan wel
literatuur in verbinding met de ka-
tholieke zienswijze gebracht. Dit is
alleen maar een voordeel, omdat wij
nu de zienswijzen van een belezen en
voor veel toegankelijk katholiek gees-
telijke onder ogen krijgen en zijn
reacties, die meer inhouden dan een
zuiver literaire kritiek, als zoiets ten-
minste zou bestaan.

Dit is al dadelijk merkbaar in de
eerste vijf opstellen, waarin de schrij-
ver Marsman bespreekt, Ter Braak te
lijf gaat, Henri Bruning ongeniet-
baar verklaart, Carry van Bruggen's
Prometheus meer buitennissig en
pamflettistisch dan filosofisch houd-
baar acht en ten slotte de destructieve
invloed constateert van Nietzsche op
Ter Braak, Marsman en zelfs op Du
Perron. Onder al de verwijten van
negativiteit, steriliteit en nihilisme
die gemaakt worden aan deze schrij-
vers wier bijzondere kwaliteiten hij
waarachtig niet ontkent, ontkomt de
lezer niet aan de vraag, of de criticus
zich nooit eens heeft afgevraagd, wel-
ke redelijke grond achter al deze

aanvallen op en afwijzingen van het
Christendom of het Z.g. christelijk
Europa aanwezig zou kunnen zijn.
Hij schrijft: "Dat Ter Braak zoo
grimmig tegenover Chesterton staat,
verraadt zijn wezenlijke aard". Leest
men dan verderop in het boek het
opstel: Een "lansbraak" voor Chester-
ton, - die niet genoeg geprezen kan
worden door de schrijver als "een
Godsgave aan de twintigst-eeuwse
mensheid", als "de heraut der iden-
titeit van orthodoxie en leven" -
dan moet het wel juist deze onver-
teerbare identiteit zijn, die Ter Braak
zo grimmig stemde. Maar daar zal
Dr Van Heugten nooit enig begrip
voor hebben en daarom kan hij in
Ter Braak e.a. alleen maar negati-
visme ontdekken.

Wat hij schrijft over Dostojewski
en over Tolstoi, die er overigens niet
zo best afkomt, daar hij "de Europese
verwarring nog grooter gemaakt"
heeft, over verschillende Nederlandse
schrijvers van de vorige en deze eeuw,
is stellig waard, dat het in deze bun-
del werd opgenomen. Het boek wordt
ingeleid met een opstel "Fatsoenlijke
kritiek" van Van Duinkerken die
daarin de auteur aan de lezers voor-
stelt als een gulle criticus van een
"mannelijke fatsoen". O. N.
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BELANGRIJKE NIEUWE UITGAVEN EN HERDRUKKEN

VAN DE WERELDBIBUOTHEEK

Boeket voor Betje en Aagje is de titel van het ter gelegenheid van het
150-ste sterfjaar der schrijfsters Betje Wolff en Aagje Deken door
het Nationaal Comité samengestelde officiële gedenkboek, met de
tekst der herdenkingsvoordrachten, een keus uit haar werken en uit
haar brieven, waaronder inedita.

Howard Fast: Spartacus, een beeld van de slavenopstand van 71 vóór
Christus in het Romeinse rijk. Vert. Joh. de Molenaar.

1.A. Gontsjarov: Oblomov, een zieleleven in de spiegel van het oude
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Ernst. 3e dr.
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als liber amicorum aangeboden aan Mr Dr N. Muller.

Th. Oegema van der Wal: Practische Kleurenpsychologie, het eerste
moderne werk over -de invloed der kleuren op geest en gemoed van
de mens, met toepassing der theorie in de practijk van het leven.

C. Philippi-Siewertsz van Reesema: Kleuterwereld en Kleuterschool,
belangrijke bijdrage tot het inzicht in de betekenis der bezigheden, het
onderling contact en het spel van onze kleuters.
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J. Stone: Pioniersvrouw, de dynamische geschiedenis van de vrouw van
een Amerikaanse president uit de voomekkerstijd. Vert. A. P. Prins.
2e druk.
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