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HEN D RIK ] 0 S E PH US POS

11 Juli 1898-25 September 1955

Het was een zware slag voor onze redactie te vernemen dat onZe vrie1U1
Pos zo spoedig is heengegaan. Spoedig, omdat zelfs voor ons die van
zijn toestand op de hoogte waren, het einde toch nog onverwacht is
gekomen; spoedig vooral ook, omdat de zeven en vijftig jaren die Pos
heeft bereikt, ons veel te kort voorkomen. Hij had nog zoveel kunnen
betekenen voor zijn wetenschap en tmiversiteit, voor de geestelijke
beschaving van dit land en verder nog: van deze tijd. 1f7ant hij leefde
met alle vezelen van zijn bestaan mee met wat in de rttimste zin de
hoogste aangelegenheden van CttltlNJren samenleving van onze tijd ge-
noemd mogen worden. En hij hielp krachtdadig mee ons culttturbezit
te vormen en te verdedigen.
Aan De Nieuwe Stem, waarvan hij een der oprichters was in 1945

en tot 1954redactettr,heeft Pos van de aanvang af tot voor kort tal van
bijdragen geleverd, thetisch of polemisch, steeds belangwekkend,
boeiend en prikkelend. Zijn gezondheidstoestand in de laatste jaren
is reden geweest, waarom hij zich uit de redactie heeft terttggetrokken.
In de geest bleef hij echter nauw met het tijdschrift en zijn redacteuren
verbonden, met de laatsten ook door langdttrige vriendschapsbanden.
Het was voor ons te kort dag om Pos in dit nummer te gedenken met

bijdragen die hem waardig zouden zijn. Daarom volstaan wij in deze
aflevering met ons diep leedwezen uit te spreken over zijn zo vroeg-
tijdig heengaan, over het verlies, dat veel meer nog dan dit tijdschrift
het Nederlandse volk heeft geleden in de dood van deze even zuiver als
geestdriftig en meeslepend denkende, schrijvende en sprekende wijs-
geer, die zoveel meer was dan een tmiversitair docent in de wijsbegeerte,
maar een denker, schrijver en spreker voor heel ons land. Hij was een
ware "preaceptor Neerlandiae" die ook in het buitenland gehoor en
weerklank vond.
In een volgend nttmmer hopen wij zijn nagedachtenis in enige

artikelen te eren.
Redactie
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Remy C. van de Kerckhove

ONVRUCHTBARE KARIATIDE

onvruchtbare kariatide
gij hebt de tijd der smarten niet gekend
toen was de aarde een oord van toevlucht
en werd de mens ontbinding vrees en mol
er kwam geen einde aan het woud
en de hemelen waren niet te doorgronden
want meer nog dan een verschrikte vogel
bewoog de mens zich in de richting van verbaasde sterren
toen kondigden de dagen en de nachten zich aan onherstelbaar

In Vlaanderen
waren de nachten als het godsgeheim
als de woede der beeldstormers
en de dagen radeloos als vermoeide grijsaards

en tussen Rijn en Don
was de dauw der verbrande dageraden
tranen van veraste volksverhuizingen.

gij hebt de menselijke wegwijzers
niet gezien in de rode sneeuw der Oekraine
de porceleinen schimmels op de huid
van verplaatste personen hebt gij niet aangeraakt
toen droegen mannen dubbele schedels van staal
en dubbele aangezichten
de vrouwen kinderen
van kinderlijke vreemdelingen

toen vermengde de gele huid zich met de blanke huid
en de blanke huid met de zwarte huid
en elke huid droeg het fosfoor
gewogen en te licht bevonden

onvruchtbare kariatide
dit alles hebt gij niet gekend
gij zijt ontsprongen aan de barst van antieke zuilen
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en mijn gekwelde schors klaagt eeuwen uur
het srof van uitgebloeide hagedissen
ik ben kwetsbaar gebleven
als vlerk en dons aan hagelsteen
zoekend naar dageraden waaraan vledermuizen verwelken
tastend naar nachten waaraan tedere hanen ten onder gaan
de tedere hanen
het dreigend testament
de mistige mildheid
en zon
en geur
en maan

rot zwaluw breekbare vlucht vergroeiden mijn handen
tOt onlesbare windroos werd mijn mond
tot stof en wederkeer mijn blik
mijn tast werd broos
nog brozer dan de bronnen die uitgedroogd zijn
nog brozer dan de heuvelen die geschonden zijn
nog brozer dan de zeeën die opengespat zijn
en mijn hoop
en mijn verlies

onvruchtbare kariatide
gij hebt de tijd der smarten niet gekend
boven u blijven de onbereikbare sterren
staan zonder verblijding

geen Anna beademt uw zeven zonden
geen doek wordt lavend klaargelegd
uw huid is zand en nederlaag
en draagt geen wonde

onvruchtbare kariatide dit werd mijn avondland van overvloed
een schamele weelde van huid en hoop
een verschroeide wiekslag van ruwe raven
een gekwelde schors
een klacht van eeuwen uur

gij zijt ontsprongen aan de barst van antieke zuilen
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IK WEET

ik weet ik ben weinig
het glinsterend voorbeeld van mannen
heb ik geweigerd: ik ben de glijdende ijsvelden niet betreden
- gods woning heb ik niet aangeraakt na de laatste rots -
en in de dampende oerwouden laafden zich geen grashalmen
aan mijn zweet
ik ken de streling van de vrouw
de streling der lianen ken ik niet
geen kudde vreesachtige elanden rende aan mijn slede voorbij
en de geur van woudbranden schroeide nooit mijn keel
ik heb zelfs nooit in een Orient Express gereisd
mijn lichaam werd nooit gewiegd door de golven
ik heb Rome niet gezien
noch de nieuwe wegen van Israel
ik heb nooit goud verkocht
ik heb nooit met kamelenmelk gevoed
en wanneer er over mijn gelaat een zandlaag ligt
dan is dit stof van ingesloten muren

neen Harrar ben ik nooit betreden
Harrar is tot mij gekomen

maar de ledikanten van havelozen heb ik beslapen
- men strooide ruïnes voor de schreden van mijn jeugd-
ik heb gevangenen bewaakt
ik heb gevangenen gevoed
maar mijn blik werd nooit door treurige tralies gestuit
ik haat de geur van asse
en asse is mijn bevrijding

geen maagd heeft me ontbolsterd
nooit was ik vrucht
ik was worrel
een woekerplant aan mijn moedeloze muur
en de fluwelen hand die mijn bloei vermenigvuldigde
werd duizendmaal doorboord

maar ook deze wonden genazen
ik kan niet vergiftigen
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ik ben onschadelijk
mijn handen zijn te zwak
om in de steen te schrijven
ik heb geen mens gedood: ik kan me op weinig beroemen

alleen een kind heb ik
een jongen die de onzichtbare sporen van mijn wanhoop
in zijn hulpeloze bewegingen draagt
hij is geen gevolg
hij is een schepping
ik heb mijn bloed gedwongen

hij zou een dagelijkse vreugde kunnen zijn
maar elke muziek breekt nog voor de klank mijn oorvlies bereikt
alleen hoor ik het nachtelijk breken der stenen tafelen
maar de stem van de grauwe nachtegaal
viel steeds dood in de vijver

nooit heb ik Paul Delvaux ontmoet
die eierstokken schildert met roze lichamen rond
en met ogen als dode meren
- de vis van de blik flitsend naar de klamme vrucht -

nooit heb ik Henry Moore gezien
wiens Koning en Koningin lijdzaam wachten
op hun executie
of zijn ze reeds roerloos gebalsemd
tot de eeuwigheid?

zou alleen de executie een betekenis aan mijn leven geven?
de eierstok en de executie
de bodem van de zee
de diepte der hemelen

een schoot heb ik bekend
het is niet veel om aan alle naaktheid te verzaken
maar aan elke bekentenis ontsprong
een traan haar heilige bron

mijn droefheid is voltooid
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]. Suys

OP DE VREDESWEG

Een vredesbeweging, die conflictsituaties wil helpen teboven komen,
moet onafhankelijk zijn van de conflict-partners, alleen reeds om bij
beide het nodige vertrouwen te wekken, en dit vereist dat de band ver-
broken wordt met de verplichting van oorlogsdienst aan één van beide,
derhalve ook met de plicht tot landsverdediging waardoor zij, ondanks
alle goede bedoelingen, in de ogen van de "tegenpartij" onvrij, want
eenzijdig gebonden, zou zijn, en dus niet instaat haar functie uit te
oefenen. Wil zij haar practische mogelijkheden niet bij voorbaat ver-
lammen, dan ontkomt zij niet aan de principiële verwerping van de
oorlog. Men kan in veel gevallen beginselvastheid en opportunisme
tegenover elkaar stellen en aan elk een betrekkelijk goed recht toe-
kennen. Maar hier staat de zaak zo, dat opportuniteitsoverwegingen
- n.l. de genoemde mogelijkheid van practische functionnering - op
zichzelf voldoende zijn om tot het beginsel der oorlogsverwerping met
dwingende logica te doen besluiten. Het zich onttrekken aan deze eis
- zoals de Vredesbeweging "De Derde Weg" doet - is een verlam-
mende zwakheid, mixtum van gebrek aan moed en gebrek aan klaar-
heid, dat slechts de in dit opzicht geesrverwanten, de halven en de on-
klaren, een comfortabel tehuis kan verschaffen. Maar op dit gebied
heerst geen woningnood.
Niet alleen intussen dwingt de logica tot groter beginselvastheid,

maar ook, en op deze grondslag, tOt groter tactische beweeglijkheid
dan men zich gewoonlijk bewust is. Onze kritiek richt zich niet tegen
het dualisme van beginsel en taktiek, beide even noodzakelijk, maar
tegen de wijze waarop de grens tussen beide getrokken wordt, tegen
het feit dat men zich vastlegt waar dit nièt en verzuimt zich vast te
leggen waar dit wèl nodig is. Met andere woorden, dat men princi-
pieel is waar men opportunistisch moet zijn, n.l. in de concrete vor-
men der pacificatie, en opportunistisch waar men principieel moet
zijn, n.l. in de oorlogsverwerping waardoor men voor de conflict-part-
ners als onverdachte hulp bij de pacificatie aanvaardbaar wordt. Er be-
staat weliswaar in het conflict van West en Oost een nog-neutrale bui-
tenwereld, die voor deze hulpverlening in aanmerking komt tegen
lagere prijs, maar deze vormt een heterogeen gezelschap, geen rots
waarop een vredesbeweging in het belangrijkste, niet-neutrale deel
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OP DE VREDESWEG

van de wereld kan bouwen, al bouwt zij erop bij gebrek aan eigen vas-
tigheid. Maar hebben wij werkelijk behoefte aan zo'n vredesbeweging,
behoefte om toeverlaat te vinden bij wie zelf toeverlaat vindt buiten
zichzelf?
Genoeg hierover; ik wil nu mijn kritiek richten op de andere zwakke

plek, niet het tekort maar het teveel aan vastigheid: het zich vastleggen
op de concrete vormen der pacificatie in het West-Oost-conflict. Men
geeft er zich niet voldoende rekenschap van, dat het innemen van een
bepaald standpunt in deze materie slechts een zeer betrekkelijke, en
geen zelfstandige, waarde kan hebben. De juistheid c.q. onjuistheid
van zo'n standpunt is ervan afhankelijk dat het geschikt blijkt om een
conflictsituatie te beëindigen, en dit kan slechts blijken doordat de
conflict-partners zich op dit standpunt willen verenigen. Het gaat hier
niet, zoals in het program van een politieke partij, om het poneren van
een eigen beginsel of desideratum, maar om het verzoenen van tegen-
gestelde .beginselen of desiderata van anderen, n.l. van grote politieke
machten, die intussen slechts dan "anderen" zijn, wanneer men zijn
eigen grondslag buiten de machtspolitiek heeft gelegd, of, indien nog
nodig, heeft verlegd. Men houdt dit echter niet in het oog, wanneer men
voor eigen standpunt uitgeeft wat uiteraard sleChtsbemiddelingsvoor-
stel kan zijn. Als voorbeeld van zo'n standpunt noem ik de oplossing die
"De Derde Weg" inzake de Duitse kwestie poneert: een in vrijheid her-
enigd, geneutraliseerd en ontwapend Duitsland. Deze oplossing is, op
zichzelf beschouwd, aantrekkelijk en men kan er in zoverre mee in-
stemmen, maar onze kritiek is nu juist dat men haar niet op zichzelf
kan beschouwen, want het IS pas werkelijk een oplossing wanneer zij
door West en Oost, die in de Duitse kwestie tegenover elkaar staan,
wordt aanvaard, en dit blijkt niet het geval te zijn. Wat voor zin heeft
het dan hieraan vast te houden, al kan men het natuurlijk als voorstel
in petto houden? Er worden, afgezien van haar eigen principiële grond-
slag - die in dit licht des te noodzakelijker is - van de vredesbewe-
ging geen eigen standpunten gevraagd, waarop zij zich vastlegt, maar
eigen probeersels, die zij, zeer opportunistisch, onvast en beweeglijk
moet houden, totdat een geslaagde pacificatie er een natuurlijk einde
aan maakt. Maar een vredesbeweging, die opportunistisch is waar zij
principieel, principieel waar zij opportunistisch moet zijn, half vredes-
beweging en half politieke partij, heeft zozeer van meet af verkozen in
een mist van onklaarheid te wandelen, dat men niet eens kan zeggen
dat zij het spoor bijster is.
Blijft als eigen beginsel slechts de verwerping van de oorlog over,
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J. SUYS

dan lijkt dit, op zichzelf beschouwd, wel een smalle basis.Men kan ook
dit echter niet op zichzelf beschouwen, onderdeel als het is van een
totale :bewustwording, die zich alleen daarom op deze negatieve for-
mulering moet toespitsen, omdat een onafhankelijke vredesbeweging
zich, uit opportunistische overweging, meent te kunnen onttrekken aan
een stellingname die voor haar vanzelfsprekend moest zijn, zelfs reeds,
zoals in de aanhef van dit opstel betoogd, krachtens de sterkere oppor-
tunistische overweging dat alleen zo haar onafhankelijkheid buiten
rechtmatige verdenking wordt gesteld. Een onafhankelijkheid, die niet
gefundeerd is in een eigen beginsel, waarvan zij de natuurlijke conse-
quentie is, dwingt bovendien tot een voortdurend naar twee zijden zich-
schrap-zetten, en daarmee tot een verstarrende tweezijdige afhankelijk-
heid. Dat is niet bepaald inspirerend. En nu deze twee zijden zelf pogen
hun tegenstellingen te overbruggen, zoals de hoopgevende situatie is
sedert de Conferentie der Grote Vier van Juli 1955 te Genève, heeft
een onafhankelijke vredesbeweging kennelijk de taak deze pogingen
te ondersteunen, inplaats van in de geest naar de "neutrale helft der
mensheid" te emigreren: juist nu moet de Derde Weg iets anders en
beters zijn dan deze uitweg. Het is echter zo - al mocht het toch
eigenlijk niet zo zijn - dat een begin van internationale ontspanning
deze vredesbeweging voor de zorgelijke vraag naar haar bestaansrecht
stelt, zij zich althans deze nieuwsgierige vraag gesteld zal zien.

De ontspanning die de Conferentie der Grote Vier heeft teweeg-
gebracht - zodat men reeds van een oorlogsbezwerende "geest van
Genève" is gaan spreken - is een probleem op zichzelf, want geen van
de diepgaande verschillen tussen de Groten is nader tot een oplossing
gebracht. En het feit alleen, dat aan de ministers van Buitenlandse
Zaken opdracht is gegeven naar een oplossing te blijven zoeken, en daar-
toe in October van dit jaar, wederom teGenève, bijeen te komen, kan de
onmiskenbare ontspanning niet bevredigend verklaren. De verklaring is
veeleer dat de publieke opinie de ontspanning sterk wenste, in het besef
van het gevaar van wederzijdse vernietiging, en dat de regeringsleiders,
in hetzelfde besef aan deze wens gehoor gevend, inderdaad op de Con-
ferentie in een nieuwe geest met elkaar hebben gesproken en onderhan-
deld. Waarin bestaat dan deze "geest van Genève"? Eenvoudig hierin,
dat door alle partners oprecht naar een oplossing is gezocht, met terug-
dringing van die eisen, waarvan men bij voorbaat kon weten dat ze
voor de tegenpartij onaanvaardbaar waren, en dus met prijsgeving van
het propagandistisch effect dat de beklemtoning van deze eisen voor
de eigen zaak zou hebben .... gehad, wanneer de publieke opinie hier-
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voor nog voldoende ontvankelijk was geweest. In Rusland's geestelijke
invloedssfeer is hierop gepraeludeerd bij gelegenheid van de "Wereld-
ontmoeting voor de Vrede", door de Vredes raad in Juni van dit jaar
te Helsinki gehouden, zoals blijkt uit de nadruk die in de daar genomen
besluiten op vrije onderlinge contacten wordt gelegd.

Niet de eigen, maar de gemeenschappelijke zaak heeft haar hogere
ernst aan de Conferentie van Genève opgelegd en er de geest van be-
paald. Zo gezien is de diepe weerklank bij de publieke opinie volkomen
gerechtvaardigd, en op zichzelf een kracht, die de weg-terug helpt blok-
keren. Dit voorlopig resultaat is ons allen toevertrouwd als een kiem,
die moet worden behoed en opgekweekt, want wij allen helpen de pu-
blieke opi'nie vormen, en onder de druk hiervan kunnen ook de poli-
tieke partijen, welker tegenstellingen in die van de regeringen tot
uiting komen, worden genoopt om in deze geest van Genève de hogere
ernst van de gemeenschappelijke vredeszaak te laten prevaleren. Dit
betekent dat ook zij kunnen worden genoopt van het stellen van eisen
af te zien, waarvan zij weten dat ze voor de tegenpartij onaanvaardbaar
zijn, maar die niettemin worden gesteld in de verwachting van politieke
winst bij niet-aanvaarding: een spel waar de aardigheid af raakt wan-
neer de publieke opinie er niet langer positief op reageert. De weer-
klank die de Conferentie van Genève bij de publieke opinie heeft ge-
had - en die tot het welslagen van de kort daarop aldaar gehouden
Atoomconferentie krachtig heeft bijgedragen - is het belangrijkst
aspect van een goed begin dat nu tot een goed einde moet worden ge- .
bracht. Wat de Grote Vier door de nood is afgedwongen, is nog slechts
een bereidheid tot overleg, en toch heeft reeds deze bereidheid volstaan
om kansen in het leven te roepen op een beslissende ommekeer: de
breuk met de traditionele, antagonistische politiek en de daarbij pas-
sende ideogie. Maar deze ommekeer zal zich niet kunnen voltrekken
zonder richtinggevende voorhoede. Een vredesbeweging, uit eigen be-
ginselonafhankelijk van regeringen en partijen, is geroepen zulk een
voorhoede te zijn en een onmisbare functie te vervullen, die,' wanneer
de ontspanning zich doorzet, vanwege de Verenigde Naties ook als
publieke dienst zou kunnen worden erkend.

Een vredesbeweging echter, die in deze tijd het niet aanwil of aan-
durft de oorlog principieel af te wijzen, komt als voorhoede zeker niet
in aanmerking. De verwerping van het oorlogsgeweld in het bijzonder
en het streven naar minimalisering van het geweld in het algemeen
wordt van haar geëist, juist omdat de oude, antagonistische politiek, die
zij teboven moet helpen komen, met het geweld zo nauw verbonden is
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geweest, niet alleen door er in feite op te steunen, maar ook - en dit is
als de geestelijke erfenis die zij ons heeft nagelaten het belangrijkst,
want daarvan moeten wij ons bevrijden - door het waan-denken te
cultiveren, dat het, op zichzelf verwerpelijke geweld, middel, en zelfs
zeker middel, tOt het goede doel zou zijn, en daardoor gerechtvaardigd.
Er blijft bij rationele kritiek van dit politieke doel-middelen-schema -
van het technische scherp te onderscheiden - niets over dan een ar-
chaïsche, magische waan, zonder 'behoefte aan of mogelijkheid tot
verificatie, verborgen echter onder een aanschijn van wetenschap. Het
is deze denkvorm der rechrvaardigings-ideologie, kortweg "ideologie"
te noemen, die met de antagonistische politiek als zodanig verbonden is
geweest, en opdat deze laatste verdwijnt is het nodig dat de macht van
de ideologie over de geesten gebroken wordt. Verlost uit magische fic-
ties kunnen wij op dit kerngebied eindelijk onze onkunde erkennen en
er globaal de maat van nemen, als een eerste begin van echte weten-
schap, die dan wel vredeswetenschap mag heten.

Geweld en ideologie zijn het tweelingpaar, dat uit het politiek anta-
gonisme is voortgekomen, en tussen deze oude, door het antagonisme
beheerste, politiek en de vrede bestaat dan ook een antithese. Niet alle
geweld heeft in dit antagonisme zijn oorsprong, en in zoverre zal met
het streven naar minimalisering moeten worden volstaan. Maar aan
het oorlogsgeweld, waarin dit antagonisme culmineert, mag door een
vredesbeweging geen enkele concessie worden gedaan, geheel afge-
zien nog van de recente ontwikkeling van het atoomwapen waardoor
de oorlog indiscutabel is geworden. Uit een en ander volgt dan echter
tevens dat de eis van volstrekte geweldloosheid, ook wel radicaal paci-
fisme genoemd, niet moet worden gesteld: dit zou de basis van de
vredesbeweging onnodig versmallen en er een sectarisch karakter aan
geven. Het gebeurt wel, dat de "Derde Weg" zijn halfslachtig-oppor-
tunistische stellingname ten opzichte van de oorlog verdedigt met dit
laatste argument, maar het is zonder meer duidelijk dat deze verdedi-
ging of niet intelligent of niet te goeder trouw is. Het belang van de
zaak wettigt intussen wel op het beginsel der volstrekte geweldloosheid
iets nader in te gaan.

Men moet naar mijn mening dit beginsel hoog waarderen om zijn
strekking, die aan de minimalisering van het geweld kracht kan bij-
zetten, maar overigens is er nog andere kritiek op uit te oefenen dan
dat het de basis van de vredesbeweging, die zo breed mogelijk moet
zijn, onnodig zou versmallen en daardoor rechtmatige weerstand zou
wekken. Men moet zich dan afvragen welke zin een beginsel heeft
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waarvan het zo onzeker is of men ernaar kan leven. Op een beginsel wil
men zich, en anderen, vastleggen, en er zijn al zoveel voorbeelden van
beginselen die losgelaten worden juist als de situatie intreedt waarvoor
ze bestemd waren. Van een beginsel als de volstrekte geweldloosheid,
insluitend dat men onder geen enkele omstandigheid een medemens
mag doden, kan men zeggen dat de omstandigheid zich gewoonlijk niet
zal voordoen, maar dat, als de omstandigheid zich wel voordoet, en dit
doden bijvoorbeeld de enige en gereedliggende mogelijkheid is om
vrouw of kind niet te laten vermoorden, de onzekevheid of men zich
naar dit beginsel zal gedragen al te groot wordt. Men zou de volstrekte
geweldloosheid misschien 't best een speciale vorm van heiligheid kun-
nen noemen, waartoe een mens al of niet instaat blijkt, maar hoe kan
als beginsel voorop worden gesteld wat zozeer een zaak van blijken
is? Een zedelijk oordeel uit te spreken over het al-of-niet-doden in
bovengenoemd voorbeeld lijkt nauwelijks mogelijk of gepast, ook
daarom niet omdat de psychische toestand van de beoordeelde, die men
niet voldoende kan kennen, hierbij relevant is: als hij, het niet-doden in
praktijk brengend, hiervoor inderdaad "rijp" is en hij het achteraf niet
bitter berouwt, zou wellicht goed kunnen heten wat anders niet goed
is. Intussen kan tegen onze kritiek op dit "beginsel" worden aange-
voerd, dat zij tezeer in het psychologische vlak blijft, omdat het hier
geen menselijk beginsel geldt maar de volstrekt verplichtende inhoud
van Gods gebod. Dit is inderdaad een sterk argument, waar ik het zwij-
gen toe doe, al schijnt mij de psychologie - in dit geval de psychologie
van de gelovige - toch wel van groot belang. Maar tegelijk blijkt
hieruit dat dit niet een algemeen beginsel kan zijn, waar ook niet-aldus-
gelovigen - en hoe klein is, zelfs binnen dezelfde Kerk, het aantal
aldus-gelovigen - zich op kunnen verenigen, en dat het dus niet de
basis kan zijn van een algemene, niet-sectarische, vredesbeweging.
Dit wordt meer en meer ingezien door deze radicaal-pacifisten zelf,

maar wanneer zij dan, ten einde hun invloed op de zaak van de vrede
in de wereld te vergroten, uit hun isolement treden, en, in het juiste
besef dat de vrede onverbrekelijk samenhangt met de sociale recht-
vaardigheid, aansluiting zoeken bij een sterke politieke beweging, die
belooft hieraan vorm te geven, dan zijn zij, juist vanwege hun onpoli-
tieke origine, tezeer geneigd om inzake het geweld zich met de eerbie-
diging van hun particuliere inzichten te laten afschepen. Geweldver-
werping en sociale rechtvaardigheid blijven bij hen toch min of meer
onverbonden, juist wegens de godsdienstig bepaalde volstrektheid van
hun geweldverwerping. Zelfs in een vredesbeweging als de Derde Weg
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zien wij van deze halfslachtigheid, die in dit speciale geval geen lauw-
heid is, de vertroebelende nawerking.

In werkelijkheid toch is de verwerping van elk geweld, dat uit poli-
tiek antagonisme voortkomt, en dus in elk geval het oorlogsgeweld
omvat, tezamen met de verwerping van de ideologie die juist dit geweld
moet rechtvaardigen, met de sociale rechtvaardigheid zodanig verbon-
den dat zij hiervan de enig-betrouwbare toetssteen is. Het geweld is de
ultima ratio van de dwang, en alle dwang die enigermate problema-
tisch is eist rechtvaardiging. Maar er is tweeërlei rechtvaardiging. Zij
kan worden verkregen door toetsing aan het rechtvaardigheidsgevoel
der betrokkenen, zoals dit in concreto door vrije openbare discussie,
met de wil om tot zo breed mogelijke overeenstemming te komen,
vorm krijgt; het product hiervan is de sociale rechtvaardigheid zelf, die
met minimum-dwang, en dus ook minimum-geweld, uitkomt. Wordt
echter de sociale rechtvaardigheid gevreesd, dan wordt ook in meerdere
of mindere mate de procedure uitgeschakeld waaruit zij als resultaat
te voorschijn komt; er zal dan op zichzelf onnodige dwang, en dus ook
onnodig geweld, nodig zijn, gerechtvaardigd door toetsing aan een
opgelegde rechtvaardigheidsidee, kortom door ideologie, die een reëel
bestaand gemeenschappelijk rechtvaardigheidsgevoel negeert en ge-
weld aandoet, want anders zou met toetsing hieraan kunnen worden
volstaan.

De innige samenhang van de trias: geweld-minimalisering, sociale
rechtvaardigheid, vrijheid moge hiermee in het licht zijn gesteld. En
bij het licht hiervan kunnen naïeve onklaarheden, die aan een werke-
lijke pacificatie slechts schade doen, worden verdreven, zo bijvoorbeeld
de oncritische associatie: Westen (laat ons zeggen de U.S.A.)-vrijheid-
kapitalisme of sociaal onrecht, tegenover Oosten (laat ons zeggen de
S.U.)-onvrijheid-socialisme of sociale rechtvaardigheid; - waarna een
kind de gewenste synthese kan vinden. Met welk gemak wordt hier
bovendien het probleem kapitalisme-socialisme, d.W.Z. het probleem
van twee tegengestelde economische organisatievormen, beslist, en
tegelijk in een voor iedere leek hanteerbare taal omgezet. De econo-
mische wetenschap geeft geen uitsluitsel over dit probleem, dat trou-
wens tezeer in de samenleving ingrijpt om alleen uit economisch oog-
punt te kunnen worden beschouwd, maar deze wetenschap kan ten
minste het inzicht bijbrengen dat het niet zo eenvoudig is, en dit in-
zicht in de plaats van deze economie-voor-theologen stellen. De vredes-
beweging moet de sociale rechtvaardigheid als essentieel zien, maar
deze niet met een bepaalde economische organisatievorm, als het
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socialisme, identificeren. Wat zegt bovendien het socialisme als leus
nog aan onder-de-veertig-jarigen? De alles-beheersende tegenstelling,
waar de eis der sociale rechtvaardigheid met de meeste klem wordt ge-
steld, die van het rijke Westen en de onderontwikkelde gebieden in het
Oosten en elders, is voor het overgrote deel geen eigenlijke economische
tegenstelling zoals van bourgeoisie en proletariaat, maar een naast-
elkaar van Westerse bourgeoisie èn proletariaat ener- en ondervoede
Oosterse massa anderzijds, een naast-elkaar dat niet langer verdragen
wordt. Er is op dit gebied veel dat nog blijken moet. Dat het socialisme
de voorkeur verdient boven het kapitalisme, zodat het in de te verwach-
ten mengvormen het sterkste aandeel zal hebben, moet nog blijken.
Dat de massa in het Oosten anders dan onder communistische leiding
haar levenspeil behoorlijk kan verbeteren, moet ook nog blijken.
Een onafhankelijke vredesbeweging heeft het beginsel nodig waar-

door zij recht krijgt op deze naam; daarin blijkt dan alles, wat van be-
lang is, begrepen, en kan zij, onbelemmerd door speciale standpunten,
de zaak van de vrede dienen. In geen geval vergoeden die standpunten
het ontbreken van het beginsel, al kan juist door deze vervanging de
bodem worden bereid voor een nieuw politiek partijtje.
De met de Conferentie van Genève ingetreden politieke ont-

spanning kan zich alleen doorzetten wanneer het onderlinge wan-
trouwen verder afneemt, maar niet alle wantrouwen is ongerecht-
vaardigd, en een vredesbeweging, die het vertrouwen verdient
dat de politieke partijen niet verdienen, kan een onmisbaar bind-
middel zijn, en, zelf buiten het partijpolitieke vlak blijvend, ook de
partijen in gunstige zin beïnvloeden. Het maakt alle verschil of de
vrede als gezamenlijk doel of als instrument in de partijstrijd wordt in
het oog gevat; dat het eerste gebeurt is nodig om het wantrouwen te
doen afnemen, en hier ligt dan ook de taak van een onafhankelijke
vredesbeweging. Wij hebben behoefte aan propaganda voor de vrede,
maar niet aan een propagandistische duikbootoorlog. Ten slotte heeft
Picasso de vrede als duif afgebeeld, niet als torpedo.
De wereld blijft jong in de lichtschijn van steeds weer jonge ogen.

Maar de vredesduif blijft niet jong. Een beter en duidelijker symbool
is de weg - de weg die wij gezamenlijk begaan en waarop alleen nog
van vooruitgang sprake kan zijn. De vredesweg. En de vredesbeweging
als voorhoede op deze weg.
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PARIJSE BLUES

Weet je nog wel
te gezwollen tranen hingen
boven de Rue Mouffetard
iemand riep
een bruidspaar boog het hoofd
voor het altaar église St. Médard
on a volé mon balai
en hij lachte
zijn lach verspreidde zich
als een kettingdans door de straat
en galmde hand in hand
met het klokgelui tegen de hemel
die te lang opgehouden vreugdetranen
stortte in de zakdoek van de kramen
Place de la Contrescarpe
argeloze kinderogen spiegelden
de clochards die geduldig wachtten
onder de poorten van hun ellende

Weet je nog wel
hoe de mond van de Seine
een zonsondergang penseelde
in het rimpelloze gelaat van Parijs
in het overbevolkte verleden
van oude vrouwen in de illusieauto's
van de mannequins
in de verlepte bloemenhandjes
van de midinettes
in de geraniums van de mansarden
en
ma mie, zei een man op een bank
en hij streelde de laatste zonnestralen
uit de haren van zijn minnares

Weet je nog wel
je luisterde naar de impasse
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van een kwartet van dode dromen
waarin als een kind alleen gelaten
een hobo steeds dezelfde stem herhaalde
j'ai peur
j'ai peur
daarna
omsloten je de lichten van de boulevards
als een bevlagde ochtend
na een slapeloze nacht.
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ANGST, ATOOMBOMMEN EN BESCHERMING*)

Nooit werd de mensheid en het gehele leven op aarde ernstiger
bedreigd met een totale vernietiging dan thans. Een groot deel der
mensen leeft in angst en vrees en er is gegronde reden voor.
'J1heoretischgesproken kan één maniak de hel ontketenen; want

het lijdt geen twijfel dat, wanneer één H. Cobaltbom, dat is een bom
met versterkte radio-activiteit!), op een der hoofdsteden geworpen
zou worden, er meer geworpen zouden worden. In millioenen hoof-
den rijst de vraag: wat moeten en wat kunnen wij doen om dit te
verhinderen?
Protestvergaderingen worden gehouden en honderdduizenden

handtekeningen verzameld. Of het nuttig effect zal hebben, betwijfel
ik. Machthebbers en bevelvoerders weten maar al ~e goed dat een
levée en masse over de gehele aarde in deze tijden in Utopia thuis
hoort. Er is geen wereld-organisatie die de over-overgrote massa's
der mensen die de oorlog en de atoomoorlog in het bijzonder, ver-
doemen, verbinden tot één massa met een gelijkgerichte wil. Zelfs
nationaal beschouwd is de verdeeldheid te groot, om over internatio-
naal maar niet te spreken. En de kans dat er spontaan internationaal
een machtig verzet ontstaat is al even gering om dezelfde redenen.
Dit is pas denkbaar en niet eens waarschijnlijk, wanneer er een bom
geworpen was. Maar dan is het te laat, want dan is de kettingreactie
reeds in gang.
Wij hebben dit in ons land gedurende de bezetting meegemaakt

toen uit alle kringen en alle partijen eensgezind de kreet gehoord

") Dit stuk is geschreven en bij ons ingezonden vóórdat de opzienbarende
verklaring van Russeli en Einstein c.s. van gelijksoortige strekking bekend
werd. Het appèl op de intellectuelen, gedaan op het Londens congres waarvan
de lezer in deze aflevering een kort verslag vindt, om dóór te gaan met waar-
schuwen tegen de atoomoorlog, sterkt ons in de overtuiging dat publicatie van
bovenstaande bijdrage nog alleszins zinvol is. - Red.

1) Dr P. G. de Haan schrijft in "Wetenschap en Samenleving", April 1955
o.a.: "Een proefneming met een H-bom met versterkte radioactiviteit zal de
gevaren voor de gehele mensheid echter enorm doen toenemen. We moeten
ons realiseren dat een cobalt.bom geworpen bij "gunstige" wind op Praag het
leven in een strook tot de Oeral (breedte aldaar 2000 km) zou uitblussen.
Wat de genetische effecten betreft, zou de gevaarlijke zone zich op den duur
zelfs tot Amerika kunnen uitbreiden".
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werd: dàt dulden wij niet langer. Toen was ons land echter bezet en
voelde men aan den lijve wat dat betekende. Laten wij evenwel
bedenken dat dit protest op een uitsluitings-negatie berustte. Er was
slechts eenheid omtrent datgene wat men niet wilde. De ellende was
nog maar nauwelijks achter de gestriemde ruggen of de verdeeldheid
was weer even groOt als tevoren. Bovendien is het te weinig bekend
dat daadwerkelijk verzet slechts door luttele procenten van ons volk
werd gepleegd. De rest is lauw en spoedig murw. Zo ligt de zaak nu
eenmaal.
Maar goed, hoe gelukkig zouden wij reeds zijn indien er een rede-

lijke hoop gekoesterd mocht worden dat iets soortgelijks nu interna-
tionaal zou kunnen gebeuren. Ijdele hoop! Zij die de wereld regeren
hebben het overgrote deel der mensen zodanig in hun macht (radio,
film, kranten, lezingen, enz.), dat het zelfs maar een klein kunstje is
om er hen van te overtuigen dat niet zij als machthebbers, maar
slechts "de anderen" de schuld aan alles dragen. "De anderen", die
hebben het altijd gedaan - als de mensen door rampen getroffen
worden die door mensen veroorzaakt werden. Maar cultuur - bescha-
ving en zegeningen - die brengen "wij" altijd, dat kunnen "de an-
deren" nooit zó goed als wij. Zielig! Alsof er niet vele wegen naar
een lichtend verschiet zouden kunnen voeren.

Bij het gebruik van andere wapens is er altijd een redelijke kans
voor machthebbers en bevelvoerders om zelf gespaard te blijven door
zich buiten schot te houden. Bij de modernste atoomwapens is die kans
belangrijk geringer, naar mijn mening uiterst gering, om niet te zeg-
gen nihil. Dit is een belangrijk verschil en maakt veel uit.
Tot hen die de wereld regeren en eveneens altijd buiten schot blij-

ven, dienen in zekere zin ook de wapenfabrikanten gerekend te worden.
Zij het niet direct, dan oefenen zij toch indirect belangrijke invloed uit
op de gang van economische en politieke gebeurtenissen.
Onderlinge concurrentie buiten beschouwing gelaten, hadden zij

zich door de eeuwen heen een vrijwel onafhankelijke positie weten te
veroveren. De techniek was een factor in hun bedrijven, maar die was
niet zó belangrijk als tegenwoordig. In grote mate zijn zij afhankelijk
geworden van een betrekkelijk kleine staf van medewerkers die "het
geheim"kennen. Gesalarieerde medewerkers op "hoog niveau", die
onmisbaar en onvervangbaar zijn. Volstrekt onmisbaar zelfs, juist om-
dat het om geheimen gaat die aan betrekkelijk weinigen bekend zijn.
E~ zo doet zich het opmerkelijk verschijnsel voor dat een kleine gesa-
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lieerde groep een grote macht heeft, hetgeen men zo kan beschouwen,
dat de sleutelpositie van de modernste wapen fabricatie in handen is
van een kleine groep wetenschappelijke medewerkers. Kunnen die
eveneens buiten schot blijven? Als iemand het kan weten, dan zij! Zijn
zij ook angstig of werken zij door in het rustig besef dat, als de hel
zou barsten, zij en allen die hun lief zijn zich in veiligheid kunnen
brengen? In dat geval zou hun handelwijze althans begrijpelijk zijn,
want dierbaarder dan "das liebe Geld", waarom het toch ook voor een
groot deel gaat, is hun toch hun leven en alles en allen die hun dier-
baar zijn. In de regel zijn 't bij wetenschappelijke mensen geen politieke
idealen die hen bezielen, maar wetenschappelijke. De wetenschap ten
dienste van de mensen toegepast of, mijnentwege, om de wetenschap
maar niet ten verderve van de mensen in casu ook van hen. En zij, die
kleine groep, hebben de sleutelpositie in handen! Begrijpe wie het be-
grijpen kan.

Wij moeten aannemen dat op de hoogste niveau's op politiek en
militair gebied bekend is wat het werpen van de modernste bommen
betekent, èn wat er van verwacht wordt. Kettingreacties incluis.

Een kleine groep, de wetenschappelijke, licht een andere kleine
groep, laten wij aannemen volledig, in. Deze laatsten zijn dus in de
eerste plaats de presidenten, premiers, oppermaarschalken, andere hoge
militairen en diplomaten. 1) Máár, en dit is het kardinale punt - wat
ver.wachten de beide kleine groepen er van voor zichzelf? Het gaat om
niets minder dan leven en dood óók voor henzelf. Zij moeten dus ~er-
wachten dat minstens zij gespaard zullen blijven.

De vraag dient onderzocht of die verwachting op enige redelijke
grondslag berust en zo ja wat dit dan (na het werpen van vele bommen)
in de letterlijk naakte werkelijkheid zal betekenen. Kennen zij allen
de "heilige" angst en vrees? Dit wil onder meer zeggen, kennen zij de
angst die niet louter op gevoelens maar óók op redelijke overwegingen
berust? Daar is enige denkmoed voor nodig. Een moed die wars is van
bravour en branie, geen champagne- of whisky- of wodka-moed, geen
moed door beneveling of verdringing van gedachten als "dat kan mij
niet gebeuren" of "zo ver zijn we nog niet", en ook geen moed die op
vertwijfeling beruSt en die het kanonnenvlees "bezielt" wanneer het
met de dood voor ogen en de doodsangst achter zich uit de loopgraaf
stormt. Niets van dit alles, maar wel de zeer nuchtere moed om dode-
lijke gevaren nuchter onder het oog te zien en dàn zijn houding te
bepalen en dàn te zeggen: ik heb angst, ik weet het, ik ben gewaar-

1) Verder aangeduid door Z.H.G.O., afkorting voor Zeer Hoog Geplaatste
Onmisbaren.
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schuwd. Zover ik kon heb ik voor en tegen nuchter tegen elkaar afge-
wogen en ik kies in het volle besef van mijn verantwoordelijkheid, voor
mijzelf met alles wat dit "mijzelf" inhoudt. Dit noem ik, kort gezegd,
heilige angst.
Ik betwijfel in hoge mate of die genoemde kleine groepen die hei-

lige angst voldoende kennen. Zeker niet zij die de euvele moed hebben
om te zeggen dat de bom "zo nodig!" niet slechts defensief maar offen-
sief gebruikt zal worden of die verontwaardigd zijn als zij van een
verbod van atoomwapens horen. En zich dan nog christelijk durven
noemen! Zulke mensen zijn niet moedig, integendeel, zij zijn lafaards
- althans in hun denken.
Tenzij het gehele atoombommen-probleem als een mensonterend

pokerspel beschouwd moet worden, waarvan de winnaars op z'n best
een tot ruïne geworden aarde als buit binnenhalen - aangenomen
dat er winnaars overblijven, wat nu juist de grote vraag is.

Hoe staat het met de bescherming burgerbevolking? Moeten wij het
ernstig opvatten dat er werkelijk plannen gemaakt worden om een-
voudig tientallen millioenen mensen binnen enkele uren te evacueren
naar veiliger(?) streken? Dit is toch niets minder dan de grofste hum-
bug. Beschikt men over geen betere verdovende middelen voor de
massa? Men heeft helaas !,2lijk wanneer men haar in de geestestoe-
stand waarin zij nu verkeert niet hoog aanslaat als factor die het "spel"
kan bederven, maar het is toch wel een veeg teken voor de spelers dat
zij geen bedriegelijker fopspenen weten te bedenken. Want dat het
humbug, daverende onzin en fopspenen zijn, dat weten zij, de Z.H.G.O.
In het artikel van prof. Minnaert1) vraagt hij ons zich voor te stellen

met welke kosten dit gepaard zou gaan. Maar die kosten spelen slechts
een zéér ondergeschikte rol. Laat ze buiten beschouwing. De benodigde
tijd evenwel en de vervoermiddelen en de behuizing, om slechts enkele
punten te noemen. De laatste twee zullen toch minstens van te voren
beschikbaar moeten zijn. Maar vóór alles de tijd! Tracht U dàt eens
voor te stellen! Zou men op dagen mogen rekenen of blijven slechts
luttele uren over? En blijven die veilige of liever minder levensge-
vaarlijke plaatsen langer dan een paar dagen minder levensgevaarlijk?
Het zijn kwakzalversmiddelen en nog slechte bovendien.
Laten wij maar afstappen van de B.B. en ons afvragen hoe het mis-

schien kan staan met de bescherming van de betrekkelijk weinigen die

1) In het eerder aangehaald nummer van "Wetenschap en Samenleving".
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er blijkbaar van overtuigd zijn dat minstens zij er het leven af zullen
brengen.
Ik kan mij voorstellen, zij het ook met veel goede wil, dat er schuil-

plaatsen geconstrueerd kunnen worden voor enkele tienduizenden die
daarin voor korte tijd veilig zijn. Ik neem dus gemakshalve maar aan,
dat grote moeilijkheden b.v. van zuivere luchtverversing overwonnen
kunnen worden. Kan men nog contact hebben met de "buitenwereld"?
Telefonisch, telegrafisch, per radio? In alle gevallen houdt deze vraag
in, dat er "buiten" nog mensen leven. Dat is duidelijk. Nemen wij dit,
alweer gemakshalve ook maar aan, en om het kort te maken, dat we
weten, dat de voorraad atoombommen bij de vijand uitgeput is. Er kan
"ons" geen bom meer treffen, dáár zijn wij (hoe?) zeker van (want als
wij daar niet zeker van zijn moeten wij blijven waar we zijn, en hoe
lang dan nog?), en wij komen weer naar boven. Hoe Moeder Aarde er
dan uit zal zien en of het mogelijk zal zijn er verder te leven?
Geen sterveling die daaromtrent iets met zekerheid kan zeggen,

behalve dan dat er uitgestrekte gebieden zullen zijn die volstrekt onbe-
woonbaar zullen zijn en dat de atmosfeer (hier en daar? of overal?)
vergiftigd is. En hoe staat het met het water, met de vis, met de plan-
tenwereld, met het vee? Wij moeten toch ademen, drinken en eten,
dat zijn hoofdvoorwaarden en wij willen gezond leven. Is dat mogelijk
in een vergiftigde atmosfeer? Of er nu "slechts" b.v. 1/10 of 2/3 van
van de gehele bevolking vernietigd is, de vraag blijft of de rest in een
vergiftigde atmosfeer kan leven. Wij hebben kunnen lezen hoe ont-
zettend de gevolgen zijn van radio-actieve besmetting. Pest is daarbij
vergeleken niet zo verschrikkelijk. Die doodt tenslotte zichzelf. En het
lijkt mij ook verschrikkelijker dan melaatsheid, degenen die daarmee
besmet zijn "leven" vaak nog jaren.
Zo 'beschouwd komt het mij voor dat de bliksemsnelle dood door

een atoombom door velen verkozen zal worden boven een jarenlang(?)
gemartel. Ziek en gebrek aan alles.
Hoe stellen zij die van mening zijn er het leven af te zullen brengen

zich dit alles voor? - Van die gedachtengang kan ik mij geen voor-
stelling maken, tenzij ik denk aan kleine kinderen, idioten, totaal ver-
blinden en waanzinnigen. Maar dit zou betekenen dat de twee kleine
groepen waarvan ik sprak, onder die categorieën gerangschikt moeten
worden. Daar heb ik zelf bezwaren tegen, want ik bedoel dit artikel
niet als een scheldpartij - en toch .... Zou de oplossing zijn dat zij
het zijn op één punt?
Een drenkeling grijpt naar een strohalm. Wie dit een drenkeling
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ZOU zien doen, weet dat het geen redelijke zin heeft, maar die drenke-
ling "weet" maar één ding. Hij wil blijven leven en doet in zijn paniek-
stemming wat hij zonder die paniek als volkomen doelloos zou af-
wijzen.
Nog zijn er geen tekenen die er op wijzen dat de twee kleine groe-

pen in een paniekstemming verkeren. Nog liggen er óók redelijke over-
wegingen aan hun denken en handelen ten grondslag. Maar reeds zijn
zij door angst bevangen en zijn er sporen van een paniekstemming: de
H Cobaltbom is een paniek-produkt! Het is de beruchte strohalm.
Nog wordt er niet naar die strohalm gegrepen. Nog niet! Maar het is
denkbaar voor de nuchtere waarnemer dat het kàn gebeuren.

Wat te doen om dit te voorkomen? Of liever om te trachten dit te
voorkomen?

Wij, eenvoudige lieden met gezond verstand, moeten trachten hUil,

de leden van de kleine twee groepen, de heilige angst bij te brengen.
Ook gij wordt ellendig slachtoffer. Op z'n best kost het óók Uw leven,
waarschijnlijker is echter dat gij nog enige tijd verschrikkelijker dan
een melaatse door zult leven.
"Waarom verenigen de intellectuelen van alle landen zich niet om

"aan te dringen op aanvaarding (van de bij de Verenigde Naties inge-
"diende voorstellen tot afschaffing van de atoomwapens) en om de
"leiding te nemen van een volksbeweging", vraagt Prof. Minnaert.
Omdat óók de intellectuelen, behalve op wetenschappelijk gebied,

allesbehalve gelijk gericht zijn op economisch en politiek gebied.
Bovendien, wie zijn "de" intellectuelen? Zij onderscheiden zich van

de grote massa door de aard van hun arbeid, maar dit biedt geen waar-
borg dat zij zich méér in algemene problemen zullen verdiepen dan
anderen. Slechts van bepaalde groepen die door de aard van hun
arbeid in deze tijden met de dodelijke gevaren van de atoombom recht-
streeks geconfronteerd worden kan een waarschuwende stem verwacht
worden. En inderdaad, het is voornamelijk uit de kringen van mathe-
matici, fysici, technici, chemici en sociologen dat wij protesten horen.
Maar nog lang niet voldoende en niet collectief.
Toch houdt dit een grote belofte in, want die intellectuelen kunnen

iets zéér belangrijks doen. Zij kunnen een grote taak op zich nemen en
vervullen.
De twee genoemde kleine groepen kunnen wij onderscheiden in

atoomdeskundigen enerzijds en macht- en bevelhebbers alsmede wa-
penfabrikanten anderzijds.
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Zij zijn de Z.H.G.O., in wier dienst de eerstgenoemde groep ijverig
werkt aan de vervaardiging van de modernste atoomwapens.
Zoals gezegd: als één groep mensen weet welke gevaren ons be-

dreigen, dan de eerstgenoemde groep van atoomdeskundigen.
Dáárop behoeven zij dus niet gewezen te worden - zo zou men

althans denken, hoewel het dikwijls lijkt of ook velen van hen ervoor
terugschrikken om zich de gevaren ten volle bewust te maken. Maar
de andere groep. Die wordt weliswaar volkomen ingelicht, min of
meer populair natuurlijk, want de hoogst ingewikkelde formuleringen
zullen slechts weinigen van hen kunnen lezen en begrijpen, máár -
beseffen zij wat dit ook voor hen onverbiddelijk betekent? Ik kan mij
niet voorstellen dat de inlichtingen gepaard zullen gaan met ernstige
waarschuwingen aan hun Hoogst Persoonlijke adressen.
Het zijn die ernstige waarschuwingen die de intellectuelen - dit-

maal in de ruimste zin genomen - en zij in de éérste plaatst tot de
Hoogst Persoonlijke adressen kunnen richten. Zij wanen zich veilig
als zijnde Z.H.G.O. voor wier veiligheid àlles gedaan moet worden.
En geen humbug, geen daverende onzin als B.B., geen fopspenen
als 't U belieft. Volkomen veilige schuilplaatsen!
Welnu, intellectuelen, technici, fysici etc., maakt plannen, de àller.

beste die denkbaar en uitvoerbaar zijn, geld speelt natuurlijk geen rol.
Het is U toevertrouwd om geen enkele factor te vergeten. Zuivere
luchtverversing, voeding, water, doelmatige kleding, verpleging, afme-
tingen, duur van het verblijf (op deze twee laatste factoren kom ik nog
terug) enz. enz. Verwaarloos geen enkel detail. Vraag om critiek en
doe er Uw voordeel mee èn - als dan àlles wat denkbaar en uitvoer-
baar is in Uw plannen verwerkt is, zeg dàn: En tàch zult ook Gij ellen-
dig slachtoffer worden! Wat wij U bieden is geen baarlijke onzin, er
is zelfs niets beters denkbaar, maar het is nutteloos. En bewijs het!
Ik kom nog even terug op de afmetingen en de duur van het ver-

blijf. Hoe groot is het aantal der Z.H.G.O.? Moeten hun vrouwen,
kinderen, kleinkinderen, hun staven en onmisbare gesalarieerde mede-
werkers, mitsgaders de allerhoogste captains of industrie met hun kin-
deren enz. ook mee, of dienen die zich tevreden te stellen met de
fopspenen? Wie bepaalt de grens van het aantal? Het gaat om leven
en dood. Ik stel me de navrante tonelen voor bij het afscheid nemen.
Tot ziens? Stelt U zich dat ook eens voor! En nu de duur van het ver-
blijf. Ik heb gelezen dat die 1 à lY2 jaar kàn zijn. D.W.Z.voor anderhalf
jaar lucht, voeding, water ete. etc. Het lijkt me een wonderbaarlijke
prestatie, maar goed, ik heb er geen verstand van. De techniek staat
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voor niets zegt men. Men leeft daar dus veilig gedurende die tijd.
"Schokkende gebeurtenissen" evenwel zullen de bewoners toch niet
bespaard kunnen blijven, als er b.V. een of een paar bommen op of
vlakbij de schuilplaats zouden vallen. Op zulke kleinigheden willen
we echter niet letten. Hoofdzaak is, we 'brengen er het leven af. Tot nu
toe! Eindelijk breekt de dag aan dat alles veilig is (hoe weet men dat
daar binnen of beneden?). En we treden of strompelen naar buiten.
Maar kàn dat? Wist men met stelligheid dat de atmosfeer ook veilig
was? Maar alweer laten we dat gemakshalve ook aannemen. Hoe ziet
Moeder Aarde er dan uit? Dàt kan niemand die naar buiten treedt
voldoende nauwkeurig weten. Stellig zijn er onmetelijke woestijnen
die grote gelijkenis zullen hebben met maanlandschappen. Moeten
we, zonder belachelijk te worden, nog méér tegemoet komen dan we
reeds deden aan hoopvolle verwachtingen die, nuchter beschouwd, toch
al meer op dwaze fantasieën dan op werkelijkheid kunnen berusten?
Moeten we ook nog onderstellen dat de "geredden" die woestijnen, ze
kunnen wel honderden km lang en breed zijn, heelhuids doorkomen?
Voor 't laatst dan: ze komen er door en ontmoeten dichtbevolkte
streken Ct is wel èrg veel verlangd van onze goede wil) en - daar
komen ze ergens aan. Hoe stelt U zich dat welkom voor? Met vlaggen
en fanfares, zoals Z.H.G.o. dat "vroeger" veelal gewend waren? Ik
niet! Ik acht de kans redelijk groot, dat er een lynchpartij ontstaat die
z'n weerga niet vindt in de gehele wereldgeschiedenis. Die onderstelde
dichtbevolkte streken hebben de hel zoal niet vlakbij, dan toch uit
de verte meegemaakt. Dat was al hel genoeg! En zijn onnoemelijke
verwoestingen aangericht, er is een leed geleden dat niemand zich kan
voorstellen. En ziedaar, daar komen ze aan, de stoeten die de finishing
touch aanbrachten om al dat leed en al die verwoestingen over de aarde
te brengen - en zich zelf veilig wilden stellen. Er behoeft in die massa
slechts één te zijn die brult, sla ze dood, en het is reeds bijna gebeurd.
De opgekropte haat, woede en wrok kan niet te' groOt getaxeerd
worden.
Lezer, ik ben r~eds te ver meegegaan met het onderstellen van

mogelijkheden door de stoeten een bewoonde en redelijk bewoonbare
wereld te laten ontmoeten. Maar als het toch mogelijk zou zijn, dan
wacht hun last but not least waarschijnlijk een soortgelijk lot. Wie
kan mij dit alles op goede redelijke gronden betwisten? Critiek s.v.p.!
Heb ik onjuiste dingen gezegd, heb ik overdreven? Heeft U antwoor-
den op de vele vragen die ik uit onwetendheid onbeantwoord moest
laten? Antwoorden waaruit zonneklaar zal blijken dat er voor de twee

567



W. SCHEFFER

kleine groepen redelijke hoop bestaat dat zij er op z'n best het leven
af zullen brengen. Op z'n best, herhaal ik nog eens, want de kans op
de vreselijkste besmetting gepaard aan leed en pijnen en onvrucht-
baarheid van man en vrouw is reëel en groot: Gij, intellectuelen, die
het kunt weten, hebt mij dit zelf geleerd. Kunt gij mij die antwoorden
niet geven, dan ruSt op U de taak om duidelijk en wetenschappelijk
geargumenteerd in het bijzonder aan Z.H.G.O. te kennen te geven dat
óók zij slachtoffers worden. Tart hen om doelmatiger dan gij het kunt
middelen te vinden om hun vege lijf te beschermen. Het is denkbaar dat
gij er hen daardoor van kunt overtuigen dat zodanige bescherming on-
mogelijk is. Daardoor kunt gij hun de heilige angst bijbrengen voor
het verliezen van het eigen vege lijf; gij kunt hun het laatste sprankje
hoop ontnemen. De kans dat zij in paniek zullen geraken is gering, zij
zijn er in getraind om voor hete vuren te staan - zij het niet zó heet als
een ontploffende atoombom - en weten wat zelfbeheersing waard is.
Ik ben er van overtuigd dat zij in de waan leven geen slachtoffer te

worden. Zou ik mij hierin vergissen, dan des te beter, want dan wordt
er geen H Cobaltbom geworpen en worden misschien zelfs de gevaar-
lijke proefnemingen stopgezet. Dan echter zullen uw rustig beraamde
wetenschappelijke plannen en uiteenzettingen omtrent de onmogelijk-
heid van hun beveiliging tot een ander gewenst resultaat kunnen leiden.
Ik ben bang voor hun onderstelde kortzichtigheid om geen sterker

termen te gebruiken. Als zij evenwel weten dat ook zij slachtoffer
worden is de kans groot dat zij een bepaald inzicht krijgen en hun
taktiek zullen wijzigen. "Men onderstelt", zullen zij zeggen, "dat wij
het niet wisten. Welnu, wij zouden hen in die waan kunnen laten,
ware het niet dat, gezien de beweging die onder de intellectuelen gaan-
de is,wij hen er op deze manier toe drijven om ons met het volste recht
een groep krankzinnige adspirant zelf-moordenaars te noemen. Want
welke groep van Z.H.G.O. beraamde ooit collectief en welbewu'st zelf-
moordplannen ten overstaan van een wereld die daardoor eveneens met
vernietiging op ongekende schaal bedreigd wordt? Als de massa, voor-
gelicht door intellectuelen die geen charlatans zijn als Hitler c.s. ons
óók als waanzinnig gaat beschouwen, zijn onze dagen als Z.H.G.O.
geteld. Men gaat inzien dat wij pokeren en wij moeten dit langzamer-
hand gaan staken."
Er is nog een groep die ik dringend zou willen vragen medewerking

te verlenen. Auteurs. Schrijf beeldende "short stories" die wat gebeur-
tenissen en toestanden betreft strikt weenschappelijk verantwoord zijn.
Schrijf geen onmogelijke dingen, vermijdt wat op sadisme lijkt. Breidel

568



ANGST, ATOOMBOMMEN EN BESCHERMING

uw fantasie, laat eventuele toekomstbeelden redelijk verantwoord zijn.
Maar laat ik tenslotte zelf even fantaseren. Stel U voor dat er een

film gemaakt kon worden. Het zou, het eerste kwartier en de laatste
paar minuten uitgezonderd, een stille, een "dood"stille film zijn. Ik
heb hem reeds zo vaak in gedachten zelf afgedraaid en mijn scenario
zou "alleen nog maar" geschreven moeten worden, want het ligt pers-
klaar in mijn brein. Stel U voor dat "men" die film zag en dat de
Z.H.G.O. die zouden zien. Een film die, wat gebeuren en kleur en
landschap betreft wetenschappelijk verantwoord zou zijn. Navrant van
begin tot eind, dat geen happy-ending zou kunnen zijn, tenzij men als
zodanig een sprankje licht aan de horizon als symbool van een nimmer
gehéél verflauwde hoop voor lief zou willen nemen.

Amsterdam, 15 Juni 1955.
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GEVAREN VAN ATOOMWAPENS

Van drie tor vijf Augustus werd in Londen een congres gehouden van
geleerden en parlementariërs over de gevaren van atoomwapens. Dit
congres vormde een tegenhanger van de Conferentie van Genève over
de vreedzame toepassingen van de atoomenergie. Hoewel van beschei-
dener omvang dan het Geneefse, is toch op het Londens congres een
probleem behandeld, dat niet van minder belang is dan de vreedzame
toepassingen: de gevaren van atoomswapens, die thans letterlijk het
voortbestaan van de mensheid bedreigen. Vele vooraanstaande geleer-
den van 24 landen uit alle wereld-delen waren aanwezig. Bekende
Engelse deelnemers waren Bertrand Russell, Lord Boyd Orr, Lord
Beveridge, Walter Elliot, Clement Davies. Er was een Russische dele-
gatie met onder andere een theoretisch-fysicus, jurist, bioloog en che-
micus.
De bekende resolutie van Russell, door Einstein en andere Nobel-

prijswinnaars ondertekend, werd uitvoerig op het congres besproken.
Een iets gewijzigde versie (iets voorzichtiger geformuleerd doch in
geen enkel opzicht essentieel gewijzigd) werd tenslotte unaniem _
door vertegenwoordigers van OOSt en West - aanvaard.
Het doel van het congres bestond niet alleen in het kennis nemen

van de voordrachten en de diskussies binnen het congres en de publici-
teit naar buiten: het is de bedoeling dat gedurende een jaar drie com-
missies verder zullen werken. De resultaten van hun werk zullen dan
besproken worden op een voortzetting van dit congres, die over een jaar
in Den Haag gehouden zal worden.
De drie commissies zullen onderzoeken:
I de grootte van de vernietigingskracht van atoomwapens en de

mogelijke gevaren van het vreedzaam gebruik van atoom-energie.
II de technische problemen van supervisie en controle van de

produktie en het gebruik van atoomwapens met het oog op het verbod
van hun gebruik.
III de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke onderzoe-

kers voor de gerichtheid van het werk en het gebruik en algemene
kennis van hun werk.
De bijdrage die de geleerden op deze wijze kunnen leveren, zal zijn:

het zo goed mogelijk vaststellen van de feiten over atoomwapens; het
algemeen verspreiden van deze gegevens; het met de meeste autoriteit
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onder de aandacht van de regeringen van Oost en West brengen van
de feiten. Dit laatste zou of direct of via neutrale regeringen kunnen
geschieden. Tot de gehele opzet hebben de inzichten van Russeli in
hoge mate bijgedragen.
Algemene ontwapening met controle in velerlei opzicht lijkt wel de

enige mogelijkheid, die de mensheid kan behoeden voor een voort-
durende dreiging van ondergang.
Men moet hopen dat dit Londense congres mede een aansporing zal

zijn voor de politieke machthebbers om tot een beslissing in deze rich-
ting te komen. De resultaten van commissie II kunnen helpen bij vele
technische problemen, die de controle op ontwapening biedt. Mochten
politieke moeilijkheden deze oplossing in de weg blijven staan, dan
zullen de geleerden het volgend jaar op de voortzetting van het con-
gres in Den Haag, alles in het werk moeten stellen om de politieke
opinie te mobiliseren teneinde dit doel toch te bereiken. In zekere zin
vormt het Londens congres dus een oproep tot de gehele wetenschap-
pelijke wereld om tot het congres in de zomer van 1956 de feiten over
atoomwapens en de mogelijkheden van ontwapening te bestuderen en
te verspreiden.
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WALSERI]

Ertsen in ovens uitgesmolten
vloeien ineen tot lavastromen,
brandende uit het hart gekomen
om ,in de walsen op te gaan,
diep in de hal van het bestaan:
ruimten waarin de ketels stomen
en nimmer stilte keren zal
en waar de diepst verraden dromen,
witgloeiend aan de nacht ontnomen,
stollen tot dit ontzettend staal:
gedichten, dood in teken en taal.
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NEEM PEN EN INKT

Neem pen en inkt
neem pen en inkt
en schrijf.
Neem pen en inkt
en schrijf van dag tot dag
wat aan de wand
u vlammend wordt gemeld.

Neem blank papier
waarop gij kunt vertalen
al wat de spanrups
driftig voor u spelt.

En zeg de massa
die met starre blikken
naar geld en ongeld
haakt en oogt:

"Wantrouw de appel
en het stenen brood -
elk paradijs brengt moederkoren VOOrt,
vogelverschrikkers en een strafwetboek."

De tuinslang kronkelt zich
en zegt: ik ben de regen,
de bron en oorsprong van uw roos.

Het fietspad keert zich om
en zegt: u blijft geen keus,
ik ben het hier en ginds,
het want, het daarentegen,
het Halfweg en het Appelsga.

Neem pen en inkt
neem bloed en gal
en schrijf.
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Het fluiten van de treinen in de nacht
sterft langzaam aan dovemans oor.
Niet voor mij springen seinen in 't gelid.
Niet mijn hand
speelt blindeman met een andere hand
in de dansende gang.
Nier mijn voorhoofd leunt koud tegen het raam.

Want onder de brug van je armen
vaar ik zonder geluid
door sluizen van glas
naar steden van leem
waar de liefde in hangmatten woont.
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DE VERVELING

In een bekroonde roman, die ik maar voor de helft gelezen heb zo
verveelde me die met z'n verkapte heilsoldateska, stond in de eerste
helft eigenlijk maar één passage die indruk op me maakte en die ik
dus onthouden heb. Het ging over een vent die niets uitvoerde, genoeg
had van alles, en zich pas thuis voelde in de verveling. Hij zocht de
verveling. Wanneer hij op straat een queue zag, ging hij er achter staan
zonder te willen weten waarvoor men in de queue stond, alleen om
zich te vervelen. Dit voorbeeld was, zo geloofde ik toen, heel goed ge-
kozen. Daarom heb ik het ook eens geprobeerd. Bij de Cineac. Ik wist
weliswaar waarom men daar in de queue stond, maar dit maakte
allerlei veronderstellingen en gissingen onnodig en het staan zo mo-
gelijk nog vervelender. Ik had me namelijk voorgenomen om niet naar
de Cineac te gaan en vóór de cassa uit te knijpen. Toch kon ik de
verveling niet vinden. Het in de queue staan was wel doelloos gewor-
den, maar werd daarom nog niet vervelend. Dat kwam door de men-
sen in de queue. Niet dat ik ze ook maar enigszins interessant vond,
daar was ik niet voor gekomen, maar na een poos merkte ik dat zij die
zich eerst achter me hadden aangesloten - en zo gaat het nu letterlijk
altijd als ik in een queue sta - plotseling, en toch ongemerkt, vóór
mij waren gekomen. Dat stak me, en ik probeerde, niet zonder succes,
met langzame wendingen, schouder- en beenverplaatsingen schijnbaar
uit vermoeidheid of nieuwsgierigheid, een gefingeerde hoestbui en,
natuurlijk, ononderbroken uitkijkend naar de variërende holten in
de queue, mij weer vóór hen te wurmen. Ik ging daar zo in op, dat ik
ten slotte toch in de Cineac terechtkwam, en ik ben er niet cynisch
genoeg voor, me in de Cineac te vervelen, dus moest ik de verveling
voor die keer laten schieten. Ik had misschien beter die bekroonde
roman ten einde kunnen lezen, maar dan in een gelovige stemming,
het geloof aan de bekroning. Dit geloof was ik evenwel al vóór de
helft kwijtgeraakt, dus zou me dat ook niets gegeven hebben. Ik zou
in plaats van verveling slechts ergernis hebben kunnen voelen, en dat
is, hoewel misschien veel erger dan verveling, geen verveling. Ik neem
m'n hoed af voor de enige figuur in de halve roman, die me geboeid
heeft, want die heeft volgens de auteur de verveling gezocht en ge-
vonden. Nu is het waar dat ik de verveling verfoei en er bang voor
ben, wat pas goed blijkt wanneer ze mij zoekt en vindt. De roman-
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figuur en zijn methode zijn mij dus vreemd en ik kan hem niet van
binnen uit beoordelen. Ik neem alleen op grond van mijn denken de
hoed voor hem af, want dit denken zegt me dat hij het onmogelijke
gedaan heeft. Immers, wanneer de verveling gezocht wordt, dan is er
een zoeken, dat is een activiteit met een doel, middelen, aandacht, ver-
gissingen, correctie enzovoort, waar men in opgaat, en dat is op zich-
zelf zo interessant, dat men zich juist niet kàn vervelen. Ieder zoeken,
al is het ook naar de verveling, heft de verveling op. Ik durf nog ver-
der te gaan. Gesteld, dat iemand zich al verveelt, en in die verveling
wil blijven, dan is de eerste uitoefening van de zorg om er in te blijven
reeds een opheffing van de verveling, omdat ergens voor zorgen niet
vervelend is. Nu doe ik een derde stap. Gesteld, dat hij de verveling
die er al is, en die hij dus ervaart, niet zozeer in zich wil behouden,
maar goed wil leren kennen - dat is weer een wil, die de verveling
automatisch op de loop jaagt, maar daar gaat het me nu niet om -
dan maakt hij niet alleen de ervaring der verveling tot objekt van zijn
doorgrondend verstand (dat zich niet verveelt), maar maakt ook de
verveling als objekt interessant en dus niet meer vervelend. Maar
waaruit kan dit objekt bestaan, als het interessant is? Uit interessant-
heden, natuurlijk. Bijvoorbeeld allerlei bijverschijnselen, vóórver-
schijnselen die misschien tot "oorzaken" gepromoveerd kunnen wor-
den, relaties met andere fenomenen, elegante uitstapjes naar allerlei
wetenschappen, een saus van pittige descriptie er over heen, en wan-
neer een humorist er zich mee bezig houdt, een suggestieve "evocatie"
van verveling die een toppunt kan zijn van amusement. Kortom, het
objekt "verveling" bestaat uit van alles en nog wat, behalve uit ver-
veling. De verveling onttrekt zich niet alleen aan opsporing en wil,
ook aan alle analyse. En zelfs aan de geringste bewustwording. Zodra
iemand zegt, al is het met nog zo'n lijzige stem: "Ik verveel me", ja
al denkt hij het maar, dan ligt zijn verveling al achter hem, want hij
heeft iets geconstateerd, bewUSt gemaakt, ontdekt, en dan is hij op
slag in het ontdekken, dat nooit vervelend is. Anderzijds - of eigen-
lijk kan ik beter zeggen: Evenzo. Evenzo gaat het vaak bij het uitspre-
ken van de ontdekking: "Wat heb ik een plezier!" of: "Wat zitten we
hier gezellig bij elkaar!" Plezier en gezelligheid zijn dan opeens ver.
objeetiveerd, en weg. Men is er niet meer in. Ze zijn ontdekt. Men is
in het ontdekken, dat nooit plezierig of gezellig is, alleen maar interes-
sant. Interessantheid staat dus niet alleen in tegenstelling tOt verveling,
maar ook tot plezier of gezelligheid. De volksmond wil, dat plezier of
gezelligheid "interessanter" is dan interessantheid, maar ik wil het
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woord "interessant" vrijwaren voor infiltraties van slang-betekenissen,
en bedoel er alleen mee: toegankelijk en attractief voor waarnemen
en nadenken. Boosheid en vervoering kunnen ook pas interessant
worden wanneer men niet meer boos of in vervoering is. Als iemand,
hoe boos hij ook lijkt, zegt of denkt: Ik ben boos! dan is hij op dat
moment denker over zijn eigen toestand, en als zodanig niet meer
boos. Misschien wordt hij dadelijk weer boos, want veel mensen hou-
den er van lang boos te zijn. Wanneer iemand in vervoering denkt:
Ik ben in vervoering! dan betekent dit eigenlijk: " .... geweest." En
dàn wordt de vervoering pas (beter gezegd: slechts) interessant! In
tegenstelling tot de boosheid, kan dan de vervoering nier zo gauw
weer terugkomen, ook al verlangt men er nog zo hartstochtelijk naar.
Tenminste in Holland niet. In Holland is de grootste hartstocht voor
het "interessante" gereserveerd naar het schijnt. In ieder geval pleegt
men zich dan met het interessante te vergenoegen. Dit is een constante
karaktertrek van de Nederlandse dichtkunst. Wanneer een dichter,
blijkens een enkel gedicht, eens in vervoering geweest is, dan is hij
zich dit zo bewust, dat hij zijn volgende gedicht aan de vervoering of
de dichtkunst besteedt, en voorlopig niet meer in vervoering komt.
Dit kan de hele verdere bundel duren en soms meerdere bundels. Het
komt zelfs voor dat het volgende gedicht de titel "Ars Poëtica" draagt,
en niets anders is dan een interessante analyse op rijm van de vervoe-
ring. De andere gedichren zijn dan pogingen om, met het ontdekte
als wetenschap en handleiding, de vervoering na te apen. De eerlijk-
sten doen hier natuurlijk niet aan mee. Die gooien de interessantheid
op de mesthoop en klagen over verloren liefde, verloren jeugd en alles
wat men zo al verliest bij het klimmen der jaren. Men mag aannemen,
dat het eigenlijk de verloren vervoering is, waar ze over klagen. In-
teressantheid schijnt dus wel een middending te zijn, te verkiezen
boven verveling, maar minder gewild dan bijvoorbeeld plezier. Of
ze meer of minder gewild is dan boosheid of vervoering, hangt van
de personen af, daarover zou ik in sociaal of statistisch opzicht liever
zwijgen. Wanneer ik een moralist was, zou ik zeggen, ze staat boven
boosheid, maar beneden vervoering. Ik heb zo'n idee dat iedereen het
daarmee eens is, zelfs de dichters en de vaatjes buskruit. Met iedereen
bedoel ik natuurlijk iedereen als moralist. Dit interesseert me verder
niet meer, en zo komt de verveling tot me onder het schrijven. Wat
is deze verveling? Is het afdwaling? Denkslopje? Niet meer verder
,kunnen? Geworpen worden uit een zekere stroomlijn op een zand-
plaat? Toegeven aan een niet-gewilde en toch binnengehaalde, erken-
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de overmacht? Rijdt de gladde trein van het ontdekken door het
stootblok der vermoeidheid, met alle désintégratie van dien? Dit zijn
maar oratorische vragen. Het zijn eigenlijk descripties van "facetten"
Een stapel interessantheden, om de verveling te camoufleren. Zo kan
ik nog een poosje doorgaan: "Moet ik nu gaan eten, omdat ik over
een half uur de deur uit moet, en zit me dit dwars?" Het antwoord is
natuurlijk: Ja. Maar dat is de verveling niet. Een psycho-analist zou
drie maanden aan me kunnen verdienen en er nog de verveling niet
uithalen. Het zou veel te interessant zijn. Iedere literator van zestien
jaar zou mij kunnen zeggen: Deze verveling ontstaat bij het afglijden
in de gedachteloze doorpraterij van Jan-en-alle-man - even kijken -
hier! En hij zou me de plaats aanwijzen. Dan zou ik hem de hand
schudden en zeggen: "Dank je wel. Jaren lang heb ik dit geweten en
steeds verval ik er weer in. Wat is die verveling eigenlijk?" Een filo-
soof zou zeggen: "Wanneer iemand tracht een probleem op te lossen
met wil en woorden, op eigen commando, en bovendien nog binnen
een tijd die bepaald wordt door het volschrijven van een zekere door-
snee-hoeveelhe;d papier, dan komt hij, buiten de grenzen van het reeds
toegeëigende, in de schijn-oplossingen, die hem niet bevredigen, en dit
geeft een onwaardig gevoel, pardon een waarachtige gevoel van onwaar-
achtigheid, dat men verveling noemt. Tracht het probleem probleem te
laten, slaap er eens over, en als er een nieuwe onthulling plaats vindt,
misschien dadelijk na het ontwaken .... " Gouden woorden, die me
van alle verveling zouden ontheffen, wanneer ik ze niet zelf bedacht
had. Opeens zit me de "vervoering" weer hoog, en de gezelligheid,
het plezier en de boosheid - maar zijn dit niet allemaal "vervoerin-
gen?" Het verschil in waarde gaat me niet aan. Is de verveling niet de
tegenstelling van alle vervoering? En de interessantheid - een soort
tamme vervoering tegenover de verveling - een opgedirkte verveling
tegenover de vervoering - de tegenstelling van verveling en vervoe-
ring beide, van alles wat "ex-isteert"? Kijk. Dat woord kon niet uit-
blijven. Eigenlijk zou ik hals over kop uit het papier moeten vluchten,
want voor ik mijn opvatting van "existeren" (die nog niet eens be-
staat) zou hebben duidelijk gemaakt, zou ik zeshonderd bladzijden
verder zijn. Even kijken wat er uit volgt: verveling en vervoering zou-
den twee vormen van existeren zijn, en geïnteresseerd-zijn niet. Dat is
toch hoogst interessant! - maar vind ik dat, dan existeer ik niet. Ik
begin pas te existeren, wanneer het mij vervoert, of wanneer ik het
stom-vervelend vind. Ik kies het laatste. (Dat moet ik wel, want het
verveelt me allang.) Inderdaad, het klopt: ik existeer. Ik merk het aan
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mijn voeten die zich verplaatsen: nog een paar woorden en ik zal van
achter mijn schrijfbureau opstaan - ex-sisto, ergo sum! Ik verveel me
niet meer; dus moet ik op een of andere wijze in vervoering zijn. Ook
dat klopt: zit ik niet te grijnzen van plezier, omdat ik er zo gauw een
punt aan gedraaid heb? Alles klopt! 0, gaya scienza! .... Behalve
dit: dat ik me aanstel als een cabaretier. Zonder publiek, zonder hono-
rarium, op m'n dooie eentje, om mezelf bezig te houden. Dat is grieze-
lig. Zou het kunnen zijn, dat ik me ondanks alles, en onder alles door,
voortdurend verveel, en dat de interessantheden nooit iets anders zijn
dan de glimmende camoufleringen, de schubben van het monster ver-
veling, welks binnenste ik voortdurend ontvlucht? En toch is het de
verveling, die mij, als ze me plotseling overvair, uit verdwalingen
terugtrekt, grijs en moederlijk onder mij ligt en zelfs over me heen,
mij draagt en koestert voor een tijd, wanneer ik twijfel aan mijzelf,
en lusteloos, vermoeid en schijnbaar wezenloos in haar terugkeer -
als in deze Coccalaan, waarin ik ondanks mezelf woon en waar ik me
zo weinig thuis voel. En het is de verveling die mij opnieuw als een
barende uit haar flanken werpt wanneer ik mij weer beweeg, wanneer
ik spasmodisch "opspring in haar buik" en een vervoering mij aan-
grijpt waarvoor zij mij vatbaar gemaakt heeft. Indien de verveling mij
in haar grijze nevelen koestert tot vatbaarheid voor vervoeringen, laat
ik mij dan vervelen! - want het zijn immers de vervoeringen die ik
wil. De interessantheden, die de uiterlijke keerzijde van haar moeder-
schoot, de schubben zijn, die haar eerst tot monster maken, wil ik
voortaan liever met blinde ogen voorbijgaan. De verveling is mijn
moeder, mijn dood, de rust zonder naam, de vijver waar de zwanen
slapen, de avondwolken waarbij een zwerver tot zichzelf komt, het
tentdoek mat van sterrelicht, de knerpende bamboedeur naar de slaap.
In haar duister Niets ontkiemt de jonge melkweg, ontranken zich
sprongsgewijze dromen en visioenen, barsten zonnen van zekerheid
uit - het is de al-moeder, grijs, oud, druipend als een oerwoud en
vol van de zwarte vertrouwde verrotting die zich in afwezigheid meta-
morphozeert tot de opgerolde kracht der reuzenvarens en de spiegeling
der ochtenden. Laat dan de verveling mij maar schoonrotten in haar
nachtelijk druisen van regen. Hoe langer het duurt, hoe beter. Ik zal
niet vluchten.
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DE RASSENPROBLEMEN IN ZUID-AFRIKA

Om het alle retle om tevrecle te wees met die
stand van sake.

Kort na elkaar verschenen onlangs twee belangrijke artikelen over
Zuid-Afrika, een in de Groene Amsterdammer1) door Dr F. C. L. Bos-
man getiteld: "Volks- en Kultuurwaardes in Suid-Afrika" en een ander
in de Inte1'1lationale Spectator van de hand van de Leidse hoogleraar
Prof. Dr ]. H. Boeke, getiteld: "Het rassenvraagstuk in de Unie van
Zuid-Afrika"2).
Het artikel in de Groene Amsterdammer ging vergezeld van een

Ten Geleide door de redactie, dat aan duidelijkheid van instelling tén
opzichte van het rassenvraagstuk niet te wensen overliet, doch dat
helaas enkele onjuistheden bevatte en bovendien geen argumenten
rechtstreeks tegen het artikel zelf te berde bracht. En dat was jammer,
omdat juist de meest aperte onjuistheid - als was dat dan toch de
waarheid - met dikke letters werd gedrukt. De redactie meende daar-
na het onderwerp nu voorlopig te moeten laten rusten.
Professor Boeke heeft de stof van zijn artikel geput uit materiaal

dat in hoofdzaak afkomstig is van publicaties door de SABRA, dat
is het Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse-Aangeleenthede, hetgeen in pro-
aparte handen is. De instelling ten opzichte van het rassenprobleem en
van de gekleurde rassen loopt bij de twee schrijvers parallel, hoewel het
artikel van Professor Boeke bepaald dwingender is gesteld. De aan
genoemde publicaties ontleende stof neemt hij niet alleen vrijwel cri-
tiekloos over, doch hij legt de aldus voorgestelde feiten op een toon
welke geen enkele tegenspraak zal dulden aan de lezer van zijn arti-
kel op.
De redactie van de Groene Amsterdammer gaf twee redenen op

voor het plaatsen van het artikel van Dr Bosman: Het te loven argu-
ment, dat men ook de "tegenpartij" de gelegenheid moet geven haar
zienswijze uiteen te zetten en ten tweede het argument, als zou Dr Bos-
man een belangwekkende theorie hebben ontwikkeld volgens welke in

1) Groene Amsterdammer, 29 Januari 1955, blz. 5.

2) Internationale Spectator, jrg. IX, nr 5 iii (8 Februari 1955), blz. 74-96.
Tekst voordracht Leidse Diesviering 1955.
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wezen de tegenstelling Boer-Brit de tegenstelling blank-niet blank
zou overheersen. Dit is echter onjuist. Deze theorie is niet nieuw en
zij is met nadruk naar voren gebracht en uitvoerig toegelicht door de
Engelsman Basil Davidson in zijn boek Report on SOftthern Atrica, dat
in 1952 bij Methuen is verschenen.
In beide artikelen worden een aantal gelijkluidende feiten gepo-

neerd, waartegen nog wel iets valt aan te voeren. Door beide schrijvers
worden een aantal zekerheden gelanceerd, waarvan men op zijn zachtst
kan zeggen, dat zij subjectief zijn. De enige keer dat Dl' Bosman tracht
een grotere visie te benaderen: "Wanneer durf 'n mens die woord "fi-
naal" gebruik in die geskiedenis van lande en volkere ?" gaat het om
het voor de Boeren noodlottige einde van de Boerenoorlog 1899-
1902.
Het slot van het artikel, de hele toon ervan, getuigt van goede wil

maar van de goede wil van iemand, die in alle opzichten zijn zin heeft
gekregen; van iemand, die de dingen heeft neergezet, zoals hij dat
wenst en zoals hij dat ziet. Het audi et alterem partem komt waar-
schijnlijk in het woordenboek van de Boeren en hun afstammelingen
niet voor. En dezelfde eenzijdige visie komt helaas voor in het artikel
van Professor Boeke. Toch is het zielenaantal van de gekleurde bevol-
king van Zuid-Afrika, de altera pars, heel groot en vele malen groter
dan dat van de blanken. Doch het is juist ook die verhouding in het
zielenaantal, welke de houding zowel van Dl' Bosman als van Pro-
fessor Boeke bepaalt.
Dl' Bosman begint zijn artikel met een verwijzing naar "die verra-

derlike Dingaan en sy zoeloe-impies". Wel, niemand zal willen ont-
kennen dat er verschrikkelijke bloedbaden hebben plaats gevonden
onder Boeren en inheemsen, maar dan gaat onze deernis tenminste
evenzeer naar de inheemsen als naar de Boeren. En wat het "verraad"
betreft: in de laatste oorlog en bezetting hebben wij ervaren, dat het
begrip verzet een tegenovergestelde betekenis heeft voor overweldiger
en overweldigde.
Na de slag van 16 December 1838, aldus Dl' Bosman, hadden de

Boeren te kiezen tussen terugkeer naar de Kaapkolonie onder het
Engels juk of "die vestiging van 'n blank Christelike beskawing in die
onbewoonde wildernisse van Suid-Afrika of die oorlaat daarvan aan 'n
swarte, onkeerbare barbaredom" .
W as het een volkomen onbewoond niemandsland, dat de Boeren

introkken en waar ze dus blijkbaar alleen maar introkken, opdat het
land gespaard zou worden voor bewoning door "barbaren"?

581



MARGRIT DE SABLONIÈRE

In het artikel van Professor Boeke lezen wij het volgende:

Het zijn vooral de zeevaarders en avonturiers van West-Europa, van
Noord tot Zuid, - en ik reken daarbij het Britse Rijk als een onderdeel
van Europa, - geweest, die de kapitalistische beginselen en praktijken
over de gehele wereld hebben verspreid .
. . . .Men noemt Afrika wel het zwarte werelddeel, maar men laat

dan buiten acht, dat dit continent een blank zuidpunt heeft. De hier
levende blanke bevolking noemt zich met evenveel recht Afrikaanders
als de zwarte bevolking, die dit gebied mede bewoont. De oorspronke-
lijke stammen hier - Hottentotten en Bosjesmannen - zijn nagenoeg
van het toneel verdwenen (sic. M. de S.). Maar de twee grote groepen
de Bantoes en de Europeanen hebben vrijwel tegelijkertijd, zo om-
streeks 1650, het gebied van de Unie betreden, de ene van het Noorden
uit en de andere van het Zuiden uit, en er zich gevestigd. Dit is niet
gebeurd zonder telkens hernieuwde bloedige en wrede strijd, een strijd,
die weliswaar uiteindelijk door de blanke kolonisten is gewonnen, maar
die niet heeft geleid tot de verdringing van het andere deel en evenmin
tot een vermenging van beide rassen. . .. De Bantoes waren nog ver
weg. Botsing kwam er eerst in het eind van de lSde eeuwen later, in
de 1ge eeuw, door de Grote Trek, toen de Afrikaanse Boeren bij dui-
zenden besloten het juk van het Britse bewind van zich af te schudden.
Maar ook deze botsing had hier een eigen karakter. De blanke kolonis-
ten bleven landbouwers en vooral veeboeren en de tot mst gebrachte
Bantoes (cursivering van mij, M. de S.) voorzover niet op eigen territoir
een "zelfgenoegzaam" bestaan voerend, vestigden zich op de uitgestrekte
landerijen van de Boeren als "plaasarbeiders", "diensbodes" en "plak-
kers", d.W.Z.als vaste arbeidskrachten en als pachters, verplicht een jaar-
lijkse pacht in arbeid of in naturae te voldoen, maar overigens vrij in
het gebruik van hun grondstuk. (Naar een SABRA-publicatie van Pro-
fessor N. ]. ]. de Olivier) .... gij krijgt een beeld van het 19de eeuwse
Zuid-Afrika als een dualistische maatschappij, waarin blank en zwart
elk ongehinderd hun eigen cultuur konden handhaven, hun eigen leef-
wijze konden blijven volgen en slechts spaarzaam en in ongelijke status
met elkaar in aanraking kwamen.

Een weerlegging van deze historische gegevens vindt men in het
bovengenoemde boek van Basil Davidson maar het is wellicht aardig
om naast de aanhaling uit de tekst van Professor Boeke, die zich plus
royaliste que Ie roi betoont, en uit het artikel van Dr Bosman enige
fragmenten te geven uit een gesdhiedenisboek voor de lagere schooP)
"Goedgekeur deur "Die Suid-Afrikaanse Akademie" en aanbeveel deur
die Boekekommissie van die Oranje-Vrij staatse Onderwijzersvereni-
ging" van 1930, gebruikt dus door afstammelingen van de Boeren, die

3) H. W. Kammeijer en H. H. van Rooijen: Sketse uit die Vaderlandse
Geskiedenis.
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nu volwassen zijn en welke een beeld geven van de denkbeelden waar-
in zij werden groorgebracht.

Ons dink aan die tyd toe ons vaderland so heeltemaal anders uitge-
sien het als vandaag .... Ons wil nou nog 'n bietje nader kennis maak
met die volk, wat toe ons land bewoon het. Dit was klein mannetjies
en klein vroutjies met 'n vel so ruim dat daar wel twee van hulle in
kon gebly het .... Hul mond het ver vooruitgesteek en hul voorhoof
was so plat en smal, dat daar nouliks plek vor harsings kon gewees
het. Hul kop was bedek met peperkorrels wat hulle mekaar by bak-
leiery probeer uitpluk, hul maag is gladnie klein nie en het uitgepeul.
Dit is Bosmans of "Bosjesmannen".... Die rondswervende Hot-
tentotstamme het die aanlê van lande en die bou van klip- of steen-
huise gladnie met blydskap begroet nie. Vir hulle het dit beteken
dat die witman gekom het om te bly. Op die manier sou die inboor-
linge stadig maar seker die totnogtoe onbetwiste weiveld vir hul
vee verloor. Hoe sou hulle die dreiende gevaar besweer ? Open lik
teenstand bied, daarvoor is hulle nie sterk genoeg nie. Die beste sal
wees om die witman die lewe op die land suur te maak. . .. Die
hele stuk grond word nou offisieel gekoop van 'n paar kapteintjies
- wat dit egter nie werk lik besit het nie - vir die som van £ 1.600.
Nominaal, wel te verstaan: nie vir die bedrag in goud of silver nie,
maar vir 'n hoeveelheid koper, glaskrale en tabak, deur Van Over-
beke op daardie waarde geskat, en deur die Hottenrotte vir soveel
aangeneem. Inderdaad het hierdie transaktie die Kompanjie nog
geen £ 18 gekos nie. Maar of dit ook eerlik is?" En, voorlopig tot
slot: "Wie die oorspronkelike bewoners van ons land wa, is onbe-
kend. Ons weet dit hier in oue tyd Boesmans en Hottenrotte was.
Ok dat later Bantoerasse uit die noorde hierheen getrek het. Maar
as ons van ons volk praat. dink ons nie aan bogenoemde skepsels
wat die Boere wel met "volk" aandui nie. Ons het die oog op die
Europeane of witmense wat hier woon. Hulle het wel later gekom
als die inboorlinge (cursivering van mij, M. de S.) maar hulle het
hier die Christelijke beskawing gebring en 'n end gemaak aan die
uitroeiingsoorloë van die gekleurde rasse. Vandag is Suid-Afrika een
witmansland, ook al is daar maar een en driekwart miljoen Euro-
peane en amper viermaal soveel van ander rasse. . .. Ons inboor-
linge lewe onder ons beskerming, hulle werk vir ons en met ons en
hulle vermeerder nog by die dag."

Wat de Christelijke beschaving betreft: pas over enkele eeuwen zal
men kunnen ,beoordelen in hoeverre wij daarvan wel en niet kunnen
spreken. Over het algemeen is de "Ghristelijk beschaafde mens" be-
paald niet lijdend aan zelfonderschatting. Maar zeker wel aan onder-
schatting van de beschaving der niet-Christelijken en, in wezen, aan
onverdraagzaamheid. Zo zullen, met evenveel recht als de blanke
Christenen geloven aan het bestaan van een hemel als verblijfplaats
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der zielen van afgestorvenen, Negers geloven dat die zielen op deze
aarde blijven toeven. Voor de blanke bevinden zich die zielen van afge-
storvenen dus op een veilige afstand, voor de Neger bevinden zij zich
om hem heen.

Wanneer nu een Neger grond verkoopt - aan een andere stam b.v.
- heeft er behalve de werkelijke verkoophandeling een offering plaats
aan de wederzijdse voorouders, opdat zij de nieuwe bewoners niet zul-
len verontrusten. Maar wanneer een blanke koper dit negeert, uit on-
kunde of uit onbegrip, ontstaan er vanzelfsprekend moeilijkheden. En
wanneer de blanke Christen, zoals dat in Nederland het geval is -
Dr Bosman wijst er op - de Rooms Katholieke overtuiging zowel als
de rechtzinnig-protestants tolereert, dan zal hij dat - uit zelfrespect-
ook ten aanzien van de overtuiging van hem vreemde rassen moeten
doen. Hij zal eerst moeten trachten te >begrijpen, te eerbiedigen. Hij
zal zijn, op onbegrip berustend, meerwaardigheidsgevoel moeten in-
tomen. En men zal daartoe - en men had het veel en veel eerder moe-
ten doen - de ethnologen moeten inschakelen en moeten onderzoeken
of en welke waarden bestonden, geestelijke waarden - van uitsproken
disciplinerende waarde maar al te vaak! - voordat men het gemak-
kelijk oordeel velde van "barbaars".
Dit geldt eveneens voor het onbegrip ten aanzien van de totemver-

ering. Zoals men weet, hebben bij verscheidene Negerstammen de
families elk een eigen totem, b.v. een olifant of een luipaard of een
slang. Zij staan tot dit dier in een voor blanke onbegrijpelijke - en
meestal onaanvaardbare - betrekking. Zo zal b.v. een vrouw, wier
familietotem een krokodil is, ongestraft in het rivierwater kunnen
treden, waarin zich op kleine afstand krokodillen bevinden.4) Het is
heel wel mogelijk dat de typische wisselwerking, welke zich hier tussen
mens en dier afspeelt, een kwestie is van het totaal ontbreken van elke
vrees en het volkomen vertrouwen bij de mens - op het gebied van
de dierpsychologie vinden wij daarvan de bewijzen. Er zijn echter fei-
ten bekend, waar het contact tussen totemdier en mens nog groter en
onbegrijpelijker is. Hoe dan ook: een contact tussen twee bewoners
van natuurgebieden onder omstandigheden welke van dien aard zijn
dat geen Europeaan zich er enig denkbeeld van kan vormen uit eigen
ondervinding en van oudsher overgeleverde ervaring. Maar zelfs indien
dit alles in de ogen van de blanke onaanvaardbaar zou zijn, dan nog is
zijn houding ten opzichte van de inheemsen hiermede afdoende geken-

4) Mededeling van Camara Laye in L'en/ant nair (PIon).
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sohetst. Die getuigt alleen maar van dom onbegrip en onverdraag-
zaamheid.
Het in de 19de eeuw rustig naast elkaar voortleven van de bevol-

king van Zuid-Afrika was toch maar betrekkelijk: om één voorbeeld
te noemen, in 1901 werd de laatste "slag" geleverd tussen de Boeren
en de Zoeloes. De Zoeloes werden daarbij verslagen. Toen de over-
levenden naar hun boerderijen terugkeerden, waren die in beslag ge-
nomen door de blanken en alle mannelijke Zoeloes werden gevorderd
als arbeidskracht, in bepaalde gevallen zelf kinderen.5)
Zogenaamde squatters konden en kunnen een "eigen" stuk land be-

werken in de tijd dat zij niet voor hun heer en meester werken, maar
wanneer hun gezin te groot wordt of hun vee te talrijk, heeft deze heer
het recht hen van zijn land te jagen.
In wezen gaat het de blanken echter niet zozeer om de geestelijke

waarden doch om de materiële waarden, de waarde van de Zuid-
Afrikaanse grond.
De inboorling komt hieraan niet anders te pas dan als arbeidskracht,

en de voorstander der apartheid komt hier met zijn eigen theorie in
conflict omdat men voor de in de steden gevestigde industrie de zwarte
arbeidskrachten als goedkope werkkrachten niet kan missen, terwijl
tegelijkertijd de integratie hierdoor bevorderd wordt. Professor Boeke,
die overigens toegeeft dat het ontbreken van de mannelijke arbeids-
krachten aan de in de reservaten wonende landbouwende of veehou-
dende Bantoes hun eigen bedrijfjes niet ten goede komt en dat hun
gezinsleven wordt ontredderd, meent dat de Bantoe naar de steden trok
omdat hem door de werfagenten gemakkelijker arbeid, hoger verdien-
ste en avontuur voorgespiegeld werd. Hij vergeet hierbij het element
van noodzaak, om niet te zeggen dwang, n.l. dat de belasting, welke
de inheemsen moeten opbrengen, in verhouding tOthun verdiensten zo
hoog is,dat zij wel naar de industrie moeten trekken. Zo snijdt dan voor
de blanke het mes aan twee kanten.6)
Dr Bosman zegt hierover:

Die naturelle in die stede en in ander blanke gebiede is in werklik-
heid tyde1ike immigrante wat daar kom werk soek tot verbetering van
hul ekonomiese posisie. Sa goed het hulle dit daar dat die moeilikheid
nie bestaan vir die kry van werkkragte nie maar in het terugkeer na
hul eie gebiede as hulle dienskontrakte verby is.

5) Gilbert Coka, in Margery Perham, Ten Ajricans, Faber & Faber, Londen.

G) Ditzelfde ook in Brits Oost-Afrika, zie Peter Penn and Lucie Street,
Tomorrow's Continent, Sidgwiek and Jackson, Londen 1908.
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Dat klinkt zeer aannemelijk, doch de schrijver vetgeet daarbij dat
de Negers in de eerste plaats uit de noodzaak der armoede naar de stad
trekken, omdat het land dat zij mogen gebruiken uitgeput is of te
klein, omdat zij belasting moeten betalen. De bodemerosie ligt niet
alleen aan het gebruikssysteem van het zich telkens verplaatsen der
Bantoes - de Boeren hebben overigens in Zuid-Afrika hetzelfde ge-
daan - de erosie komt VOOrtuit het veel te intensieve gebruik door
opeenhoping der Bantoes op te kleine gebieden, die bovendien nooit
de beste stukken zijn, door de slechte bevloeiïng en de weigering der
blanken om land, dat grenst aan de uitgeputte reservaten, te verkopen,
omdat bij verplaatsing van een reservaat de zwarten gebaat zouden zijn
en de blanken geschaad.
Wanneer Professor Boeke zegt, dat de trek naar de steden bittere

noodzaak was, omdat de Bantoebevolking uit haar platteland werd
weggedrongen door het nijpend tekort aan agrarische bestaansmoge-
lijkheid, ligt hier dan niet in de eerste plaats de schuld bij de blanke,
die van deze nood bovendien een deugd maakte door op gemakkelijke
wijze arbeidskrachten te verkrijgen? En wanneer Professor Boeke even-
eens zegt, dat - wanneer men de toenemende urbanisatie (om apart-
heidsredenen) wenst te keren, door terugvoering naar eigen stammilieu
- dit alleen kan geschieden "als men kans ziet de Naturellen-land-
bouw grondig, ja revolutionair, te verbeteren", dan betekent dit aller-
eerst: door hun meer en betere grond te geven. De zwarte arbeiders
zouden dan, volgens Professor Boeke, moeten worden vervangen door
blanke. Hierbij moge worden opgemerkt, dat ten aanzien van blank-
niet-blank niet het "gelijke lonen voor gelijke arbeid" (zie Art. 23
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) geldt.
Dr Bosman geeft de indruk als zouden de Bantoes liever in de stad

verblijven dan terugkeren naar hun eigen gebied. Voor de enkelingen
(die dan meestal hun gezinnen verzaken) mag dat waar zijn, de regel
is het niet. Het mensonterende passensysteem en de funeste invloed
daarvan op de Neger-samenleving in Zuid-Afrika en elders, wordt door
beide schrijvers totaal verzwegen, althans niet met name genoemd.
De trekkersarbeid is voor de inboorlingen een vloek. Zij kunnen niet

naar huis wanneer zij dat willen: om zich waarheen ook te verplaatsen
is een pas vereist. Basil Davidson geeft voor de lonen der mijnwerkers
bovendien nog de volgende cijfers: 1890 ongeveer 63 sh. per maand;
1943 (tot 1952 geen verandering) 68 sh. per maand. Dat is dus in
wezen achteruitgang. En hij herinnert aan de staking der mijnwerkers
in 1946 onder Smuts, toen zij optrokken naar Johannesburg om passen
te eisen opdat zij naar huis terug konden gaan.
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Vet gedrukt is in het artikel van Dr Bosman de volgende zin: "Tot
vandag besit die naturelle egter nog al die grond wat h11lleooit besit
en selfs meer deur blanke inskiklikheid". Ik vraag mij af van wanneer
dat ooit dateert. In elk geval niet verder terug dan 1901. Hem daarna
nog grond afnemen, nee, dat was waarlijk niet meer mogelijk. De
blanke bevolking van Zuid-Afrika beschikt over ongeveer 87% van
de grond. Dat is dan 20-25 % van de totale bevolking; 75% zit op de
restende 13% saamgepropt.
Dat de problemen in Zuid-Afrika, zoals de zaken nu liggen, schier

onoplosbaar zijn, zal geen denkend mens willen ontkennen. Blank
kapitaal zit geïnvesteerd in de mijnen èn de industrie en door het, gene-
ratie na generatie, omlaag houden der gekleurden is elke aanpassing
aan de onontkoombare Westers geschoolde samenleving en zeker in
zelfs het kleinste groepsverband, voor de gekleurden nog uiterst moei-
lijk, zo niet onmogelijk. Men behoeft alleen maar te bedenken welke
psychische spanningen deze aanpassing met zich brengt. (Een van de
redenen waarom Richard W right voor de Afrikaanse Negers een zeer
snelle aanpassing aan en opmars in de 20ste eeuw voorstaat om het
onontkoombare leed dat dit met zich brengt tot één generatie te be-
perken). Wanneer hier werkelijk een instelling van goede wil aanwe-
zig was geweest, hadden en zouden de ethnologen, de vooraanstaande
ontwikkelde gekleurden hierbij moeten helpen. Niet "de blanken".
Dat doet ietwat lachwekkend aan, wanneer men de instelling der Zuid-
Afrikaanse blanken in het algemeen in aanmerking neemt, hun min-
achting en hun afkeer voor de geestesgesteldheid der gekleurden, hun
instelling van bot ontkennen, dat daarin iets van geestelijke waarde zou
kunnen bestaan; en ook dat Professor BoekevandesABRAoverneemtdat
"met spoed" blanke ambtenaren moeten worden opgeleid, leerstoelen
in de Bantoekunde ingesteld, dat vraagstukken van aanraking met de
Bantoes tot kernvak voor de lagere en middelbare scholen moeten wor-
den verplicht gesteld. Dat is geen respecteren van andermans cultuur,
dat is een door de moed der wanhoop ingegeven achterwaartse poging
- maar men kan de tijd niet terugdraaien.
Men heeft - en dit geldt eveneens voor zending en missie, met

enkele lofwaardige uitzonderingen, zoals de Belgische missionaris
Placide Tempels - de Bantoe, door hem goed in te prenten dat hij
minderwaardig was, dat zijn culruur geen cultuur was, maar een min-
derwaardig bijgeloof, voorgoed van zijn eigen wezen losgescheurd. De
consequenties daarvan kan men niet ontlopen. Dat in Afrika mensen
leefden in een eigen gebondenheid aan een natuur welke in alle opzich-
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ten aan de Westerse Europeaan vreemd is, kwam niet aan de orde.
Doch of, aan de andere kant, een hoog opgevoerde productie en een
hoog opgevoerd bevolkingsinkomen tevens inhoudt dat daarmede de
innerlijke beschaving van een volk wordt opgevoerd, staat te bezien.
Terecht noemt Professor Boeke als een der drijfveren voor de door-

voering der apartheid op ongelijk niveau: de angst. De angst van de
blanke dat hij van zijn terrein zal worden verdrongen. (De kinder-
sterfte is in de reservaten echter bijzonder groot. Davidson geeft cijfers
van o.a. Dr Mary Macgregor en Fox, in 1941; resp. een sterftecijfer
beneden de 16 jaar van 46,1 procent en, voor de Transkei, Ciskei en
Basuroland, per 1000 kinderen 242 sterfgevallen beneden één jaar,
327 beneden twee jaar en 508 beneden zestien jaar.) En hij is van
mening, dat wanneer de ontwikkelde gekleurden hun eigen volk bij
zijn ontwikkeling zouden voorgaan, zij dit volk ervan zouden overtui-
gen, dat de blanke "overheerser, indringer en onderdrukker" is. Dit
"moet", aldus Professor Boeke, "worden gekeerd, omdat het volk van
de Afrikaanders, als eeuwenoude Christelijke cultuurgemeenschap met
een geheel eigen karakter, generlei cultureel en sociaal steunpunt
heeft buiten de Unie".
Is er zwakker en meer klein-menselijk argument denkbaar dan zich

deze benaming "overheerser, indringer, onderdrukker" van het lijf te
houden door de overheersten en onderdrukten voorgoed te dwingen tot
onmondigheid?
In verband met de ontwikkeling van de enkelingen onder de Negers

"op hoger niveau" haalt Professor Boeke enkele woorden aan, welke
de Amerikaanse Neger Dr E. Franklin Frazier, hoogleraar aan de
Howard Universiteit, sprak bij een internationaal congres over rassen-
verhoudingen. Hij wil daarmee aantonen, dat deze Dr Frazier zou heb-
ben gezegd dat de Neger in Amerika, dus sinds eeuwen ten gevolge van
slavernij los van elke binding met het stamland en geheel afhankelijk
van het civilisatieproces der hem omringende blanken, hoe ontwik-
keld ook, nooit zou leren zich gelijk te voelen, zich gelijk te stellen met
de blanken: "he has not been able co identify completely with Ameri-
cans". Maar beter dan Professor Boeke doet, dit woord identify te ver-
talen door gelijkstellen, zou men het kunnen vertalen door vereenzel-
vigen. Gelijkstellen houdt een voorafgaand niveauverschil in. En dat
bedoelt Frazier niet. Het verschil, dat hij bedoelt, ligt, in wat Sartre
noemt de négritudei) en in die négritllde ligt een enorme latente

7) Richard Wright meent daarom, dat de ontwikkelde Amerikaanse Neger,
hoezeer hij zich ook Amerikaan moge voelen, uiteindelijk niet anders kan
zijn dan wereldburger.
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kracht en die innerlijke kracht is het wat de blanke Afrikaanders vre-
zen. En, zo redeneert Professor Boeke, omdat de Bantoes geen cultuur
kunnen stellen tegenover die van de blanken moeten zij dus kost wat
kost worden teruggedrongen.
Aan de Amerikaanse Negers werd alle eigen cultuur ontnomen.

Toch wisten zij zich in enkele uitingen te handhaven met verbijsterende
kracht. En de Negers in Zuid-Amerika in Bahia en Récife, hebben, toen
zij na drie eeuwen weer contact kregen met Afrika, hun eigen eeuwen-
oude cultus in vrijwel ongerepte vorm weer opgenomen. Het is even-
eens een bekend verschijnsel dat de inheemse bevolking van achterge-
bleven gebieden zeer leergierig is. Doch wanneer men hen werkelijk
wil helpen en "opvoeden" opdat zij volwaardige leden kunnen worden
van een economisch-op-Ieven-en-dood-strijdende menselijke samenle-
ving, dat men hun dan lere de mogelijkheden te zien van hun eigen
land met de in dit opzicht zo zeer geschoolde Westerse ogen. Doch dit
is juist wat men wil voorkomen.
Angst is echter nog altijd een slecht adviseur geweest. De gevolgen

van dit angst-regiem kan de Zuid-Afrikaanse overheid nu reeds aan de
misvormde psyche van veel gekleurden ervaren.
Wat de kosten betreft, die de ontwikkeling der inheemsen met zich

brengt en die ten dele door de blanke overheid moeten worden betaald,
het volgende. De ontwikkeling, het verhogen van het inheemse levens-
peil, de exploitatie van "hun" land, want zó noemen de conservatieve
blanken altijd het land waarop zij anders zelf recht doen gelden, wan-
neer het er op aan komt te betogen hoeveel geld die hele inheemse
maatschappij eigenlijk wel kost - kost meer aan blanken dan de
inheemsen zelf kunnen opbrengen.
Ook Professor Boeke voert dit argument aan, wanneer hij zegt, dat

men zich toch eens moet voorstellen dat de Unie, die nog geen drie
millioen blanken telt, thans jaarlijks dertig millioen pond besteedt
voor de directe diensten aan de Bantoebevolking, ofschoon deze van
haar kant niet meer dan twee millioen aan directe belastingen en onge-
veer evenveel aan indirecte belastingen inbrengt.
Maar hoe groot is in de loop der jaren het kapitaal geworden dat de

arbeid vertegenwoordigt welke door al die zwarte arbeidskrachten tegen
lage lonen werd verricht?
En wat zijn directe diensten? Men voert altijd aan dat b.v. door de

blanken voor de inheemsen goede wegen worden aangelegd. Maar
zouden de blanken wegen aanleggen voor inheemsen, als zij daarmee
niet in de eerste plaats zelf waren gebaat? En worden die wegen niet

589



MARGRIT DE SABLONIÈRE

aangelegd met dikwijls gevorderde zwarte arbeidskraohten?8)
Niets is er voor de blanke veilig wanneer hij ergens finantiële mo-

gelijkheden ziet. En waar hij voet aan wal zet, begint hij - en het moet
gezegd, dat die aangeboren zelfingenomenheid hem overal in eerste
instantie een zeker moreel overwicht heeft verschaft - alles aan zich
ondergeschikt te maken en als zodanig te beschouwen: mensen, flora,
fauna (het uitroeien van olifanten b.v.), ertsen. De meeste baat heeft
hij daarbij van zijn technische wetenschap. En daarom mag een Neger
wel arts, of jurist of dominee worden, maar nooit of te nimmer inge-
nieur. De technische wetenschap staat niet voor de Neger open, maar
wordt hem juist en angstvallig ontzegd.
"Welke cultuur kunnen zij ervoor (de Westerse cultuur) in de plaats

geven?" roept Professor Boeke uit.
Dat gekleurde rassen, met name Negers, hun cultuur voorzover deze

zich heeft kunnen handhaven, aan blanken zouden willen opdringen,
lijkt zeer onwaarschijnlijk, maar dat de blanken er wel iets van hun
gading vinden, kan men zien in de westerse beeldende kunst, in de
westerse poëzie in de westerse kunstnijverheid, in de westerse muziek
(ik bedoel hier niet de mishandelde jazz). Anderzijds is de belangstel-
ling van Negerzijde voor de Westerse cultuur zeer groot. In de muziek
is er misschien een voorkeur voor Bach en Mozart; of een mogelijke
voorkeur voor abstracte beeldende kunst, voor schrijvers als b.V. Kafka,
samenhangt met hun eigen geestelijke instelling of wel omdat zij uiter-
aard alleen werkelijk contact kunnen krijgen met de progressieve
elementen in de blanke samenleving, weet ik niet. Wellicht gaat het
samen. Verder heeft de Neger een voorsprong in "sociaal gevoel", om-
gangsvormen en discipline.
Op de schampere opmerkingen, welke Professor Boeke richt aan het

adres van de Verenigde Naties, die zich met een resolutie tegen het
"interne" beleid van de Unie van Zuid-Afrika hebben gekeerd en aan
wier bemoeienis waarschijnlijk (Nederland stemde tegen de resolutie)
"een eervolle begrafenis" is verleend, wil ik hier niet verder ingaan.
Men kan het alleen betreuren dat deze woorden bij die gelegenheid
(de Leidse Dies) en op die plaats werden gezegd en dat Professor Boeke
deze problemen niet in een weinig groter verband wil zien en dat hij
principieel richtlijnen aanvaardt waarbij het Recht en de Rechten van
de Mens in een ondergeschikte positie worden geplaatst.

8) Bernatzik, een man die weinig scrupules ten aanzien van de Negers
toont vermeldt in zijn boek GariGari (Prof. Dr H.A. - Stols, Den Haag 1948)
wegenbouw onder dwang.
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Hij eindigt zijn betoog met een aanhaling van Mr 1. E. Naeme in
de Star, waarin deze zegt "het succes of de mislukking van 'hun poging
(der blanken) om zich op hun plaats te handhaven zal niet zonder uit-
werking blijven op het verdere verloop van de worsteling voor hun
voortbestaan waarin het Blanke Ras en de Blanke beschaving wellicht
betrokken zullen raken".
Men zal daarbij in de eerste plaats zorg moeten dragen, dat de "over-

stelpende" niet-blanken alle reden zullen hebben om die blanke be-
schaving te respecteren; daartoe zijn zij nu nog ten volle bereid. Te
idealiseren behoeven wij onze beschaving zeker niet en wat de gekleur-
den daarvan tot nu toe mochten ervaren, was nu niet bepaald het beste
deel ervan.
Het is echter niet onmogelijk, dat bij de zelfbewustwording de natu-

rellen geneigd zullen worden zich van de blanken te distanciëren. Het
is een verschijnsel, datt men bij de meest ontwikkelde Negers in
Amerika reeds ziet optreden; dat tenslotte een natuurlijk evenwicht en
gelijkwaardigheid in een evenwichtsverhouding ontstaan.
Nog een enkel woord over de deportatie, welke waarschijnlijk aan-

leiding was voor het verschijnsel van bovengenoemde artikelen. Wel-
iswaar worden krotwoningen opgeruimd, maar daarom is de deportatie
niet begonnen en het ontruimde terrein dient voor uitbreiding van de
blanke wijken. Tot nu toe werden 800 nieuwe behuizingen voor
de inheemsen (plus bioscopen) opgetrokken. De deportatie geschiedt
onder zwaar bewapend geleide, onder dwang. De huren van de hui-
zen, welke de inheemsen niet in eigendom kunnen krijgen, bedragen
"over het algemeen niet meer dan een vijfde van het inkomen". Wan-
neer men dus aanneemt dat van een inkomen van f 5.'000 aan
huishuur f 1.000 moet worden betaald en daarbij nog de belasting
komt dan is er nog geen reden voor al te groot optimisme. En de mens-
lievendheid welke met hierbij te pas zou brengen kan men gevoeglijk
tot nihil reduceren.
En wanneer, zoals hier bij de beoordeling van het rassenvraagstuk

het geval blijkt te zijn, recht en onrecht geclassificeerd worden onder
de gevoelswaarden, die toch eigenlijk alleen maar getuigen van een
halfzachte mentaliteit, dan behoeven wij ons ook niet zo demonstratief
te keren tegen totalitaire systemen.
En opdat men goed wete hoe men het recht van apartheid op voet

van ongelijkheid - hetgeen dus door Professor Boeke wordt onder-
steund - motiveert, nog een enkele alinea uit het artikel van Dr
Bosman:
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Dit maak geen prinsipiële verskil of die segregatie (of "apartheid"
of "differensissie" of "paraleilisme") vrywillig of verplig, sosiaal of
politiek is nie. Enige rigtinggevende groep het die reg en pEg om
hieroor vir homself te beslis, en seker allermees nasionale groepe van
diepe geworteldheid en hoë beskawing.

Inderdaad. Maar niet voor een ander. Dat recht heeft zelfs een staat
niet; die heeft noch het recht noch de plicht om het persoonlijke leven
van een groep onderdanen aan te tasten. Het zijn geluiden die wij ons
herinneren uit de jaren '40-'45 en eerder.
En tot slot, opdat men het medelijden met de afstammelingen der

Boeren in Zuid-Afrika - die inderdaad niet beschikken over de achter-
grond van mogelijkheden welke voor de Kaapbewoners van Britse
origine openstaan, vanwege de uitgestrekte min of meer "koloniale"
gebiedsdelen, welke Engeland nog altijd bezit, - opdat men het mede-
lijden met de positie der blanken niet overdrijve, nog een enkele aan-
haling uit het bovengenoemde geschiedenisboek:

As ons tenslotte nog weet dat die waarde van die grond alleen in
die Kaapprovinsie omtrent £ 100 miljoen bedra en die waarde van die
verbeteringe (gebou, ens) ook 'n £ 100 miljoen, dan kan ons die totale
grondbesit oor die hele Unie veilig op £ 500 miljoen skat. Dit werk dan
uit op omtrent £ 3.000 per hoof van die blanke bevolking. Vergelyk
hierby die sraatsskuld en jullie sal toestaan dat ons land heeltemal
solvent is. Ons het alle rede om tevrede te wees met die stand van sake",
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De apartheidspolitiek van de Zuid-Afrikaanse regering blijft in
Nederland misschien meer dan elders een onderwerp van discussie -
bewijs van verantwoordelijkheidsgevoel voor doen en laten van "onze
stamverwanten"? Een van de meest recente beschouwingen over dit
onderwerp is "Het rassenvraagstuk in de Unie van Zuid-Afrika", een
in het kader van de jongste Leidse diesviering gehouding rede van
Prof. Dr J. H. Boeke.1)
Het is niet verwonderlijk, dat deze beoefenaar van de "Indische

economie" in dit vraagstuk een treffend voorbeeld ziet van de door hem
ook elders onderkende dualistische economie, d.w.z. een samenleving,
waarvan "de innerlijke gespletenheid zich vertoont in het gelijktijdig
voorkomen van twee sociale stelsels, die bij normale ontwikkeling
van de betrokken gemeenschap zich niet als opvolgend maar als his-
torisch wijd uiteenliggend zouden hebben voorgedaan".l) De juistheid
van Boeke's visie op de feiten, en de op deze visie berustende theoreti-
sche beschouwingen zijn wel van vele zijden aangevallen, maar slechts
zelden verdedigd. De ontwikkelingen in Azië, en in het bijzonder in
het door Boeke bestudeerde Indonesië, schijnen niet zijn opvatting te
bevestigen, dat tegenover het dynamische Westen een economisch en
anderszins statisch Oosten staat, waar de massa's gedoemd zijn ten
eeuwigen dage verder te leven in hun voorkapitalistische agrarische
dorpshuishoudingen.
Deze wetenschappelijke theorie wordt nu op de Zuid-Afrikaanse

werkelijkheid toegepast, geschraagd door niet slechts critische, maar
ook kribbige opmerkingen over de UNESCO, de Verenigde Naties en
de regering van India, en door een mythe, die reminiscenties aan Blut
und Boden oproept.
De werkelijkheid, Boeke's werkelijkheid, wordt voornamelijk ge-

zien door de ogen van SABRA (Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse-Aan-
geleenthede), dat apartheid propageert. De publicaties van het South
African Institute of Race Relations geven een heel ander beeld van

1) Gedrukt in de Internationale Spectator, jrg. IX, nr iii (8 Februari 1955),
• ;ZZ. 74-96.

2) ]. H. Boeke, Indische economie, Boek I, De theorie der Indische economie
(Haarlem, 1940), blz. 3.
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de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid.:) Zo ziet Boeke Bantoes en Boe-
ren omstreeks dezelfde tijd wat nu de Unie is binnenkomen. Anderen
zeggen, dat de Bantoes al bij de tegenwoordige Noordgrens van de
Kaap waren, toen Jan van Riebeeck Kaapstad grondvestte. Dat bij de
Grote Trek Bantoes trachtten de Boeren in de weg te staan, wordt door
de jaarlijkse viering van Dingaansdag afdoende in herinnering ge-
bracht.
De blanken hebben dus niet alleen maar niemandsland in bezit ge-

nomen, maar ook vroegere gebruikers verdreven. Zelfs als de "enorme
sommen" (minder subjectief: ongeveer 100 millioen gulden) door de
Unie-regering uitgetrokken voor aankoop van land ter uitbreiding van
de reservaten zullen zijn opgebruikt, zullen de Bantoes (67-68% van
de totale bevolking) het genot hebben van 12)1% van het totale
grondgebied van de Unie (momenteel ongeveer 10%), terwijl volgens
Boeke's gegevens slechts 5% van dat grondgebied voor meer intensieve
cultuur in aanmerking komt. Geen wonder dus, dat de bevolkings-
dichtheid in de reservaten enkele malen groter is dan die van de overige
gebieden van the beloved country.
De voor-kapitalistische veehoudende Bantoes zullen revolutionnair

moeten omschakelen op een (nog steeds voor-kapitalistisch?) land-
bouwersbestaan. De stedelijke groepen moeten terug naar de reser-
vaten, waar dan aan de primitieve Bantoe-cultuur nieuw leven moet
worden ingeblazen. Aldus Boeke. Maar vanzelfsprekend moet de ge-
industrialiseerde economie van de hoog-kapitalistische blanken blijven
bestaan. Niets over een terugkeer naar hun vroegere min of meer
arcadische, patriarchale en traditionele (ook hoog-kapitalistische?)
levensvormen.
Dit alles zal, "men stelle zich voor", door de blanken worden gefi-

nancierd. Door dezelfde blanken, die geld besparen door niet-blanken
minder te betalen dan zij zelf voor gelijke werkzaamheden onrvangen
en de "Naturellen" bij voorkeur slechts ongeschoolde arbeid laten ver-
richten, waarbij de loonverhoudingn - Boeke geeft het toe - "zeer
ongunstig" zijn. Zou de meerwaarde door deze goedkope arbeids-
krachten aan het Zuid.Afrikaanse nationale product in de loop der
jaren toegevoegd misschien niet meer bedragen dan de kosten van de
diensten aan de Bantoe-bevolking verleend?
Een ander financieel punt, dat niet door Boeke aangeroerd wordt.

3) Zie vooral Ellen Hellmann (ed.), Handbook on Race Relations in SOf/th
Ajrica (Cape Town, 1949), en de periodiek Race Relations.
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Waarom betalen de Bantoes ongeacht hun draagkracht een uniforme
belasting, terwijl blanken met een groter inkomen dan dat van de ge-
middelde Bantoe nog van belasting vrijgesteld zijn? Waarom wordt wel
gesproken over het uiteenvallen van de traditionele Bantoe-maatschap-
pij, maar niets gezegd van de rol van de regering, die belastingen in
geld oplegde aan mensen, die in meerderheid niet in een geldhuishou-
ding leefden? Waarom niet gezegd, dat de Bantoes dus geld moesten
gaan verdienen en door de regering gedwongen werden tot (al dan
niet tijdelijke) arbeid in de stedelijke industrie, wat toch anders klinkt
dan de mededeling, dat de Bantoes door werfagenten met in het voor-
uitzicht stellen van hoge lonen ingepalmd werden? Is de belasting-
heffer niet althans mede-verantwoordelijk voor de economische en
sociale ontreddering van de geurbaniseerde Bantoes?
Nog meer eenzijdigheid. Waarom vermeld, dat een wet van 1945

bepaalde, "dat her verblijf van de Bantoe-arbeiders in deze westerse
centra in beginsel als van tijdelijke aard moet worden beschouwd en
dus zo veel en zo snel mogelijk tot bescheidener proporties moet wor-
den teruggebracht", en niet dat drie jaar daarna een regeringscommis-
sie, die de werking van die wet moest nagaan, rapporteerde "th at the
townward movement of Natives is simply an economic phenomenon
whidh can be regulated and guided but not turned in rhe opposite
direction. Ir therefore accepted the fact that there is a permanent urban
Native population". Waarom niet gezegd, dat de tegenwoordige gou-
verneur-generaal van Zuid-Afrika, toen nog "Minister of Native Af-
fairs" in Malan's regering, moest erkennen: "The presence of Natives
in European areas and also the fa ct that their presence there as labourers
is essential, at any ra te for the present, has been recognised"? 1)
Is het teveel gezegd, dat Professor Boeke's feiten niet steeds de waar-

heid, de hele waarheid en niets dan de waarheid geven?
Maar ernstiger dan dat is, wat wij eerder Boeke's mythe noemden.

Enkele citaten ter adstructie mogen hier volgen:

Kunnen bovenal de in de Unie geboren en getogen Afrikaanders, die
in de Unie hun uitsluitend vaderland hebben, die hun eigen Zuid-
Afrikaanse cultuur, taal, historie en volkshuishouding met de hoogste
offers hebben opgebouwd, gedogen dat zij worden ;erdrongen of onder
de voet gelopen? De overtuiging, dat dit nooit mag gebeuren, dat men
evenzeer aan zijn nageslacht als aan zijn voorgeslacht, evenzeer aan zijn
land als aan zijn rasgenoten daarbuiten verplicht is de brandende fakkel

4) E. C. jansen, Native Policy of the Union of South Africa (Pretoria, for
the State Information Office, 1950), blz. 14.
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der westerse cultuur door te geven en hoog te houden, is van meet af
het uitgangspunt geweest van de Zuid-Afrikaanse politiek van geschei-
den ontwikkeling.

Hier kan men nog zeggen, dat Professor Boeke de overtuiging van
anderen weergeeft. Later is hij geheel en al zelf aan her woord:

Elke cultuur heeft niet alleen haar nauwe nationale grenzen, maar
ook haar sociale voorwaarden. Wat deze niet.blanke leiders kunnen is
allerlei westerse verworvenheden over te nemen, maar juist niet deel te
krijgen aan een bepaalde westerse cultuur. Binnen hun bereik liggen
westerse wetenschap en techniek, westerse politieke vormen en begin-
selen, westerse organisaties en instellingen, westerse kleding, behuizing,
uiterlij~(e gewoonten, misschien zelfs westerse idealen. Maar juist niet
een bepaalde westerse cultuur in haar volheid, omdat die is het gemeen-
schappelijke verleden, de gemeenschappelijke historie, de nationale tra-
ditie, de verwantschap, de voorouders. Als die cultuur, waarin zij niet
zijn opgenomen in hun handen komt, gaat ze teniet, onherroepelijk.

Is het te vreemd, dat deze uitspraken herinneringen opwekten aan
die van onze "vaderlandse" Rosenberg:

Kuieuur is het voortbrengsel van een volksziel en is aan het bloed ge-
bonden. Verdwijnt een volk van den aardbodem, doordat het uitsterft,
dan gaan tegelijk met zijn scheppende krachten, ook al zijn geestelijke
voortbrengselen en zijn kultuur teniet. Er is geen ander volk, dat het
verdwenen kultuurwerk zou kunnen voortzetten en uitbouwen, omdat
het persoonlijk karakter, de eigen zielestijl daarvan niet te vervangen
zijn, doch hoogstens na te bootsen ...
Eenheid, dat is het aaneengesloten volk van Nederland, de door de

goddelijke Voorzienigheid geschapen bloedgemeenschap van Germaan-
sche afstamming, van bepaalde karakter-geaardheid en overeenstem-
mende lichamelijke gesteldheid; zij ligt diep in de ziel verankerd door
de zelfverloochenende liefde voor de eigen volksgenooten en het eigen
vaderland; zij wordt gedragen door het geloof in de lotsverbondheid
van bloed en grond en uit zich in haar verhevensten vorm in den een-
drachtigen levenswil en de offervaardigheid ... 5)

Elders blijkt, dat de hooggeleerde schrijver, toen hij buiten een
"blanke samenleving", een "eeuwen,oude Christelijke cultuurgemeen-
schap" woonde, de "beklemmende sensatie (heeft) gehad verloren
te zijn".
Is het ooit mogelijk tot inzicht en waardering van een samenleving

5) Pieter Emiel Keuchenius, Bloed en mythe als levenswet (Amsterdam,
1940), blzz. 179, 14.
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te komen, in het midden waarvan men zich verloren waant? En door
welke zwarte magie komt het, dat Professor Boeke zich verloren voelt
in een niet-blanke, derhalve niet-verwante gemeenschap?

Is de blanke (Europese? West-Europese?) cultuur het product van
een autochthone, autarkische ontwikkeling? Hebben behalve die van
Jeruzalem, Athene en Rome niet vele andere invloeden bijgedragen
tot de vorming van de cultuur, die wij de onze noemen?

Waarom leidt slechts de niet-blanke uit de stelling, "dat het blanke
ras niet als superieur van nature behoeft te worden beschouwd" af,
dat de overheersing van dat ras over de niet-blanke volken kan worden
begrepen als een louter historisch feit? Waarom is Professor Boeke zo
bezorgd, dat universele broederschap geslachtelijke vermenging (sic)
zou meebrengen - "een gevaar" blijkbaar angstwekkend genoeg om
sociale integratie van de verschillende bevolkingsgroepen af te wijken?

ls het teveel gezegd, dat Professor Boeke een mythe heeft, een ge-
vaarlijke mythe, namelijk dat hij allereerst blanke is? Het is betreu-
renswaardig, dat een dergelijk geluid gehoord werd op de diesviering
van de Universiteit, die bewezen heeft algemeen-menselijke waarden
essentieel :te achten.

Koningin Juliana heeft in de Leidse Pieterskerk gewezen op de
schuld, die wij hebben ten opzichte van economisch-onderontwikkelde
volken, op de noodzaak, dat wij allen hand in hand gaan.

Het gaat niet om de blanke of de niet-blanke, maar om de mens.

. . . de mens wordt geboren met drang tOt samenwerking, en zowel men-
sen als volken worden ziek, tenzij deze drang bevredigd wordt. De mens
wordt geboren als een gemeenschapswezen, dat zijn volledige ontplooi-
ing slechts kan bereiken in wisselwerking met zijn medemensen. Ont-
kenning hoc ook van deze maatschappelijke binding van mens en mens-
heid, brengt letterlijk ont-binding met zich mee. In deze betekenis is
ieder mens zijns broeders hoeder. Want ieder mens is een stuk van het
continent, een deel van het vasteland, omdat hij betrokken is in de
mensheidY)

U) "De verklaring van de UNESCO over rassenproblemen", De Nieuwe Stem,
jrg. VII nr i (Januari 1952), blz. 26.
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SOWJET-WETENSCHAP IN DE PRAKTIJK

Men hoort in Westelijke wetenschappelijke kringen nog weleens
geluiden, die erop zouden kunnen wijzen, dat men in het Oosten van
ons werelddeel beter op de hoogte is van de in het Westen verschij-
nende wetenschappelijke publicaties dan omgekeerd.
Wat er van deze stelling waar zij, vast staat, dat het hierna te bespre-

ken en in Oost-Europa verschenen werk in de Westelijke wereld onvol-
doende bekendheid geniet.
Jerussalimskij's "Die Aussenpolitik und die Diplomatie des deut-

schen Imperialismus. Ende des 19 Jahrhunderts" verscheen in 1948
in de oorspronkelijke Russische uitgave te Moskou.
De Duitse uitgave zag - n.b. in Oost-Berlijn - het licht in 1954.
Een Nederlandse recensie heeft schrijver dezes nergens aangetroffen

en ze1f~heeft hij redenen om aan te nemen, dat het enige in Nederland
aanwezige exemplaar - en dat nog in de Duitse vertaling - zich bij
het schrijven dezer regelen onder zijn berusting bevindt.
Voordat schrijver wil ingaan op de redenen, waarom hij deze gang

van zaken betreurenswaardig vindt, enige opmerkingen over de
schrijver.
A. S. Jerussalimskij (geb. 1901) is medewerker aan het Geschied-

kundige Instituut van de Academie van Wetenschappen der Sowjet-
Unie. Hij geldt als een uitnemend kenner van het Bismarckiaanse en
Wilhelminische Duitsland en publiceerde o.m. een boek over de "War-
Scare" van 1875, een werk over Bismarck als diplomaat en een aantal
artikelen in het ook hier te lande wel bekende Diplomatieke W oorden-
boek van wijlen Vyshinskij. VOOrtsvertaalde hij Bismarck's "Gedanken
und Erinnerungen" in het Russisch. Hij speelde een belangrijke rol in
de discussie, in het midden der dertiger jaren rond het historische
oeuvre van de merkwaardige figuur van wijlen Pokrowskij.
Wat het onderhavige werk betreft, reeds in de inleiding ervan kan

men geluiden vernemen, die voorzover schrijver kan beoordelen, de
historici van de Amsterdamse school aangenaam in de oren moeten
klinken.

"Der Forseher, der die deursche Dokumentensammlung studiert,
muss vorher eine grosse destruktive Arbeit 'bewältigen, das ihm aufge-
zwungene Schema zu durchbrechen .... " Hierin lijkt ons de opvatting
geïmpliceerd, dat de kijk, die in een bepaalde periode ten aanzien van.
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een bepaalde groep van historische gebeurtenissen opgeld doet, in be-
langrijke mate afhankelijk is van de omstandigheden, waaronder de
waarnemers dier gebeurtenissen uit de desbetreffende periode hun
waarnemingen verrichten.
Dit is uiteraard een algemene formulering. Meer in concreto vaart

]erussalimskij heftig uit tegen de Duitse historiografie van de door hem
beschreven periode voorzover deze historiografie van burgelijken
huize is.

"Unter Ausnützung des Monopols auf das historische Material, das
sie heranziehen und auswählen konnte, redete sie der Welt eifrig ein,
die berüchtigte deutsche Gründlichkeit und die genaue Forschungs-
methode seien eine Garantie für die Unwiderlegbarkeit der von ihr
mitgeteilten Tatsachen".
Mutatis mutandis - aldus ]erussalimskij - geldt een en ander ook

voor een aantal mémoires van de bij de voorgeschiedenis van de eerste
wereld-oorlog betrokken staatslieden. Zo wordt o.m. de bijna serviel
anglophiele eerste secretaris der Duitse ambassade in Londen rond de
eeuwwisseling, von Eckardstein, op de korrel genomen en - o.i. niet
zonder reden - van geschiedvervalsing beschuldigd.
Het moet worden gezegd, dat ]erussalimskij zijn Duitse "meesters"

met hun eigen wapenen te lijf gaat. Het door hem geraadpleegde bron-
nen-materiaal en de door hem benutte wetenschappelijke publicaties
zijn - gezien zijn boek slechts betrekking heeft op een periode van
5 à 6 jaren - van een ontzagwekkende omvang. En de "Gründlich-
keit" laat niets te wensen over. In dit verband zij teruggekomen op
onze opmerkingen aan het begin dezer bespreking. ]erussalimskij
schroomde niet, ook de toentertijd zeer recente literatuur van het Wes-
ten te raadplegen.
Maar - en dit heeft weer betrekking op ]erussalimskij's opmerkin-

gen, die wij in verband brachten met de Amsterdamse historische
school - ]erussalimskij's nauwgezetheid voert tot totaal andere con-
clusies dan die van de Duitse - en Nederlandse - historiografie van
de desbetreffende periode.

Welke isdeze periode en welke visie heeft ]erussalimskij op dit tijd-
perk van de Duitse buitenlandse politiek?
Het antwoord op de eerste vraag mag als bekend worden veronder-

steld. Het is de overgangsperiode van de - z.g. Bismarckiaanse -
Europees-continentale diplomatie naar die van de "Nieuwe Koers", de
"Vrije Hand" of de "Weltpolitik", om een drietal namen te noemen,
waaronder dezelfde groep van historische verschijnselen bekend staat.
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Toch dienen wij een en ander nog nader te preciseren.
"Der chronologische Rahmen unserer Darlegung ist einerseits die

Transvaalkrise 1895/1896, die plötzlich die ganze Schärfe der bereits
zwischen dem deurschen und dem englischen Imperialismus enstan-
denen Gegensätze offenbarte, und anderseits der Ausbruch der Welt-
wirtschaftskrise im ]ahre 1900 .... "
Door het woordje "bereits" dekt ]erussalimskij zich bij voorbaat

tegen ernstige bezwaren, die tegen zijn analyse te berde zouden kunnen
worden gebracht. Immers, de tegenstellingen waarop ]erussalimskij
doelt, kan men met vrij grote nauwkeurigheid laten beginnen in het
jaar 1884, toen de Duitsers Angra Pequena bezetten. Het bewuste
woordje heeft de bedoeling het terrein van onderzoek af te grenzen tot
die periode, waarin de bedoelde tegenstellingen hun volle werking kon-
den uitoefenen op de verhoudingen tussen de grote mogendheden van
die tijd.
Dit is belangrijk in verband met de beantwoording van de tweede

hierboven gestelde vraag, n.l. die van ]erussalimskij's visie.
De centrale these van het boek is de Marxistische stelling, dat de

binnenlandse verhoudingen en in het bijzonder de klassenstrijd in zijn
veelvoudige vormen, bepalend zijn voor de buitenlandse politiek van
een land.
Werkt men de Marxistische visie, waarin uiteraard economische fac-

toren een centrale rol vervullen, verder uit, dan komt men via de
Verelendungs-theorie en Lenin's poging deze in een modern kader te
passen, vrij gauw tot de z.g. wet van de ongelijkmatige economische
ontwikkeling, waarvan de noodzakelijke consequentie een conflict is
om koloniale afzetgebieden tussen die kapitalistische groeperingen _
en in de Marxistische visie betekent dit tevens staten - die economisch
gesproken enerzijds het verste ontwikkeld zijn en anderzijds zich het
snelste ontwikkelen. In werkelijke verhoudingen vertaald betekent dit
voor de door ]erussalimskijonderzochte periode Engeland en Duitsland.
Deze Engels-Duitse tegenstellingen ziet ]erussalimskij als centraal,
zowel voor de door hem onderzochte periode als voor de nagenoeg 20
daarop volgende jaren.
Op zichzelf is dit laatste misschien niet nieuw. Om een Nederlands

historicus te noemen, wijlen dr ]. B. Manger stelt ditzelfde in zijn
"De Triple-Entente".
Wat echter waarschijnlijk voor Nederland een knuppel in het hoen-

derhok is - vide weer dr Manger - is, dat ]erussalimskij als voor-
naamste verklaringsgrond van een en ander de koloniale kwestie ziet.
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O.i. verdient deze visie meer aandacht dan zij hier geniet. Merkwaardig
is n.l. dat een figuur als dr Manger - overigens in navolging der
Duitse historiografie - de koloniale tegenstellingen als onvoldoende
belangrijk ziet en -" o.i. juist hierdoor - gedwongen is in zijn voor-
woord zijn onmacht te bekennen om de Brits-Duitse antithese van voor
de eerste wereldoorlog te verklaren.
Bij lezing van het door ons besproken boek is ons intussen een aan-

genaam feit opgevallen. Star dogmatisme is namelijk aan ]erussa-
limskij volkomen vreemd.
Deze toch wel eminente geleerde heeft een open oog voor psycho-

logische en andere niet-economische grootheden. Niet alleen dat, maar
sommige passages - wij noemen hier bijvoorbeeld zijn beschrijving
van de motieven welke de Britse regering er in 1898 toe hebben ge-
bracht admiraal sir Charles Beresford op missie naar China te zenden
- zijn juist om deze reden van een bijna dichterlijke allure. De spot
van ]erussalimskij heeft hier bij ons ten minste herhaaldelijk associa-
ties aan Heinrich Heine opgeroepen.
Wat tenslotte de Duitse vertaling betreft, daarin zijn een aantal fou-

ten geslopen. Zo is b.V.de Russische titel zonder reden veranderd, ter-
wijl wij voorts - meer dan een gissing kan dit, gezien het feit dat wij
het origineel niet tot onZe beschikking hadden, niet zijn - de indruk
hebben, dat er hier en daar, o.m. in het hoofdstuk over de Duits-Oos-
tenrijks-Italiaanse driebond, onvoldoende rekening is gehouden met
de Russische woordnuanceringen.
Een belangwekkend boek.

A. S. ]erussalimskij: Wnesjnjaja politika i diplomatija
germanskowo imperializma w kontse
XIX wjeka. Moskou 1948.
Duitse: vertaling:
Die Aussenpolitik und die Diplomatie
des deutschen Imperialismus.
Ende des 19 ]ahrhunderts. Berlijn
1954.
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"DER ST AHLHELM" beveelt (aan) ...

Na tien jaar zijn we dus zo ver, dat Duitsers ons weer willen vertel-
len, wie wel en wie niet aan Nederlandse bladen mag medewerken.
"Mag" is misschien een heel klein beetje te veel gezegd. Ze doen het

voorlopig nog zo, dat ze iemand aanvallen en iemand anders noemen,
die volgens hun mening, waar niemand naar heeft gevraagd, "mehr
qualifizierr" is.
In het Augustus-nummer 1955 van de "Stahlhelm" (die in Bonn

wordt uitgegeven) worden twee kolommen aan de Nederlandse publi-
cist H. Wielek besteed, die de euvele moed heeft gehad in 1955 een
bloemlezing "Verse der Emigration" en in 1947 een anthologie "De
stem van Europa", eveneens "antifaschistische Gedichte" (pfui, pfui!),
te verzamelen en die überhaupt "als Mitarbeiter zahlreicher links-
stehender Blätter bekannt ist".
Dat is erg. Heel erg. Maar het is nog tot daar aan toe. Een ten

hemel schreiende affaire wordt een en ander door het niet te loochenen
feit, dat Wielek ook aan de "karholisch-konservative" "TIJD" mede-
werkt.
In deze hoedanigheid heeft hij zelfs een verzameling gedichten van

Duitse ex-krijgsgevangenen critisch onder de loupe genomen, om tot
de conclusie te komen, dat uit al die verzen slechts onbegrip en zelf-
beklag spteekt. Dat neemt de "Stahlhelm" niet. Een van de blijkbaar
nog in Nederland levende Duitse spionnen heeft dus een SD-boekje
over Wielek opengedaan, waarin in een pruisisch Feldwebelduits ont-
huld wordt, hoé erg het anti-fascisme van H. Wielek toch is. De ont-
maskeraar weet o.m. mede te delen, ""elke functie Wielek bij de ge-
meente Amsterdam uitoefent, dat hij de Verzetstentoonstelling in de
Amsterdamse Galerij heeft georganiseerd, dat zijn vrouw gedichten
schrijft en dat zijn contact met de "TIJD" door een andere beruchte
anti-fascist, Anton van Duinkerken, werd gelegd.
Ja, en dan wordt een zekere Hein Tempelman uit Gouda "aanbe-

volen", die "Heimkehreranthologien" en wat dies meer zij, beter dan
Wielek zou bespreken.
In een verkwikkend felle repliek heeft de "TIJD" er op gewezen,

dat, "de man, die wij in dienst zouden moeten nemen, iD'lien "Der
Stahlhelm" het voor het zeggen had, tijdens de bezetting lid van een
fascistische organisatie" was. Natuurlijk ...
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Wij meenden dit geval ook in ons maandblad te moeten signaleren,
te meer omdat uit het stuk in de Duitse krant blijkt, dat deze Herren
het nog altijd vanzelfsprekend vinden, buitenlandse redacties en publi-
cisten te kapittelen, wanneer hun Duits Gemüt gekwetst is.
En laten we niet vergeten, dat de "Stahlhelm" en andere Duitse

soldaten-organisaties behalve over eigen kranten ("Die Soldaten-
zeitung" wordt door de Bundesregierung maandelijks gesubsidieerd)
en geld ook over zo veel leden en sympathiserenden beschikken, dat
onder hun leiding alleen dit jaar meer dan honderd openbare "Treffen"
(meetings) hebben kunnen plaatsvinden.

Het Sanitas-gezichtspunt op Marokko.

Het kan niet de bedoeling zijn om in een zó kort bestek als dit uit-
een te zetten wat de toestanden in Marokko werkelijk betekenen. Wij
hebben alleen lust mededeling te doen van een bijzonder vlotte presen-
tatie van de kwesties aldaar in The New York HeraId Tribune van
5 Sept. 1955, door Henty Taylor. De zaak komt hier op neer: Gade zij
dank zijn er Fransen in Marokko, omdat anders de de Berbers en de
Arabieren elkaar uit zouden roeien; Gade zij dank zullen die Fransen
eerst orde en recht herstellen voor zij ertoe overgaan Marokko wat
onafhankelijker te maken. Gade zij dank, want: "come what may, th is
rim of the Mediterranean is basic in the defense of the United States".
Het waardeloze stukje publieke beïnvloeding wordt het amerikaanse

volk geschonken as a pub/ic service door de International Latex Corpo-
ration, de grootste fabrikant ter wereld van condomes. Latex betaalt
namelijk niet alleen het honorarium van Taylor maar zelfs de plaats-
ruimte in de krant: het is een SOOrtadvertentie! Zijn land moet men
dienen, hetzij met gummiwaren hetzij met tienderangs politieke arti-
kelen. En orde en rust behoren er te zijn in de wereld, de dingen zullen
eeuwig blijven zoals ze een halve eeuw geleden gemaakt werden door
avonturiers, die toen aan de top zaten, wel salamanders!

De komedianten

Dezer dagen werd in Den Haag een gezellige komedie opge-
voerd. Zij stond onder regie van Cees Laseur. Alles is erg vlot en ge-
gezellig verlopen en een happy ending was verzekerd. Dit stukje kome-
die is niet opgevoerd in de schouwburg.De heer Laseur kreeg van het
Haagse gemeentebestuur de beschikking over het Westbroekpark,
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want de heer Laseur had zijn regisseurs-capaciteiten verhuurd aan ...
de RB., die de Hagenaars door deze klucht wil doen geloven dat wij
bij een eventuele atoom-aanval rustig kunnen gaan slapen.
De komedianten die ons dit spelletje wilden voorschotelen, hebben

het goed geschoten: om de Hagenaars het sprookje te laten geloven,
was een stukje kunstige regie nodig.
Elders in deze aflevering kan men een stuk vinden dat ons beklem-

mend duidelijk maakt, dat de realiteit om de dode dood geen klucht,
geen komedie, maar een tragedie zal zijn zonder happy ending - een
tragedie zoals de mensheid nog nooit heeft beleefd.
Zou Cees Laseur zijn krachten niet beter kunnen gebruiken- nu hij

eenmaal "in de atomen" gaat - door mee te spelen in het toneelstuk
dat de heer Scheffer ons aan het slot van zijn noodkreet schetst - of
nog beter door dit toneelstuk zelf te schrijven?
Hiermee zou hij zich, in onze ogen, volledig rehabiliteren. Een

toneel-knecht en een scheppend kunstenaar zijn twee.

604



EXLIBRIS

605

A. ARTHUR SCHILLER: The formation
of federal Indonesia 1945-1949. W.
van Hoeve Ltd. Den Haag, 1955.
Dit boek houdt zich niet bezig met

het politieke conflict tussen Neder-
land en Indonesië. Het bevat niets
meer, maar vooral ook niets minder
dan een beschrijving van de staats-
bouw van Indonesië in de jaren na
de tweede wereldoorlog, die aan de
souvereiniteitsoverdracht op 27 De-
cember 1949 voorafgingen. Deze be-
perking maakt het boek misschien
minder boeiend voor wie een analyse
der staatkundige verhoudingen hoop-
te te vinden, maar degeen, die de
staatsrechtelijke structuur van die
overgangstijd bestuderen wil, zal er
de auteur alleen maar dankbaar voor
zijn. Het beschikbare materiaal is toch
al zo onoverzichtelijk, zo verspreid en
nog zo weinig door commentatoren
toegankelijk gemaakt, dat een samen-
vattend overzicht en een rationele
groepering van de hervormingsmaat-
regelen van de na-oorlogse jaren bij-
zonder welkom zijn. De auteur, hoog-
leraar aan de Columbia University, en
door vroegere studie van het adat-
recht van Indonesië vermoedelijk
reeds vertrouwd met de Nederlandse
taal, ging in 1949 met een geheel an-
der doel op reis. Hij beoogde een on-
derzoek naar de stand en de vooruit-
zichten van het adatrecht na de tweede
wereldoorlog. Maar het bleek hem
zowel in Nederland als in Indonesië,
dat men weliswaar gaarne bereid was
te gissen naar de toekomst, maar dat
zij, die hem bij dit onderzoek terzijde
hadden kunnen staan, met ander en
voor die tijd dringender werk overla-
den waren, terwijl de plaatselijke om-
standigheden een onderzoek te velde
verhinderden. De staatsrechtelijke
hervormingen daarentegen hadden

niet alleen ieders belangstelling, maar
kwamen in zo snel tempo en in zulk
een verscheidenheid naar vorm en in-
houd tot stand, dat het van belang
leek dit omvangrijke materiaal te ver-
zamelen en te ordenen en zo te ver-
hinderen, dat het in de maalstroom
van de politieke gebeurtenissen ver-
loren ging. Dat dit gevaar niet denk-
beeldig is, trof de schrijver van deze
aankondiging nog kort geleden, toen
hij zocht naar het lot van de desa-
ordonnantie, de in 1940-'41 tot
stand gekomen nieuwe wettelijke
grondslag voor de dorpsgemeen-
schappen op Java, die in de plaats
moest komen van de uit 1906 stam-
mende Inlandse Gemeente-ordonnan-
tie. De nieuwe regeling, die op 1
Januari 1942 in werking is getreden,
schijnt nochtans nimmer te zijn toe-
gepast: Logemann, in het Staatsrecht
van Indonesië maakt alleen melding
van de ordonnantie van 1906 en ook
Schiller constateert op pag. 89 dat de
"village communities of Java ....
display no variance from their pre-
war status". Kan het dus soms reeds
moeilijk zijn te traceren wat er in de
bewogen jaren na 1945 gebeurde met
een volgens de normale vooroorlogse
procedure tot stand gekomen ordon-
nantie, hoeveel te moeilijker zal dit
niet zijn met de maatregelen, die op
de noodwetgeving van 1945/46 be-
rustten en die elkaar met grote snel-
heid opvolgden in een gestaag pogen
om de politieke ontwikkeling "bij te
houden".
Is het van belang deze federale op-

bouw van Indonesië - langs de
lijnen van deels vóór 1940, deels na
1945 ingestelde territoriale gemeen-
schappen die in federaties, in daerahs
en in negara's werden samengebracht
- nu nog zorgvuldig na te speuren
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en te beschrijven? Om twee redenen
moet op deze vraag zonder voorbe-
houd een bevestigend antwoord wor-
den gegeven. De eerste reden geeft
de schrijver zelf: "There can be linIe
doubt that the unitary Republik In-
donesia will at some time undertake
the decentralisation of part of its
authority. Experience of the past post-
war years may help to point up the
lines of act ion to be followed". (p.
194.) Het program van het nieuwe
kabinet-Harahap, dat de totstandbren-
ging van een decentralisatiewetgeving
als een der urgente punten vermeldt,
bewijst de juistheid van Schillers stel-
ling en de politieke actualiteit ervan.
De tweede reden, waarom deze be-
schrijving belangrijk is, ligt in het
materiaal, dat zij bevat voor een ver-
gelijkende rechtsbeoefening. Rechts-
vergelijking met andere federaal op-
gebouwde staten, maar ook rechtsver-
gelijking binnen Indonesië, b.V. als
de uiteenlopende staatsvormen van
Indonesia- Timur en Sumatera Ti-
mur in beschouwing worden geno-
men. De moeilijkheid blijft, dat de
na-oorlogse hervormingen in het aan
Nederland hergeven gebied van Indo-
nesië ten dele een versnelde, maar
gezonde ontwikkeling van vooroor-
logse instellingen te zien geven, maar
ten dele ook een ongefundeerde, meer
op effect naar buiten berekende, serie
staatkundige constructies. Daarnaast
dan nog een derde groep, wil men een
overgangsvorm, waarin een gezond
zelfstandigheidsstreven van regionale
gemeenschappen wordt "opgevoerd"
tot separatistische verlangens naar een
eigen staatsvorm. De zakelijke be-
schrijving die Schiller geeft, onder-
scheidt natuurlijk niet tussen deze
drie groepen. Daarvoor zou een poli-
tieke appreciatie nodig zijn, waarvan
de schrijver zich juist verre gehouden
heeft. Maar het is dientengevolge niet

mogelijk te voorspellen welke van de
vele "nieuwe" instellingen uit de jaren
1945-1949 in de toekomst nog
vruchtbaar zullen blijken en welke
niet.
Er was voor deze beschrijving een

omvangrijke voorbereidende studie
en een zorgvuldige bestudering en
analyse van een grote hoeveelheid
materiaal nodig, benevens kennisne-
ming van een vrijwel uitsluitend in
het Nederlands geschreven en zeer
verspreide literatuur. Het verdient on-
verdeelde bewondering, dat de schrij-
ver - zelfs al was hij tevoren geen
vreemdeling in het rechtsbestel van
Nederlands-Indië - deze omvang-
rijke arbeid in zo korte tijd heeft we-
ten te verrichten en heeft weten neer
te leggen in een zo helder geschreven
overzicht, dat niettegenstaande zijn
volledigheid, niet meer dan 340 blz.
tekst bevat.

1. Samkalden.

DR M. STAVERMAN a.F.M., Buitenker-
kelijkheid in Friesland. Van Gorcum,
Assen, 1954.
Dit Nijmeegse proefschrift, als pu-

blicatie van het Katholiek Sociaal ker-
kelijk Instituut verschenen en zeer
verzorgd uitgegeven, is een bijzonder
gedegen studie over een verschijnsel,
dat na het proefschrift van Kruyt
van 1933 over de onkerkelijkheid in
Nederland maar schaars in studie is
genomen, terwijl het toch wel een
bijzonder Nederlands aspect is van
de situatie waarin de kerken verkeren.
De buitenkerkelijkheid in Nederland,
officieel naar de laatste volkstelling
17,5 %, is zeer groot, vergeleken met
bijv. West-Duitsland, Skandinavië en
Zwitserland, waar deze slechts enkele
percenten bedraagt. Dit heeft weinig
te maken met wat men ontkerstening,
kan noemen, maar het is zo, om pater
Staverman te citeren, dat "de Ont.
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kerstening zich in het buitenland ma-
nifesteert niet in de vorm van mas-
sale onkerkelijkheid, maar wel in de
vorm van een massale en vergaande
onkerksheid" (blz. 46). De structuur
van de verhouding tussen kerk en
volk ligt hier anders dan in het bui-
tenland, omdat hier de volkskerk
reeds lang door een complex van oor-
.zaken tot verval is gekomen, waardoor
hel behoren tot een kerk niet meer
vanzelfsprekend was, maar een aange-
legenheid werd van persoonlijke
keuze en eigen overtuiging. Dit geldt
dan met name voor het niet-katho-
lieke volksdeel. Deze opvatting van
de schrijver lijkt mij zeer aannemelijk.
Het is in Friesland vooral, dat dit

verschijnsel het best kan worden be-
studeerd, omdat daar de afval van de
kerk zo vroeg is begonnen. Terwijl
in 1889 het percentage buitenker-
kelijken in Nederland slechts 1,5 be-
droeg, was het in Friesland al 7. In
Noord-Holland, dat Friesland later
voorbij is gestreefd, was het toen 1,8.
Tham neemt Friesland met zijn 23%
onkerkelijken d~ derde plaats in na
Noord-Holland met 34% en Gronin-
ben met 27% (in 1947).
Er zijn twee opvattingen ~ver de

oorzaken van de buitenkerkelijkheid
in Friesland. De ene zoekt het in
maatschappelijke oorzaken, de ander
in de verspreiding van de vrijzinnig-
heid in Friesland, al van oude datum,
laatstelijk van het protestantse mo-
dernisme. Men .heeft natuurlijk ook
het volkskarakter hierbij gehaald. De
schrijver gaat dit alles behoedzaam
onderzoeken. Bij de maatschappelijke
oorzaken speelt ook het zgn. £loreen-
stelsel een rol, d.W.Z. de zeggenschap
van landheren en boeren, zgn. £lo-
reenplichtingen (vroeger belasting-
.lichtigen over hun landerijen),
vrijwel onbeperkt in kerkelijke aan-
gelegenheden. Hierdoor had het ge-

wone kerkvolk hoegenaamd geen
invloed op het kerkelijk leven,ont-
stond t.O.V. de kerk óf onverschillig-
heid óf aansluiting bij meer secta-
rische bewegingen. Het was de bo-
venlaag van het grondbezit, die de
lakens uitdeelde en de Hervormde
Kerk haar karakter van volkskerk
ontnam. In de latere dagen van de
sociale strijd betekende dit, dat zij
bij de arbeiders en "kleine luyden"
geen aanzien en genegenheid meer
zou vinden.
Waar de boeren vrijzinnig wer-

den, keerden de arbeiders zich tot
afgescheiden kerken of zij werden
onverschillig en later afvallig van de
kerk, toen de sociale spanningen
scherper werden.
De Friese volksaard als factor van

buitenkerkelijkheid neemt de schrij-
ver niet serieus, terecht m.i.
Het hoofdstuk: Ontbinding van de

kerk, bevat een respectabel historisch
onderzoek, waarin ook veel Friese li-
teratuur is verwerkt. Verlicht Chris-
tendom uit het begin van de 19de
eeuw, Groninger richting, réveil, mo-
dernisme, vrijdenkersbeweging, dole-
antie en socialistische beweging - dat
alles wordt uitvoerig en gedocumen-
teerd beschreven. Het is opvallend,
dat in de zelfde jaren waarin een deel
van het Friese proletariaat zich achter
Domela Nieuwenhuis schaarde een
ander deel Abraham Kuyper ging
volgen.
Het laatste hoofdstuk, dat een on-

derzoek - aan de hand van vragen-
lijsten aan 100 buitenkerkelijken -
naar de inhoud der buitenkerkelijk-
heid behandelt, heeft mij dáárom
minder kunnen bekoren, omdat van
de vragen zelf, in deze materie van
godsdienst, geloof, God, Christus,
leven en dood, kerk en Humanistisch
Verbond, door katholieke geestelijken
gesteld, waar geheel verschillende ge-

607.
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voels- en begripswerelden elkaar op
ongelijk niveau ontmoeten, een on-
zuivere suggestie uitgaat.
Het is niet te verwonderen, dat

men aan het slot van deze studie kan
lezen, dat het omwille van het apos-
tolaat is, dat de studie werd on-
dernomen. Maar dan moet men
erkennen, dat de wetenschappelijke
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behandeling van het verschijnsel er
niet is door aangetast. En men moet
respect hebben voor de wijze, waarop
deze niet-Friese katholiek zich heeft
ingeleefd in een verschijnsel dat zich
heeft voorgedaan en voordoet op een
van oudsher protestantse, althans
niet-katholieke bodem.

O.N.
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