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AFSCHEID EN NIEUW BEGIN

Van I Januari 1953 af zal De Nieuwe Stem bij de Wereldbibliotheek te
Amsterdam verschijnen. Dit betekent een afscheid van onze huidige uit-
geefster, Mevrouw Alice von Eugen-van Nahuys, aan wie wij gaarne
erkentelijk blijven voor de goede zorgen, die zij gedurende vier jaren aan
het tijdschrift heeft besteed.
Het is voor niemand een geheim, dat de omstandigheden voor tijdschrif-
ten bepaald ongunstig zijn, terwijl zij toch juist in onze tijd als middel tot
meningsvorming en gedachtenwisseling, en als publicatiemogelijkheden
in velerlei richting zo nodig, ja, volstrekt onmisbaar zijn. Het heeft de
redactie dan ook bijzonder genoegen gedaan, dat de Directeur van de
Wereldbibliotheek, de Heer J. C. Winterink, de uitgave van De Nieuwe
Stem op zich heeft willen nemen. Wij zijn hem bovendien dankbaar voor
zijn initiatief het tijdschrift voor onze abonné's aantrekkelijker te maken
door een verlaging van de abonnementsprijs tot] 18 [voor leden van de
Wereldbibliotheek-Vereniging en voor studenten] IS] en door een visu-
ele veraangenaming - het tijdschrift zal nI. op blank, houtvrij, papier
worden gedrukt met een iets royaler letter.
Het is onnodig onze lezers vaker dan wij reeds hebben gedaan het belang
van het voortbestaan van een tijdschrift als De Nieuwe Stem onder het
oog te brengen. Zij hebben door hun trouw bewezen overtuigd te zijn van
de betekenis van een 'stem', die dringt tot de vorming van een eigen, on-
afhankelijke opinie, wat in deze tijd met haar bewuste en onbewuste aan-
sporing tot conformisme, stellig inspanning en volharding vereist.
De Nieuwe Stem zal menigee'n tot steun zijn die op zijn onafhankelijkheid
van oordeel gesteld is, maar toch ook behoefte heeft aan het geestelijk
verkeer met gelijkgezinden, dat hem gegevens en argumentaties ter ver-
gelijking biedt. De kring der abonné's uit te breiden blijft een eerste voor-
waarde voor het voortbestaan van De Nieuwe Stem. De aantrekkelijk-
heid van een lager abonnementsprijs en verhoogde uiterlijke leesbaarheid
mogen een aansporing zijn voor de abonné's om hun vrienden en ken-
nissen voor ons tijdschrift te interesseren, voor de redactie ligt er een
prikkel in zich in te spannen om de innerlijke kwaliteit en leesbaarheid
nog meer te verhogen.

DE REDACTIE



Anthonie Donker

MATINEUS

Het wakker worden is een duiventil
Op slag verrezen in den priIIen morgen,
Recht overeind en resoluut op til.
En zie, daar naderen reeds de eerste zorgen.

Weer een. En weer een. Onwaarschijnlijk snel
Weten zij mij te vinden. En vanwaar?
Tot uit de duizeligste verte. Tel
Ze maar, ze zijn weer alle bij elkaar.

*
Dit randgebied waartussen ik mij slechts even
Bevind, des morgens, tussen slaap en waak,
Bewust en onbewust, ja dood en leven,
To be or not to be - en verzen maak,

Langs deze kusten scheren de gedachten
Waarmee ik rakelings de -hemel raak.
Duinover drijven daaglijks andre machten
Mij weer in lager kring voor praat en taak.

*
Drijvende in het bad van aarde en hemel
Heb ik nog alle dromen voor het grijpen.
Maar in geluid begint het eerst gewemel.
De vroege mussen zijn aan 't scharenslijpen.

Krakeel dat van de daken mij verkondigt
Het mes weer in den dageraad te zetten.
Wat dan den droomvorst, languit en ontmoedigd?
Straatmussen maken daarmee korte metten.



VERZEN

VROEGE OCHTEND

Het liefst is mij de ongeleefde morgen
Waarin men als een zwemmer bovenkomt,
Dat eerste ogenblik, nog vrij van zorgen
Voordat men plicht en lasten weer besomt.

Dat kort ogenblik van volledig leven,
De oogopslag die om de aarde gaat,
Die blik, helder rondom, nog zonder beven,
En hart en wil slaan in eenzelfde maat.

Kortstondig loopt men langs den wereldrand,
Het is of men de voet op vochtig zand zet
En nog zo diep verwonderd is als HamIet,

En als een strandvonder de eerste gedachte
Opraapt, van alles los, de onverwachte
Vo~dst door de zee geworpen aan het strand.

DAG

En lief zijn mij de levenshandelingen,
Het opstaan en het wassen en het kleden,
Het ritueel der dagelijkse dingen
Waarin men zich gereedmaakt voor het heden,

Omdat men zich een dag heeft voorgenomen
Die in de wereldnacht schijnt als een licht,
Dat als het aanstonds weer wordt weggenomen
Geweest zal zijn een tijdelijk gedicht.

Ondanks de talloosheden niet te rijmen
En hun dwarsbomen of de ziel doorvlijmen,
Den demon die het steeds mislukken laat.

Voor d'avond valt als duizend voorge keren
In deze luie klei een beeld proberen
Dat zelfs de wrede zon node verlaat.



W. F. Wertheim

TUSSEN VEILIGHEID EN AVONTUUR

II

Laten wij ons nog even rekenschap geven van de wijze waarop de mens
nog slechts enkele eeuwen geleden, waar ook ter wereld, het nieuwe be-
leefde. Het nieuwe dat, ondanks de schijn van het tegendeel, toch overal
onmiskenbaar is voor wie scherp toeziet. Hoeveel nieuws had de' mens
niet reeds geschapen sinds hij in een gedaante die gelijkt op die van de
hedendaagse mens zijn intree had gedaan in de natuur! De spraak, het
vuur, de stenen werktuigen, het ijzer, de landbouw, de veeteelt, het wiel,
de bouwkunst, de schrijfkunst, de metaalbewerking, de scheepsbouw, een
grote verscheidenheid van maatschappijvormen en godsdiensten - zie-
hier enkele in een onafzienbare rij van menselijke scheppingen in een ver
verleden. En toch was het tempo van deze evolutie zo langzaam dat de
mensheid zelf zich van het karakter van nieuwvorming nauwelijks reken-
schap gaf. De verandering in de wereld was niet meer, als in de tijd van
de natuurlijke evolutie, in miljoenen jaren te tellen; maar nog altijd had
men in duizenden jaren te rekenen om zich van de veranderende wereld
bewust te worden. Dit betekende, dat de mens, die zich temidden van die
veranderende wereld bewoog, die veranderingen gewoonlijk niet of nau-
welijks besefte. Hij leefde in een wereld, waarin het menselijk leven
scheen te verlopen met de regelmaat van de klok. Naast de natuurlijke or-
de der dingen had de mens zijn eigen menselijke orde geschapen, die het
menselijk gedrag bond aan een geheiligde traditie. Maar de schepping
van deze traditie was een zo geleidelijk proces geweest, dat de mens het
zich niet als een menselijke schepping kon herinneren. In zijn ogen was
de maatschappelijke traditie evenzeer van goddelijke oorsprong als de
orde in de natuur. Verandering was onmerkbaar - handhaving van de
oude waarden gold als ideaal. De verworven maatschappelijke instellin-
gen gaven een gevoel van zekerheid en veiligheid, die de mens, betrekke-
lijk onmachtig als hij stond tegenover de krachten der natuur, nog niet
kon missen. Avontuurlijkheid was een ondeugd der jeugd. De ouderen
waren noodzakelijk tevens de wijzeren. Zij handhaafden de oude traditie
en waakten tegen nieuwigheden die alleen maar verslechteringen konden
brengen.
Er was verandering - alleen al de eeuwige lofprijzingen van de ouderen
op de goede oud tijd waarin de tradities veel getrouwer werden nageleefd
bewijzen het. Maar dit telkens nieuwe werd niet als zodanig gewaar-
deerd. Het wekt de indruk alsof de mensheid zich na elke voorzichtige

676



TUSSEN VEILIGHEID EN AVONTUUR

stap buiten de gebaande wegen weer in de beveiligende traditie wilde te-
rugtrekken, en zich ook haastte het nieuwe in de glans van het geheiligde
oude vertrouwde te doen delen. Het nieuwe kon enkel worden aanvaard
voorzover het de wijding ontving van het traditionele. En vóórdat men de
stap in het duister ondernam zocht men eerst naar antecedenten in het
verleden om de stap hiermee te rechtvaardigen en hogere wijding te ge-
ven. Zo was het voor een Javaans vorst die het besluit nam op een zeer on-
gebruikelijke wijze te handelen en daardoor de magische orde te door-
breken - bijvoorbeeld door een broedermoord of een gewaagde militaire
onderneming te beramen - noodzakelijk zijn hofschrijver bevel te geven
voorvallen uit het roemruchte legendarische verleden te boek te stellen die
als pendant voor zijn handelwijze konden gelden om daarmee zijn stap een
magische wijding te geven die waarborg zou zijn voor een goede afloop. 1
Het nieuwe was alom aanwezig - maar het werd niet in zijn specifieke
rechten erkend. Om succes te hebben moest ook dit nieuwe in de vorm
van het traditionele, het vertrouwde worden gepresenteerd. Ras was de
doorbroken kring van de traditie weer gesloten - de minieme verworven
nieuwigheid was beveiligd - men kon zich opnieuw achter de bescher-
mende traditie verschansen.
Een te simplistisch beeld van ons verleden? Het zij zo. Ook de oudere ge-
schiedenis loopt over van voorbeelden waarbij het nieuwe om zich zelfs
wille, om het avontuurlijke werd gewaardeerd. Scheppers van een nieuw
geloof, een nieuwe filosofie, een nieuw technisch hulpmiddel, een nieuwe
kunstvorm waren zich van hun scheppende kracht dikwijls bewust - al
projecteerden zij deze kracht als regel op een godheid om hun scheppin-
gen ook voor hun medemensen aanvaardbaar te maken, of al dienden zij
de revolutionnaire vernieuwing aan als herstel van een oudere, betere
wereld. Er waren ook in het verleden tijdperken en sferen, waarin het
nieuwe als zodanig werd aanvaard. In het bijzonder de stedelijke be-
schaving van de zogenaamde 'klassieke' Oudheid kende tijdperken, waar-
in een opkomende stedelijke burgerij belang had bij maatschappelijke en
geestelijke veranderingen; tijdperken waarin hij, die iets nieuws had ge-
vonden, daar rond voor uit kon komen en zijn vinding niet, om haar aan-
vaardbaar te maken voor het volk, met antecedenten hoefde te wijden tot
deel van de heilige traditie. Christus verkondigde dat hij de brenger was
van een nieuwe orde, waardoor de oude traditionele bindingen zouden
worden doorbroken en waardoor de zoon tegen zijn vader, de dochter
tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder in op-
stand zou komen.

1 Zie bv. B.J. O. Schrieke, 'Breuk en continuïteit in de Javaanse geschiedschrijving',
Gedenkboek Rechtswetenschappelijk Hoger Onderwijs in Indonesië, Gron./Djakarta,
J. B. Wolters, 1949, blz. 258 e.v.v.



W. F. WERTHEIM

'Heureka' was voor de Griekse geleerde een uitroep van vreugde, het
denken voor menig Grieks wijsgeer een bron van avontuur; Solon werd
geëerd als schepper van wetten, Anacharsis, misschien ten onrechte, als
uitvinder van het anker, de blaasbalg en de pottebakkersschijf. Ook in de
bloeitijd van het Romeinse rijk was de uitvinder een geëerd man: anders
wasÄdenaam van Tullius Tiro, Cicero's secretaris, als uitvinder van de
stenografie niet bewaard gebleven, noch die van Diophantus als schepper
van de algebra.
Toch heeft het creatieve in de klassieke oudheid niet een blijvende over-
winning behaald, misschien doordat de boer niet deelgenoot werd van
het menselijk avontuur, en de stedelijke burgerij belang had om het
platteland op de traditionele wijze te exploiteren. Arbeidsbesparende
machines kwamen niet op grote schaal in de plaats van menselijke arbeid;
slaven verrichtten het nodige werk. Voor de Grieken waren technische
vindingen meer speelgoed dan een middel om de natuur te onderwerpen
aan menselijke doeleinden. In verscheidene perioden werden de klassie-
ken meer getrokken naar het bespiegelende dan naar het scheppende.
Ook de Romeinse beschaving, die bij uitstek op het practische was ge-
richt, verzandde tenslotte in het traditionele. De Romeinse juristen uit
de vierde eeuw na Christus waren zo bang voor het nieuwe, dat zij alle
recht wilden baseren op de traditie, op de uitspraken van de grote klassie-
ken. Pas in de Renaissance heeft de uitvinder, de avontuurlijke geest, de
schepper van het nieuwe algemeen waardering gevonden - om deze
nooi t weer te verliezen?
Het is vooral een kwestie van accent. De oude wereld was overwegend op
traditie, op veiligheid ingesteld. Pas vanaf de zestiende eeuw ziet de
mensheid - die van West-Europa dan - het leven als een avontuur, als
een tocht naar ongekende gebieden, als een zoeken naar steeds weer
nieuwe inzichten en vergezichten, nieuwe vondsten en nieuwe vormen.
Pas in de periode van de grote uitvindingen is de stevige ring der traditie,
naar het schijnt voorgoed, doorbroken. Pas in die jaren ook beginnen een
Jean Bodin, een Giordano Bruno, zich te ontworstelen aan de nog tijdens
de Renaissance vrij algemene voorstelling dat het hoogste wat men zou
kunnen bereiken, is: de beschaving der Oudheid te benaderen.
De nieuwe era van uitvindingen viel ongeveer samen met de opkomst van
een zelfstandige burgerij in de West-Europese steden. Deze opkomende
klasse had belang bij een bloeiende handel, bij een uitbreiding van de
winstmogelijkheden, bij een oprichting van nieuwe ondernemingen. De
zucht naar avontuur, naar verre reizen, had de Europeaan te pakken.
Met de zucht tot ontdekking van nieuwe werelddelen ging gepaard een
zucht tot ontdekking van de wonderen der natuur. Leonardo da Vinci
ging in zijn beroemde brief aan de Hertog van Milaan prat op negen uit-
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vindingen, die de oorlogvoering zouden kunnen revolutionneren. 1 Het
zou onjuist zijn te denken, dat nu ineens de eerbied voor de traditie ver-
vangen zou zijn door een streven naar vernieuwing. Pas heel langzaam
aan begon de durf tot het nieuwe allerlei levensgebieden te doordringen.
Pas in de eeuw van de Verlichting worden 'avance en 'moderne' erkende
eretitels. % In de sfeer van de kunst kwam pas in de Igde eeuw een rich-
ting op, die oorspronkelijkheid tot een deugd proclameerde, en die meer
verdienste toekende aan het afwijken van de traditie dan aan het navol-
gen daarvan. Op het terrein van de muziek ligt de caesuur ongeveer tus-
sen Mozart en Beethoven. Ook op andere gebieden van de kunst was het
de romantische school, die individualiteit en oorspronkelijkheid tot deug-
den verhief.
Men leide hieruit niet af dat oorspronkelijkheid bij vroegere grote compo-
nisten ontbrak. Alleen - zij waren het dikwijls ondanks zichzelf. Het avon-
tuur bestond allang - het heeft bestaan zolang als er mensen leven. Maar
men is er pas laat een eer in gaan stellen, avontuurlijk te zijn. Wagner in
zijn Meistersinger, Richard Strauss in zijn Heldenieben vonden het no-
dig dit ideaal van 'oorspronkelijkheid' tegen de macht van de traditie te
verdedigen. Voor anderen, niet minder oorspronkelijk en misschien zelfs
oorspronkelijker dan zij, was zulk een geforceerde reclame om hun nieu-
we snufjes aan de man te brengen overbodig.
Was nu de mensheid op avontuur? Nog nauwelijks. Eerder kan men zeg-
gen, dat enkelingen, makkelijker dan vroeger, en met meer zelfvertrou-
wen, met minder weerstand van hun omgeving, op avontuur gingen. Dit
avontuur was geen gemeenschappelijke onderneming. De West-Europese
beschaving is gebouwd op de nieuwe gedachten van de enkeling. Of ande-
ren volgden moesten zij zelf weten. De nieuwe cultuurschat werd gezien
als een cumulatie van individuele prestaties.
Bovendien bleef de oude gewoonte om na iedere stap op onbekend terrein
de ring weer te sluiten, min ofmeer gehandhaafd. De nieuwe natuurkun-
dige ontdekking werd geïncorporeerd in een geordend stelsel van wetten.
Men schiep niet iets nieuws, men vond'wàt reeds bestond. Iets wezenlijk
nieuws zou dus in deze opvatting ondenkbaar zijn. .
Ook de durf tot het nieuwe op kunstgebied had zijn grenzen. Iedere ver-
nieuwer had kans, navolgers te vinden, schepper te worden van een nieu-
we traditie, van een nieuwe 'school', van een nieuwe mode. Ook de aller-
individueelste expressie van de allerindividueelste emotie van de kunste-
naar kon het karakter krijgen van een door velen nagevolgde truc. Ach-

1 Deze brief is afgedrukt bij J. D. Bemal, The social function of science, London, Routledge
and Sons Ltd. 1939, blz. 167/8.
2 Vg. J. Romein, 'G~dachten over de vooruitgang', De Nieuwe Stem, 6eJg. [1951], blz. 2
e.v.v.
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terafkan men ook kunstuitingen van artisten, die meenden 'fauve' te zijn,
los te staan van elke cultuurinvloed, plaatsen in het kader van een bepaal-
de stijl, van een bepaalde mode.
De geestesgesteldheid, waarmee men het nieuwe aanvaardde, moge dan al
veranderd zijn-de wijze, waarop de verandering zich voltrok, verschilde
niet wezenlijk van die uit vroeger tijden. Steeds weer ging de enkeling
voor, volgden de anderen. Steeds weer zocht de avontuurlijke enkeling
beveiliging, steeds weer sloot de ring der traditie zich achter elke verwor-
venheid.
Het economisch leven toonde een gelijksoortig beeld. De avontuurlijke
koopman, die zijn winst zocht waar hij die vinden kon, werd een geïdea-
liseerde figuur. Men bouwde economische theorieën op dit 'economisch
initiatief' van de enkeling en zag in deze activiteit de gist van de maat-
schapppelijke vooruitgang. De enkeling werd, vooral in de Igde eeuw, de
centrale figuur om wie het gehele rechtsstelsel en het gehele economisch
leven draaide. Maar het maatschappelijk welvaren, dat het gevolg zou
zijn van dit vrijlaten van de menselijke zucht naar avontuur werd weer
statisch gezien, als een stelsel waarin regelmaat en herhaling heersen. De
ideale economische toestand, gebaseerd op dit particulier initiatief, zag
men gewoonlijk meer als een samenstel van wetmatigheden dan als een
complex van ontdekkingsreizen voorbij steeds verder wijkende horizon-
ten. Wie achterbleef had het aan zichzelf te wijten. Alleen wie werkelijk
avontuurlijk was had het recht de vruchten van het avontuur te genieten.
Dit indammen van de individuele creatie in een stelsel van wetmatighe-
den zou men typisch negentiende-eeuws kunnen noemen. In het midden
van die eeuw volgde echter een periode, waarin de ogen van de Wester-
ling voor de eigen aard van de verandering, van de vernieuwing, open
gingen. Deze nieuwe denkrichting werd gesymboliseerd door de dialec-
tische wijsbegeerte van Hegel, het historisch-materialisme van Marx, de
evolutietheorie van Darwin, later de mutatieleer van Hugo de Vries, de
onbepaaldheidstheorie van Heisenberg. De voortdurende opeenstapeling
van nieuwe uitvindingen, en vooral de fantastische ontwikkeling van de
techniek in Amerika, maakte het woord van de Prediker zinledig. De zon
ging dagelijks op over machines en constructies, die men een eeuw gele-
den nog ondenkbaar had geacht. Het werd ook steeds moeilijker de wer-
kelijkheid te beschrijven in termen van wetmatigheden, steeds voor de
hand liggender het gebeuren historisch te zien, als een ontwikkeling _
misschien zelfs een ontwikkeling met sprongen.
Maar allengs ontstond er, in de burgerlijke kringen die totnutoe de be-
wonderaars en begunstigers waren geweest van alles wat nieuw was, een
zekere angst voor dit nieuwe, een terugschrikken voor het onbekende.
Men spoedde steeds verder. Maar waarheen? Met het geloof in de wet-
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matigheid van het gebeuren was ook het gevoel van zekerheid en veilig-
heid verloren gegaan. Was de opeenstapeling van nieuwe vindingen, de
ene al fantastischer dan dc andere, identiek met vooruitgang? Men begon
het avontuur te zien als een stap in het duister. Leidden de technische
vindingen niet tot steeds geraffineerder moordwerktuigen ?Werd de tech-
niek niet steeds meer een macht in zich zelf? Kon de mens de door hem
zelf ontketende ontwikkeling nog in de hand houden? Dreigde bovendien
de enkeling, die een voorsprong had verkregen door eigen individuele be-
kwaamheid, of, wie weet, eerder nog door die van zijn voorouders, deze
niet te verliezen aan mededingers overal ter wereld, of aan de massa die
hem zijn voorsprong betwistte? Zou verdere technische vooruitgang in de
wereld niet leiden tot groeiende onveiligheid voor de gelukkige bezitter?
Was elke verandering, die op nieuwe vindingen berustte, wel vooruitgang?
zo vroeg de westerse burger zich af.
En zo zien wij de waardering voor het nieuwe in het Westen allengs om-
slaan in een angst voor het nieuwe. 'Uitvinder' bleef nog lange tijd een
erenaam - al wordt sinds de laatste oorlog ook deze naam met angst ge-
noemd en maar al te vaak in verband gebracht met middelen tot massale
vernietiging. Maar de uitvinder op hct gebied van maatschappelijke in-
stellingen is allang niet meer een gewaardeerde figuur. Men heeft er een
naam voor die een heel wat minder prettige klank heeft: revolutionnair!
Is het trouwens wel juist dat de technische ontwikkeling in het Westen
uitsluitend te danken, is geweest aan persoonlijk initiatief, persoonlijke
durf, persoonlijke scheppingskracht? Mem beweert het wel - maar is de
werkelijkheid wel met dit cliché gezegde in overeenstemming?
In de negentiende eeuw dacht men zich de mens vooral als enkeling, als
individu. Was hij het wel zozeer? Waren de prestaties van menig enke-
ling niet in belangrijke mate te danken aan de invloed van de sociale
groepen waarin hij was opgegroeid of waarin hij leefde - in de eerste
plaats wel het gezin? In ieder geval: de enkelingen weerspraken de ge-
dachte dat de grootste prestatie voortkwam uit persoonlijke mededin-
ging, uit de wedijver om het grootste rendement. Op den duur wierp
samenwerking betere resultaten af dan mededinging tot het uiterstc. De
mededingers sloten zich aaneen en bewezen op deze manier, dat zij door
samenwerking tot grotere vcrrichtingen in staat waren dan door los van
elkaar en tegen elkaar in te handelen. Om werkelijk belangrijke projecten
tot stand te brengen had men niet genoeg aan de initiatiefrijke enkelingen;
daarvoor had men samenwerking nodig. En die samenwcrking vond
steeds volmaaktere vormen - van de firma via de naamloze vennootschap
over de kartels en trusts tot de staatsonderneming. De geweldige projec-
tcn uit de laatste jaren zijn, ook in Amerika, allang niet meer het resul-
taat van individuele creativiteit. De zelfstandige uitvinder die nog in de
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negentiende eeuw zulke wonderbaarlijke resultaten kon behalen - zij het
dat de materiële baten hemzelf zelden ten goede kwamen!- is allang uit
de tijd. Radar en atoombom waren het resultaat van moeizame samen-
werking, en logenstraffen, in het hartje van het paradijs van de 'free en-
terprise' , de theorie dat alleen het 'particulier initiatief', niet de staat, tot
grootse prestaties in staat is.
Niet het individuele avontuur dus als bron van vooruitgang, maar de ge-
zamenlijke voortgang in een veiligheid biedende gemeenschap. Nog ster-
ker komt dit beeld naar voren wanneer men zijn blik afwendt van de sfeer
van.de ondernemers en die richt op de arbeiders. De economen poogden
hun theorie van het particulier initiatief ook op de arbeider van toepas-
sing te verklaren. Dit zou betekenen, dat iedere arbeider voor zichzelf zou
moeten strijden, en door de wil om individueel uit te blinken vooruit zou
komen in de wereld.
Er waren er inderdaad die op deze wijze, door eigen prestatie, zich uit
hun arbeidssfeer wisten los te rukken - en soms op den duur zelf onderne-
mer werden. Maar voor de grote meerderheid van de arbeiders stond de-
ze weg niet open. Grotere individuele inspanning betekende voor hen
slechts een bevoordelen van hun werkgever en een benadelen van hun
mede-arbeiders. Ook al zouden zij er persoonlijk materieel op vooruit
gaan - in hun sociale positie, tegenover hun collega's, zouden zij, het stel-
sel van onderlinge mededinging aanvaardend, enkel schade lijden door
zich tegenover en naast de massa te plaatsen. En dan nog - als zij een ar-
beidsbesparende nieuwe technische vinding zouden doen, zou de toepas-
sing ervan eerder de werkgever baten dan henzelf - en hun mede-arbei-
ders nog minder.
En zo deden de arbeiders allengs een vinding, die voor hen veel belang-
rijker was dan alle technische uitvindingen bij elkaar: de vinding van de
solidariteit als bewust aanvaard en actief naar buiten werkend beginsel.
Een twintigtal jaren geleden deden Amerikaanse psychologen onderzoe-
kingen naar factoren die de arbeidsprestaties konden opvoeren. 1 Het
bleek daarbij dat geen duidelijk verband viel aan te tonen tussen allerlei
toe te dienen prikkels en de prestatie. Alles hing af van de geest van sa-
menwerking met collega's en werkgevers, van de mate waarin de arbeider
plezier in het werk had, van de waardering die hij ontving van d.ekant van
werkgever èn collega's en van de mate van vertrouwen die hij in zijn
werkgever stelde. In een tijd van onrust door crisis en dreigend ontslag
trof geen enkele prikkel doel. Maar bovendien bleek, dat het sociaal aan-

1 Dit zogenaamde 'Hawthorne-experiment' van de Western Electric vindt men beschre-
ven bij F. J. Roethlisberger and W. J. Dickson, ,Managemerzt and the worker', Cambridge,
Mass., 1949; vgl. ook M. G. IJdo, 'Plezier in het werk', Een studie over de arbeidsvreugde
bij enige Nederlandse middelgrote bedrijven, Leiden 1947.
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zien een veel werkzamer prikkel was dan zuiver economische factoren.
En in dit sociale aanzien vormde' het geacht zijn door de mede-arbeiders
een belangrijk element. Men wenste niet harder te werken dan door de
gemiddelde arbeider als norm was aanvaard. Men achtte de veiligheid
van de solidariteit belangrijker dan individuele promoties - behalve en-
kelingen die zich daarmee dan ook aan de kant van de werkgever en bui-
ten de arbeidersgemeenschap stelden.
Mededinging mocht goed zijn voor de ondernemer - voor de arbeiders
kon zij enkel maar ellende opleveren. Zij wezen het nieuwe niet af, zij
wensten vooruitgang, ook in materieel opzicht, zeer zeker. Maar zij
wensten niet uitgespeeld te worden tegen hun lotgenoten. Desnoods wat
langzamer vooruit dan een enkeling op eigen kracht zou kunnen vol-
brengen - maar dan allen tezamen! Het avontuur van het nieuwe, goed-
maar dan binnen de beslotenheid van de veiligheid brengende collectivi-
teit.
Laat men de betekenis van 'het nieuwe' in de westerse samenleving aan
zijn oog voorbijgaan, dan ontdekt men, dat veel van dit nieuwe niet enkel
maar het werk is van de talentvolle creatieve enkeling: ook de collectieve
kracht van de west-europese arbeiders heeft een rol gespeeld - misschien
niet zozeer bij het tot stand brengen van dit nieuwe, maar dan toch zeker
bij het doen dóórdringen van dit nieuwe bij brede lagen. Dat de westerse
arbeider het tempo van de vooruitgang kon volgen ligt voor een belang-
rijk deel aan het feit dat hij op den duur geweigerd heeft zich door het
kapitalistisch stelsel in de positie van zwakke machteloze enkeling te laten
terugdringen. Hij heeft, uitzonderingen daargelaten, gelukkig niet ge-.
. luisterd naar de inblazingen van hen die zeiden dat elke krantenjongen
het tot millionnair kon brengen. Hij wist hoe velen het tot de Sing Sing
gevangenis hadden gebracht.
Toch is de toestand in de westerse wereld niet bevorderlijk voor een voort-
zetting van het menselijk avontuur. De groep die vroeger de grote veran-
deringen wenste en droeg, de welgestelde burgerij, is bang geworden voor
verandering. En de arbeiders die meer waarde hechten aan veiligheid,
aan solidariteit, dan aan snelle technische ontwikkelingen, nemen vooral
een verdedigende houding aan. Zij wantrouwen een snelle technische
vooruitgang, die werkloosheid brengt en de macht in handen van weini-
gen concentreert. Zij streven een beveiliging van het reeds verworvene na
binnen de beslotenheid van hun eigen groep - maar streven evenmin naar
productieverhoging in een maatschappij waarin deze verhoging in de
eerste plaats ten goede komt aan anderen. De maatschappelijke ver-
houdingen vormen geen prikkel meer tot vergrote inspanning - voor de
burger evenmin als voor de arbeider. En waar de arbeiders meer begrip
tonen voor de betekenis van verhoogde arbeidsproductiviteit, ontbreken
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hun de middelen vaak om invloed op het productieproces uit te oefenen".
In de westerse wereld is de mens, als enkeling, op avontuur gegaan. Maar
hij kreeg de mensheid niet mee. Het bleef een eenzaam avontuur. De bur-
ger is eenzaam gebleven. Zijn technische vindingen zijn niet geïntegreerd
tot één met de grote vinding van de arbeiderswereld : de samenwerkings-
gedachte.
En toch zal het dit gezamenlijk optrekken zijn, dat aan elk avontuur be-
veiliging zal moeten schenken. De beveiliging, die nodig is om de stap
naar het nieuwe tot een aanvaardbaar en daarmee aantrekkelijk risico te
maken.

/



Kees van Bruggen

FLORENCE

Ik wil de verre reis nog eenmaal maken
Door blauw Ticino, Alpen, Apennijnen,
Tot waar, Florence, uw marmeren torens schijnen
Wit uit het grijs plaveisel uwer daken.

Arno, op Ponte-Vecchio wil ik smaken
Uw door demonen gepenseelde lijnen,
Aleer ze in smeltend parelmoer verkwijnen,
Schoner vizioen dan ooit vers kan genaken.

Wij beiden zijn voor 't afscheid opgeschreven,
Voor weerzien blijft ons nauwelijks respijt,
Veel van uw heerlijkheid is opgeheven
In Mars-weet-welke onvermijdelijkheid.

Laat ons nog eenmaal met elkander leven
Vóór ik er niet meer ben, gij niet meer zijt!
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ENKELE OPMERKINGEN OVER 'CRIME FICTION'

[DE MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS VAN DE DETECTIVE-ROMAN]

Het is eigenaardig, dat ondanks de talrijke verhandelingen, studies en
dissertaties, waarin literatoren, wijsgeren en sociologen etc. onze heden-
daagse samenleving aan een soms zeer strenge critiek onderwerpen, uiterst
belangrijke, boeiende en leerzame onderwerpen schromelijk worden ver-
waarloosd. Een zo opvallend verschijnsel als de detective-roman, die een
welhaast dominerende plaats in de moderne letteren inneemt, is blijkbaar
aan de aandacht van onze bevoegde critici en deskundige analytici ont-
snapt. Dit feit is dubbel merkwaardig wanneer men bedenkt, dat het hier
een internationaal verschijnsel betreft: al zijn de Angelsaksische landen
als de bakermat van dit eigenaardige literaire genre te beschouwen en al
kunnen zij nog heden op de grootste en ook verreweg de belangrijkste
productie op dit gebied bogen, toch bloeit dit soort letterkundige be-
drijvigheid ook in andere landen als 'Kriminalroman', 'roman policier',
'detective-roman' etc. - en overal beleven deze boeken een duizeling-
wekkend aantal herdrukken, waarbij zelfs de cijfers van de meer serieuze
'best-seller' tot een onbeduidend getal ineenschrompelen. Een geestelijk
product, dat dagelijks millioenen mensen bereikt, dat hun tijd, hun aan-
dacht, hun geestelijke vermogens in beslag neemt, is toch ongetwijfeld
een maatschappelijk en cultureel verschijnsel van de eerste rang; des-
ondanks is de literatuur over dit onderwerp uiterst schaars en vrijwel zon-
der betekenis. Een der oorzaken van deze opmerkelijke zwijgzaamheid is
ongetwijfeld het snobistische karakter van ons z.g. culturele leven; een
zekere mate van geestelijke preutsheid weerhoudt vermoedelijk velen om
zich met een zo minderwaardig literair product als de 'crime fiction' be-
zig te houden - een product, dat immers uit artistiek oogpunt in laatste
instantie toch niet au sérieux mag worden genomen.
Maar de onderzoeker, de vorser, die werkelijk een diagnose van het heden
zou willen stellen, mag niet tegen vuile handen en een smerig geworden
witte jas opzien en het blijft een open vraag, of sommige producten der
'serieuze literatuur,' die met veel hogere pretenties optreden, au fond een
grotere menselijke of artistieke waarde hebben dan de voortbrengselen
van het genre der misdadigersliteratuur. Dorothy Sayers heeft een ver-
zamelband moord. en griezelverhalen van een vrij omvangrijke en zeer
scherpzinnige inleiding voorzien, waarin zij het onderwerp historisch en
psychologisch benadert; maar zij blijft, zelf een vooraanstaande figuur op
dit gebied, met haar overigens zeer rake beschouwingen binnen het
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métier, haar essay is onder meer een practische handleiding voor de aan-
komende schrijver van dergelijke romans of novellen; want ook deze tak
der literatuur kent de geconcentreerde vorm van de novelle als criminele
short-story. Dorothy Sayers bekijkt het gegeven niet in breder verband;
Ook de studie van prof. G. v.d. Leeuwen de aantekeningen van E. du
Perron, die zich ten onzent met de detective-roman bezig hebben ge-
houden, behandelen niet alle aspecten van dit zeer boeiende onderwerp-
en dat isjammer. Want het zou zeer goed mogelijk zijn om uitsluitend aan
de hand van de 'crime fiction' een vrij nauwkeurig beeld van het heden-
daagse mensdom te schetsen, zover het zich met zijn denken, voelen en
handelen binnen de sfeer van de,Westerse beschaving beweegt. Het ismis-
schien geen zeer zuivere, en zeker geen vleiende spiegel, waarin wij de
geestelijke en psychische physiognomie van het heden weerkaatst zien,
maar dit kan ons niet van de plicht ontheffen om onszelf ook met de
minder aantrekkelijke en prettige aspecten van ons bestaan te confron-
teren: 'crime fiction' kan ons misschien m~er omtrent onszelf, onze ge-
breken en fouten Ieren dan omvangrijke en diepzinnige, stipt weten-
schappelijke verhandelingen.
Juist het ontbreken van alle snobistische trekken en geveinsde artisticiteit,
de afwezigheid van iedere onzuivere pretentie doen op zichzelf reeds
weldadig aan in een tijd, waarin het merendeel der boeken niet meer ten
bate van de normale lezer, maar terwille van de recensent worden ge-
schreven, zoals onze schilderijen voor tentoonstellingszalen worden ge-
schilderd, en onze muziek voor 'wereldpremières' wordt gecomponeerd.
De detective-roman wil niet meer zijn dan hij is - hij is eerlijk en vrij van
alle geestelijke huichelarij; op dit gebied zijn schrijver en publiek in
zekere zin nog naïef en 'onschuldig', zij hebben niet hun Zondagse pak
aangetrokken en hun gelaatstrekken niet in diepzinnige rimpels geplooid
om een culturele handeling te celebreren. Hier schrijft men inderdaad
nog om gelezen te worden en hier leest men nog terwille van de lectuur -
niet, omdat men dit boek beslist moèt kennen, of omdat de 'gezaghebben-
de pers' het als een verheven meesterwerk beschouwt; alleen terwille van
het lezen zelf, terwille van het eenvoudige, onopgesmukte plezier in de
lectuur worden deze boeken door vele millioenen mensen ter hand ge-
nomen.
Onze taak is dus vrij eenvoudig: een verklaring voor deze verbazing-
wekkende groei van de 'crime fiction' te vinden, na te gaan, waarom deze
literaire producten zo gretig aftrek vinden en door talloze lezers met ge-
spannen aandacht als het ware worden verslonden':" en door lezers uit
welhaast alle maatschappelijke kringen. Want het is een grove fout te ver-
onderstellen, dat slechts het onontwikkelde publiek voor dergelijke boe-
ken belangstelling koestert: reeds het feit, dat talrijke exemplaren in de
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Engelse taal worden verkocht, bewijst het tegendeel. Trouwens de boe-
ken van Dorothy Sayers, Ellery Queen etc. wenden zich door hun opzet
tot een lezerskring, die over vrij hoge intellectuele capaciteiten moet be-
schikken om van deze lectuur werkelijk te kunnen genieten. De arts, de
i~genieur, de hogere ambtenaar en betere zakenman, die hun complete
Vondel en Huizinga in hun boekenkast hebben staan, zijn dikwijls tevens
liefhebbers van detective-romans, al zouden zij daarvoor ook niet on-
omwonden willen uitkomen. In de Angelsaksische landen schrijven overi-
gens ook auteurs van naam en faam dergelijke boeken, zonder deze be-
zigheid beneden hun waardigheid te achten en zonder dat hun reputatie
als volwaardig literator daardoor wordt geschaad. Er bestaan trouwens
ook op dit gebied vrij grote niveau-verschillen, evengoed als op het ter-
rein der 'serieuze' literatuur; er zijn ook talrijke detective-romans, die het
uitsluitend van de uiterlijke spanning, die dikwijls met grove en plompe
middelen wordt bereikt, moeten hebben; maar juist de beschaafde
'crime fiction' is voor het doel van onze beschouwingen uitermate leer-
zaam, omdat wij hier een blik in het geestelijk leven van onze heden-
daagse 'élite' kunnen werpen.
Een van de voornaamste redenen, die de overheersende plaats der crimi-
nele literatuur verklaren, schuilt ongetwijfeld in de droevige steriliteit
van de hedendaagse 'serieuze' romankunst. Er is geen literair genre, dat
in zo hoge mate aan waarde en betekenis heeft ingeboet als de roman;
want iedereen is ervan overtuigd, dat hij ofzij bij voldoende vrije tijd een
roman zou kunnen schrijven. Het is foutief te menen, dat onze misdadige
instincten vrijer en onbeteugelder dan vroeger aan de oppervlakte van
ons bewustzijn komen, en dat daarin de grote aantrekkingskracht van
deze lectuur moet worden gezocht. De algemene bandeloosheid, de
slechts met moeite en dan nog zeer gebrekkig bedwongen anarchie, die
alom in de wereld heerst, zijn weliswaar een factor, die hierbij in rekening
moet worden gebracht, maar over het algemeen zijn wij eerder slapper
en tammer dan krachtiger en roekelozer geworden en het misdadige ele-
ment, de criminaliteit sensu stricto speelt hier geenszins de hoofdrol,
vooral niet in die boeken, die een ontwikkeld en beschaafd publiek ver-
onderstellen. Het is eerder de kleurloosheid van ons dagelijks bestaan,
ons al te grondig georganiseerd en planmatig geregeld leven, die in de
interessante en met veel scherpzinnigheid gepleegde misdaad een soort
tegenwicht en uitlaat zoeken; de detective-roman is eerder een veilig-
heidsklep voor onze lagere aandriften dan een prikkel om zelf het pad
der misdaad te bewandelen.
Neen, de reden voor de tropische groei van de 'crime fiction' moet, zoals
gezegd, in de steriliteit van de tegenwoordige serieuze roman worden ge-
zocht. Een goede roman uit de bloeitijd van dit literaire genre, een mees-
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terwerk der vorige eeuw, behelsde in een meer of minder harmonisch
evenwicht beide voor de roman onmisbare factoren: spanning, die door
het gebeuren, door de daden der in de roman optredende figuren werd
opgewekt, en psychologie, een verantwoorde en consequent volgehouden
karakterbeschrijving, die tevens de innerlijke motivering der gebeurtenis-
sen vormde. Bovendien waren de handelende figuren zelf uitzonderlijke
mensen, bij alle levensechtheid toch symbolische mensen, die een geheel
tijdperk, een heel volk of de mens in zijn onveranderlijke en problema-
tische situatie op aarde vertegenwoordigden. Het uiteenvallen in af-
zonderlijke elementen van een vroeger levend en gecompliceerd orga-
nisme, dat voor onze tijd bij uitstek karakteristiek is en dat wij op ieder
gebied van ons hedendaags bestaan kunnen constateren, kenmerkt tevens
de ontwikkeling van de roman. De werken, die heden ten dage als re-
presentatief worden beschouwd, zijn in eerste instantie psychologische
ontledingen, waarbij het sexuele leven in toenemende mate de hoofdrol
speelt; van een handeling, laat staan van een spannende handeling, kan
ternauwernood meer worden gesproken, en bovendien heerst cr een
steeds toenemende voorkeur voor het pathologische en perverse aspect
van het zielsleven. Wanneer de hedendaagse roman niet een soort lite-
raire psycho-analyse voorstelt, dan is hij meestal, hoe mondain of cosmo-
politisch de uiterlijke aankleding ook moge zijn, in wezen een streek-
roman, de realistische weergave van feiten en gebeurtenissen, gewoonlijk
gecombineerd met een sociale tendentie, die als openlijke of bedekte
maatschappelijke critiek optreedt; aan de scheppende verbeeldings-
kracht wordt daarbij slechts een zeer bescheiden plaats ingeruimd. Ook
dit is een zeer opvallend en tevens zeer bedenkelijk verschijnsel: het
provincialisme, het logische gevolg van de atoomversplintering van de
moderne samenleving, symptoom voor het in ontbinding overgaan van
samengestelde organismen, die pas vanwege hun samengesteldheid
levensvatbaar waren. Vroeger was het omgekeerd: de Fransen van Bal-
zac of Stendhal, de Russen van Dostojewsky of Tolstoi waren ondanks
hun uitgesproken nationaal karakter representanten van heel het Wes-
terse mensdom. Vautrec of Raskolnikow waren en zijn ook buiten Parijs
of St. Petersburg te vinden. Thans heeft zelfs de internationaal georiën-
teerde romanheld nog een in wezen provinciaal karakter. Het klinkt
paradoxaal, maar het blijft een feit, dat onze voortreffelijke en welhaast
feilloosfunctionnerende gemakkelijke, geestelijke communicatie-middelen
onze horizon hebben vernauwd. De oorspronkelijke bedoeling was uiterst
nobel en wees in precies tegenovergestelde richting: de gezichtskring, ook
van de eenvoudige mens, van 'the man in the street' moest worden ver-
ruimd. Het menselijk leven gedraagt zich echter dikwijls ironisch, en
slechts bij uitzondering beantwoorden de door ons bereikte resultaten aan
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onze oorspronkelijke verwachtingen. Zo is het ook met de wonderen der
techniek gegaan, waarvoor wij tot op heden een bijna magische eerbied
koesteren: drukpers, film, radio en televisie hebben geenszins de gezichts-
"einder van de kleine stad verruimd, maar van heel de wereld een pro-
vincieplaatsje gemaakt, met al de bekrompenheden, roddelpraatjes,
burenruzies etc., die voor het leven in een kleine stad al te vaak ken-
merkend zijn.
Een ander gevolg van de verlaging, die het peil van de moderne roman
heeft ondergaan, is, artistiek gesproken, de vormloosheid, het gebrek aan
compositie, aan een hechte en goed doordachte structuur, die immers
slechts bij een werkelijk grootse visie kunnen worden verwezenlijkt. De
roman op zichzelf is reeds, wat de vormgeving betreft, de kunsttak met de
minste eisen, de roman is de bij uitstek democratische kunstvorm, die
daarom ook pas in het burgerlijke tijdperk tot grote bloei heeft kunnen
geraken. Zelfs onder de grootse scheppingen der vorige eeuw zijn werken,
die qua compositie, qua artistieke vormgeving slechts matig geslaagd
zijn. De gestadig sterker wordende realistische tendentie heeft deze na-
tuurlijke neiging van de roman tot vormloosheid in de hand gewerkt;
van een weldoordachte, zinvol opgebouwde structuur kan in de moderne
roman slechts bij uitzondering worden gesproken. Deze feiten waren
voor een nauwkeurige opmerker reeds sinds geruime tijd zichtbaar, en
Ortega y Gasset b.V. heeft al deze bedenkelijke symptomen reeds tien-
tallen van jaren geleden gesignaleerd; men heeft echter aan zijn en
andere waarschuwende stemmen, zoals gewoonlijk, niet de minste aan-
dacht geschonken, en de roman-productie gaat op grote schaal onafge-
broken door, al zijn verreweg de meeste boeken reeds maculatuur, nog
voordat zij de boekhandel, laat staan het lezende publiek hebben be-
reikt.
Het hoeft dus geen verbazing te wekken, dat - voor vele lezers waarschijn-
lijk onbewust - de lectuur van de hedendaagse romanliteratuur weinig
voldoening schenkt omdat zij slechts weinig heeft te bieden. Niet iedereen
stelt belang in de lotgevallen van een handelsreiziger of de belevenissen
van een verpleegster, of is geïnteresseerd in de pathologische ontboeze-
mingen van puberteitsmensen op iedere leeftijd tussen r6 en 65 jaar. De
behoefte aan avontuur, aan spanning, aan het sprookje en het wonder is
in feite nog even groot als in tijdperken, waarop wij moderne mensen
officieel enigszins laatdunkend neerzien, omdat men toen naïef, onweten-
schappelijk en slecht georganiseerd was. Maar juist omdat onze weten-
schap en onze 'serieuze' kunst aan deze behoefte aan sprookjes, aan
avontuur en spanning niet of nauwelijks tegemoet komen, wendt het
publiek zich met een gevoel van opluchting tot de 'crime fiction'. De
detective-roman is onder de huidige omstandigheden ongetwijfeld be-
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v60rrecht ten opzichte van zijn grote en waardige broer. Het onderwerp
heeft bij een dergelijk boek automatisch een zekere mate van logische
vormgeving ten gevolge: een misdaad moet ontmaskerd worden, dus de
bouw, de structuur zijn tot op zekere hoogte bij voorbaat gegeven. Want
niet de misdaad zelf, niet moord en bloed als zodanig, niet taferelen van
afgrijzen en verschrikking wekken de spanning op, althans niet in de be-
schaafde detective-roman: de misdaad wordt bijna steeds in het begin van
het verhaal gepleegd, de spanning schuilt in het ontmaskeren van de
dader. Het is dus in hoofdzaak geen emotionele, maar een intellectuele J

spanning, waarmee de betere detective-roman werkt, een factor, die voor
de mentaliteit van onze 'élite' kenschetsend is en waarop wij reeds hier
de aandacht willen vestigen, omdat wij op dit punt nog nader moeten in-
gaan. Ten tweede besteedt de 'crime fiction' weinig aandacht aan uit-
voerige psychologische karakterisering of ontleding, de detective-roman
beschrijft geen individualiteiten, maar brengt hoofdzakelijk types ten
tonele. De arts, de notaris, de oude heerszuchtige, bedilzieke, aan haar
geld gehechte douairière, de roekeloze zakenman of het sympathieke mo~
derne meisje, dat zo vrijgevochten en toch zo fatsoenlijk is, zij allen en

I nog vele anderen zijn niet individueel gekarakteriseerd, zij kunnen even-
goed in New York als in Keulen thuis zijn, onverschillig hoe hun actuele
namen en titels ook mogen luiden. De lezer voelt zich dus onmiddellijk
thuis en op zijn gemak; de uniformiteit van ons leven, waaraan hij on-
willekeurig gewend is geraakt, die hij als vanzelfsprekend heeft leren be-
schouwen, speelt ook hier een voorname rol. De 'crime fiction' is niet pro-
vinciaal, juist omdat hier - paradoxaal genoeg - geen individueel ge-
karakteriseerde mensen, maar types worden beschreven. \Vant de per-
soonlijkheid van groot formaat, die zich ten goede of ten kwade vrijelijk
volgens haar oorspronkelijke aanleg kan ontplooien, vindt heden ten dage
nauwelijks meer innerlijk of uiterlijk de voor haar wasdom onmisbare
ruimte. :Misschienwaren thans 'Macbeth' of'Othello' als detective-roman
geschreven, en het accent zou niet meer op de boosdoener komen te
liggen, maar op de speurder, hetgeen bewijst, dat wij geciviliseerder zijn
geworden, en boven alles prijs stellen op orde, regelmaat, wetmatigheid
en netheid. Wat vroeger een sterke persoonlijkheid was, is thans slechts
een crimineel individu.
De kentering is reeds in de vorige eeuw zichtbaftr; niet slechts bij de
schepper van het genre, E. A. Poe, maar ook in sommige grootse boeken
der romanliteratuur is de overgang van de beschrijving van het uitzon-
derlijke individu naar de geestelijke houding van de detective-roman
duidelijk te herkennen, b.v. in Dostojewsky's 'Schuld en Boete', en in de
nieuwere tijd kan ook Wassermann's 'Der Fall Maurizius' [reeds de titel
is veelzeggend!] onder de literaire detective-roman worden gerangschikt.
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Alleen valt bij Dostojewsky en bij Wassermann de klemtoon nog op de
misdadiger, op Rodion Romanowitch Raskolnikow en Gregor War~
schauer-Waremme, ofschoon in het jongere werk ook de figuur van de
speurder, in dit geval de jonge Etzel Andergast, sterker op de voorgrond
treedt dan de politie-officier Porfiry Petrowich bij Dostojewsky.
Een ander niet te onderschatten voordeel van de detective-roman is het
feit, dat de vermoeide en overprikkelde mens van heden bij deze lec-
tuur niet met de problemen lastig wordt gevallen, die hem benauwen en
zijn horizon versomberen, en die hij dagelijks in zijn courant, in zijn
weekblad en in de nieuwsberichten van de radio ontmoet. 'Crime fiction'
houdt zich principieel niet bezig met politieke, economische of sociale
vraagstukken, de lezer kan weer vrij ademen en tot rust komen, omdat zijn
dagelijkse kwelgeesten in deze boeken het zwijgen is opgelegd. Ondanks
alle realistische aankleding en minutieuze beschrijving van plaats, tijd en
handeling, ondanks het feit, dat al deze verhalen zich in de tegenwoor-
dige tijd afspelen, is de wereld van de detective-roman in wezen toch een
vrij uitgevonden sprookjes-wereld, waarin de werkelijke problemen en
conflicten der hedendaagse samenleving geen rol spelen. Niets behalve
het spannende duel tussen misdadiger en detective wordt in feite au
sérieux genomen en de lezer kan al zijn aandacht op deze interessante
puzzle concentreren. En tenslotte is de hoofdheld van al deze boeken de
laatste, de moderne vertegenwoordiger van de oeroude sprookjes- en
sagenheld, een figuur, die onsterfelijk is, omdat het menselijk hart aan een
dergelijke figuur een diepgewortelde behoefte heeft en zonder deze edele
helden niet zou kunnen leven. De detective is de late nazaat van St. Joris,
die de draak doodt, de laatste afstammeling van de ridders zonder vrees
en blaam, de redder en held, die wonderen heeft gewrocht en daar
slaagt, waar ieder ander heeft moeten falen.
Niets is leerzamer dan de figuren te bestuderen, waarin de mensen hun
ideale vertegenwoordigers belichaamd zien. Wanneer wij de voordelen
hebben opgesomd, die de detective-roman ten opzichte van de 'serieuze'
literatuur heeft, dan willen wij daarmee dit product geenszins idealiseren
en beweren, dat de 'crime fiction' een grotere menselijke of artistieke
waarde heeft dan de overige literaire voortbrengselen; zijn prijzenswaar-
dige eigenschappen zijn in hoofdzaak bepaald door de afwezigheid van
negatieve wezenstrekken, die de 'serieuze' roman ontsieren. Wij willen
slechts zeggen, dat dit genre zich eerlijker en onopgesmukter gedraagt
dan de Z.g. literaire kunstwerken, en dat wij meer omtrent onze moderne
geestesgesteldheid uit deze boeken kunnen leren dan uit omvangrijke
cultuur-psychologische of sociologische verhandelingen. Reeds het feit,
dat de wezenlijke trekken der hedendaagse mentaliteit in een sfeer wor-
den gevonden, die ex officio met minachting wordt behandeld of geheel
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wordt doodgezwegen, is uitermate bedenkelijk en werpt een schel licht'op
onze toestand. Onze huichelarij en hypocrisie, de fundamentele on~
waarachtigheid en onzuiverheid van wat wij nog steeds onze 'cultuur' ple-
gen te noemen, vooral in officiële toespraken, op congressen en conferen-
ties - kortom, ons geestelijk farizeërdom treedt nergens zo duidelijk aan
het licht als in deze wereld-wijde verspreiding van een literair product,
waarvan de hogepriesters der cultuur ambtshalve geen notie plegen te
nemen.
Wij willen dus tenslotte onze helden aan een nader onderzoek onderwer-
pen om te zien, wat de hedendaagse mens werkelijk waardeert en ver-
eert, om te ontdekken, welke menselijke eigenschappen en hoedanigheden
hem in waarheid nog eerbied en ontzag inboezemen. Ook hier moeten
wij om te beginnen weer een vrij sterk niveau-verschil constateren: op de
onderste verdieping van de 'crime fiction' is de held een avonturier, die
alleen aan de kant van wet en recht staat. In deze boeken wordt de held
door de boevenbende, die hij wil ontmaskeren, zelf achtervolgd, meestal
gevangen genomen, halfdood geslagen, geboeid en gekneveld, en verder
aan zijn lot overgelaten. Te elfder ure weet hij zich echter àfzelfuit deze
hachelijke situatie te bevrijden, of het ideale meisje of een even ideale en
betrouwbare vriend treden als reddende engelen op, en tenslotte is de
detective de triomfantelijke overwinnaar, terwijl de misdadigers àf dood-
geschoten zijn of veilig achter slot en grendel op hun rechtvaardige af-
straffing zitten te wachten. Deze boeken zijn op een naïeve en enigszins
ruwe smaak afgestemd, zij vormen het geestelijk voedsel voor primitieve
mensen, voor liefhebbers van Cowboy- en gangsterfilms, die in deze lec-
tuur, en uitsluitend in deze lectuur, hetzelfde genot vinden, dat hun een
bezoek aan de bioscoop schenkt. Aangezien deze groep een belangrijk
percentage van het lezend publiek vertegenwoordigt, vervult de detec-
tive-roman hier een maatschappelijke functie van niet geringe betekenis -
en het ligt voor de hand, dat het algemene peil ontstellend laag moet lig-
gen, wanneer deze slecht, slordig en oppervlakkig geschreven producten
een zo ruime lezerskring kunnen trekken. Leerzamer en van meer ge-
wicht is de beschaafde detective-roman, die gewoonlijk, vooral in de
Angelsaksische landen, goed geschreven is, omdat de Engelsen geboren
vertellers zijn. Hier is aan het boek kennelijk zorg en moeite besteed, en
in de laatste boeken van Dorothy Sayers is de grens tussen 'serieuze' en
detective-roman zeer vaag geworden; zij benadert de roman als kunst-
werk weer van de andere kant: de kringloop is als het ware voltooid.
Maar vooral voor ons onderhavig doel is de lijn buitengewoon belang-
wekkend, die loopt van E. A. Poe's Chevalier Dupin via Sir Conan Doyle's
legendarisch en spreekwoordelijk geworden Sherlock Holrnes en over
Austin Freeman's dr. Thorndyke naar S.S. van Dine's Philo Vance, naar
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Agatha Christie's Hercule Poirot en Dorothy Sayers' Lord Peter Wimsey.
Ook hier is duidelijk een ontwikkeling waar te nemen; hoe dichter wij
bij het heden ko;Uen, des te vollediger en complexer wordt het beeld van
de volmaakte detective, die tevens 'een held van deze tijd', tevens het
ideale portret van de moderne mens vormt. De geniale ontmaskeraar van
ingenieuze misdaden is zo, gedraagt zich zo, spreekt, denkt en handelt zo
als zijn lezers graag zouden willen zijn, denken en handelen - in hun
onderbewustzijn natuurlijk. Openlijk zullen zij verklaren, dat zij deze
boe~en niet meer dan amusant vinden en daarin ten hoogste een wel-
kome en prettige ontspanning zien.
Enkele trekken hebben al deze figuren gemeen, want in hen is in de mo-
derne, zakelijke en nuchtere- wereld het mythen- en sagenvormende ele-
ment belichaamd omdat het zich binnen de serieuze literatuur niet lan-
ger vrijelijk kan ontplooien. De middeleeuwse ridder bevocht zijn over-
winningen met het zwaard, de romantische held, meestal kunstenaar,
zegevierde door het uitzonderlijke en raadselachtige van zijn fascineren-
de persoonlijkheid - de moderne held triomfeert door zijn intellectuele
capaciteiten, door de kracht en scherpte van zijn denkvermogen. De mo-
derne conceptie van het leven als wetenschap, de moderne hoop en illusie,
de veelvuldige aspecten van het menselijk bestaan in een reeks formules
samen te vatten, die de nauwkeurigheid van wiskundige berekeningen
hebben - deze moderne wereldopvatting weerklinkt in deze boeken. Op
het speciale terrein van de ontmaskering der misdaad toegepast, wordt
hier inderdaad de mens en zijn activiteit als logische en psychologische
constructie behandeld, als een soort mathematische verhandeling. Het
procédé kan zuiver logisch zijn, zoals bij Sherlock Holmes of Hercule
Poirot, het kan wetenschappelijk-logisch zijn, zoals bij dr. Thorndyke, of
het kan in de nieuwere sagen en legenden der ontmaskerde misdaad ge-
steund worden door een zekere mate van intuïtie. In de toevoeging van
dit intuïtieve clement vinden de theorieën van het leven als spontane, irra-
tionele emanatie hun populaire neerslag.
Een zijtak is de detective als hogere politie-ambtenaar, als Chief-Inspec-
tor van het vermaarde Londense Scotland Yard. Deze Chief-I nspectors
en Superintendants vertegenwoordigen de ideale ambtenaar, zij zijn de
profeten van de 'common sense' ; zij zien het leven en hun plicht als een
nuchtere taak, zij z~jneerlijk, plichtsgetrouw, onkreukbaar en onomkoop-
baar, zij zijn onvermoeibaar, nauwgezet en eveneens overtuigde aan-
hangers der logica als de sleutel, die tot alle verborgen raadselen der
menselijke ziel toegang geeft, een logica, die hier, zoals gezegd, als het
gepersonifieerde gezonde mensenverstand optreedt. Hun enige fout is
soms een tekort aan fantasie, namelijk daar, waar zij tegelijk met de ge-
niale amateur optreden, tegenover wie zij dikwijls een ietwat belachelijke
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figuur slaan. [Inspector Parker en Lord Peter Wimsey, Superintendant
Hanslet en dr. Priestley, Sergeant Heath en Philo Vance etc. etc.]. Maar
in de boeken, waarin zij de hoofdpersoon zijn en niet met de geniale
amateur worden geconfronteerd, belichamen deze detectives de vol-
maakte ambtenaar - en wie zou het verbazen, dat deze boeken grif af-
trek vinden, waar immers, ruwen vermoedelijk aan de lage kant geschat,
ruim de helft van het hedendaagse mensdom, dat binnen de invloedssfeer
der Westerse beschaving leeft, op de een of andere manier ambtenaar of
functionaris is!
De topprestatie van het moderne mensdom, de ideale figuur in optima
forma is evenwel de geniale amateur - een actuele reïncarnatie van
Herakles en Siegfried, van de helden uit Koning Arthur's omgeving, kort-
om van alle doorluchtige vertegenwoordigers der mensheid - een geïde-
aliseerd portret van wat de mens in feite hoort te zijn. Uit dien hoofde is
hij onfeilbaar en onoverwinnelijk, niets en niemand is bestand tegen de
kracht van zijn uitzonderlijke genialiteit; hij overwint ten langen leste
iedere tegenstander en treedt als roemruchte overwinnaar uit het strijd-
perk. Hij is echter als modern mens een volstrekt onpathetische held; met
een nonchalant gebaar overhandigt hij de officieel met de opsporing van
de misdadiger belaste politie-ambtenaar de schuldige, niet uit beschei-
denheid, maar omdat tenslotte dergelijke, voor de doorsnee-mens al te
moeilijke karweitjes voor hem slechts kinderspel zijn, intermezzi in zijn
bestaan, dat feitelijk met geheel andere bezigheden is gevuld. Deze ge-
veinsde bescheidenheid is een geraffineerde vorm van snoeven en op-
schepperij - en als zodanig eveneens karakteristiek voor onze hedendaag-
se instelling. De nivellering van het algemene peil brengt met zich mede,
dat men zich tot op zekere hoogte voor zijn uitzonderlijkheid schaamt; de
geniale amateur-detective is uitzonderlijk, maar hij tracht dit feit op alle
mogelijke manieren te kleineren en te verdoezelen, hij past zich aan bij de
gewone man, hij maakt voortdurend een gebaar van 'Och, dat heeft
eigenlijk niets te betekenen', kortom, hij slooft zich uit om niet meer te
schijnen dan iedereen, zonder evenwel iets van zijn bijzonderheid prijs
te geven. Een trek van permanente en daarbij ongewilde huichelarij is
hem dus niet geheel vreemd, met uitzondering van Hercule Poirot, die
het zich als Fransman tegenover een Engels publiek mag permitteren
vrij en openlijk op zijn verbijsterende gaven prat te gaan.
De geniale amateur-speurder is verder zeer ontwikkeld, de omvang van
zijn parate kennis overtreft de stoutmoedigste voorstellingen, die men
zich over het algemeen van een dergelijk mcns kan vormen, zijn 'Bildung'
is waarlijk duizelingwekkend. Hij is in veel hogere mate een homo
universalis dan Leonardo da Vinci of Goethc. Hij speelt een partita van
Bach of préludes van Debussy met de vaardigheid van een concert-
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pianist hij spreekt over Plato en Kant met evenveel gemak als over Marx
of Lenin, hij weet de stijlverschillen tussen oude Chinese schilderkunst en
het impressionisme met grote nauwkeurigheid tegen elkaar af te wegen,
hij is in de biologie of astrophysica evengoed thuis als in de middeleeuwse
literatuur of in de poëzie van het oude Egypte. Dat hij alle takken der
medische wetenschap beheerst, en op alle gebieden der scheikunde thuis
is, die in zekere zin tot zijn 'vakkennis' behoren, behoeft geen nader be-
toog. Daar hij rijk is en geheel onafhankelijk [hij is nooit getrouwd en
slechts zelden verloofd] verzamelt hij of Japanse prenten of oude hand-
schriften of aquarellen van Cézanne. Het moderne geloof of bijgeloof in
de alleenzaligmakende, algemene ontwikkeling viert in deze helden zijn
schitterendste triomf. Want al hun wijsheid is boekenwijsheid, zij zelf
doen niets, beheersen in de practijk geen enkele van alle kunsten en weten-
schappen, waarover zij met verbazingwekkende welsprekendheid weten
te praten. Het zijn universele dilettanten, bij alle schittering van hun in-
tellectualiteit oppervlakkig, de in het reusachtige geprojecteerde ideale
cursist, die zijn ontwikkeling met behulp van cursussen en lezingen ver-
gaart.
Deze oppervlakkigheid en ook het ontbreken van iedere consequente en
beroepsmatige activiteit hangen ten nauwste samen met hun algehele
kijk op het menselijk leven. Ook op dit punt zijn deze helden bij uitstek
modern; is de superintendant de vlees en bloed geworden common sense,
dan zijn zij de vlees en bloed geworden critiek. Hun houding tegen-
over het leven is een critiek op het leven. Zij zijn gedistancieerd, ietwat
cynisch en blasé, zij nemen au fond niets en niemand au sérieux,
niet eens zichzelf, met uitzondering van hun liefhebberijen. Zij zijn vrij
van alle illusies - maar ook in dit opzicht weer niet geheel consequent, zij
blijven met al hun vrijdenkerij toch strict binnen de perken van het alge-
meen toelaatbare; in een verborgen hoekje van hun hart geloven zij toch
nog in de techniek, de vooruitgang en vooral in de logica. Hun theore-
tisch immoralisme wordt immers nooit in practijk gebracht; de ont-
maskering van de misdadiger is voor hen in hoofdzaak een intellectuele
sport, zij worden daarbij niet gedreven door de wil, Vrouwe Justitia te
dienen; dat zij tenslotte toch aan de kant van wet en recht blijven, is meer
een gevolg van gemakzucht en cynisme dan het resultaat van een hero-
ieke strijd om de misdaad te achtervolgen en te verdelgen. Daarbij laten
zij toch doorschemeren, dat zij au fond fatsoenlijk zijn en iedere vorm van
uitspatting veroordelen.
Door deze 'objectieve' kijk op alles en allen ontpoppen zij zich pas als de
moderne mens bij uitnemendheid, wiens bijzondere gave het is, om per-
manent op meer dan één stoel tegelijk te zitten, en die instaat blijkt om in
theorie en practijk ook ogenschijnlijk onmogelijke tegenstellingen te ver-
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zoenen. Het leven is echter, zodra het intensief wordt geleefd, onherroe-
pelijk exclusief, het is altijd het 'Hier sta ik, ik kan niet anders'; de mo-
derne mens kan echter altijd ook anders. In waarheid is het evenwel
onmogelijk, om even intensief te leven. Wat wij aan uitbreiding winnen,
verliezen wij gewoonlijk bijna geheel aan diepte. De cynische, spottende,
ironisch-geamuseerde houding dezer moderne helden gaat dan ook hand
in hand met een uiterst geringe levensintensiteit. Zij behoeven voor hun
levensonderhoud niet te werken, zij leiden het bestaan van de niet al te
overmatig geïnteresseerde aestheet, zij kennen geen passies, geen con-
flicten van hart of brein, zij schijnen heer en meester over het leven zelf,
want ook religieus zijn zij indifferent, ofschoon ook op dit punt te voor-
zichtig, om met de algemeen erkende overtuigingen in conflict te komen.
[Chesterton's Father Brown is zelfs pastoor en detective!]. Maar zij heer-
sen in een schimmenrijk, dit leven lijdt aan bloedarmoede, het mist fel-
heid, intensiteit, het ondubbelzinnige Ja of Neen, het is een permanent
bal masqué - een soort intellectueel luilekkerland.
Wie zou willen ontkennen, dat wij met deze portretschets van de geniale
amateur-detective tevens de moderne mens en zijn levenshouding hebben
gekarakteriseerd? Is niet de illusie van het Luilekkerland - al of niet
intellectueel -, de droom van het aardse paradijs met zijn recht op geluk,
welvaart en 'vrijheid nog steeds de dominerende drijfveer van al onze
openbare en particuliere daden? Zijn ook wij niet ietwat blasé, ironisch,
lichtelijk geamuseerd, omdat wij weinig of niets meer au sérieux nemen?
Maar de werkelijkheid gedraagt zich anders, zij heeft haar eigen, even
onverbiddelijke logica, die er toe leidt, dat het droombeeld van het
mensheidsparadijs plotseling verandert in een algemeen wereldomvat-
tende slavernij en proletarisering. Philo Vance en Lord Peter kunnen zo
leven: maar als wij in deze figuren onze ideale vertegenwoordigers zien,
zullen wij eens moeten ontdekken, dat wij in een nog schrikbarender
katastrofe terechtkomen dan door die twee ontstellende rampen, die op
het gelaat der 20ste eeuw tot nu toe hun stempel hebben gedrukt.



L. van der Land

ONDERHANDELEN MET DE RUSSEN

Zolang nog nièt alle hoop isopgegeven, dat de tegenstelling Oost-West met
andere middelen dan met een wereldoorlog tot een oplossing kan worden
gebracht, betekent dit, dat alle hoop gevestigd blijft op onderhandelingen.
Zolang heeft het dus zin alle onderhandelingskansen nauwkeurig te onder-
zoeken. De onderhandelingspositie der mogendheden verandert met de
politieke conjunctuur van het moment, maar deze veranderingen blijven
binnen zekere grenzen, het zijn oppervlakteverschijnselen van een vrij con-
stante politieke 'onderstroom', die bepaald wordt door omvang, geografi-
sche positie, sociale structuur, traditie en geschiedenis der verschillende
landen. Een miskenning van deze simpele waarheid komt veelvuldig voor
en leidt even vaak tot waardeoordelen, die geen steun vinden in de realiteit.
Op de Krim-conferentie eiste Stalin als prijs voor de Russische deelneming
aan de oorlog tegen japan de gebieden terug, welke Rusland in 1905aan
japan had verloren. Toen deze gebieden verloren gingen spraken zowel
Lenin als Stalin hier in het openbaar hun vreugde over uit. Het lijkt mij nu .
niet juist om, zoals Deutschermin ofmeer doet, hierui t toteengrove poli tieke
inconsequentie van het sowjet-bewind te concluderen 1.Lenin en Stalin ver-
heugden zich over de nederlaag, die het tsarisme werd toegebracht en over
de winst, die dit de communisten zou kunnen opleveren, maar dat wil aller-
minst zeggen, dat zij daarmee als Russen deze gebieden principiëel aban-
donneerden, ookwanneer zij zelfde macht in handen zouden hebben. Men
kan talloze analoge voorbeelden vinden in de buitenlandse politiek van an-
dere landen, zoals die van Engeland onder het Labour-bewind, dat het con-
servatief-beleid op vele punten nauwgezet heeft voortgezet, niet omdat het
La bour- programma ditvoorschreef, maaromda t' Engeland' ditvoorschreef.
Een der methoden om dit min of meer constante element in de buiten-
landse politiek van een land te leren kennen, is de bestudering van een
aantal onderhandelingen, waal"aan dit land heeft deelgenomen. Van deze
methode heeft de World Peace Foundation gebruik willen maken, toen
zij tien Amerikaanse onderhandelaars met de Sowjet Unie uitnodigde
hun ervaringen op schrift te stellen. Het resultaat hiervan is gepubliceerd
in 'Negotiating with the Russians' 2, waaraan de volgende medewerkers
hebben bijgedragen: jonn R. Deane, die van 1943 tot 1945 aan het
hoofd stond van de United States Military Mission in Moskou, welke tot
taak had te onderhandelen over de coordinatie der militaire activiteit,

1 I. Dcutscher, Stalin, apolitical biography, London, 1949, blz. 528.
• Negotiating with the Russians, edited by Raymond Denett and Joseph E. Johnson,
Boston, 1951.
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John N. Hazard, die van 1942 tot 1945 onderhandelde over de leen- en
pachthulp, Sidney S. Alderman, die in 1945met de Russen onderhandel-
de over de te volgen beginselen bij de berechting der oorlogsmisdadigers,
Raymond F.Mikesell, hoogleraar in de economie, die aan de conferentie
van Bretton Woods deelnam, George H. BIakeslee, die in 1945 met de
Russen confereerde over de instelling van de Far Eastern Commission,
E. F. Penrose, die in 1946 besprekingen voerde over het vraagstuk van de
vluchtelingen en displaced persons, Mark Ethridge en C. E. BIack, die in
1945 namens het State Department de Balkan bezochten en in 1947 deel
uitmaakten van de United Nations Commission to Study Greek Border
Disputes, Frederick Osborn, die van 1946 tot 1950 deel uitmaakte van
de United Nations Atomic Energy Commission, Emest J. Simmons,
hoogleraar in de Slavische talen aan Columbia University, die in 1947
de Sowjet Unie bezocht als afgevaardigde van de American Council of
Learned Societies om te onderhandelen over culturele uitwisseling [boe-
ken, studenten, hoogleraren, bibliografisch materiaal] en Philip E. Mose-
ly, sinds 195I directeur van het Russian Institute van Columbia Univer-
sity, die van 1942 tot 1946 op het State Department werkte en aIs"advi-
seur aan vele belangrijke conferenties met de Russen deelnam, o.a. Mos-
kou [1943], Potsdam [1945] en de bijeenkomsten van de Raad van Mi-
nisters van Buitenlandse Zaken te Londen en Parijs [1945 en 1946].
De bijdragen van deze onderhandelaars vormen voor de lezer ruw mate-
riaal, subjectieve relazen van mensen, die elkaars bijdragen niet hebben
gelezen, voordat ze in druk verschenen, zoals het woord vooraf uitdruk-
kelijk meedeelt. In 'Negotiating with the Russians' vindt men geen inter-
pretatie van de gegevens, geen conclusie en geen poging om de syste-
matische samenhang van deze verschillende erVaringen te formuleren.
Toch is het ons, afgezien van de vaak boeiende en amusante anecdotes, om
deze systematische samenhang te doen, omdat deze wellicht inzicht kan
verschaffen in de grenzen en mogelijkheden van onderhandelingen met
de Russen. Ik heb daarom getracht de vraag te beantwoorden: welke zijn
op grond van deze ervaringen de specifieke eigenaardigheden en proble-
men, die zich voordoen bij onderhandelingen tussen afgevaardigden van
westerse landen met die van de Sowjet Unie ? Voorts heb ik deze ervaringen
vergeleken met een aantal der reeds gepubliceerde memoires van diplo-
maten, die met sowjet-afgevaardigden hebben geconfereerd, zoals die van
Churchill, Stettinius 1, Hopkins 2, Bymes 3, Cordell Hull 4 en Leahy'.

1 Edward R. Stettinius, RoosevcIt and the Russians, the Yalta COIiJerence,New York, 1949.
2 Robert E. Sherwood, RoosevcIt and Hopkins, New York, 1948.
3 James F. Byrnes, Speaking Frankly, New York, 1947 ..
• The Memoires ofCordeIl HuIl, New York, 1948.
, WiIIiam D. Leahy, I was there, London, 1950.
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De factoren, die van belang zijn bij onderhandelingen met afgevaardig-
den van de Sowjet Unie, wil ik in vier groepen onderscheiden, namelijk:
I. De taal.
2. De positie der russische onderhandelaars ten opzichte van hun eigen

regering.
3. De opvoeding der russische onderhandelaars.
4. Het isolationisme van de Sowjet Unie als veiligheidsmaatregel.

Ad. 1. Het is in de practijk der onderhandelingen met de Sowjet Unie
tot dusver onmogelijk gebleken zodanige delegaties samen te stellen, dat
alle deelnemers ter conferentie één taal spreken. Dit maakt het gebruik
van tolken noodzakelijk en bemoeilijkt vaak het persoonlijk contact tus-
sen de afgevaardigden. Het gebruik van tolken heeft het voordeel, dat het
leidt tot een ordelijk gesprek, zodat de tolken weten wie aan het woord is
en wat vertaald moet worden en dat het dwingt tot overwogen formule-
ringen. De nadelen ervan zijn, dat het zeer tijdrovend is, dat de tolken
alleen de woorden vertalen en geen mimische imitaties geven van een
spreker, die er dus rekening mee dient te houden, dat al zijn reserves en
accentueringen in woorden uitgedrukt moeten kunnen worden, en ten-
slotte, dat ook de beste tolken fouten maken, die moeilijk te herstellen zijn
en tot groteske verwarringen kunnen leiden.
Veel gebruikte termen, zoals het russische 'soyuz', dat zowel op een unie
als op een bondgenootschap tussen twee landen betrekking kan hebben of
'vlast' [macht, gezag, autoriteit], dat in het russisch op veel grotere macht
duidt dan het engelse 'authority', dat een beperkte handelingsbevoegd-
heid kan inhouden, ~hebben in onderhandelingen met de Russen tot mis-
verstand geleid 1. Bij de Leen- en Pachtwet-onderhandelingen hebben
taalmoeilijkheden een grote rol gespeeld, omdat hierbij zeer veel mensen
betrokken waren en de Amerikaanse regering er van haar kant geen on-
derhandelaars aan liet deelnemen, die vroegere burgers waren van het
land, dat de steun zou ontvangen, om de schijn van partijdigheid of voor-
keur te omzeilen.
Het taalprobleem is niet beperkt tot de moeilijkheden engelse woorden in
russische te vertalen: een bijzondere complicatie vormt het feit, dat de
communistische beweging een partij-jargon heeft doen ontstaan, waarin
vele woorden een speciale, vaak emotioneel sterk geladen, betekenis heb-
'ben gekregen. Woorden als 'burgerlijk', 'proletarisch', 'sectarisch', 'neu-
tralistisch' hebben in het communistisch spraakgebruik een zin gekregen,
die voor een buitenstaander niet uit de omschrijving in het woordenboek
is af te leiden. Het russische woord 'prediagat' bijvoorbeeld betekende
oorspronkelijk 'voorleggen', 'tot onderwerp van bespreking maken', 'voor-
1 Negotiating, blz. 293 e.v.
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stellen'; in het sowjet-jargon betekent het 'bevelen', 'voorschrijven', 'de
uitvoering van iets eisen', waarbij dus het keuze-element van de vroegere
betekenis is verdwenen. Het is voorgekomen, dat een Russische onder-
handelaar zich beledigd voelde, toen het engelse 'propose' in 'prediagat'
werd vertaald, omdat hij meende een order te krijgen op een moment,
dat hij dit niet verwachtte. Het woord 'compromis', dat in westerse diplo-
matieke taal een neutrale betekenis heeft en een situatie aanduidt, welke
geenszins als ongunstig of vernederend wordt beschouwd, heeft in het
sowjet-spraakgebruik een onsympathieke bijsmaak van ideologische wan-
kelmoedigheid en beginselloosheid. Omgekeerd wordt het woord 'aggres-
sive' in het Amerikaanse spraakgebruik vaak gebezigd voor 'potig', 'ener-
giek', terwijl de Russische betekenis alleen duidt op de neiging tot gewa-
pende strijd 1.Hazard kwam tijdens zijn langdurige onderhandelingen over
de leen- en pachthulp tot de ontdekking, dat het terwille van een snelle be-
slissingvaak zin had een voor de Russen bestemde tekst eerst in marxistische
terminologie te laten herschrijven, alvorens hem te laten vertalen 2.

Ad 2. Er is een belangrijk verschil tussen de onderhandelaars van de Sow-
jet Unie en die van westerse landen in hun positie ten opzichte van de
eigen regering. Westerse afgevaardigden krijgen een zo ruim mogelijk om-
schreven opdracht mee, die door ruggespraak kan worden gewijzigd of
gepreciseerd en verder hebben zij tot taak een compromis te bereiken, dat
voor alle partijen aanvaardbaar is. Soms is hun zelfstandigheid zo groot,
dat zij hun regering voor onverwachte voldongen feiten kunnen stellen en
soms ook kunnen zij een obstructiepolitiek voeren, die tegen het regerings-
beleid ingaat; in de geschiedenis van de Nederlands-Indonesische ver-
houding zijn daar voorbeelden van te vinden.
De Russische onderhandelaar is meer een boodschapper dan een onder-
handelende vertegenwoordiger van zijn regering. Hij heeft geen enkele
zelfstandigheid, moet bij elke etappe der onderhandelingen ruggespraak
houden en mag niets doen buiten zijn nauw omschreven instructie om.
Een programmatische verklaring, die op veel internationale conferenties
wordt voorgelezen is meestal in Moskou vervaardigd en houdt in dat ge-
val weinig verband met het tevoren op de conferentie besprokene, omdat
de Russische auteur daarbij niet tegenwoordig is geweest.
Deze boodschappers-positie der sowjet-onderhandelaars maakt de con-
ferenties, waaraan zij deelnemen in de regel zeer langdurig. Het is vrij-
wel steeds onmogelijk een agendapunt in één zitting af te handelen, om-
dat er dan geen gelegenheid tot ruggespraak bestaat. De onmogelijkheid
om buiten hun instructie om op te treden verklaart de vasthoudendheid

1 Negotiating, blz. 298.
2 Negotiating, blz. 35.
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van Russische onderhandelaars, ook op irrelevante punten. In de ont-
werp-overeenkomst voor deWereldbank werd gesproken over 'restoration
and reconstruction', doch tijdens de conferentie van Bretton Woods werd
voorgesteld om één dezer termen te laten vallen als zijnde overbodig. De
sowjet-afgevaardigde, wiens instructie deze wijziging blijkbaar niet om-
vatte, bleef hardnekkig de handhaving van deze formulering eisen, totdat
de anderen van uitputting toegaven 1. -,

Dezelfde conferentie van Bretton Woods levert een merkwaardig voor-
beeld van een wijziging in het conferentieresultaat door het tijdverlies
tengevolge van ruggespraak. De Sowjet Unie stond erop, dat zijn inleg-
bedrag bij de Wereldbank 300 millioen dollar kleiner zou zijn dan het
quotum in het Monetair Fonds. Dit zou, om redenen die hier niet ter zake
doen, nadelen voor andere landen met zich mee kunnen brengen. De
sowjet-delegatie \Toeg daarom aan zijn regering toestemming dit bedrag
te verhogen. Het antwoord op dit verzoek kwam niet op tijd; intussen
bood de Amerikaanse delegatie, om de conferentie niet te stagneren, aan
het aandeel van de Verenigde Staten te verhogen. Kort voor het sluiten
van de onderhandelingen kwam echter alsnog een toestemmend ant-
woord van de Russische regering. De Amerikanen trokken hun aanbod
niet in en zo kwam het, dat het kapitaal van de Wereldbank 300 miIIioen
dollar groter was dan dat van het Monetair Fonds 2.

Uit alle verslagen van onderhandelaars blijkt, dat er maar één man is,
die zelfstandig beslissingen kan nemen, namelijk Stalin. Op alle niveau's
daaronder ondervindt men de moeilijkheden van de onzelfstandige posi-
tie der onderhandelaars. De verslagen van de bijeenkomsten der Grote
Drie te Teheran enJalta, waar Stalin persoonlijk tegenwoordig was, laten
geen twijfel aan zijn onbeperkte handelingsbevoegdheid. Daar kwamen
beslissingen tot stand, die geen enkele sowjet-diplomaat zelfstandig had
kunnen nemen.

Ad. 3. Het sowjet-cultuurpatroon vertoont, gelijk bekend is, kenmerkende
verschillen met dat der westerse landen. Welke deze verschillen zijn is
moeilijker uit te maken dan veel zelfverzekerde politieke beschouwingen
doen vermoeden. Het zou interessant zijn hiernaar een onderzoek in te stel-
len, bijvoorbeeld door een analyse van de op Russische scholen gebruikte
leerboeken, zoals het geschiedenisboek voor de middelbare scholen, dat
onder leiding van prof. A. M. Pankrotava tot stand is gekomen 3.

1 Negotiating, blz. 105.
2 Negotiating, blz. 105, 106.

3 A History of tbe USSR [3 dIn), voorbereid door het Historisch Instituut van de Aca-
demie van Wetenschappen, waarvan een Engelse editie is uitgegeven door het Foreign
Languages Publishing House, Moskou, 1947, 1948.
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Geruggesteund door de lectuur van dit boek zou ik op grond van de ver-
slagen der Amerikaanse onderhandelaars drie kenmerken willen onder-
scheiden, die terug te voeren zijn op de opvoeding der Russische diplo-
maten: I. de overtuiging, dat alle beslissingen in wezen politieke be-
slissingen zijn; 2. de overtuiging, dat kapitalistische landen altijd prin-
cipiële vijanden zijn, hoe zij zich ook voordoen en 3. de onbekendheid
met toestanden en verschijnselen in de westerse wereld. Ter bescherming
tegen kwaadwillige lezers wil ik ten overvloede vaststellen, dat het hier
gaat om kenmerken en niet om verwijten en dat wantrouwen en on-
wetendheid ook in westerse landen geen zeldzame verschijnselen zijn.
Dat alle beslissingen op internationale conferenties als politieke beslissin-
gen geïnterpreteerd moeten worden is enerzijds een deductie uit de mar-
xistische theorie, anderzijds een in de realiteit duidelijk waarneembaar
feit. Het zou een omstandiger analyse eisen dan hier mogelijk is om aan
te tonen in hoeverre ook de westerse diplomatie, zij het vaak veel minder
bewust, volgens dit inzicht te werKgaat. De westerse regeringen hebben
in elk geval meer de neiging bepaalde problemen als technisch, als on-
politiek te beschouwen, zodat zij door puur technische onderhandelingen
van deskundigen kunnen worden geregeld. In al deze gevallen, zoals bij
de steun aan vluchtelingen en displaced persons 1, culturele hulp aan
achtergebleven gebieden, uitwisseling van wetenschappelijke resultaten,
boeken, studenten, hoogleraren 2 enz. staat de Sowjet Unie op het stand-
punt, dat er op de achtergrond politieke doelstellingen liggen. De term
'technische hulp' aan achtergebleven gebieden draagt voor de Sowjet
Unie een hypocriet karakter, omdat achter deze hulp imperalistische mo-
tieven worden vermoed.
Deze opvatting krijgt reliëf in verband met de op de tweede plaats ge-
noemde overtuiging, dat de kapitalistische landen onder alle omstandig-
heden principiële vijanden blijven. Het genoemde sowjet-geschiedenis-
boek van Pankratova constateert bij de behandeling van de conferentie.
van Teheran [Nov. 1943], waar Roosevelt, Churchill en Stalin een ver-
klaring van samenwerking in de oorlog en de daarop volgende vrede
ondertekenden: 'in de daarop volgende periode echter nam Churchill,
geneigd de handelsbelangen van het Britse imperialisme te behartigen,
zijn toevlucht tot allerlei listen om het tweede front uit te stellen en om
onze staat zo veel mogelijk schade toe te brengen'.
Sowjet-onderhandelaars hebben een politieke scholing achter de rug,
welke hen geleerd heeft, dat alle ambtenaren van westerse landen lakeien
van het kapitalisme zijn, achter wier voorstellen een oneerlijke, vijandige
gezindheid moet worden vermoed, die niet persoonlijk, maar politiek ge-
1 Negotiating, bI. 139 e.v.
• Negotiating, blz. 239 e.v.
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interpreteerd dient te worden. Het is een opvallend verschijnsel, dat
russische onderhandelaars, blijkens vrijwel alle getuigenissen, in het per-
soonlijk verkeer een innemende en hartelijke indruk maken en tijdens
recepties en banketten van grote gastvrijheid en gulheid in spijs en drank
blijk geven. Tijdens de conferenties maken zij echter een getrainde, ge-
styleerde indruk, zijn zij terughoudend en wantrouwend en tonen voort-
durend, dat zij moeten bewijzen onvatbaar te zijn voor 'kapitalistische'
'imperialistische', 'neutralistische', 'objectivistische', 'cosmopolitische' of
'burgerlijke' invloeden. Toen de Amerikaanse afgevaardigde Osborn na
vele heftige discussies in de Atomie Energy Commission Gromykouit-
nodigde om in een eerlijk, persoonlijk gesprek de standpunten van beider
regeringen tegen elkaar afte wegen, wees Gromyko dit verzoek afmet de
mededeling: 'mijnheer Osborn, het is best mogelijk, dat u eerlijk bent,
maar regeringen zijn nooit eerlijk' 1. Dit wantrouwen bleek ook voort-
durend bij de onderhandelingen over de leen- en pachtwet. Wanneer bij-
voorbeeld de Association of American Railroads een wijziging in het ver-
schepingsschema. wenste, kostte het grote moeite de Russische afgevaar-
digden ervan te overtuigen dat het geen sabotagepoging van de regering
betrof, maar een eis van de spoorwegorganisatie ; dit eiste een omstandige
uiteenzetting over de Amerikaanse spoorwegwetgeving, die het' zelfs in
oorlogstijd de regering onmogelijk maakt de particuliere spoorwegmaat-
schappijen volledig naar haar hand te zetten 2. Bij dergelijke conflicten
was soms een briefwisseling tussen het Witte Huis en het Kremlin nodig om
alle plooien glad te strijken.
Het bovenstaande voorbeeld bevat tevens een clement van het derde ken-
merk: de onbekendheid met toestanden en verschijnselen in de westerse
wereld, in dit geval met de Amerikaanse spoorwegwetgeving. Dit betekent
intussen niet, dat de sowjet-onderhandelaars in het algemeen ondeskun-
dig of slechte geïnformeerd zijn. De juristen, economen en andere des-
kundigen, die aan internationale conferenties deelnemen zijn meestal
bekwame vaklui, die goed op de hoogte zijn met de ter tafel komende
problematiek. Men is in de Sowjet Unie echter onbekend met en niet ge-
wend aan de, inderdaad ingewikkelde, wijze, waarop in de westerse lan-
den overheidsbeslissingen tot stand kunnen komen. Gedurende de Parijse
zittingen van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, was de
sowjet-delegatie hoogst verwonderd over de aanwezigheid van de senato-
ren Connally en Vandenberg, die samenhing met de in Amerika gebrui-
kelijke twee-partijen-politiek en met het 'ongedisciplineerd' karakter der
Amerikaanse partijen, waardoor in belangrijke zaken de steun van in-
vloedrijke partijleiders wenselijk is. Een der leden van de Russische dele-
1 Ncgotiating, blz. 230.
2 Ncgotiating, blz. 35.
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gatie vroeg verwonderd aan Mosely: 'u bedoelt ,toch niet, dat de Senaat
zou weigeren een verdrag te ratificeren, dat uw regering heeft onder-
tekend ?' 1 Men is er evenmin gewend aan een grote verscheidenheid van
tegengestelde meningen, die publiekelijk worden geuit. Het komt vaak
voor, dat Russische onderhandelaars, goed geïnformeerd als zij zijn, een
onbetekenend locaal krantje of een obscure politieke figuur citeren onder
het motto 'heersende kringen zeggen'. Soms zijn dergelijke uitlatingen
inderdaad symptomatisch voor de opinie der heersende kringen, maar
even vaak levert deze werkwijze een eenzijdig en vertekend beeld._Het
gebrek aan uniformiteit in de publieke opinie is voor de Russen een be-
wijs van nationale ongedisciplineerdheid. 'Het Amerikaanse volk moet
leren zijn leiders te gehoorzamen,' zeiWisjinski tijdens de Krim-conferen-
tie tot Charles Bohlen, waarop deze voorstelde dat Wisjinski dit aan het
Amerikaanse volk zou trachten duidelijk te maken. Wisjinski antwoord-
de, dat hij zulks graag zou doen 2. Stalin en Molotow verzetten zich ge-
irriteerd tegen wat zij noemden de 'publiek~ opinie-argumenten' van
Roosevelt en Churchill, wanneer deze zich bij de afwijzing van een voor-
stel op de macht van hun volksvertegenwoordiging beriepen. Ziehier een
merkwaardige dialectiek: de voormannen van de strijd tegen de kapita-
listische wereld verwijten deze een te geringe loyaliteit jegens de eigen
heersende groep.

Ad. 4. Het wantrouwen jegens en de vijandigheid van de kant van de
kapitalistische wereld heeft de sowjet-regering ertoe gebracht de veilig-
heid van de Sowjet Unie mede te zoeken in de isolatie ten opzichte van de
westerse wereld. Deze isolatie-neiging manifesteert zich in drie verschijn-
selen: I. de wens om grensgebieden binnen de Russische invloedssfeer te
trekken; 2. de angst om een aantasting van de staatssouvereiniteit toe te
staan en 3. de angst om inlichtingen te geven.
De wens tot gebiedsvergroting en uitbreiding van de invloedssfeer heeft
voor de Sowjet U~ie in de eerste plaats een veiligheidsaspect. Het streven
is gericht op de vorming-van een veilige bufferzone om de eigen grenzen.
Bij de verdeling van de invloedssfeer in de Balkan met Engeland heeft de
Sowjet Unie Griekenland en Joegoslavië geofferd voor Polen en de Bal-
kanlanden, die thans volksdemocratieën worden genoemd. Het econo-
misch element in deze politiek zal wel bestaan, er zijn in elk geval uiter-
aard economische implicaties, maar dit staat zeker achter bij de veilig-
heidsoverwegingen. Er is een duidelijk verschil in dit opzicht met een
land als Engeland, dat door zijn koloniale politiek met zijn rijkdom zeker
niet zijn veiligheid, wel zijn kwetsbaarheid heeft vergroot.
1 Negotiating, blz. 290.
Z Stettinius, blz. 113.
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Elke internationale overeenkomst knaagt aan de staatssouvereiniteit, voor-
zover hij beslissingen opdraagt aan internationale organen. De staats-
souvereiniteit immers is een conceptie van de staat als oppermachtige
autoriteit, welke van geen andere instantie orders kan ontvangen. Talloze
internationale verdragen, ook het Handvest van de Verenigde Naties
[art. 2 lid 7], bevatten beperkende clausules ter bescherming van de
nationale rechtssfeer tegen het steeds verder om zich heen grijpend inter-
nationaalorganisatierecht 1. Om begrijpelijke redenen is de Sowjet Unie
op dit punt extra-allergisch, aangezien deze staat een grotere kans loopt
dan een westerse mogendheid om door blokvorming weggestemd te wor-
den. Zo verzette de sowjet-delegatie ter conferentie van Bretton Woods er
zich tegen, dat de Sowjet Unie onderworpen zou worden aan de bepalin-
gen betreffende de wisselpariteiten, argumenterend, dat de roebel niet in
het internationaal handelsverkeer wordt gebruikt 2. Alle onderhandelin-
gen tussen de Sowjet Unie en westerse landen over de instelling van in-
ternationale organen met ruime bevoegdheid zijn in de huidige politieke
conjunctuur tot mislukking gedoemd. De terughoudendheid met gege-
vens betreffende het eigen land gaat terug op dezelfde afkeer van bemoeie-
nis met interne Russische aangelegenheden. De informatie-lacunes vor-
men de voornaamste grief van hen, die wetenschappelijke belangstelling
voor de Sowjet Unie hebben en hun oordeel wensen te grondvesten op
feiten. De laatst bekende Russische volksstelling dateert van 1939en zelfs
de nieuwste, nog niet voltooide sowjet-encyclopedie geeft geen latere be-
volkingscijfers. Met de inkomensstatistiek en talloze andere gegevens is
het niet beter gesteld. Tijdens de conferentie van Bretton Woods kwam de
eis ter tafel, dat de leden van het Monetair Fonds alle noodzakelijke in-
formatie zouden moeten verschaffen [Art. VIII, lid s]. Deze informatie
zou betrekking hebben op het nationaal inkomen, de investeringen, de
goudproductie, de buitenlandse handel, de prijsindices, enz. De Russische
afgevaardigden verzetten zich tegen deze bepaling en stelden voor deze
als volgt te redigeren: 'het aangesloten land zal het Fonds inlichtingen en
rapporten verschaffen in de vorm, die overeengekomen is tussen het
Fonds en dit land' 3. De inlichtingen-kwestie is een der redenen geweest,
die de Sowjet Unie er tenslotte van hebben weerhouden lid te worden van
het Monetair Fonds, de Wereldbank of de UNESCO. Het verschijnsel
treedt ook duidelijk aan de dag, wanneer onderhandelingen door de pers
worden bijgewoond. In dat geval wordt er zorgvuldig voor gewaakt geen
inlichtingen te verschaffen, hetgeen veelal gepaard gaat met een minder

1 zie: A.J. P. Tammes, Hoofdstukken van Internationale Organisatie, Den Haag, 1951,

Hoofdstuk IIL .
2 Negotiating, blz. 109.

3 Negotiating, blz. 111.
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ter zake dienende betoogtrant en een ruimer gebruik der propagandistische
registers.

Uit het bovenstaande kan men het volgende als conclusie formuleren met
betrekking tot het mogelijk succes van onderhandelingen met de Russen,
met alle reserves en omzichtigheid, die het trekken van conclusies in dit
soort zaken vereist. In de eerste plaats dat de onderhandelingen vlotter
verlopen naarmate ze op hoger niveau worden gevoerd. In de tweede
plaats, dat het zinloos is 'principiële' overeenkomsten te sluiten, die zonder
gedetailleerde uitwerking, in vage termen zijn geformuleerd. Een over-
eenkomst, zoals de te Jalta opgestelde Verklaring over Bevrijd Europa,
heeft alleen maar aanleiding gegeven tot eindeloos krakeel over de inter-
pretatie van termen als 'democratische middelen', 'overblijfselen van het
fascisme', 'zelfbestuur der volken', 'binnenlandse vrede', omdat de wes-
terse interpretatie ervan op wezenlijke punten verschilt van die in de
Sowjet Unie.
Tenslotte blijken die onderhandelingen het rijkst aan succes te zijn, waar-
bij van tevoren overeenstemming bestaat over het concrete doel der
onderhandelingen. Een standaardvoorbeeld van goed geslaagde onder-
handelingen vormen die over de bestraffing der oorlogsmisdadigers in
1945 1. Over de doelstelling was men het volkomen eens: de oorlogsmis-
dadigers moesten berecht worden. De onenigheid kon slechts procedure-
en formuleringskwesties betreffen. Het is in veel gevallen mogelijk een
veelomvattend politiek probleem zodanig in factoren te ontbinden, dat er
een aantal concrete onderhandelingstaken ontstaat. Het behoeft geen
betoog, dat voor alles de principiële bereidheid moet bestaan elkaar op
zijn minst aan te horen, een niet onbelangrijke omstandigheid, waaraan
ik bewust voorbij ben gegaan. Het is niet uitgesloten, dat een grondige be-
zinning op de concrete onderhandelingskansen van beide kanten, deze
bereidheid kan stimuleren.

1 Negotiating, blz. 49 e.v.
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FRAGMENT VAN HEUGENIS*

.. .is tot ons te Kuilenburg gekomen omtrent de Bredase Vrede of niet
lang daarna zeker jonkman uit het Overstichtse [naar zijn zeggen] zich
noemende Pieter Wille, studiosus. En dewijl onze stad niet machtig uit-
gestrekt en het aantal der inwoneren klein, zo gingen alras over hem uit-
eenlopende geruchten, als zijnde hij, doorschuldeisers gedwongen of zelfs
van geweldpleging en manslag beticht, naar onze heerlijkheid gevlucht,
dewelke gelijk bekend toebehorende is aan het gezag van de graven
Waldeek, en vallende onder een eigen jurisdictie. Velen echter twijfelden
ook aan deze verbreidsels van faam, gezien de wijze, waarop de vermelde
Pieter Wille nimmer te kort schoot in hoffelijkheid ofin afrekeningen met
de geldbeurs, sinds hij zijn intrek had genomen bij mijn neefs zwager
Weijman Capteijn in de Gekroonde Keysersleerse, zodat ook ik naarstig
bedenkingen begon te voeden omtrent 's mans beweegredenen, zich
tussen ons neer te zetten. Want wel kende onze stad binnen haar muren
ettelijke beurzensnijders, bankruptiers en uitgeweken debiteuren van
elders, die echter snellijk plachten door te reizen, de vrees voor lijfstraf-
fen of andersoortige penitentie overgebeterd zijnde, ofwel met stille trom
en spijtig hart vertrokken, bij ons eerzaam volk geen doelwit vindende
voor haar stoute aanslagen dan een boer ofwat zonder merkbare winste.
Spoedig bekend zijnde, dat de nieuweling Pieter Wille vele boeken deed
overkomen, en ijverig schreef en studeerde, zo scheen hij mij niet te be-
horen tot het gilde der desperaten, maar eerder te onzent te zijn ont-
weken om een reden, die mij niet ver leek te liggen. En ik van het
Menniste gevoelen zijnde [dewelke men ook dè Doopsgezinden noemt,
maar niet dient te verwarren met de Socinianen], en begerig tot het op-
doen van kennis die kan strekken tot de algemene godzaligheid en een na-
der begrip der wereld - weshalve ik dan ook menig tractaat van Galenus,
Hans de Ries en andere voorgangers had gelezen en mij menigwerf
waagde aan 't suffen boven oude boeken van zoete en rechtschapen be-
spiegelaars als een Coornhert - zo bewoog mij 't geheim van voorz. Pieter
Wille [ik erken het vrij] hem op te zoeken in de Keysersleerse, 't welk
bleek een juiste ingeving te zijn geweest. Ik hem aldaar aantreffende,
vond hem van een aangenaam welbesneden uiterlijk, zeer bruin van vel
en met gekrulde haren, hetgeen mij, naar mijn mensenkennis ging, voor-
kwam als een teken van een zekere galligheid en heftig humeur, maar hij
noemde mij: Mijn heer, - en liet mij zeer heuselijk en voorkomend plaats
* Aangetroffen tussen de papieren van Nanning Huibrechtsen Vos, bij zijn leven meester-
wever te Kuilenburg.
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nemen. Aan 't praten geslagen merkte ik verontschuldigend op, deze weg
tot hem te hebben gekozen, aangezien ik hem niet had kunnen ontmoe-
ten ter godsdienstoefening in de grote Gereformeerde Kerke, wordende
deze niet door mij betreden als - naar mijn inzicht - een vergaderzaal
van cholerische scherpslijpers. Waarop hij zeer hartelijk lachte en mij door
't geweld daarvan deed instemmen, ofschoon ik twee maal zijn ouderdom
wezende, een luttel meer soberheid deswegen had mogen betrachten.
Waarop hij mij nog steeds lachende boudweg verklaarde, dat niets hem
zo verdroot als de letterknechten der gezegde Gereformeerde of Contra-
remontstrantse religie, zijnde hun genadeleer een aanfluiting van 't men-
senverstand en hun drijven niet veel meer dan een nieuwe haard van in-
quisitie in de Nederlanden, waarbij 't slechts aan een Alba scheen te ont-
breken, doch zijnde ook daaraan - meende hij - geen gebrek meer, over-'
mits voor hem een hele Synode van Dordtse santen in de plaats was ge-
treden. En ik hem recht geschoten hebbende en wij wijders op 't stuk van
gelove gevallen, hadden een lang en leerzaam discours aangaande de
zaken des gemoeds en de veelvormig geestelijke secten en conventikels
in ons vaderland, hij mij uit en te na verbazende door de omvang van zijn
wetenschap en kennis van de Schrift, dewelke hij mij opperde te zijn een
der vele heilige boeken, geenszins door God, maar door mensen aan men-
sen geopenbaard, en mij stortende in een grote twijfel en neerslachtigheid
om 't bijtende en onweerlegbare van zijn redenen. En het zeer laat ge-
worden zijnde, zo namen wij afscheid en ik huiswaarts kerende naar mijn
weverij achter de Lekpoort, met een suizend hoofd en niet wetende, wat
in mij gevaren, had een slapeloze nacht, mijn hersens afpijnigend om 't
gehoorde en vervaard om de breekzieke geestdrift van de uitwijkeling,
welke ik mij voornam niet terug te zien.
Doch het menselijk hart en zijn reden een eigenzinnig instrument zijnde,
zo plaagde mij reeds na weinig dagen het verlangen, voorz. Pieter Wille
opnieuw te bezoeken en met hem te redetwisten over het wezen Gods,
Christi verzoeningsdood en de profetieën, die bij hem weinig of geen ge-
wicht schenen te bezitten; en een lange historie kort makende, moet ik
thans verhalen, dat ik - verstoken van geloofsgenoten, met wie ik slechts
enkele malen in een jaar te Utrecht, of elders, placht saam te komen -
een bizonder welgevallen begon te scheppen in de snedige en diepe be-
wijsvoeringen van de studiosus Pieter Wille tegen d'autoriteit van de
Schrift en voor het privilege der geoefende rede, welke ons gebiedende
uit te gaan van 's mensen verstand - als de edelste vonk en het licht der
scheppinge - leidt tot een waarachtig onbevreesd onderzoek naar de
aardse staat van genade. En mij alzo leidende met de hand op 't boek
overtuigde hij mij, dat de bijbel niet een brief is van de hemel ontvangen
om een verbond der mensen met de God van Joden of Christenen ge-
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sloten, maar veeleer een vat vol tegenspraken en hinkende waarheden,
terwijl het mensdom voortgaande op de weg van het bijgeloof en zich af-
mattende om zijn heil, te eniger tijd in arren moede nog zou eindigen met
de aanbidding van inkt en papier als Gods woord, zoals het wilde volk der
Afrikaanse wouden in beschilderde houten goden gelooft. - En hoewel
het mij voorkwam, dat er mij schellen van de ogen waren gevallen, bleef
ik in de aanvang nochtans verbijsterd om 't ongehoorde van deze gesprek-
ken en voelde mij dikwerf gelijk aan een, die men gebiedt over water te
wandelen en hij zeer bevangen met ontzetting om 't waagstuk, als schij-
nende tegen de menselijke nature - dusdanig, dat mijn goede huisvrouw
zich menigmaal zachtzinnig over mij beklaagde [zij ook van Oudwater-
. landse Mennisten stammende, en deemoed en naastenzorg voor haar
geen dode woorden zijnde], wanneer ik slapeloos naast haar gestrekt de
stilte vervulde met mijn ongeweten zuchten en twijfelziek gemompel.
Doch gelijk zich een storm verheft en weer legt en een fraaie klare kalmte
nalaat en 't aardrijk vers besprenkeld in bloem en kruid ontsprieten doet,
aldus breidde zich ook in mij na weinig weken een nieuwe, bloeiende
stilte des gemoeds, en ik vaker naar voorz. Pieter Wille mij begevende,
maakte hem deelgenoot van mijn nieuw zelfvertrouwen, ja van 't geluk,
verlost te zijn van een zo duistere onwetendheid aangaande goddelijke
zaken, dewelke mij had geslagen in de ban van een kerke, en 't hart in
mij nu bereid zijnde, een andere dauw te ontvangen, openbaarde ik
Wille mijn wens, van hem te vernemen waartoe de schepping ons dan
heeft voorbestemd en hoe de plaatse te begrijpen, dewelke wij innemen
in 't grote weefwerk, daarvan wij de levende schering en inslag geheten
mogen worden. - En wij bij die gelegenheid tesamen wandelend langs
de rivier tot aan de Lazarij, al waar de beemden beginnen, strekten ons
in grote vertrouwelijkheid in 't gras [het een luchte Maartdag wezende]
en hij mij aanziende met zeer jonge, klare ogen, onthulde mij kort en
goed hij geen Pieter Wille te heten, noch voor schulden vluchtachtig te
zijn uit het Overijsselse, zoals hij alleman te onzent had diets gemaakt,
doch een geneesheer en rechtskundige uit Amsterdam, genaamd Adriaan
Koerbagh en auteur van diverse geschriften, behelzende onder't mom van
woordenboeken en een bloem hof van allerlei lieflijkheden de aanwijzing
tot verbetering van 't verstand en 't genezen van het troebel begrip der
dingen. 't Geen mij niet zo verwonderde te vernemen na hetgeen ik van
hem wist en voorzag uit zijn levenswandel en gedachten, maar ik, hem
benijdende om zijn kennis en de uitverkorenheid van zijn denkbeelden,
verzocht hem in nederigheid en vriendschap mij tot een leermeester te
strekken van hetgeen het gemoed verheldert en de weg uit de doolhof der
meningen wijst naar een vredig inzicht. Waarop hij met vreugde mij om-
helsde, zeggende: Waarachtig, een leerling van een leerling, maar
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bijlo! ik zal uw geest klaren -! En zo wij vele middagen en avonden van
dat voorjaar samen sleten, en ik hem alras uit de Keysersleerse vandaan
onder mijn dak trok, aangezien 't mij hachelijk voorkwam hem aldaar te
laten in een huis van openbaarheid, mijn zwagers neef klapachtig. van
nature en 't ganse een makkelijke pretentie voor de ambachtsheer, mijn
jonge vrijgeest te doen jagen uit de stad of zelfs te violeren in zijn bewe-
gingsvrijheid. Aldus geschiedende, trok hij bij mij in met boek en pak en
't is mij in mijn oude jaren een wonderbare heugenis te memoreren aan
de uren van onze discoursen en lessen; hij van een kwikzilveren geestig-
heid zijnde en als spelende met de deftigste geleerdheid, terwijl buiten
vaak 't regenweer op de luiken sloeg of de eerste grasgeur in 't huis drong,
en wij ook menigmaal met maanlicht uittogen uit de vesting en 't ganse
geweldige firmament der sterren over ons schenen te hebben, 't welk was
als een nieuwe tafel, daarop het mensenverstand in vrijheid zijn rekening
des bestaans kon opmaken.
Mijn huisvrouwen ik, zelf geen kinderen bezittende, hem liefgewonnen
als een eigen dierbare zoon, dragende tesamen het geheim van zijn per-
soon en leer, nademaal hij ons eens verhaalde, als een kind tot zijn ouder,
van zich en zijn broer Johannes, die te Amsterdam 't geestelijk ambt be-
kleedde, maar nochtans niet langer de gevoelens van de voorgeschreven
catechismus of belijdenisse des geloofs delende, deswegen herhaalde
malen voor de kerkeraad was gedaagd, berispt en eindelijk opgeschort in
de bediening des woords; en zij tesamen een zeker nieuwlichters ge-
schrift beramende [te weten de Bloemhof voornoemd] waren ter zetterij
verrast door de schout, en de boeken in beslag genomen zijnde, had
Adriaan Koerbagh zich op raad van goede vrienden spoorslags naar
Kuilenburg begeven, alwaar hij - en hij wees ons de papieren op zijn
tafel aan - volijverig was doende geweest met een nieuw boekske, hetende
'Een licht schijnende op duistere plaatsen', daarin hij het schrikbewind
der geopenbaarde religiën met schorpioenen en geselen te lijf wenste te
gaan, en reeds een drukkermeester in Utrecht gedongen hebbende, eerst-
daags het geschrevene ter perse zou zenden, hetgeen hij dan ook werkelijk
volvoerde. Hij sprak bij die gelegenheid zeer fors, en de gal en het bloed
hem naar het gelaat stijgende, was vervaarlijk om te zien en deed mij
denken aan een oudtijdse bacchant, waarvan wij lezen in de Herschep-
pingen van Ovidius, gelijk ik dat had gedaan in mijn lustige jeugd. - En
mijn goede vrouw, die van een weker character en nederiger begrip, ons
steeds aanhoorde en glimlachend het hoofd schudde, zonder haar blij-
moedig vertrouwen in een heilgod en schepper te verliezen, liet mij na die
dag meer dan eens onder vier ogen haar vreze en boos voorgevoelen
blijken om de hartstocht, die Adriaan Koerbagh - want ik noem hem nu
bij de ware naam - aandreef tot zijn reukeloos zeilen onder zoveel tegen-
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winden, hetgeen hem - aldus haar woorden - eenmaal niet in behouden
haven, maar eerder op noodlottige klippen zou kunnen drijven. En ik mij
verbazende om de tedere scherpzinnigheid der sexe schrijf dit neer, nu
noch mijn vrouw noch Adriaan Koerbagh meer leven, en ik de dag voel
naderen, waarop ik zelf - smartloos, klachtloos - wederkeer in het grote
web van oorzaken, dat mij aan het licht droeg en mij straks weer terug-
neemt; want ik weet, dat zij gelijk heeft gehad en dat er wijsheden zijn in
dit leven, die niet door het verstand alleen gaan. Doch hoe dit zijnde, ik
begreep destijds haar huivering niet en troostte haar, zeggende dat de
jaren Koerbagh zouden genezen v~n deze hemelvarende stoutmoedigheid
in 't breken der oude beelden, en dat hij slechts tijd en bezinning nodig
had, om dezelfde rust gewaar te worden, die mij, na 't afzweren der een-
maal vereerde santen, had doortrokken; want dat het jeugd is die de wijn
doet gisten, maar het trage rijpen dat de most de zoetheid en mildheid
verleent ... Te dier tijde verzocht ik hem tevens, wat hij had bedoeld te
zeggen, toen hij mij daar buiten had omhelsd, roepende, dat ik nu was
een leerling van een leerling, en hij mij opnieuw toelachende vroeg een
geheim wél te kunnen bewaren, waarop ik hem wees op onze stille ge-
meenzaamheid als het geleverde bewijs voor de discretie, die mij voor 't
overige van kindsbeen afals Dissenter was eigen geweest. Hij daarop ont-
vouwde mij 't wezen en de herkomst van zijn ideeën, en ik hoorde van
hem de naam, die mij sindsdien boven die van Koerbagh zelf liefelijk en
smartelijk in de oren klinkt, zelfs waar ik ze ten beste fluisterend tegen 't
klapperen van mijn weefgetouwen in mocht spreken. Want Koerbagh
openbaarde mij thans een volgeling en liefhebber te zijn van degrote
Baruch de Spinoza, die men om zijn vrije gevoelens had uitgestoten uit
zekere gemeenschap van Portugese Joden in Amsterdam en die toenter-
tijd verblijf hield in Voorburg, een plaatse na aan Den Haag, alwaar hij
leefde zeer terughoudend en sober als een heremijt, werkende aan de
bevestiging van de gronden derzelfde nieuwe waarheid waarvan hij,
Koerbagh, mij reeds de eerste zekerheden had gegeven. En ik, zeer be-
gerig geworden tot meerder weten, drong er bij hem op aan, te ver-
nemen hoe hij deze filosoof had leren kennen en waarin diens volledige
onderwijs bestond en hoe de aard was van zijn levenskunst, in dier
voege, dat Koerbagh de dekselen van de laatste verborgenheid wegtrek-
kende mij meedeelde, dat Spinoza, weliswaar uitgaande van de Carte-
siaanse methode, de twijfelzucht van deze denker had overwonnen, en
,voortschrijdende de zekerheid had erlangd, dat lichaam en ziel éen zijn,
en dat boven eer, goed en tijdelijk genot een onschokbaar geluk ver-
borgen ligt in het waar begrip omtrent de natuur. Ja, dat deze substantie
der natuur, hetzelfde als God zijnde, ongeschapen is en onbegrensd en
denkkracht bezittende, ons leert beseffen dat daar niets is buiten de wet-

712



FRAGMENT VAN HEUGENIS

ten, welke haar regeren, maar 't inzicht zelf van deze gebondenheid aan
haar wetsbestel de mens ontslaat van de ketenen, die de onwetendheid
aan zijn leden hangt en hem beweegt tot nieuwe liefde voor 't geen in
God - of de natuur - de vleugelen naar de volmaaktheid ontvouwt. En
gezegde Spinoza, deze liefde tot God en het klare verstand als het me-
dicijn tegen de nutteloosheid en de onorde herkend hebbende, leefde stil,
gelijkmoedig en vervuld van het geluk, dat zijn redelijk denken hem be-
reidde, tussen simpele lieden, het land werk en de gang der seizoenen, de
figuur van zijn leven spiegelende in de grote werking der natuurlijke din-
gen, en hopende op een betere tijd, waarin men zijn voorbeeld zou volgen
en de rede zou heersen over geweld, angst en tweedracht. Aldus Koer-
bagh. En ik, de beweegredenen van mijn pas verworven rust eindelijk tot
op de grond beseffende, was wonderlijk opgetogen bij 't herkennen van
deze zienswijze, alsof mijn lijfelijke tong ambrozijn proefde en zeer koele
.handen op mijn voorhoofd werden gelegd, en bad Koerbagh II!.ijzonder
terughouding te onderwijzen in deze spinozistische vrijheid, 't welk hij mij
ten gevalIe en om eigen vreugde dan ook voortaan deed, als ware 't een
mathematica, die van bewijs naar bewijs schrijdt; en ik, alsof ik nimmer
anders had gedaan, bevond mij klimmende in een veranderde en lichte
ruimte, en zag mensen en dingen met de ogen van een wedergeborene.-
In die dagen echter bewaarheidde zich, wat mijn huisvrouw met zoveel
moederlijke kommer had geducht vanwege het oplopend temperament
van onze pleegzoon KoerbagIl. In Kuilenburg een strijd ontbrandende
tussen Gereformeerden en Lutheranen' - ik beken mij onnozel nopens 't
gezagstuk der beroerten, 't zij de drievuldigheids-quaestie of de predes-
tinatie, of beide - in de eerste dagen van Mei, weswegen grote hopen volks
zich verzamelden in de openbare kerkgebouwen op bijna elke avond der
week, aldaar de theologen elkander van de hoge stoelen te lijf gingen,
met een verschot van spitsvondigheden, schriftplaatsen, kerkvaders en
instituties, zodat de gemoederen hooglopend werden en daar zelfs klap-
pen vielen en 't verschil van gevoelen tot in de herbergen wierd uitgevoch-
ten. Dit alles zo zijnde, lachte Adriaan in den beginne om de schriftnijd en
overspanningen, waarmee armzalige mensen, steunende op teksten, die
haarzelf menigwerf duister waren, elkaar het recht van de waarheid be-
twistten en zich uitkreten tot betweters van het Opperwezen. Maar na
korte tijd - daar deze nieuwe Torquemada's elkander 't licht in de ogen
nauw meer gunden en zelfs Uitertse theologanten per schuit en per as
aanreisden, om hun geloofsbroeders te hulp te snellen - ontvlamde hij in
de gevaarlijkste gramschap. En al ried ik hem in zachtheid, ja, al hadde
ik hem met twaalf zelen willen binden of met tien paarden tegenhouden,
zijn vuurgemoed was dusdanig ontvonkt, dat daar geen kruid tegen ge-
wassen was, en hij, vaderlijke reden noch veiligheid achtende, zich on-
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verhoeds in 't gevecht mengde [dat hem niet aanging], en in een van de
kerkgebouwen dringend, onder 't stellingnemen der predikanten opstond
temidden van 't volk en tegens algemene zede opbruisend de godzifters in
het woord voer. En zo ik het niet met eigen ogen heb gezien - want ik
wist daar niet de plaatse te zijn, waar ik wilde luisteren of zelfsmaar adem
halen -, ik kende genoegzaam het wezen en de doldriftigheid van mijn
vrijgeest, om 't beeld voor mij te hebben van een door hem verbijsterd
godshuis [zoals zij dat verkiezen te noemen] en een verbolgen predikant.
En gelijk men mij later heeft verteld, antwoordde Adriaan Koerbagh, in
de kerk gevraagd zijnde wie hij dan wel was, zeggende: Al ware ik van
de droes gezonden, 't is hier om de waarheid, dat ik opsta, - en de voor-
ganger in zijn bewijsvoering aantastende, heeft hij het dispuut herleid tot
een vraag aangaande de gedane uitspraken in de hebreeuwse en griekse
grondteksten, en zo, de wetgeleerden verdringende van eigen grond, met
klem van wetenschap getoond, dat zij reeds onwetende faalden; en is
onder grote beroering heengegaan. En hetzelfde zich enkele dagen na-
dien herhalende in de kerk der opposanten, heeft hij 't gejouw der ge-
meente en de dreigredenen van de voorganger getrotseerd, om zich
slaande als een Roelant met de spitsen van zijn gedrild vernuft, totdat de
predikant gelast heeft, hem door de hondenslager uit de St. Barbara _
alzo zij weleer heette - te werpen. En wierd de strijd tussen de kerkelijke
tegenstanders wonderbaarlijk beslecht, vermits zij gezamenlijk - en gelijk
men zegt, arm in arm - de gewaande Pieter Wille aanklaagden bij de
rechtsbedelers van de heerlijkheid Kuilenburg, en eisten uitbanning van
de dolle libertijn als een pest en plaag voor 't algemeen en voor de god-
vruchtigheid der ingezetenen. Alzo dat Adriaan Koerbagh, door de
schout op scherpste straffe ontboden ter verantwoordinge, op een duistere
avond zijn valiezen snoerde, en mij en mijn ontstelde levensgezellin om-
armend als een bedroefde zoon, is heimelijk te paard ontweken door de
Golberdingse Poort en westwaarts gereden, alwaar ik hem uit het oog heb
verloren, en sindsdien nog niet ganselijk weet, wat hem is overkomen en
heeft geleid tot zijn smaad en ondergang.
Maar hij ons verlatende; heeft mij nog zijn resterende papieren toe-
vertrouwd, mij opdragende deze te bezorgen bij de drukker van Eede te
Utrecht - zijnde deze stukken het slot van zijn boekske 'Licht schijnende
op duistere plaatsen' - 't welk ik met een zwaar hart doende, heb vol-
bracht, maar moest reeds in Utrecht aankomende van de drukker zelf
vernemen, dat hem 't hoofd niet langer naar de sinjeur Wille stond, dat
deszelfs denkbeelden seditieus, astheïstisch en grouwelijk waren en dat
hij - de drukker voorzeid - door angst voor de scherprechter bevangen de
reeds gedrukte vellen in persona bij de schout had ingeleverd als was 't
een braaksel der helle, en zijn handen in onschuld waste. Waarop de
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keten der tegenslagen zich voltrekkende, ik lange tijd niets van mijn lief-
gewonnen rampzalige Adriaan vernam, maar met mijn vrouw treurende
om zijn afzijn, mij dagelijks mismoediger achter 't getouw zette; totdat ik
mij vermande en opmaakte naar zijn Amsterdamse vrienden, waarvan hij
mij enkele malen had gesproken. 't Waren de boekverkoper Jan Rieu-
wertsz uit de Dirk van Assensteeg, alwaar het Martelaarsboek uithangt,
en enige verlichte denkers, mede vrienden van de wijsgeer Spinoza, die
mij heus maar neerslachtig ontvingen, mij vragende, of ik dan niet van
Adriaan's proces had vernomen. En ik, zeer ontroerd wordende in mijn
schrik en wee, herinnerde mij de voorspellende woorden van mijn lieve
vrouw, en mijn knieën het onder mij begevende, zat ik neer en bad Adri-
aan's vrienden mij nochtans de waarheid niet te besparen, op deze wijze
vernemende 't onheil, dat over mijn pleegzoon en leraar gestort was.
't Schijnt dan, dat hij, in Leiden gearriveerd, aldaar door een slinkse kor-
nuit was verraden [hij nergens en nimmer een slot kunnende leggen op
zijn mond] en in handen gegeven van de schout, dewelke hem overlever-
de aan die in Amsterdam, en door deze opgesloten en eindelijk gefolterd.
En zo, brekende zijn vlees en wil en rede heeft men Adriaan genoopt te
verklaren - 't geen hij tevens deed ter reddinge van zijn broeder Johan-
nes, reeds vóór hem geapprehendeerd - de schrijver te zijn van 't athe-
istenboekske voornoemd en bekennende schuld, was veroordeeld tot
tien jaren met navolgende uitbanning, en reeds overgebracht naar 't
Rasphuis aan de Heiligeweg, alwaar hij op dat ogenblik was verblijvende,
zedig maar afgestompt temidden van 't slechtste geboefte, te welker
plaatse hij dan - gelijk wij later moesten vernemen - na weinig tijd is
ellendiglijk gestorven. - En ik, in 't verhaal der vrienden duimschroeven
en bullepees en de verschrikkinge om zijn geknotte zonnevlucht als
ware het aan eigen vlees bespeurende, kreet enige malen: Adriaan, mijn
zoon! waartoe dit offer? - en alle verdere diensten der goedgezinde
Amsterdammers afslaande, begaf mij straks terug tot Kuilenburg, al-
waar ik mijn huisvrouw verhalende, wat ik had vernomen, lange dagen
verbleef, met haar rouwende en mijn woning niet verlatende. En beden-
kende, in wat voor republiek wij leven - gemeenlijk als een toevlucht der
vrijheid geprezen - dacht mij te bevinden in een land van kannibalen,
aldaar de rauwste koppensneller in het hoogste aanzien staat, en de wal-
ging van mijn medemensen mij weken lang vervullende, ik van iedere
omgang gruwde. Maar 't gevoel der wonde mettertijd helende, besefte ik,
dat het niet de kudde is, dewelke de verantwoordinge der barbaarsheid
draagt, maar de herder en zijn honden die haar dol jagen; en mij ijveri-
ger toeleggende op hetgeen mij van de gemoedsrust en de bespiegelingen
van de heer Spinoza door Adriaan was geleerd, vermande ik mij tot een
weldenkend, redelijk gedrag jegens ieder en allen, die met mij dezelfde
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lucht inademen, en haar gebreken beklagende, besloot ik niet met de
wilden te verwilderen, maar mijn hoop te stellen op een toekomend ge-
slacht, dat vrij zou zijnyan de theologische razernij, en de orde der na-
tuur in zichzelfhervindende, de weg van het verdraaglijk inzicht [overige

.bladen ontbreken] ••.



Christiaan Terpstra

STADSKANAAL
Tien mijlen lang is deze vaart,
recht als een lineaal -
een kras in de toeristenkaart:
de schram van Stadskanaal.

Zoals de Styx door Hades stroomt
ligt hier provinciaal,
in afval en in alg verdroomd
de vaart van Stadskanaal.

Zij heeft geen eind en geen begin;
ze ligt er grauwen vaal
tussen de zware iepen in:
Een bord zegt : STADSKANAAL

Zelfs voor een droom is nog te lang,
te ééndimensionaal,
de monotone trieste zang
van 't eindloos Stadskanaal,

waarin zelfs 't water ligt gestremd
langs berm en steigerpaal...
Nooit maakte iets mij zo beklemd
en droef als Stadskanaal,

al stralen winkels neonlicht
- dat doen ze allemaal,
tot aan het eind van 't vergezicht,
langs 't stenen .Stadskanaal.

Alles is kleurloos, recht en hard,
berekend en banaal
- raakte er ooit een ziel verward
op straat in Stadskanaal?

Tien mijleJ:!.straat, tien mijl trottoir,
betegeld en royaal;
daar schuifelt dan de Drentenaar
- het schuifelt allemaal
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langs winkel, sluis en kerk en kroeg,
langs dans- en clublokaal,
op tien mijl tegels, nèt genoeg,
nèt langs het Stadskanaal.

De meisjes zijn gepermanent
- dat zijn ze allemaal
van 't eerst begin tot 't laatste end
der Styx van Stadskanaal.

Ze kijken strak en hard en dom,
en gillen rare taal,
en kijken naar de jongens om
- dat wordt een nieuw verhaal,

want wie hier van zijn jeugd al zat
vindt alles heel normaal,
en wou dat hij zo'n meisje had
van straat, uit Stadskanaal...

[Uit Elfstedentocht 1

Hoewel de Nederlandse rechter nooit erg veel geeft voor 'belediging van
een groep der bevolking' stel ik er toch wel prijs op, te verklaren dat ik in
de gemeente Onstwedde ben geboren, waartoe ook de streekdorpen
Stadskanaal' en Musselkanaal behoren - deze Zaankanten en Stalin-
graden van Drente - en dat mijn hart bloedt als ik geen rechte vaarten
of dijken in het landschap kan ontwaren.



VERZEN

ÉTUDE

Ik wil je steeds zien uitgebeeld
in wat ik zelf niet kan vertellen
- iets lezen dat ik niet kan spellen,
en enkel door mijn dromen speelt.

Ik wou je blik zien uitgedrukt
in letters die ik niet kan schrijven,
maar niets ervan vermag te blijven
in woorden van een weer mislukt

gedicht, dat stijf en arrogant
mij aankijkt, of't een ander ~chreef
van horen zeggen - een portret

dat uit een lijst staart aan de wand
in een vreemd huis. 0, waarom bleef
er zelfs niets voor een laatst sonnet?
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KLEINE SUITE VOOR IMOGEN

ELEGIE IN AMSTERDAM-ZUID

Dit zijn de werelden waarin ik leef:
één waardoor altijd groene dromen drijven,
en eén met trams en stenen dagverblijven
waarin wat van gesprekken achterbleef

en klinkklank van wat vroegere sonnetten,
geschreven en versnipperd uit mijn haat
der zinloosheid van alles wat bestaat,
en van de waan, zich nog te gaan verzetten ...

Het poollicht vlamt boven de neonlampen,
en transen rijzen uit het ongerijmde
op verre heuvels waar de dromen drijven.

Ik vroeg je, welke burcht zou overblijven.
Toen zei je strakke blik: 'De minst omlijnde -
een ledig venster stut de laatste klampen.'

11 SLOE GIN

Een drinkliedje

De sleedoorn bloeit weer op het dorre hout.
De wrange vrucht viel af - werd weggepikt
door spreeuwen, of als sloe gin ingeslikt
- bloedrood, en in een later herfst vertrouwd

aan wie de nasmaak van een vroege lente,
die eeuwig bloeien zal, niet kan bekoren.
Wie hiervan drinkt ziet nooit meer bloesem gloren;
alleen de gloed van brandewijn met krenten.

Toch zal ik nooit dit rood glas laten staan.
Ik zal 't wéér naar je lichte ogen heffen,
en wéér zien hoe je mij voor goed verlaat.

We zijn al lang tot dorrend hout vergaan ...
Ik kan nog slechts in dronkenschap beseffen
hoe blank in 't voorjaar weer de sleedoorn staat.
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III DE WORTEL UIT MIN EEN

Een schimmendansje

0, eenvoud van dit eerst ontmoeten
- der niet-bestaande perspectieven
van géén verwachting, géén gelieven,
geen samengaan en geen begroeten,

waar slechts denkbeeldige getallen
de lege Tijd en Ruimte richten,
en wat ik nog voor jou zal dichten
in letters uit elkaar zal vallen ...

Van deze kleine suite heeft alleen het drinkliedje enige uitleg van node.
Sloe gin is het Britse aequivalent van ons 'rood met suiker'. Een sloe is een
sleepruim, en een sleepruim is zoals men weet de vrucht van de slee-
doorn, Prunus Spinosa, een stekelige struik die men veel in Engelse en
ook wel eens in Hollandse akkerwalletjes tegenkomt. De sleedoorn bloeit
ineens, zonder enig voorteken, einde Maart met een explosie van bloesem
op het zwarte, bladerloze hout, en is een van de schoonste manifestaties
van de 'anemonenlente' van Thijsse, die zeer terecht drie phasen van het
voorjaar onderscheidde en van een roepnaam voorzag.
De sleepruim is oneetbaar van wrangheid, maar geeft een aangename
smaak en een bloedrode kleur aan de genever, waarop de Britten van het
westelijke platteland haar plegen te zetten. Een groter contrast in alle
aspecten dan dat tussen de schuimende bloesem van de anemonenlente
en de duistere, tanige drank van de late herfst is onvoorstelbaar. Alleen
alom deze dubbelzijdigheid en veelomvattendheid moest de sleedoorn de
dichters en hun lezers veel meer verrukken dan de roos, die al ten tijde van
Shakespeare een gewoon kweekproduct was - een wit of rose spruit-
kooitje - en dan het sneeuwklokje, dat zijn povere en tragische vroegrijp-
heid in versopt onkruid en rottend blad uitleeft, en waarvan na veertien
dagen niets meer over is dan een vergeelde ragebol.
Door haar bijna trouweloze inconsequentie, door de blijkbaar in al haar
knoestige zwarte takken aanwezige neiging tot beginselloze terugval van
prilheid in wrangheid, van blanke onbevangenheid in verschrompelde
afzijdigheid, is de sleedoorn een prachtobject voor een gedicht. Men zie
in een gedicht nimmer een poging tot oplossing van conflicten: men
dicht slechts tot een weinig constructieve uitbeelding daarvan, net zo als
de sleedoorn bloeit, groent, verdort en oneetbare vruchten laat vallen.
Beide, de struik en de mens, doen niet veel anders dan wat hun schijnt te
zijn opgedragen: zich op een behavioristische wijze te uiten. Ook een ge-
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dicht is doodgewoon een gedraging - evenzeer een reflex als de speeksel-
afscheiding van het hongerige dier bij de lucht van zijn wellicht onbe-
reikbare prooi.
Iedereen zal natuurlijk struikelen over de twee contrasterende stellingen
die ik in dit drinkliedje bemerk te hebben geponeerd. In regel 7 beweer ik
dat de sloe gin-drinker nooit meer de sleedoornbloesem zal aanschou-
wen, en in de laatste twee regels zeg ik daarentegen zo duidelijk als ik
maar kan, dat het net andersom is: als men zich aan sloe gin bedrinkt ziet
men meteen weer die bruidssluier op het dorre hout - maar ook alleen
dan.
Beide stellingen kloppen inderdaad even slecht met elkaar als de beide
aspecten van Prunus Spinasa. Maar het is dan ook niet een drinkliedje
als 'Waar de meisjes zijn' en 'We gaan nog niet naar huis', die ook wel
bij bier en verloflikeuren gezongen kunnen worden: het is speciaal voor
de sleedoorn geschreven - voor haar, en voor haar alleen.



johan de Vries

DE OECONOMISCH-PATRIOTTISCHE BEWEGING

Sinds enige decennia bestaat er in Nederland een groeiende belangstel-
ling voor de geschiedenis der achttiende eeuw. Vooral de econo~ische ge-
schiedenis heeft hiervan geprofiteerd; een groot aantal publicaties over
allerlei aspecten van het economisch leven heeft zeer veel bijgedragen tot
een verheldering van het beeld, dat de economisch-historicus zich van de
achttiende eeuw had gevormd. Zo boeiend bleek de studie van dit tijd-
perk te zijn, dat de Engelse auteur C. H. Wilson 1 er Nederlands voor
leerde! Maar ook de politieke geschiedenis boekte vooruitgang; het
meest opvallend is deze in de geschiedschrijving van de Patriottentijd.
Sinds W. W. van der Meulen 2 in 1901 tegen de onbillijke beoordeling
der Patriotten opkwam, heeft men een duidelijke kentering in de waarde-
ring van deze periode kunnen waarnemen. Thans is men tot de overtui-
ging gekomen, dat de eens zo gesmade Patriotten de voorlopers van het
Nederlandse Liberalisme der negentiende eeuw zijn geweest. Van der
Capellen, de voorman van de democratische vleugel der Patriotten, wordt
in onze tijd gezien als de grondlegger van de moderne democratie in
Nederland. 3

Het is niet algemeen bekend, dat er in de tweede helft der achttiende
eeuw een beweging ontstond, die door haar naam het vermoeden wekt,
dat de Patriotten ook op economisch gebied actief waren; de beweging
die ik hier op het oog heb, heette namelijk de Oeconomisch-Patriottische
Beweging. Hoewel het beeld van deze merkwaardige beweging nader-
hand zeker nog verhelderd zal worden, kan men het thans reeds in zijn
belangrijkste trekken schetsen.
Het ontstaan der Oeconomisch-Patriottische Beweging omstreeks 1775
viel in een tijd, die voor ons land ingrijpende wijzigingen in de economi-
sche structuur met zich had gebracht. Kort gezegd komt het hier op neer,
dat de welvaart der Republiek thans op minder solide grondslagen be-
rustte dan voorheen. In de zeventiende eeuw bezaten we, naast de te-
recht vermaarde wereldhandel en -scheepvaart, een bloeiende nijverheid,
landbouw, veeteelt en visserij. Daar was omstreeks 1775 geen sprake

1C. H. Wilson 'The Economie Decline of the Netherlands' in The Economie History
Review, Vol. IX no 2, Mei 1939 en 'Anglo-Dutch Commerce & Finance in the Eighteenth
Century', Cam bridge 1941.
2 W. W. van der Meulen 'Een en ander over Van der Capellen tot de Pol en zijn aan-
hang' in Geschiedk. opstellen uitgegeven ter eere van prof. dr H. C. Rogge, 1901, blz.
201.

3J. Romein en A. H. M. Romein-Verschoor 'Erflaters van onze beschaving' lIl, 1939,
blz. 135.
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meer van. Hoewel de landbouw en de veeteelt zich handhaafden, waren
de visserij en de .nijverheid in ernstig verval geraakt. De ontwikkeling van
Amsterdam tot financieel centrum van de wereld had wel de tendens de
rijkdom van weinigen te vergroten, doch niet de welvaart van allen. De
spanningen op de geld- en kapitaalmarkt leidden bovendien driemaal -
in 1720, 1763en 1773- tot zeer ernstige crises, die Amsterdam niet onbe-
langrijk schaadden, en ten slotte in het voordeel van Londen werkten.
Deze stad ging dan ook in de tweede helft der eeuw Amsterdam geleide-
lijk als financieel centrum vervangen. De goederenhandel bleef nagenoeg
de hele achttiende eeuw in omvang dezelfde; pas na 1790 deed zich een
grote kwantitatieve achteruitgang voor. Naar de aard werd deze handel
echter steeds meer commissiehandel.
De verslechtering van de economische structuur der Republiek had het
zeer ingrijpende sociale gevolg, dat het contrast tussen rijk en arm voort-
durend groter werd. Door de bloei van de goederen- en financiële han-
del cumuleerde het nationale vermogen in handen van een relatief gering
aantal kooplieden en bankiers; aan de andere kant bracht de achteruit-
gang van de nijverheid een omvangrijke werkloosheid met zich. Daar de
weinige trafieken die nog in een bloeiende toestand verkeerden, behalve
de branderijen 1, kapitaalintensief waren, betekenden zij bij de bestrij-
ding van dit euvel nauwelijks iets. Talrijke getuigenissen geven een in-
druk van de omvang van het pauperisme, dat het sociale gevolg van de
werkloosheid was. In 1776 leest men in De Vaderlander: 'Ondertusschen
zucht het gemeen, dat is, het grootste gros der Inwooners in de diepste ar-
moede, en ziet geen kans, of om verder aan het brood te komen, of om
zich te herstellen: hiervandaan vermeerderen overal de lasten van Diake-
nie- en Arrp.huizen.' In 1777 heet het: 'Het gemeen arbeidsvolk vergaat
van kommer en gebrek, de armenhuizen liggen opgepropt'. 2

Onder de indruk van de eenzijdige economische structuur en het daaruit
voorspruitende pauperisme ontstond in deze jaren de Oeconomisch-Pa-
triottische Beweging. De man die hierin het meest op de voorgrond trad,
was Mr. Hendrik Herman van den Heuvel, griffier van het Hof van Justi-
tie in Utrecht en sinds 1781 secretaris van het Hof van Financie en ad-
junct-secretaris der Staten van Utrecht. Deze Van den Heuvel was op
economisch gebied een erkende autoriteit in de Republiek. Met een opstel,
'Bloei des Handels, Hollands Welvaart', had hij een gouden medaille ge-
wonnen, die de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in 1771
had uitgeloofd voor de beste verhandeling over de vraag hoe de bloei

1 C. Visser 'Verkeersindustrieën te Rotterdam in de tweede helft der achttiende eeuw',
1927, blz. 161.
• Ned . .Jaarb. 1777, blz. 100. .J. de Bosch Kemper 'Geschiedkundig onderzoek naar de
armoede in ons vaderland', 2de druk van 1860, blz. 114 e.v.
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van de handel viel te herstellen. Zijn activiteit leidde in 1777 tot de op-
richting van een onderafdeling van de Hollandsche Maatschappij, de zgn.
Oeconomische Tak, die men als het organisatorisch centrum van de be-
weging kan beschouwen. Ditdoordedirecteuren van deHollandsche Maat-
schappij te besturen, maar overigens geheel onafhankelijke genootschap,
stelde zich 'regtstreeksche bevorderinge der Welvaart van ons Land en de
geassocieerde Landschappen mitsgaders de Colonien van den Staat' ten
doel. 1Voor zijn inspirerend aandeel in de oprichting van de Tak werd
Van den Heuvel tot mede-directeur benoemd.
De grote verdienste van de Utrechtse griffier was, dat hij een open oog
voor de eenzijdige economische structuur van ons land had. Met al zijn
welsprekendheid pleitte hij voor de verheffing van de nijverheid, mèt de
landbouw de zuil der volkswelvaart. De handel is daarnaast een wel-
vaartsbron van secundaire betekenis. Voorzover hij vreemde fabrikaten
importeert ten nadele van het debiet der nationale nijverheid, is de han-
del zelfs schadelijk. Schadelijk ook, omdat daardoor geld uit het land
gaat en de natie als geheel verarmt. 2 Deze vroeg-mercantilistische opvat-
ting, des te merkwaardiger omdat de Nederlanders weinig mercantilis-
tisch georiënteerd waren, geeft ons geen hoge dunk van Van den Heuvel's
economische inzicht: tegenover de invoer van industriële producten staat
immers de uitvoer van inheemse voortbrengselen, die uiteindelijk tot een
actieve handelsbalans kan leiden. Waar hij bovendien meent, dat iedere
Nederlander, zelfseen koopman, zedelijk verplicht is aan nationaal fabri-
kaat de voorkeur te geven, ook wanneer dit duurder is dan het buiten-
landse, gaat men met enig recht betwijfelen of zijn studie van de jonge
wetenschap der oeconomie 3 veel vrucht heeft afgeworpen.
Het beste doet men de denkbeelden van Van den Heuvel te zien tegen de
achtergrond van de verslechterde economische structuur en het toene-
mend pauperisme. Hij moet sterk onder de indruk gekomen zijn van de
erbarmelijke levensomstandigheden der paupers, de lieden die 'leven
zonder zorg, eeten op den borg en slaapen bij de diakonij' . Van den Heu-
vel liet het dan ook niet bij theoretiseren en moraliseren, maar deed een
practisch voorstel. De grote sommen gelds, die jaarlijks voor de armen-
zorg werden uitgegeven, wilde hij bestemmen voor de werkverruiming in
de industrie. Vooral de oude inheemse textielnijverheid oordeelde hij ge-
schikt voor het beoogde doel, velen opnieuw werk te verschaffen. Om op

1J. Bicrens de Haan 'Van Occonomischc Tak tot Nederlandschè Maatschappij voor Nij-
verheid en Handel 1777-1952', 1952, blz. 8 en 9. Het eers'e hoofdstuk van dit boekje is
een bewerkte en aangevulde herdruk van het artikel van VV. M. F. Mansvelt 'Uit ons
verleden', in het Tijdschr. v.d. Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel, jaargang 1925.
• Bierens de Haan, blz. 32.
3 Van den Heuvel las o.a. Smith's 'The Wealth ofNations', dat in 1776 verschenen was.
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den duur over bekwame arbeidskrachten te kunnen beschikken wilde
Van den Heuvel de kinderen der armenscholen van jongsaf aan in het
spinnen laten oefenen. Als uiteindelijk doel stond hem een levenskrachti-
ge, onafhankelijke nijverheid voor ogen. Daarom zouden de nieuwe in-
stellingen niet werkinrichting, maar fabriek moeten heten.
De woorden van de Utrechtse griffier zijn niet zonder uitwerking geble-
ven. Velen zagen in dat de welvaart niet behouden kon blijven door wijs-
gerige vertogen, of door 'offeranden van sugtende gebeden en ieverige
hemelsollicitatiën', waarvan een schrijver in De Koopman nog heil ver-
wachtte.I In talrijke plaatsen gingen philantropen, armbesturen, stedelijke
overheden en kooplieden in de geest van het voorstel van Van den Heuvel
samenwerken. In den Haag, Haarlem, Monnikendam, Zutphen, Amers-
foort en Zwolle verrszen spin-, weef- en kousenfabrieken. Loosdrecht
kreeg een aardewerkfabriek; te Enkhuizen werd in 1780 het Economisch
Werkhuis opgericht. Dit was een navolging van de merkwaardigste van
deze half philantropische, half commerciële ondernemingen, n.l. 'De Va-
derlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel', die in I777 te
Hoorn door Ds Cornelis Ris was gesticht. Deze rustte zelfs een schip ter
walvisvangst uit. 2

Vanzelfsprekend bleef ook de Oeconomische Tak niet ten achter. Tot
haar veelzijdige werkzaamheden ter bevordering del' volkswelvaart be-
hoorde het voor deze tijd geijkte uitschrijven van prijsvragen eri het stimu-
leren van het verbruik van Nederlands fabrikaat. Voor dit laatste was
niet zonder betekenis dat Prins \Villem Vals 'protector' tot de Oeconomi-
sche Tak toetrad.
Hoewel de naam daartoe wellicht aanleiding geeft, zou het niet geheel
juist zijn de Oeconomisch-Patriottische Beweging te beschouwen als een
onderdeel van de Patriottenbeweging, dat nu niet op politiek, maar op
economisch terrein zijn activiteit ontplooide. Van een nauwe band met
de Patriotten blijkt heel weinig. Dat de Oeconomische Tak door de rege-
ring steeds van politieke bijbedoelingen werd verdacht en een imperium
in imperio genoemd, 3 moet in dit verband weinig zeggend geacht wor-
den. Het is alleen tekenend voor het uit de politieke toestand voortgespro-
ten wantrouwen, waarmee de regering een nieuw initiatief bejegende.
Het 'Patriottische' slaat hier niet zozeer op het politiek dan wel op het
economisch streven; het geeft daaraan het specifieke karakter van eng
nationalisme. Als Van den Heuvel in 'Bloei des Handels, Hollands Wel-
vaart' de oprichting van een genootschap ter bevordering van de volks-

1 P. J. Blok 'Geschiedenis van het Nederlandsche Volk', deellH, 1925, blz. 575.
2 J. G. van Dillen 'Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschiede-
nis van Nederland', 1949, blz. 16
3 Bicrens de Haan, blz. 16.
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welvaart bepleit - de latere Oeconomische Tak - geeft hij als zijn mening
.te kennen, dat deze maatschappij een patriottische vereniging zou moe-
ten worden. Door hun lidmaatschap zouden de leden zich verbinden ook
in hun zaken nationalistisch te handelen. Ze moesten daartoe niet alleen
de nationale voortbrengselen voortrekken, maar ook alles vermijden wat
de handel, nijverheid en scheepvaart van onze buren zou kunnen bevor-
deren. Dit economisch nationalisme staat in schrille tegenstelling tot het
cosmopolitisme van het merendeel der kooplieden en bankiers. Het is in
zijn eis zelfs onrealistisch en daarmee in strijd met de geest der redelijk-
heid van deze eeuw, die veel meer dan hieruit spreekt uit de woorden van
de Amsterdamse koopman Ploos van Amstel: 'Wij dienen de menschen
te nemen zooals zij zijn, niet zooals wij wenschen dat zij waren' 'Uitzigt op
glorie of voordeel zal doorgaands het beweegmiddel hunner handelingen
en daaden zijn'. 1
Niettemin is de Oec.onomisch-Patriottische Beweging in principe een ty-
pisch achttiende-eeuwse stroming, en dan wel speciaal van het einde der
eeuw, wanneer Christendom, Rede en Romantiek elkaar het zuiverst in
evenwicht houden. 2 Uit het romantische medelijden ontstond de belang-
stelling voor de vierde stand en zijn noden. Het besef dat men niet be-
hoefde te wachten tot de economische en sociale verhoudingen uit zich-
zelf ten goede veranderden, dat men ~elf hierin wijziging kon brengen,
had een onmiskenbaar rationalistische inslag. 3 Zo algemeen als in deze
tijd was dit inzicht onder de burgerij nimmer tevoren geweest.
Uit het optreden der Oeconomisch-Patriottische Beweging blijkt boven-
dien, dat de bezinning op de waarde van de mens en de menselijke be-
trekkingen, die door het Rationalisme was gestimuleerd, niet alleen tot
politieke critiek leidde. De toetsing van het bestaande aan wat redelijk
werd geacht, voerde ook tot economische en sociale critiek. Zo werd in
deze tijd niet alleen de vinger op de wonde der eenzijdige economische
structuur gelegd, maar ook critiek geoefend op de inrichting der vanouds
bestaande diaconieën, en op de gewoonte de armen uit de minder rijke ge-
bieden naar Holland te sturen, dat nu eenmaal in de roep van grote wel-
vaart en milddadigheid stond. •
Een deel van haar inspiratie heeft de Oeconomisch-Patriottische Bewe-
ging in het buitenland gevonden, met name in Engeland. Daar ontston-
den in de achttiende eeuw vele genootschappen, die zich ten doel stelden
1 Bierens de Haan, blz. 28.
2 G. Stuiveling 'Rondom de Economische Liedjes van Wolff en Deken' in 'Rekenschap'
1941 blz. 90.
3 Ronduit platvloers wordt dit echter, wanneer een schrijver in De Koopman in de ar-
moede in ons land het middel tot handelsopbouw en rijkdom gevonden meent te hebben.
Blok III blz. 574.
• Blok lIl, blz. 575.
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landbouw, handel en nijverheid tot grote bloei te brengen. Deze hebben
Van den Heuvel voor ogen gestaan bij zijn aanbeveling in Nederland een
genootschap ter bevordering van de volkswelvaart te stichten. Daartoe
wilde hij zelfsde Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in een der-
gelijke instelling omzetten. Aangezien de maatschappij dan haar natuur-
wetenschappelijk karakter zou verliezen, wilden haar directeuren hier
niet op ingaan. De Oeconomische Tak, die ten slotte als onderafdeling
werd opgericht was een compromis. Zonder twijfel heeft naast het Engel-
se ook een Spaans voorbeeld zijn invloed geoefend; uit het Hoogduits
vertaalde Van den Heuvel namelijk een Spaans boek door Don Pedro
Rodriguez Campomanes, dat de mogelijkheid Spanje weer tot bloei te
brengen tot onderwerp had. Campomanes stelde o.m. voor een Oecono-
mische Maatschappij op te richten. 1

Tot de enthousiaste aanhangers van de Oeconomisch-Patriottische Be-
weging behoorden ook Betje Wolff en Aagje Deken. In het eerste werk,
dat zij in 1779 tezamen geschreven hadden, het gedicht 'Nederlands Ver-
plichting tot het handhaaven der nuttige Maatschappijen en Genootschap-
pen in ons vaderland', brachten de schrijfsters hulde aan de dames-leden
van de Oeconomische Tak der Vaderlandsche Maatschappij te Hoorn. 2

Tevoren was in 1778 het eerste nummer van 'De Borger' verschenen, dat
behoorde tot de menigte van Spectatoriale geschriften, die naar Engels en
Frans vuorbeeld in de Republiek uitkwamen. 3 Dit weekblad dat in
U trecht gedrukt werd, stond onder redactie van Betje Wolff, die zelf het
grootste deel der vertogen schreef. Ze gaf daarin niet alleen een 'Schets
van het karakt~r des goeden borgers' , maar behandelde ook uiteenlopen-
de onderwerpen onder titels als 'Over de renteniers. Noodlottige voor-
spelling van hunnen ondergang', 'Over de modes', 'Over de hoogmoed',
'Waarom het meerder getal der studenten, vooral die in de regten stu-
deren, zig zo weinig op de studien toelegt'. 'Noodzakelijkheid van eenige
verlustiging voor het gemeen. Een soort schouwspel ten dienste van het
zelve voorgeslagen.'
.Betje Wolff stelde haar puntig schrijfgereedschap bovendien nog in dienst
van practische economische vraagstukken en betoont zich dan een geest-
verwante van Van den Heuvel. Door wie de overige vertogen in 'De Bor-
ger' zijn geschreven, is niet bekend; zij werden voor het grootste deel
slechts met een letter ondertekend, en gingen in de inleiding vooraf door
de bede der redactrice zijn nieuwsgierigheid omtrent de schrijver te be-

1Bierens de Haan, blz. 3 I.
2.Johanna W.A. Naber 'Elizabeth Wolff-Bekker 1738-1804 en Agatha Deken 1741-
1804', 1912, blz. 180.
3 Mansvelt schrijft dat Van den Heuvel de oprichter schijnt te zijn van 'De Borger'.
Bierens de Haan, blz. 31. Dit wordt echter nergens bevestigd.
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dwingen 'en vooral onzen Boekverkoper metgeene onbescheidene vraagen
lastig te vallen, dewijl de man op zijne eer verbonden is, het diepste ge-
heim te bewaaren.'
Uit haar geschriften blijkt dat Be~e Wolff, evenals de Oeconomisch-
Patriottische Beweging, in haar economische opvattingen naar het ver-
leden wijst: wat Nederland behoefde was het herstel van de zeventiende-
eeuwse orde, die de beste garantie zou zijn voor de verbetering èn hand-
having der bestaande sociale verhoudingen in de burgerlijke Republiek.
Voor de verwezenlijking van dit ideaal heeft de beweging met geestdrift
gestreden. Dat het terugbrengen van een verouderde toestand in een we-
reld, die economisch snel veranderde, tot de onmogelijkheden behoorde,
hebben haar aanhangers echter niet ingezien. Teleurstellingen konden
dan ook niet uitblijven. Ondanks goede bedoelingen en grote moeite
werd de economische toestand in de Republiek voortdurend slechter.
Het ledenaantal van de Oeconomische Tak ondervond daarvan de weer-
slag: van 3056 leden, verdeeld over 55 departementen in 1778 waren in
1795 nog slechts 274 leden, en I I departementen over 1. In deze vermin-
dering speelde niet alleen de teleurstelling over de geringe resultaten een
rol; de Tak leed in deze roerige tijd eveneens onder politieke verdachtma-
king, waardoor zij eerst veel Prinsgezinde leden verloor en in 1787 uiter-
aard vele Patriotten. Tevoren was haar initiatiefnemer en stuwende
kracht Van den Heuvel reeds in 1785 overleden.
Onder de Bataafse Republiek erkende de Nationale Vergadering al in 1796
de Oeconomische Tak als de Nationale Nederlandsche Huishoudelijke
Maatschappij, en maakte deze instelling tot officieel adviescollege der
regering. In tegenstelling tot de Tak zou de Huishoudelijke Maatschappij
een zelfstandig en geheel onafhankelijk bestaan leiden. 2 Wat zij in deze
tijd presteerde, was heel weinig belangrijk; meer dan haar prestaties
springen haar naamsveranderingen in het oog: onder het koninkrijk
Holland werd zij tot Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij verdoopt
[1807] en na de bevrijding tot Nederlandsche Huishoudelijke Maatschap-
pij [1815]. 3
De verdiensten van de Oeconomisch-Patriottische Beweging liggen voor-
al op sociaal terrein. Gedurende enige tientallen jaren werd door haar
activiteit enige verruiming van werkgelegenheid verkregen, die in moreel
opzicht gunstig gewerkt moet hebben. Economisch daarentegen waren de
bedrijven, die door het streven van de beweging gesticht werden, op den

1 Bierens de Haan, blz. 72.
• Bierens de Haan, blz. 75 e.v.
3 Na naamsveranderingen in 1836, '903 en 1920 bestaat de Maatschappij thans nog on-
der de naam: 'Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel'.
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duur even zovele mislukkingen. 1 Hier heeft zich het dilettantisme ge-
wroken, dat de Oeconomisch-Patriottische Beweging van het begin af
aan eigen is geweest. Het was zeer zeker juist gezien, dat de Republiek
aan een funeste economische eenzijdigheid leed; theoretisch kan men op
de roep om industrialisatie dan ook niets afdingen. Maar het ontbrak
Van den Heuvel en zijn geestverwanten aan een juist inzicht in de levens-
kansen van een Nederlandse nijverheid; zij zagen niet in, dat deze in de
tweede helft der achttiende eeuw zeer gering waren. Door de protectio-
nistische politiek van de omringende landen strekte het afzetgebied der
industrie zich voor de meeste producten niet verder uit dan onze grenzen.
Voor een bloeiende industrie was echter een veel groter afzetgebied een
noodzakelijke voorwaarde. Zelfs in het eigen land had de nijverheid de
concurrentie van buitenlandse producten te duchten, want in de Repu-
bliek wogen de handelsbelangen het zwaarst, zodat de regering verre van
geneigd was ten bate van de nijverheid een consequente protectionis-
tische politiek te voeren.
De mislukking van het economisch streven der Oeconomisch-Patriotti-
sche Beweging staat niet alleen. Ook een zuiver economisch initiatief als
de oprichting van een machinale spinnerij bij de Weerdsluis te Utrecht
door Jan van Heukelom in 1779 had niet het verwachte succes. 2 En toch
was deze fabriek ingericht met de nieuwste Engelse spinmachines en be-
schikte zij over een constructie- en reparatiewerkplaats. Hoewel de oor-
zaken van deze mislukking niet bekend zijn, is het niet te gewaagd de
conclusie te trekken dat de commerciële zakelijkheid hier evenzeer had
gefaald als de philantropisch-economische pogingen van de Oeconomisch
Patriottische Beweging elders. 3 De economische omstandigheden in de
wereld waren blijkbaar zo ingrijpend gewijzigd, dat alleen bij een funda-
menteel verschillende economische oriëntering enige kans van slagen be-
stond. Aan het begin van een tot ver in de negentiende eeuw durende
periode, waarin talrijke pogingen zijn gedaan Nederland economisch te
verheffen 4 - en die men daarom het tijdperk van de pogingen tot 'redres'
zou kunnen noemen - staat de Oeconomisc~-Patriottische Beweging.

1 Van Dillen, blz. 17.
• Z. W. Sneller 'Een mechanische katoenspinnerij in Nederland in het laatst der 18de
eeuw' in Bijdr. Vader!' Gesch. en Oudheidk. 7de reeks deel I 1931.
3 Van Dillen, blz. 18.
• Men denke slechts aan het wclvaartsstreven van Koning Willem I.
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Terugwerkende Kracht I

Het heeft weinig zin, de vele onverkwikkelijke kanten van het proces-
Slansky, waaraan de dagblad- en weekbladpers reeds alle aandacht be-
steedde, nog eens te herkauwen. Trouwens de wijze, waarop dit proces in
de politieke strijd in het Westen werd uitgebuit, heeft ook haar onver-
kwikkelijke kanten, die te sterker uitkomen wanneer men het lawaai over
de spionnagezaak-Slansky stelt naast het vrijwel absolute stilzwijgen in
een groot deel van de pers over het er in meer dan één opzicht mee ver-
gelijkbare proces-Rosenberg.
Maar wel willen wij nog de aandacht vestigen op één bijzonder onver-
kwikkelijke kant in het Praagse proces, die te weinig aandacht ontving.
De gang van zaken, zoals ons die uit de pers van rechts en links tegemoet
treedt, geeft ons, dunkt ons, voorlopig het recht tot de volgende lezing .
.Hier is een banvloek uitgesproken over een politiek - in casu contacten
met de staat Israel op economisch en politiek gebied - die in de tijd, toen
deze feiten plaats vonden, volkomen in overeenstemming was met de toen
aanvaarde partijlijn. Dat men van deze lijn wenste terug te komen - dat
is de zaak van de partijleiding zelf. Dat men de exponenten van die lijn
niet langer in de leiding van de partij wenste, is ook begrijpelijk. Dat men
de verandering in de partijlijn door een symbolisch proces wilde accentu-
eren, is ook nog desnoods te vatten, al is het griezelig dat de mode van
zulke symbolische processen met de daar onontkomelijk mee verbonden
bekentenissen, compleet met zelfbeschuldiging en al, nu al tot Praag is
doorgedrongen.
Maar dat de bedrijvers van de achteraf geconstrueerde misdaad in letter-
lijke zin moesten hangen - daartegen komt elke vezel van ons rechts-
gevoel in opstand.
Moge, tegen alle waarschijnlijkheid in, onze interpretatie toch onjuist
blijken - om der wille van ons geloof in de mens.

Terugwerkende Kracht IJ
Maar ook wij kunnen in ons land nu van terugwerkende kracht mee-
praten. Twee Indonesiërs, Sunito en Go Gien Tjwan, hebben jaren lang
als Nederlandse onderdanen politieke activiteit ontplooid. Al was deze
activiteit een regering, die achtereenvolgens twee militaire acties ont-
ketende, misschien niet welgevallig - zij hadden daartoe het volste recht.
Ook hadden zij het recht voor hun nationale strijd contact te,zoeken met
alle Nederlandse groeperingen, waar zij steun meenden te kunnen vin-
den - als het niet anders kon, bij uiterst links.
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Om hun deze activiteiten nu achteraf, nadat de positie van Indonesiërs
steeds meer die van vreemdelingen nadert - de rechter zal moeten uit-
maken, of zij het thans in juridische zin ook werkelijk zijn - te willen in-
peperen, door ze als 'ongewenste vreemdelingen' in de kraag te grijpen,
op te sluiten en, als de rechter er geen stokje voor steekt, over de grens te
zetten, zien wij, afgezien van alle verdere politieke en morele bezwaren
tegen deze handelwijze, als een uiterst bedenkelijke wetstoepassing met
terugwerkende kracht, en als een aantasting van de rechtszekerheid van
de hier verblijvende Indonesiërs. Vooral omdat intussen gebleken is, dat
de regering aan de beide heren voor de periode, waarin zij dan de status
van vreemdeling zouden bezitten, geen enkel nieuw feit kan ten laste
leggen, buiten de normale activiteit in Indonesischeverenigingen, die zij al
sinds jaren ontplooiden, en waarbij zij zich verre hielden van elke be-
moeienis met de Nederlandse interne politiek.
Minister Donker heeft toegegeven, dat hij de betrokkenen opzettelijk niet
heeft laten waarschuwen, dat zij hun, thans 'ongewenste', activiteit
moesten staken. Hierdoor wordt dit ruwe optreden een onvriendelijke
daad tegenover Indonesië, die des te erger treft, nu een der uitgewezenen
vertegenwoordiger is van het nationaal Indonesisch persbureau, en de
ander een belangrijke rol heeft gespeeld in het Nederlands nationaal ver-
zet - een rol welke erkenning vond in zijn benoeming destijds als lid in
ons Nationaal Adviescollege voor de wederinstelling van ons Parlement.
Het is bitter, dat Minister Donker de terugwerkende kracht zo ver heeft
gedreven, dat er in de Kamer geen woord van waardering afkon voor
deze verdiensten van Sunito uit de verzetstijd, die hem toch in zijn functie
van Voorzitter der Parlementaire Enquêtecommissie beter bekend kon-
den zijn dan wie ook.

Pijnlijk, pijnlijker, pijnlijkst
Op de 6de Maart van het jaar' 5 I werden zij gedagvaard, op 15 April
d.a.v. ter dood veroordeeld wegens spionnage ten gunste van Rusland,
Ethel en Julius Rosenberg. 12Januari 1953 is nu bepaald als datum voor
de voltrekking van het vonnis.
Dat is 637 dagen na de uitspraak en 677 na de dagvaarding: evenzoveel
dagen van martelende onzekerheid voor twee jonge, waarschijnlijk on-
schuldige mensen. Hoogstwaarschijnlijk onschuldig zelfs. Want in de
eerste plaats hebben beiden tot nu toe hun onschuld volgehouden. Maar
bovendien, van de kroongetuigen leefden Ethels zwager, David Green-
glass en zijn vrouw Ruth, in onmin met het echtpaar, terwijl zij boven-
dien eens zelf van hetzelfde misdrijf verdacht werden, en is de ander een
individu, dat aan een veroordeling wegens meineed ontsnapte door - zijn
getuigenis tegen de Rosenbergs.
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Doch aangezien zij Rosenberg en geen Lages heten, geen oorlogsmis-
dadigers, nazi's en grote hanzen zijn, maar kleine, linkse Joodjes, is er
alle kans dat de electrische stoel hen tegelijk met hun angst en hun on-
schuld verpulveren zal.
Pijnlijk noemt de N.R.C. dit geval. En pijnlijk is het, inzonderheid voor
hen die uit vrees voor het communisme de fictie moeten volhouden, dat
in de niet-communistische wereld -vrijheid en rechtvaardigheid heersen.
Wij hebben die illusie nooit gehad.
Pijnlijk is het ook,ja nog pijnlijker, voor hen, die terwille van vrijheid en
rechtvaardigheid in die fictie niet gelovend, constateren moeten dat met
dit vonnis de Amerikaanse ketter- en heksenjacht een nieuw hoogtepunt
bereikt heeft, want het is, volgens getuigenis uit dezelfde bron [NRC
22 Nov. '52] voor de eerste maal dat een burgerlijke rechtbank de doodstraf
heeft opgelegd wegens spionnage. Dat is tevoren zelfs in oorlogstijd niet
gebeurd.
Maar het pijnlijkst van alles is, voor alle weldenkenden, dat deze poging
tot gerechtelijke moord tot dusver zo weinig de aandacht getrokken heeft,
al ontbreekt het dan ook noch in Amerika noch elders aan protesten. Een
Amerikaans verzoek om revisie van het proces kreeg 50.000 handteke-
ningen [New Vork Heraid Tribune, Eur. ed. 22 Nov. '52]. Maar zij zijn
nog te zwak, nog veel te zwak. De dagen dat er een wereldgeweten was,
piet alleen was, maar dat het ook spreken kon, vóór de Siberische ballin-
gen in het oude Tsarenrijk, vóór Dreyfus, vóór Ferrer, vóór Sacco en
Vanzetti zijn voorbij ... Of? ... Wij hebben nog nooit zo vurig gehoopt ons
te vergissen als ditmaal.

Bijziend Optimisme

In het speciale nummer van De Gids, 'De Tijd waarin wij leven', laat onze
minister-president een opgewekt geluid horen over de huidige toestand
van de Nederlandse wetenschap.
'Wat haar betreft', zo lezen wij daar, 'de achterstand die ten gevolge van
de afsluiting tijdens de bezetting op sommige punten ontstaan was, ver-
geleken bij de ontwikkeling overzee, heeft zij spoedig weten in te halen en
in het internationaal wetenschappelijk verkeer heeft Nederland weer een
goede naam.'
Accoord, - mits men het 'weer' aan het einde door 'nog' veranderd. Wij
geven toe dat deze schijnbaar geringe wijziging het aspect van de hele
passage verschuift, maar om die verschuiving is het ons ook juist te doen.
's Ministers 'weer' suggereert namelijk dat het goed gaat, als het door-
gaat zoals nu; ons 'nog' da'arentegen, dat Nederlands goede naam in het
buitenland op wetenschappelijk gebied berust op wat wij in het verleden

733



KORT BESTEK

presteerden, maar dat dat niet zo zal blijven, dat het dus niet goed gaat als
het doorgaat zoals nu.
Op onze huidige en vooral op onze toekomstige achterstand bij het zuiver
wetenschappelijk onderzoek, voorzover het daarbij om een bepaalde na-
tuurwetenschap gaat, heeft prof. Koningsberger reeds gewezen in een
interessant artikel in Het Parool [22 Nov. j.l.]. Doch daarmee is 's heren
Drees' bijziend optimisme nog slechts een halve bril op de neus gezet.
De toestand in de z.g. geestesverwantschappen is namelijk niet beter. In-
tegendeel: slechter en hij dreigt nog slechter te worden. Want juist in het
op zichzelfuÏtstekend betoog van prof. Koningsberger schuilt het gevaar,
dat de dreiging werkelijkheid zal worden. Wat toch iS,de zaak? Z.W:O.
[de rijksorganisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek] heeft jaar-
lijks f 2. IOO.OOO te verdelen [in plaats van de aanvankelijk toegezegde
5 millioen]. Van die ruim 2 millioen gaat er meer danf 1.200.000 naar
natuur- en wiskunde. Van def 800.000 die overblijven gaat de helft naar
andere natuurwetenschappen dan de wis- en natuurkunde en resteert er
180.000 die voor biologisch onderzoek bestemd zijn - tenslotte toch ook
een natuurwetenschap. En nu laat Koningsberger zien dat dit laatste be-
drag te laag is. Wij nemen aan, op zichzelf terecht.
Maar als dàt subsidie verhoogd wordt, dan kan dit slechts betekenen dat
het bedrag, door diezelfde organisatie ter beschikking gesteld van de
geesteswetenschappen, verlaagd zou worden. En het was o.i. reeds een
misstand dat alle geesteswetenschappen bij elkaar amper meer kregen dan'
de biologie alleen, n.l. -:l::.f 200.000!
Nu prof. Koningsberger aan het ene eind van de deken trok, moesten wij
wel aan het andere trekken, als wij, mensen van de geesteswetenschap-
pen, het niet nog kouder willen krijgen. Het enige waar wij het over eens
zijn, is dat de dek~n te kort is.
En daarover had Drees het nu juist niet.

Van beroep landbouwer

Wie de sterke arm van de wet niet heeft gevoeld, is Graaf van Rechteren
Limpurg, van beroep landbouwer. Hoe kon een eenvoudige boer ook
weten, dat Raymond Westerling door de politie werd gezocht.
Nuja, toen de politie Westerling kwam zoeken, voelde de graaf, pardon,
de boer met zijn klompen aan, dat er iets aan de knikker was. Hij liet
Westerling gauw in een valluik verdwijnen, trok de beddesprei netjes over
de door \Vesterling beslapen bedstee, liet zijn pruim van de linker- naar
de rechterwang verhuizen, en liep kalm naar de deur, waar hij de politie
vertelde dat Westerling d'r heus niet was.
Maar de rechter achtte het niet nodig, met terugwerkende kracht aan te _
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nemen, dat de gastheer dus al voordien het ge~oel zal hebben gehad, dat
er met zijn logeergast iets loos was.
Want bij een landbouwer mocht hij zoveel snuggerheid niet onderstellen.
'Haha', lachte de graaf in het Turks met een boeren gelders accent.

Bommen en levensstijl
Men krijgt sterk de indruk dat de journalist, die in de Nieuwe Rotter-
damse Courant de buitenlandse dingen van de dag bespiegelt, vaak zon-
der moeite een representatief peil bereikt. Representatief voor de tegen-
woordige Westerse levensstijl, die hier in een négligé verschijnt dat de ge-
daante vrij onverhuld laat doorschijnen.
In een journalistieke bloemlezing, die deWesterse levensstijl-medio 20ste
eeuw zou belichten, hoort ons inziens zeker de bespiegeling thuis die wij
in de N.R.C. van 18 November jl. onder de titel 'Bommen' aantroffen.
Naar aanleiding van een Amerikaanse proef op het atol Eniwetok in de
Grote Oceaan mediteert en apologiseert onze auteur als volgt over de ver-
schrikkingen van de zg. waterstofbom: 'als men zijn vrijheid, zijn levens-
stijl wil verdedigen, ... als men zichzelf wil handhaven, moet men de gru-
welen van de oorlog aanvaarden. Aanvaardt men deze, dan aanvaardt
men ook het doeltreffendste wapen'. Maar - men is beschaafd of men is
het niet - 'alle schijn van agressiviteit moet vermeden worden'; dus
strekt het Truman 'tot eer, dat hij zich over de bereikte resultaten niet
op de borst slaat.'
Hièr de kostelijke Westerse levensstijl, dáár de gruwelijke Westerse bom-
men, die hem kunnen beschermen zonder tegelijk zijn ongereptheid te
bezoedelen, om er helemaal van te zwijgen dat de Westerse bommen de
Westerse levensstijl-van-nu wel eens zouden kunnen kenmerken.
Kleine kunst elkaars 'wereldbeschouwing' te respecteren, als men het
zozeer eens is in deze hoofdzaak. Ze zitten haast allemaal vast in hun
stoelen, onze beschaafde Christenen en beschaafde Humanisten, en ze
zeggen: hier zitten we, we kunnen niet anderrs, leve de Vrijheid! Hun
Vrijheid is identiek met hun vastzitten. Jammer dat hun stoelen zelf niet
zo vast zitten.
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E.X LIBRIS
DR W. BANNING, Het Communisme als poli-
tiek-sociale wereldreligie. Van Loghum Sla-
terus, Arnhem, 195 I.

Schr. kondigt zijn geschrift met nadruk
aan als studie-boek, en inderdaad geeft het
op behoorlijk niveau een samenvatting,
zoals wij in onze taal nog niet hadden, met,
op het voetspoor van Berdjajew, de religi-
euse interpretatie van het communisme
als hoofdmotief. Dit kan een vruchtbaar
gezichtspunt zijn, wanneer het aan de wil
tot klaarheid ondergeschikt blijft en zich
niet van meet af in tegenspraak verwart.
Een dergelijke tegenspraak treedt bij Schr.
op doordat hij het communisme karakte-
riseert als 'pseudo-religie'. Want dit heeft
logisch en taalkundig al .en zin wanneer
het communisme zichzelf als religie zou
aandienen, wat heel bepaald niet het ge-
val is. Iets anders is, dat men het niettemin
met vrucht als religie kan beschouwen en
dan naar godsdiensthistorische analo-
gieën zoeken. Men kan bijv. een verge-
lijking maken tussen Bolsjewiki en Puri-
teinen, en aantonen hoe beide, schijnbaar
zo ondoordringbaar-gesloten stelsels, zijn
blootgesteld aan de invloed van de buiten-
wereld. Het Puritanisme is op het eind van
de 17e eeuw heel wat minder 'gesloten'
dan in het begin; het is door aanpassing
aan een - minder vijandig geworden _
omgeving sterk verwereldlijkt. Aan een
dergelijk proces van verwereldlijking is
ook een religie-zonder-God onderhevig, en
vanuit deze gezichtshoek zou men tot een

visie op het Russische communisme kunnen
komen die zowel menselijker als weten-
schappelijker is dan de gebruikelijke. Want
dan is er geen volstrekt-starre gesloten-
heid, maar heeft de buitenwereld - in casu
het internationale milieu - een wezenlijk
aandeel zowel in de verstarring en onver-
zoenlijkheid, als in de ontspanning en ver.
zoenlijkheid ervan.
Maar Banning heeft, door de relaties tn-
sen religie en wereld te verwaarlozen, zich
deze winst aan inzicht, die ook een ethi-
sche kant heeft, laten ontgaan. Dat het
Russische communisme naar buiten zo ge-
sloten is, juist omdat het van de buiten-
wereld, die het met invasies bezocht, nièt
was afgesloten, past niet in zijn verabsolu-
terende kijk op het verschijnsel. Zo ont-
werpt hij er een indrukwekkend beeld van
immanente consequentie van, waarmee hij
zich van de vulgaire vrees en haat wil
onderscheiden, maar dat deze in de praktijk
slechts kan rechtvaardigen. Zo betoogt hij
met veel ethische woorden dat het Westen
tegen deze 'uitdaging' bij zichzelf de soci-
ale rechtvaardigheid moet betrachten,
maar met geen enkel woord dat het zijn
politiek-militaire houding tegenover de
communistische wereld moet herzien. Hij.
is in deze Westerse politiek de boetpredi-
kende meeloper, en hij geeft de maat van
zijn zelfkennis in zijn allereerste zinnetje:
,Met dit boek bedoel ik tegen een stroom
op te roeien.'

J. S.
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HET WILDE FEEST
de nieuwe roman van

ADRIAAN VAN DER VEEN
wordt overal met enthousiasme ontvangen

*J. Greshoff: Het is een dieptreffend boek en het is, in zijn be-
doeling en geestesgesteldheid, een nobel boek.

De Groene Amsterdammer: Het is een hartstochtelijk. dynamisch
verslag, een belijdenis, met gebalde vuisten en met keiharde wer-
kelijkheid, beschreven door een kunstenaar van veelzijdig aspect.
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